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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Инкар Байдилдаева, Нуржан Сарсембаева,
Улдай Шарапова, Гулбану Апдрайм
(Алматы, Казахстан)
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ ТИПОВ
КАЗАХСТАНА
Животноводство - одно из основных и рентабельных отраслей сельского хозяйства Республики
Казахстан. Для увеличения продукции отечественного животноводства и интеграции его на мировой
рынок требуется использование современных молекулярно-генетических и цитогенетических методов при
селекции животных, что будет способствовать созданию новых высокопродуктивных, высокоадаптивных,
неприхотливых, жизнеспособных пород и типов животных.
Хромосомные аберрации возникают в результате повреждения ДНК, которые в свою очередь
приводят к разрыву ее двойной спирали. Известно, что большинство аберрации летальны для самой
клетки или для дочерних клеток, так как из-за возникших аберраций возникает генетический дисбаланс.
Некоторые хромосомные нарушения передаются следующим поколениям клеток [1].
Среди сельскохозяйственных животных крупный рогатый скот является удобным объектом для
изучения стабильности генома из различных природно–климатических районов разведения.
Экологические последствия загрязнения окружающей среды в настоящее время являются приоритетной
проблемой в сельскохозяйственной биологии. Для определения суммарного действия присутствующих в
организме мутагенов и терратогенов, которые отрицательно влияют на воспроизводительную способность
и продуктивность животных, целесообразно проводить биоиндикацию с использованием цитогенетических
методов исследования [2], [3].
Цитогенетическая нестабильность генома находится в прямой зависимости от физиологического
состояния организма, от возраста животных, от степени воздействия на организм животного
отрицательных факторов среды обитания особей [4].
В Казахстане цитогенетические исследования крупного рогатого скота были выполнены
несколькими авторами [5], [6], [7]. В этих исследованиях, в основном, были изучены вопросы
идентификации индивидуальных хромосом в кариотипе отдельных пород КРС, разводимых в Казахстане.
Единичные исследования были посвящены изучению связи хромосомных аберрации с мастью
животных [7] и с условием экологической ситуации в районах, где содержатся животные [6].
Материал и методы исследований
Материалом для исследований явились: образцы крови взятые от 5 быков-производителей чернопестрого типа, находящихся в АО П/Ц «Асыл Тҥлік» с. Косшы (г.Астана) и кровь 6 быков-производителей
бурого типа, находящихся в ТОО П/Ц «Асыл» г. Талдыкорган (Алматинская обл.).
Для приготовления препаратов хромосом использованы лимфоциты периферической крови
животных, взятой стерильно из яремной вены. Кровь животных была перевезена в лабораторию, где
клетки культивировались in vitro в специальном боксе по общепринятой методике с незначительными
изменениями.
Хромосомы исследованы при помощи светового микроскопа «Axioscop - 40» («Carl Zeiss»,Германия), а также с помощью компьютерной программы анализа изображений хромосом «Видео Карио
Тест 3.1.».
При проведении цитогенетического анализа метафазных клеток изучали следующие показатели:
модальное число хромосом в клетке, частоты клеток с гиподиплоидным, гипердиплоидным,
полиплоидным наборами хромосом, а также уровень спонтанной аберрации хромосом в клетке.
Все препараты хромосом окрашены по Гимза и покрыты покровным стеклом для изучения
морфологической структуры хромосом с использованием иммерсионной системы микроскопа.
Результаты и обсуждения
Всего от 5 животных черно-пестрого типа приготовлено 26 препаратов. Проанализировано 449
метафазных пластинок. Из них 358 метафазные клетки сфотографированы с использованием
компьютерной программы ВидеоКариоТест-3.1. Таким образом, заложена основа для создания
компьютерной базы цитогенетического статуса быков-производителей черно–пестрого типа,
содержащихся в АО П/Ц «Асыл тҥлік». От 6 быков производителей бурого типа приготовлено 49
препаратов.
Проанализировано
1143
метафазных
пластинок.
Все
препараты
окрашены.
Сфотографировано 347 метафаз.
Уровень спонтанной цитогенетической нестабильности в соматических клетках крови у
быков-производителей бурого и черно-пестрого типов
Характеристика кариотипа
Кариотип у изученных быков-производителей состоит из 60 хромосом, из них 58 - аутосомы и 2 половые хромосомы. Все аутосомы акроценрического типа. С большей достоверностью
идентифицируются первые крупные 2 пары хромосом и самые маленькие хромосом из 29-й пары.
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Половая Х-хромосома - самый крупный субметацентрик, а У-хромосома описывается как маленький
акроцентрик.
Частота встречаемости анеуплоидных клеток
Основную массу анеуплоидных клеток у быков-производителей (таблица 1) составляют
гиподиплоидные клетки. Так у быков-производителей черно-пестрого типа изучено 449 метафаз, среди
которых 22,26±3,15% были гиподиплоидными и 0,19±0,19% - гипердиплоидными. У группы быковпроизводителей черно-пестрого типа анеуплоидными были 22,46±3,13% клеток. Среди 1195 изученных
метафаз быков-производителей бурого типа обнаружено 25,67±2,39% гиподиплоидных клеток, а также
0,03±0,03% гипердиплоидных клеток. Таким образом, в группе быков-производителей бурого типа
обнаружено 25,70±2,42% анеуплоидных клеток.
Гиподиплоидия формировалась, в основном, за счет утери из метафазной пластинки маленьких
акроцентрических хромосом. Гиподиплоидия по половым хромосомам не идентифицирована.
При гипердиплоидии число хромосом в кариотипе КРС увеличиваются на одну или на несколько
хромосом. Поэтому для анализа анеуплоидии брались только те метафазные клетки, где в пластинке
четко идентифицируются 2п=60+1 хромосомы.
Частота встречаемости полиплоидных клеток
Полиплоидия относится к основному типу цитогенетических аномалий и используется в
классической цитогенетике для оценки уровня повреждения хромосомного аппарата у млекопитающих.
Механизм возникновения полиплоидов в системе крови животных подробно описан в литературе по
цитогенетике [5], [1].
Была изучена частота встречаемости клеток с полиплоидным набором хромосом у 5 быков чернопестрой породы. Средняя частота полиплоидных клеток у быков-производителей черно-пестрого типа
составляет 0,18±0,18%. У быков-производителей бурого типа обнаружено 1,0±0,37% полиплоидных клеток
(таблица 1).
Уровень клеток с аберрациями хромосом
В кариотипе животных обнаруживаются такие спонтанные хромосомные нарушения, как
хроматидные и изохроматидные пробелы, разрывы, делеции и образующиеся в результате этого
различные фрагменты генетического материала. Спонтанные хроматидные и хромосомные пробелы или
гепы, сами по себе не являются свидетельством утраты части генетического материала и все же означают
начальную стадию образования других более серьезных структурных аберраций кариотипа. Такие
нарушения структуры хромосом как делеции и дупликации, означают частичную моносомию и трисомию, и
в зависимости от величины аберрантного участка ведут к различным аномалиям в фенотипе.
У быков-производителей бурого типа средний уровень клеток с аберрациями хромосом составил
3,31±1,12%, тогда как у быков-производителей черно-пестрого типа обнаружено незначительное
количество аберрантных клеток (0,19±0,19%) (таблица 1).
Таблица-1 Спонтанная изменчивость хромосом в соматических клетках быков производителей
бурого и черно-пестрого типа.
Из них, в %
Животные

К-во
голов

Изучено
метафаз

Гиподиплоидия

Гипердиплоидия

Поли
плоидия

Аберрации
хромосом

Общий уровень
хромосомных
нестабиль-ностей,
%
А
Б

Чернопестрый
5
449
22,26±3,15
0,19±0,19
0,18±0,18
0,19±0,19
22,82
0,56
тип
Бурый тип
6
1143
25,67±2,39
0,03±0,03
1,0±0,37
3,31±1,12
30,01
4,34
Всего
11
1592
24,15±1,90
0,10±0,08
0,64±0,25
1,93±0,81
26,82
2,67
Примечание: А- общий уровень цитогенетической нестабильности с учетом клеток с гиподиплоидным,
гипердиплоидным, полиплоидным наборами и с аберрациями хромосом; Б- уровень цитогенетической
нестабильности с учетом клеток с гипердиплоидным, полиплоидным наборами и с аберрацией хромосом.

Уровень цитогенетической нестабильности в соматических клетках с учетом клеток с
гиподиплоидным, гипердиплоидным, полиплоидным наборами и с аберрациями хромосом в соматических
клетках быков черно-пестрого типа составил 22,82%, а у быков бурого типа - 30,01%. Уровень
цитогенетической нестабильности с учетом клеток с гипердиплоидным, полиплоидным наборами и с
аберрацией хромосом у черно-пестрого типа составил 0,56%, а у быков бурого типа - 4,34%.
Общий уровень цитогенетической нестабильности в соматических клетках исследованных животных
с учетом клеток с гиподиплоидным, гипердиплоидным, полиплоидным наборами и с аберрациями
хромосом в соматических клетках составил 26,82%. Суммарные показатели уровня цитогенетической
нестабильности с учетом клеток с гипердиплоидным, полиплоидным наборами и с аберрацией хромосом
составил 2,76% соответственно (0,10±0,08 %, 0,64±0,25%, 1,93±0,81%).
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Заключение
Цитогенетический анализ быков-производителей черно-пестрого и бурого типов показал, что в
соматических клетках животных идентифицированы различные типы аберрации хромосом и геномные
мутации. Установлено, что наиболее часто встречаются клетки с анеуплоидным набором хромосом,
которые формируются за счет потери из набора или прибавке к набору одной или нескольких хромосом.
При этом основную массу изученных анеуплоидов составляют клетки с гиподиплоидным набором
хромосом. Гиподиплоидия формировалась за счет утери одной или нескольких акроцентрических
хромосом, но среди изученных метафаз встречались клетки с отсутствующей одной метацентрической
хромосомой. Частота встречаемости гиподиплоидных клеток в соматических клетках животных в 5,3 раза
превышает число клеток с гипердиплоидным набором хромосом.
Изучение спектра хромосомных аберраций показывает, что в клетках в основном
идентифицируются концевые делеции в хроматидах, разрывы в области центромеры метацентрических и
акроцентрических хромосом.
Проведенные цитогенетические исследования наглядно показывают целесообразность изучения
цитогенетического статуса индивидуальных животных с целью оценки генетического потенциала
определенной популяции.
В статье приведены результаты цитогенетического исследования кариотипа у быковпроизводителей черно-пестрого и бурого типов. В соматических клетках животных идентифицированы
различные типы аберрации хромосом и геномные мутации. Установлено, что наиболее часто встречаются
клетки с анеуплоидным набором хромосом, которые формируются за счет потери из набора или прибавке
к набору одной или нескольких хромосом.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭНТЕРОКОЛ» НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА У
НОВОРОЖДЕННЫХ ЯГНЯТ
Аннотация. С точки зрения профилактики желудочно-кишечных заболеваний у новорожденных
животных с симптомокомплексом диареи обращают внимание на период новорожденности и
молозивного питания (с момента рождения и до 6-10-дневного возраста), что связано с рядом
физиологических особенностей новорожденных, в частности, с отсутствием или следовыми
количествами крупномолекулярных гамма-глобулинов, обладающих защитными функциями [1, c. 64].
Для устранения дисбактериоза и более раннего формирования нормофлоры кишечника рекомендуется
применение пробиотиков – препараты, содержащие живую нормальную микрофлору кишечника, либо ее
метаболиты и вещества, стимулирующие развитие в кишечнике собственной нормальной
микрофлоры. При определении эффективности препарата необходим комплексный подход,
основанный на определении влияния препарата на показатели физиологического состояния
организма животных.
Нами приведены данные по изучению влияния препарата «Энтерокол» из штамма E.coli 64Гна
гематологические показатели организма у новорожденных ягнят.
Ключевые слова: пробиотик, сыворотка крови, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, ягнята.
Введение. В основу создания нового пробиотического препарата взят бактериоциногенный штамм
Escherichiacoli, полученный генетическим методом. Штамм Escherichiacoli 64Г, обладающего набором
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свойств, позволяющего конкурировать с патогенными и условно патогенными микроорганизмами и
удовлетворяющий следующим требованиям: является нормальным обитателем желудочно – кишечного
тракта здорового животного; непатогенный и нетоксичный; переносит пассаж через желудок (обладать
определенным уровнем устойчивости к желчи и соляной кислоте), адгезивной способностью, высокой
приживаемостью, длительным сроком элиминации, высокой антагонистической активностью по
отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам [2, c. 91]. Наличие генетической метки у
штамма Escherichiacoli 64Г, позволяет отличать его от естественных прототипов, подтверждает его
безопасность и может быть использован для профилактики и лечения инфекционных заболеваний
новорожденного молодняка животных и птиц (Патент №28311 зарегистрировано в Государственном
реестре изобретений РК от 19.03.2014 г.). Штамм E. coli 64Г соответствует вышеуказанным
международным требованиям. Штамм использован для изготовления препарата «Энтерокол».
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился препарат «Энтерокол»,
приготовленный из штамма E.coli 64Г,с целью использования его для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний у новорожденного молодняка сельскохозяйственных животных и птиц.
Работа выполнялась с применением методик, используемых в международной научной практике и
постоянно совершенствовалась за счет патентно-информационных проработок.
Исследования по проекту были проведены в научно-диагностической лаборатории КазахстанскоЯпонского инновационного центра, в лаборатории кафедры Микробиологии, вирусологии и
иммунологии НАО Казахского национального аграрного университета.
Результаты исследованияи их обсуждение.
Влияние препарата «Энтерокол» на состояние морфологического состава клеток крови у
новорожденных ягнят изучали после перорального однократного введения препарата «Энтерокол» в
9
10
10
дозах 5.10 К.О.Е., 10 КОЕ и 2.10 КОЕв течение 20-30 мин после рождения (до приема молозива) в
объеме 20 мл. В опыте использовали 90 ягнят (на каждую дозу – 20 ягнят, 30 – в контроле, которых
выпаивали физраствором). Результаты опыта отражены в таблице 1, 2, 3.
Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что выпаивание препарата
9
«Энтерокол» в дозе 5х10 КОЕ до получения молозива оказывает определенное влияние на
гематологические показатели крови.[3, c.123].
Таблица 1. Гематологические показатели крови у новорожденных ягнят до и после выпойки их
9
препаратом «Энтерокол» в дозе 5х10 КОЕ
Группы Животных

1
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные

Дни исследования

2
до выпойки
до выпойки
через 1 час
через 1 час
через 24 часа
через 24 часа
через 48 часа
Через 48 часа
на 7 сутки
на7 сутки
на14 сутки
на14 сутки
на21 сутки
на21 сутки

Лейкоциты
тыс /мкл
3
10,8 ± 0,54
10,7 ± 0,53
10,9 ± 1,31
10,7 ± 0,52
11,4 ± 0,80
10,9 ± 0,43
12,6 ± 0,33
10,6 ± 0,75
10,9 ± 0,51
10,1 ± 0,62
10,4 ± 0,58
10,1 ± 0,39
10,3 ± 0,56
10,1 ± 0,24

Показатели крови
Эритроциты
Гемоглобин
млн /мкл
г%
4
5
7,7 ± 0,15
8,1 ± 0,14
7,6 ± 0,24
8,1 ± 0,65
8,9 ± 0,45
8,6 ± 0,35
7,6 ± 0,66
8,1 ± 0,25
10,6 ± 0,35
9,1 ± 0,41
7,9 ± 0,29
8,1 ± 0,52
11,1 ± 0,61
9,6 ± 0,52
7,6, ± 0,42
8,1 ± 0,45
9,6 ± 0,45
8,3 ± 0,66
8,6, ± 0,84
8,1 ± 0,35
8,4 ± 0,15
8,2 ± 0,24
7,3 ± 0,55
8,1 ± 0,22
7,8 ± 0,65
8,1 ± 0,44
7,3 ± 0,63
8,1 ± 0,63

Вводимый препарат «Энтерокол» оказывает определенное влияние и на показатели лейкоцитов.
Так, максимальный лейкоцитоз наблюдается в 1-е дни жизни ягнят.
Однако, степень повышения количества лейкоцитов у опытных ягнят более высок. К данному сроку
количество лейкоцитов у ягнят опытной группы повысился на 17,7%. По мере возрастания возраста
количество лейкоцитов у обеих групп ягнят снижается.
Препарата «Энтерокол», что выражается в умеренном (незначительном) повышении количества
эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов.
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Результаты изучения влияния препарата «Энтерокол» в дозе 10
КОЕ на гематологические
показатели приведены в таблице 2.
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Таблица 2 - Гематологические показатели крови у новорожденных ягнят до и после выпойки их
10
препаратом «Энтерокол» в дозе 10 КОЕ
Группы
Животных

Дни
исследования

Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные

до выпойки
до выпойки
через 1 час
через 1 час
через 24 часа
через 24 часа
через 48 часа
Через 48 часа
на7 сутки
на7 сутки
на14 сутки
на14 сутки
на21 сутки
на21 сутки

Лейкоциты
тыс /мкл
10,2 ± 0,34
10,1 ± 0,52
10,9 ± 0,63
10,2 ± 0,54
12,9 ± 0,75
10,3 ± 0,46
12,5 ± 0,37
10,4 ± 0,68
11,4 ± 0,33
10,1 ± 0,52
10,8 ± 0,41
10,1 ± 0,32
10,4 ± 0,82
10,1 ± 0,24

Показатели крови
Эритроциты
млн /мкл
7,5 ± 0,65
7,1 ± 0,36
8,4 ± 0,65
7,6 ± 0,26
9,6 ± 0,55
7,5 ± 0,59
9,2 ± 0,53
7,7 ± 0,52
8,6 ± 0,58
7,6, ± 0,53
8,1 ± 0,34
7,2, ± 0,25
7,9 ± 0,44
7,5 ± 0,54

Гемоглобин
г%
8,2 ± 0,14
8,1 ± 0,65
9,2 ± 0,35
8,3 ± 0,25
10,1 ± 0,41
8,8 ± 0,52
10,9 ± 0,52
8,1 ± 0,45
8,6 ± 0,66
8,1 ± 0,35
8,2 ± 0,24
8,1 ± 0,22
8,2 ± 0,44
8,1 ± 0,63

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что выпаивание препарата «Энтерокол»в
указанной дозе вызывает повышение количества лейкоцитов. Следует заметить, что максимальное
значение лейкоцитов у ягнят опытной групп приходится на 1-е сутки после рождения, причем у опытных
ягнят это показатель выше, чем у ягнят контрольной группы.
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Полученные данные свидетельствуют, что применение препарата «Энтерокол» в дозе 1 0 КОЕ
оказывает положительное влияние на гематологические показатели новорожденных ягнят.
Результаты изучения морфологического состава крови у ягнят под влиянием препарат а
10
«Энтерокол»в дозе 2.10 КОЕ приведены в таблице 3.
Таблица 3. Гематологические показатели крови у новорожденных ягнят до и после выпойки их
10
препаратом «Энтерокол»в дозе 2.10 КОЕ.
Группы
Животных
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные
Опытные
Контрольные

Дни
исследования
до выпойки
до выпойки
через 1 час
через 1 час
через 24 часа
через 24 часа
через 48 часа
через 48 часа
на7 сутки
на7 сутки
на14 сутки
на14 сутки
на21 сутки
на21 сутки

Лейкоциты
тыс /мкл
10,2 ± 0,12
10,1 ± 0,13
10,2 ± 0,24
10,1 ± 0,35
10,7 ± 0,46
10,1 ± 0,55
10,5 ± 0,66
10,1 ± 0,71
10,3 ± 0,81
10,2 ± 0,14
10,2 ± 0,13
10,1± 0,24
10,1 ± 0,44
10,1 ± 0,33

Показатели крови
Эритроциты
млн /мкл
7,2 ± 0,64
7,3 ± 0,35
8,4 ± 0,66
7,6 ± 0,24
9,4 ± 0,51
7,3 ± 0,52
7,9 ± 0,54
7,2 ± 0,51
7,6 ± 0,57
7,2, ± 0,55
7,4 ± 0,36
7,2, ± 0,22
7,2 ± 0,44
7,2 ± 0,54

Гемоглобин
г%
8,1 ± 0,14
8,1 ± 0,65
7,8 ± 0,35
8,1 ± 0,25
8,5 ± 0,41
8,1 ± 0,52
8,2 ± 0,52
8,1 ± 0,45
8,2 ± 0,66
8,1 ± 0,35
8,2 ± 0,24
8,1 ± 0,22
8,2 ± 0,44
8,2 ± 0,63

Полученные данные показывают, что после выпаивания препарата «Энтерокол»количество
лейкоцитов в первые дни жизни у опытных ягнят уменьшается, а начиная с 7 суток после рождения
достигает показателей контрольной группы. Так, на 3- сутки жизни у ягнят опытной группы количество
лейкоцитов снизилось на 2,17 % по сравнению с показателями контрольной группы [4, c. 234].
Заключение. Результаты сравнительного анализа влияния различных доз препарата
«Энтерокол»на гематологические показатели у новорожденных ягнят показали, что изменения
гематологических показателей зависят от дозы введения препарата «Энтерокол».
Малые дозы вызывают малые изменения, а большие дозы ведут к незначительному снижению
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изучаемых показателей. Так, если препарат «Энтерокол» в дозе 5х10 КОЕ (малые) повышает
10
количество лейкоцитов и эритроцитов в среднем на 6,2-8,4%, доза 10 КОЕ (средние) 11,1-14,6%, то при
10
дозе 2.10 КОЕ (большие) эти показатели снижаются в среднем на 3,1-5,2%. Наибольшее увеличение
10
количества гемоглобина вызывает средняя доза (10
КОЕ) препарата «Энтерокол». Большие дозы
вызывали уменьшение количества гемоглобина.
Таким образом, выявленные нами закономерности в динамике гематологических показателей крови
у ягнят свидетельствуют о стимулирующем действии препарата «Энтерокол», что выражается в
умеренном повышении количества лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭНТЕРОКОЛ» НА ГУМОРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА У
НОВОРОЖДЕННЫХ ЯГНЯТ
Аннотация. В настоящее время на вооружении ветеринарной службы имеется достаточное
количество отечественных и импортных пробиотических препаратов различного видового состава,
предназначенных для профилактики желудочно-кишечных болезней молодняка животных и птиц.
Однако мониторинг рынка пробиотиков показывает, что подавляющее большинство разработок не
востребованы практикой. Указанное обстоятельство дает основание предполагать, что подход к
разработке пробиотиков должен основываться на изучении многих параметров, включающих в первую
очередь всестороннюю оценку свойств микроорганизмов – пробионтов.
Нами приведены данные по изучению влияния препарата «Энтерокол» из штамма E.coli
64Гна общее количество белка, количественное и качественное содержание иммуноглобулинов в
сыворотке крови у новорожденных ягнят
Ключевые слова: пробиотик,белок, иммуноглобулины, сыворотка крови, ягнята.
Введение. Фундаментальные исследования современной биологической науки, успехи в познании
многогранных аспектов взаимоотношений макро - и микроорганизмов позволили разработать и внедрить в
практику здравоохранения и ветеринарии новый класс биопрепаратов - пробиотики, основу которых
составляют
живые
микробные
культуры,
обладающие
комплексом
полезных
для
макроорганизмасвойств [1, 2, с. 67]. Практика применения пробиотиков показала их положительное
влияние на кишечный микробиоценоз, повышение общей резистентности организма. По данным ряда
исследователей [3, 4 с. 211, с. 112] эффективность бактерийных препаратов определяется
биологическими свойствами входящих в них штаммов. Культуры, используемые для приготовления
пробиотиков, должны соответствовать определенным международным требованиям: являться
нормальными обитателями желудочно – кишечного тракта здоровых животных; быть непатогенными и
нетоксичными; переносить пассаж через желудок (обладать определенным уровнем устойчивости к желчи
и соляной кислоте); обладать способностью к адгезии на эпителии и приживлению в пищеварительном
тракте; антагонистической активностью и быть стабильными и способными длительное время оставаться
жизнеспособными при хранении в производственных условиях.
В результате многолетних исследований нами генетическим методом получен пробиотический
штамм Escherichiacoli 64Г (Патент №28311 зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РК
от 19.03.2014 г.). Штамм E. coli 64Г соответствует вышеуказанным международным требованиям. Наличие
генетической метки у штамма Escherichiacoli 64Г, позволяет отличать его от естественных прототипов,
подтверждает его безопасность и может быть использован для профилактики и лечения инфекционных
заболеваний новорожденного молодняка животных и птиц. Штамм использован для изготовления
препарата «Энтерокол».
Для успешной профилактики болезней новорожденных телят прежде всего необходимо определить
уровень гуморальных факторов резистентности и по их показателям можно применять корригирующую
терапию [5. 6, с. 156, 232].
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился препарат «Энтерокол»,
приготовленный из штамма E.coli 64Г,с целью использования его для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний новорожденного молодняка сельскохозяйственных животных и птиц.
Определение общего количества белка, количественного и качественного содержания
иммуноглобулинов определяли на автоматическом иммунноанализаторе FT – 2 производства фирмы
―AMS‖ (Италия).
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Результаты исследованияи их обсуждение.
Влияние препарата «Энтерокол» на общее количество белка, количественное и качественное
содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови у новорожденных ягнят изучали после перорального
9
10
10
однократного введения препарата «Энтерокол» в дозах 5х10 КОЕ, 10 КОЕ и 2х10 КОЕ в течение 20-30
мин (до приема молозива) в объеме 20 мл. В опыте использовали 40ягнят (на каждую дозу – 10 ягнят, 10 –
в контроле, которых выпаивали физраствором).
До выпойки препарата «Энтерокол» количество общего белка и иммуноглобулинов у
новорожденных ягнят контрольной и опытной групп находилось на одинаковом уровне. Изменения в
показателях происходило после введения препарата «Энтерокол».
9
Препарат «Энтерокол»вдозе 5.10 КОЕ оказывает слабое стимулирующее действие на
морфологические, клеточные и гуморальные факторы естественной резистентности организма
новорожденных ягнят.
В результате проведенных исследований установлено, что выпаивание ягнят препаратом
10
«Энтерокол»в дозе 10 КОЕ способствует увеличению количества общего белка в сыворотке крови.
Максимальное увеличение количества общего белка у ягнят опытной группыотмечается на 2-е сутки
жизни в пределах 72,7 % по сравнению с данными полученными до выпойки препарата. В последующие
дни жизни уровень общего белка имеет тенденцию к снижению. Однако у ягнят опытной группы
количество общего белка на протяжении всего периода исследований был выше и к 21 дню после
рождения он превышал показатели контрольной группы на 15,2 %.
IgGу ягнят опытной группы был на 34,6 % больше чем у контрольных.
Анализ полученных результатов исследования показал, что максимальный уровень
иммуноглобулина IgМ у ягнят всех подопытных групп отмечен на 2-е сутки жизни. Наибольшее
количествоIg М наблюдалось у ягнят опытной группы, и она равнялась 5,61 ± 0,01 мг/мл, а у
контрольных ягнят 4,20 ± 0,05 мг/мл. Начиная с 3-х суток уровень IgМ в сыворотке крови у ягнят обеих
групп снижается. Однако результаты исследований показывают, что у ягнят опытной группы количество
иммуноглобулинаIg М в сыворотке крови был выше на протяжении всего периода исследований.
Результаты проведенных исследований показали, что наибольшая
концентрация
иммуноглобулинаIgА в сыворотке крови приходится также на 2–е сутки жизни новорожденных ягнят.
Причем, содержание иммуноглобулина этого класса у ягнят получивших препарат «Энтерокол»к этому
сроку был выше на 42,6 %, чем у ягнят не получавших этот препарат. В последующие дни жизни
новорожденных ягнят уровень IgА постепенно снижается и к 21 суткам после рождения этот
показатель близок к норме.
Анализ процента отдельных классов иммуноглобулинов к общему белку показал, чтоIgGзанимают
очень большой удельный вес. Так, к 1 дню жизни у опытных ягнят на его долю приходилось 50,1 %, а у
контрольных ягнят 30,2 %, в последующие дни жизни ягнят концентрация этих белков снижается и к 14
суткам их доля составляет, соответственно 26,8 % и 17,1 %.
В отличие отIgG иммуноглобулины Ig М и Ig А имеют меньший удельный вес. Так, на 1-й день
жизни доля Ig М у опытных ягнят составляет 6,8 %, на 2-е сутки - 6,6 %. Далее концентрация IgМ в
сыворотке крови резко снижается и к 14 суткам у ягнят опытной группы составляет 3,5 %.
Максимальный процент IgА к общему белку приходится на 2-е сутки жизни ягнят. Этот
показатель у ягнят опытной группы более высок чем у контрольных - 4,3 %, против 3,6 %.
Максимальная доля иммуноглобулинов по отношению к общему белку на 1-е дни жизни
новорожденных ягнят. Причем более высокие показатели были у ягнят, которым выпаивали препарат
«Энтерокол». В последующие сроки жизни новорожденных ягнят процент суммы иммуноглобулинов к
общему белку снижается. Наиболее интенсивно этот процесс происходит у ягнят контрольной группы.
Таким образом, на основе полученных результатов исследования можно сделать вывод, что
10
выпаивание препаратом «Энтерокол»в дозе 10 КОЕ способствовал значительному повышению
количества иммуноглобулинов в сыворотке крови у новорожденных ягнят.
10
При выпаивании новорожденных ягнят препаратом «Энтерокол»в дозе 2.10 КОЕ (таблица 3)
существенной разницы в показателях общего белка на протяжении первых 20 дней жизни у ягнят
контрольной и опытной групп не наблюдалось.
Динамика содержания общего белка у обеих групп одинаково. Максимальное увеличение
количества общего белка и обеих групп ягнят приходится на 2-е сутки после рождения. Начиная с 7 дня
после рождения уровень общего белка у опытных ягнят повышается и становится больше чем у ягнят
контрольной группы.
Динамика содержания общего белка у обеих групп одинаково. Максимальное увеличение
количества общего белка и обеих групп ягнят приходится на 2-е сутки после рождения. Начиная с 7 дня
после рождения уровень общего белка у опытных ягнят повышается и становится больше чем у ягнят
контрольной группы.
Проведенными исследованиями установлено, что количество иммуноглобулинов максимального
значения у обеих групп ягнят достигает к 48 часам жизни. Более высокие показатели были у опытных
ягнят.
Так, к этому сроку уровень IgG у опытных ягнят был на 5,9 % больше, чем у контрольных. Далее
концентрация IgG у обеих групп ягнят понижался. При этом большой разницы в величинах IgG как у
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подопытных ягнят, так и у контрольных ягнят не отмечалось. К 21 дню жизни по сравнению с
показателями первых 2-х суток снизился, у контрольных на 44,1 %, у опытных ягнят на 42,8 %.
Показатели иммуноглобулинов IgМ у ягнят контрольной группы до 7-го дня жизни были
несколько выше, чем у опытных. Максимальный уровень IgМ у обеих групп ягнят достигает к 48 часам
жизни. В последующие сроки жизни количество IgМ понижается, но у ягнят контр ольной группы он
был несколько выше.
Количество иммуноглобулина А у обеих групп ягнят существенной разницы не имеет. Здесь
следует отметить, что уровень IgАу опытных ягнят впервые 10 дней был несколько ниже контрольных.
А начиная с 14 дня жизни концентрация IgА у ягнят опытной группы незначительно превосходил
показатели контрольных ягнят.
У ягнят опытной группы сумма иммуноглобулинов впервые 48 часов была выше, чем у
контрольных на 3,5 %. В последующие сроки жизни новорожденных ягнят сумма иммуноглобулинов у
опытной группы был несколько ниже контрольных и лишь к 21 дню жизни уровень их повышался.
Анализ процента отдельных классов иммуноглобулинов к общему белку показал, что основная
доля падает на IgG. Причем впервые 48 часов у опытных ягнят доляIgG выше контрольных, а в
последующие сроки ниже. Доля иммуноглобулинов IgМ и IgА по отношению к общему белку у
контрольной группы ягнят был несколько выше, чем у опытных.
Следует отметить, что впервые 2-е суток жизни около половины общего белка приходится на
иммуноглобулины, которые составляют 49-51 %. С возрастанием возраста доля иммуноглобулинов
постепенно снижается и к 21 дню она падает у контрольных ягнят до 29,6 %, а у опытных ягнят до 31,1 %.
10
Результаты наших исследований показывают, что препарат «Энтерокол»в дозе 2.10 КОЕ умеренно
подавляют синтез иммуноглобулинов, о чем свидетельствуют более низкие показатели их в крови
опытных ягнят.
Заключение.В
результате
проведенных
исследований
установлено,
что
выпаивание
новорожденных ягнят препаратом «Энтерокол»способствовала повышению концентрации общего белка и
иммуноглобулинов всех классов в крови. Степень повышения зависит от выпаиваемой дозы. Так, на 29
сутки после рождения при дозе 5х10 КОЕ (малая доза) количество общего белка повысился на
10
17,1%,IgG- на 21,1%, при дозе 10 КОЕ (средняя доза) соответственно – 38,9% и 52,1% и при дозе
10
4х10 КОЕ (большая доза) соответственно – 6,3% и 5,2%. Начиная с 3-суток большие дозы вызывают
уменьшение концентрации общего белка и иммуноглобулинов.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЭНТЕРОКОЛ» НА КЛЕТОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА
У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯГНЯТ
Аннотация. Практика показывает, что существующий в настоящее время комплекс
технологических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных приемов при выращивании молодняка
животных не позволяет поддерживать высокий уровень резистентности к бактерийным инфекциям,
вызванным условно-патогенной микрофлорой. Применение антибиотиков для профилактики и лечения
при желудочно-кишечных болезнях животных часто приводит к возникновению аллергических
заболеваний, образованию устойчивых форм микробов, дисбактериозу, снижению активности
защитных функций организма и другим нежелательным явлениям.
Фундаментальные исследования современной медицинской и ветеринарной науки, успехи в
познании многогранных аспектов взаимоотношений макро – и микроорганизмов позволили
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разработать и внедрить в практику здравоохранения и ветеринарии новый класс биопрепаратов –
пробиотики, основу которых составляют живые микробные культуры, обладающие комплексом
полезных для макроорганизма свойств
Пробиотики
способствуют
восстановлению
пищеварения,
биологического
статуса,
стимулируют иммунный ответ организма, возобновляют нормобиоценоз. Механизм действия
пробиотиков в отличие от антибиотиков направлен не на уничтожение, а на конкурентное
исключение условно-патогенных бактерий из состава кишечного биоценоза, чтобы предотвратить
усиление и передачу факторов вирулентности в популяции условно-патогенных бактерий
В задачи наших исследований входило изучению влияния препарата «Энтерокол» из штамма
Escherichia.coli 64Гна клеточные показатели организма у новорожденных ягнят.
Ключевые слова: пробиотик,сыворотка крови, лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты,
фагоциты, ягнята.
Введение. Продуктивность, воспроизводительная способность, адаптация к условиям обитания и
эксплуатации животных определяются качеством приплода. В то же время состояние организма
новорожденных животных в интегрированном виде отражает особенности внутриутробного периода
развития и постнатальной жизни молодняка животных в связи, с чем заболеваемость и отход животных
чаще регистрируются среди молодняка [1. с. 145].
Общеизвестно, что устойчивость животного организма к различным болезнетворным факторам в
значительной мере зависит от уровня факторов естественной резистентности [2. c. 231].
В этих условиях при изучении возрастной патологии животных и действия различных веществ,
стимулирующих защитные функции организма, определяющее значение имеет объективная
характеристика жизнеспособности животных на ранних этапах онтогенеза [3. c. 214].
В связи с этим для изучения динамики ответной реакции на различные раздражители, важное
значение имеет определение показателей врожденных механизмов, а именно, клеточных показателей,
обеспечивающих устойчивость организма новорожденного молодняка животных к различным
воздействиям, имеет важное прикладное значение [4. с. 100].
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился препарат «Энтерокол»,
приготовленный из штамма E.coli 64Г,с целью использования его для лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний у новорожденного молодняка сельскохозяйственных животных и птиц [5. c. 24].
В соответствии с целью, нами изучено влияние препарата «Энтерокол» на клеточные показатели
организмау новорожденных ягнят. Клеточные показатели определяли по общепринятой методике.
Результаты исследованияи их обсуждение. Одним из основных критериев оценки
иммунобиологического состояния организма у новорожденных животных в ранний постнатальный период
является фагоцитарная активность клеток крови.
9
10
В связи с этим нами изучено влияние препарата «Энтерокол»(в дозах 5х10 КОЕ, 10 КОЕ
10
и2.10 КОЕ) на лейкоцитарную формулу и фагоцитарную активность лейкоцитов клеток кровиу
новорожденных ягнят.
Из данных таблицы 1, что до выпойки препарата «Энтерокол» впоказателях лейкоцитарной
формулы, как у животных контрольной группы, так и у животных опытной группы особой разницы не
наблюдается. Здесь следует отметить, что впервые дни жизни после рождения, наиболее активную роль
в защите играют клеточные факторы естественной резистентности, поэтому содержание нейтрофилов в
эти периоды наиболее высокие, чем лимфоцитов.
9
С первых суток после выпойки препарата «Энтерокол» в дозе 5х10 КОЕ происходит снижение
уровня нейтрофилов и повышение количества лимфоцитов. У животных, которым выпаивали препарат
процесс снижения нейтрофилов и повышение лимфоцитов идет более интенсивно. Установлено, что
впервые дни жизни уровень нейтрофилов у животных опытной группы снизился в среднем на 24,2%, в то
же время у животных этой группы происходит повышение уровня лимфоцитов в пределах 25,1.%. К 14
суткам жизни процент нейтрофилов у ягнят опытной группы снизился на 36,8 %, а процент лимфоцитов
повысился в пределах 47,7 %.
Проведенные исследования свидетельствуют, что у ягнят опытной группы впервые дни жизни
количество нейтрофилов превышала количество лимфоцитов, а с увеличением возраста происходит
постепенное снижение количества нейтрофилов и повышение количества лимфоцитов. Так, до выпойки
препарата «Энтерокол»на долю нейтрофилов приходило 72,4 % всех лейкоцитов крови. Начиная с первых
суток жизни количество нейтрофилов снижается и к 21 дню после рождения они составляют 31,3 %. На 3
сутки после рождения доля нейтрофилов от общего количества лейкоцитов составило у ягнят опытной
группы 47,9 %, на 7 сутки жизни этот показатель был равен 32,9 %.
Динамика содержания лимфоцитов характеризовалось постепенным увеличением их количества
в зависимости от возраста. У ягнят опытнойгруппы впервые часы жизни на долю лимфоцитов
приходилось 21,4 %, на 7 сутки после рождения этот показатель был равен - 56,4 %, на 14 день он
равнялся - 60,6 %, к 21 дню исследования этот показатель равнялся 61,8 % от общего количества.
Изучение лейкоцитарной формулы крови у новорожденных ягнят под влиянием препарата
10
«Энтерокол»в дозе 2.10 КОЕ, показала, что количество нейтрофилов начиная с 1-х дней жизни
постепенно снижается и к 14 дню жизни на долю нейтрофилов приходится - 36,1 %. Разница в содержании
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нейтрофилов появляется к 21 дню после рождения, когда показатели опытной группы ягнят были на 7,8 %
больше чем у контрольной.
Если с возрастанием возраста ягнят количество нейтрофилов в крови уменьшается, то количество
лимфоцитов, наоборот, повышается. После введения препарата «Энтерокол»в указанной дозе количество
10
лимфоцитов значительно меньше по сравнению с дозой 10 КОЕ.
10
Анализ таблиц 1,2,3 показывают, что препарат«Энтерокол» в дозе 10 КОЕ способствует более
9
10
быстрой нормализации нейтрофилов, чем в дозах 5.10 КОЕ и 2.10 КОЕ. Так, процент нейтрофилов при
10
9
10
дозе препарата 10 КОЕ на 14 сутки жизни ягнят снизился на 15,9%, а при дозе 5.10 КОЕ и 2.10 КОЕ
наоборот был несколько выше.
Аналогично, абсолютные показатели лимфоцитов были выше у ягнят, получивших препарат
10
9
«Энтерокол» в дозе 10 КОЕ на 9-11%, чем у ягнят получавших препарат «Энтерокол» в дозах 5.10
10
КОЕ и 2.10 КОЕ, соответственно - 3-4% и 1-2%.
Одним из основных показателей естественной резистентности организма является фагоцитарная
9
активность лейкоцитов. В связи с этим нами изучено влияние препарата «Энтерокол»в дозах 5.10 КОЕ,
10
10
10 КОЕ и 2.10 КОЕна фагоцитарную активность лейкоцитов.
Фагоцитарную активность лейкоцитов определяли методом, который основан на визуальном учете
числа бактерий, захваченных или переваренных нейтрофилами крови животных в процессе совместного
выдерживания жизнеспособных эшерихии и лейкоцитов соответственно в пробирке или на поверхности
питательного агара.
9
Результаты изучения влияния препарата «Энтерокол»в дозе 5.10 КОЕ на фагоцитарную
активностьвидно, что процент фагоцитоза у обеих групп животных, начиная с первых суток повышается и
удерживается на высоком уровне до конца исследовании. Максимальное повышение процента
фагоцитоза отмечается на 14 сутки после рождения ягнят. На этот период процент фагоцитоза у ягнят
опытной группы повышается на 91,2 %.
Такая же динамика отмечается и в отношении фагоцитарного индекса, показатель которого,
начиная с 1-х суток после рождения повышается и удерживается на высоком уровне до конца
исследования. На 14 сутки после рождения этот показатель повысился у животных опытной группы в
3,01 раза.
Индекс завершенности фагоцитоза у ягнят контрольной и опытной группы начиная с первых дней
жизни, повышается достигая максимально величин на 21 день после рождения, соответственно с 0,30 до
0,5 и 0,30 до 0,56. То есть у контрольной группы ягнят индекс завершенности фагоцитоза увеличился в 1,43
раза, а у опытной группе ягнят в 1,95 раза.
Проведенные исследования показали, что выпаивание новорожденных ягн ят в первые 20-30
минут жизни (до приема молозива) препаратом «Энтерокол»способствует незначительному
повышению фагоцитарной активности лейкоцитов.
10
Результаты изучения влияния препарата «Энтерокол»в дозе 10 КОЕ на фагоцитарную активность
10
лейкоцитов показывает что препарат «Энтерокол» в дозе 10 КОЕоказывало существенное влияние на
процент фагоцитоза, фагоцитарный индекс и индекс завершенности фагоцитоза.
До выпойки молозива процент фагоцитоза у ягнят контрольной и опытной групп был на уровне 32,2 32,3. Разница в этом показателе появляется после выпойки препаратом «Энтерокол». У ягнят опытной
группы процент фагоцитоза на протяжении всего опыта был выше, чем у ягнят контрольной группы и
составил на 1-есутки 6,2 %, 7 сутки 7,8%, на 21 сутки после рождения 8,6%.
Такая же динамика наблюдается и по фагоцитарному индексу, который с первых дней жизни
повышалось и удерживалось на высоком уровне до конца исследований. При этом следует отметить,
что у ягнят опытной группы фагоцитарный индекс был выше. Так, начиная с 1-х суток после рождения
у ягнят опытной группы показатели фагоцитарного индекса превышали как таковые у ягнят
контрольной группы на 1-е сутки на 5,6 %, на 3 сутки на 13,5 %, на 14 сутки на 16,5 % и 21 сутки после
рождения 18,2%.
Заключение. Анализ проведенных исследований показал, что выпаивание новорожденных ягнят
10
впервые 20-30 минут жизни (до приема молозива) препаратом «Энтерокол» в дозе 10 КОЕ (средняя
9
10
доза) способствовало более быстрой нормализации нейтрофилов, чем в дозах 5.10 КОЕ и 2.10 КОЕ.
10
Так, процент нейтрофилов при дозе препарата 10 КОЕ на 14 сутки жизни ягнят снизился на 15,9%, а
9
10
при дозе 5.10 КОЕ и 2.10 КОЕ наоборот был несколько выше.
Аналогично, абсолютные показатели лимфоцитов были выше у ягнят, получивших препарат
10
9
«Энтерокол» в дозе 10 КОЕ на 9-11%, чем у ягнят получавших препарат «Энтерокол» в дозах 5.10
10
КОЕ и 2.10 КОЕ, соответственно - 3-4% и 1-2%.
Выпаивание новорожденных ягнят впервые 20-30 минут жизни (до приема молозива)
10
препаратом «Энтерокол» вдозе 10 КОЕ (средняя доза) оказывало благоприятное на процесс фагоцитоза
лейкоцитов. Так, под влиянием этой дозы повышалось процент фагоцитоза на 6,2%, фагоцитарный
9
индекс на 18,2% и индекс завершенности фагоцитоза на 36,1%. Тогда, как малые дозы (5.10 КОЕ) слабо
10
стимулировали, а большие дозы (2.10 КОЕ) наоборот угнетали фагоцитоз по сравнению с контрольной
группой.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ БІЛКУ ПШЕНИЧНОЇ КЛІТКОВИНИ
З ПЕКТИНОМ ГАРБУЗА
Сучасний стан харчування населення України характеризується дефіцитом багатьох незамінних
факторів харчування. В наш час перспективним напрямком в забезпеченні населення високоякісними
продуктами харчування підвищеної харчової та біологічної цінності є комбінування сировини рослинного та
тваринного походження з урахуванням адекватних потреб людини, згідно з сучасними вимогами
нутриціології. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що пріоритетним напрямком удосконалення
технологій варених ковбасних виробів пов‘язано з використанням зернових культур та овочевих добавок у
сухому вигляді. В Україні виготовляють пшеничну клітковину з пектином гарбуза у якості біологічно
активної добавки. Характеристика її властивостей свідчить про можливість її використання для поліпшення
функціональних властивостей варених ковбасних виробів. Однак, у доступної нам літератури відсутні дані
амінокислотного складу її білку. Мета досліджень полягала у вивченні амінокислотного складу рослинної
добавки пшенична клітковина з пектином гарбуза та оцінка його особливостей з урахуванням вимог
ФАО/ВОЗ та біологічної цінності при формуванні модельних продуктів.
Матеріал і методи дослідження
Об'ектом дослідження була обрана рослинна добавка пшенична клітковина з пектином гарбуза
(ПКЗПГ). Масову частку білку визначали за методом Кельдаля у відповідності до вимог ГОСТ 7636-85 [1].
Масову частку амінокислот - методом іонообмінноїрідино-колоночної хроматографії на автоматичном
аналізаторі Т 339 (Чехія), тріптофан – за ГОСТ 13496.21-2015 [2].
Результати досліджень та їх обговорення
Одним з класів сполук, які проявляють широкий діапазон біологічної активності, є амінокислоти.
Встановлено, що амінокислоти їжі являються важливим джерелом для синтезу білків, виконуючих в
організмі людини багаточисленні функції – від пластичних до функціональних, які регулюють діяльність
органів та тканин. Головним критерієм біологічної цінності білку є оцінка його якості у відповідності до
ідеального білку, який рекомендовано ФАО/ВОЗ [7]. У таблиці 1 наведено результати досліджень АКС
білку рослинної добавки ПКЗПГ та його оцінка у відповідності до ідеального білку.
Таблиця 1
Амінокислотний склад рослинної добавки ПКЗПГ та його відповідність до ідеального білку
ФАО/ВОЗ
Назва АКС
Незамінні, у т.ч.
Валін
Ізолейцін
Лейцін
Лизін
Метіонін+цистін
Треонін
Фенілаланін+тирозин
Триптофан

Вміст, г/100 г білку
Ідеальний білок [7]
36
5,00
4,00
7,00
5,50
3,50
4,00
6,00
1,00

ПКЗПГ
30,68
3,53
2,63
6,51
4,29
2,82
3,90
5,76
1,24

Із даних таблиці 3.6 видно, що білок ПКЗПГ містить усі незамінні АКС, однак сума ціх АКС у білку
рослинної добавки менш ніж у ідеальному білку на 5,32 г/100 г білку, тоб то на 14,78%. Практично вміст
усіх НАК, за виключенням триптофану, менш ніж у ідеальному білку.
Одним із показників біологічної цінності білку є визначення скору АКС та відповідність їх кількості до
адекватних та верхне допустимих значень, які були встановлені шляхом доказальної медицини. У таблиці
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2 наведено порівняльна характеристика скору АКС білку ПКЗПГ, адекватного та їх верхнедопустимого
рівня [5, 6].
Таблиця 2
Характеристика скору, адекватного та верхне допустимого рівня АКС рослинної добавки
ПКЗПГ
Назва АКС
Незамінні АКС, у т.ч.
Валін
Ізолейцін
Лейцін
Лизін
Метіонін+цистін
Фенілаланін+тирозин
Триптофан
Замінні АКС, у т.ч.
Аланин
Аргінін
Аспарагінова
Гістидін
Глицин
Глутамінова
Пролин
Серин
Сума усіх АКС
Співвідношення:
замінні:незамінних

Скор АКС
ПКЗПГ, %

ПКЗПГ

607,92
70,60
65,75
93,00
78,00
80,57
96,00
124,00
-

30,68
3,53
2,63
6,51
4,29
1,67+1,15
3,88+1,88
1,24
70,56
5,60
5,32
9,27
2,37
6,56
25,30
9,34
5,56
100,00
2,29

Рівень споживання, г/100 г білку
адекватний
верхне
допустимий
20,20
31,60
2,50
3,90
2,00
3,10
4,60
7,30
4,10
6,40
1,80
2,80
4,40
6,90
0,80
1,20
56,90
91,60
6,60
10,60
6,10
9,80
12,20
19,90
2,10
3,40
3,50
5,60
13,60
21,80
4,50
7,20
8,30
13,30
79,50
126,90
2,50
2,60

Аналіз даних табл.2 показує, що найменший скор. визначено у ізолейцину – 65,75%, тобто ця АКС є
лімітуючої і усі незамінні АКС згідно із цього критерію будуть приймати участь у біосинтезу білку на цьому
рівні. У наступний час фізіологічні потреби людини у НАК не виявлено. Шкала ідеального білку ФАО/ВОЗ
має рекомендаційний характер, тому представляє інтерес оцінка біологічної цінності білку з позицій
адекватного та верх недопустимого рівня споживання АКС, які встановлено на підставі доказової
медицини [5, 6]. Сума НАК та ЗАК суттєво перевищує ці показники як при адекватному, так і верх
недопустимому рівнях споживання (див.табл.2). Практично усі НАК в ПКЗПГ віще адекватного рівня і не
дуже суттєво нижче верх недопустимих значень, виключно за триптофаном, рівень якого складає 124%.
Співвідношення ЗАК до НАК у білку рослинної добавки не суттєво відрізняється від адекватного та верхнє
допустимих значень і наближається до ідеального білку.
Слід відмітити високу кількість глутамінової кислоти – 25,30 г/100 г білку. Присутність АКС діаміно(аргініна, гістідіна), амінодикарбонових кислот (глутамінової і аспарагінової), та проліна у білку ПКЗПГ
забезпечують високу гідротаціону властивість рослинної добавки [4]. Визначено, що їх полярні
функціональні групи взаємодіють з дипольними молекулами води за рахунок водородних зв‘язків і таким
чином сприяють перерозподілу вологи між компонентами та формуванню однородної консистенції [4].
Таким чином, використання ПКЗПГ у складі варених ковбасних виробів буде сприяти підвищенню
вологоутримувальної здатності та забезпечувати підвищення функціонально-технологічних властивостей
за рахунок вмісту більшої кількості гідрофільних АКС.
При характеристиці біологічної цінності білкових компонентів у наукових дослідженнях найбільш
поширені показники та критерії, які були розроблені академіками Н.Н.Липатовим та И.А.Роговим [3]. До цих
критеріїв відносять наступні: біологічна цінність – БЦ; коефіцієнт різниці амінокислотного скору (КРАС), якій
показує надлишок НАК для використання на пластичний обмін; коефіцієнт утилітарності – U,
характеризуючи збалансованість НАК по відношенню до фізіологічної норми ідеального (еталонного)
білку [7]. У таблиці 3 наведено результати наших досліджень цих коефіцієнтів.
Таблиця 3
Характеристика біологічної цінності білку ПКЗПГ
Назва показника
БЦ, %
КРАС, %
U

Ідеальний білок
100
0,0
1,0

Білок ПКЗПГ
86,52
13,48
0,68

На підставі аналізу одержаних результатів можливо заключити, що біологічна цінність білку
рослинної добавки ПКЗПГ дуже висока (86,52%), тільки 13,48 % амінокислот не буде використовуватися на
пластичний обмін і коефіціент утилізації АКС складає 0,68.
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Висновок. Результати наших досліджень амінокислотного складу рослинної добавки пшенична
клітковина з пектином гарбуза свідчать про те, що при вмісту білку на рівні 16% характеризується
присутністю усіх незамінних амінокислот. Порівняльний аналіз амінокислотного скліду білку рослинної
добавки із ідеальним білком ФАО/ВОЗ визначив, що вміст усіх незамінні амінокислоти, за виключенням
триптофану, менш ніж у ідеальному білку на 5,32%. Однак, білок містить значну кількість таких замінних
амінокислот, як глютамінова кислота, аргінін, гістідін, пролін. Ці кислоти забезпечують забезпечують
високу гідротаціону властивість рослинної добавки та її використання у технології варених ковбасних
виробів буде сприяти поліпшенню функціональних властивостей.
Література:
1. ГОСТ 7636-85. Рыба, морские млекоптающие, морские безпозвоночные и продукты их переработки.
Методы анализа. Изд-во стандартов, 1985. – 75 с.
2. ГОСТ 13496.21-2015. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и
триптофана. [Введен 2017-01-01]. М.: Стандартинформ, 2016.- 16 с.
3. Липатов Н. Н. Организмические подходы к формированию интегральных критериев оценки объектов
пищевых производств / Н. Н. Липатов, О. И. Башкиров // Пищевые технологии будущего. Гипотезы.
Теория. Эксперимент: научно-практ. конф. Россельхозакадемия, 10-14 сентября 2002. – Углич, 2002. –
С. 265-270.
4. Матвеева Т.В. Физиологические функциональные пищевые ингредиенты для хлебобулочных и
кондитерских изделий /Т.В.Матвеева, С.Я.Корячкина. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». –
2012. – 947 с.
5. Онищенко Г. Г. Рациональное питание. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ [Электронный ресурс] / Г. Г. Онищенко Режим доступа:
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_97295.html.
6. Тутельян, В. А. О нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации / В. А. Тутельян // Вопросы питания. - 2009. – Т. 78,
№ 1. – С. 4–15.
7. FAO/WHO/UNU. Protein and amino acid requirements in human nutrition. WHOPress (2007), page 150-152
Technical ReportSeries 935.
Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор Сухенко Ю.Г.

19
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ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СНІГОВОГО ПОКРИВУ НА СТАНЦІЯХ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сніг – одне з найпоширеніших явищ природи, що активно впливає на суспільство та економіку в
багатьох куточках світу. Визнаючи красу снігового покриву і його корисність для ентузіастів зимового
спорту, все ж таки частіше ми розглядаємо сніг як небажану і дорогу заваду. Труднощі, пов'язані зі снігом,
приймаються як непорушний фактор середовища проживання людини, а впливу снігу на господарство або
його величезної цінності як природного ресурсу приділяється мало уваги. Вплив снігу на суспільство
багатогранно і включає в себе складні фізичні, соціальні, економічні та психологічні аспекти. Товщина,
щільність, вологість і міцність снігового покриву є основними фізичними параметрами, що враховуються
при використанні снігу та боротьби з ним. Товщина снігового покриву і тривалість його залягання мають
соціальне і економічне значення і впливають на навколишнє середовище. Господарство у вищій ступені
вразливе, коли сильний вітер, низькі температури і крижаний дощ супроводжуються або слідують за
важкими снігопадами. Крім того, важливо, в який час вибухнула снігова буря. Наприклад, до найбільш
неприємних наслідків може призвести буря в години пік або в період збирання врожаю [1, с. 163].
Сніговий покрив утворюється в результаті акумуляції снігу на ґрунті в процесі відкладення твердих
опадів (сніжинки, крижаний дощ, іній і ожеледь), випадання дощу, коли більша частина опадів згодом
замерзає, а також відкладення домішок. Акумуляція і абляція снігового покриву залежать головним чином
від атмосферних умов і стану земної поверхні. Визначальними атмосферними процесами служать
випадання опадів, їх відкладення, конденсація, турбулентний тепло- і вологообмін, радіаційний баланс і
рух повітряних мас, особливості рельєфу, що впливають на хід атмосферних процесів і створення вітрової
тіні.
До основних факторів, що визначають характеристики снігового покриву, входять форма рельєфу і
експозиція поверхні з різними тепловими властивостями і шорсткістю. У районах поширення снігового
покриву найбільша товщина снігу характерна для підвітряного боку відкритих водних просторів і навітряних
схилів, де снігонакопичення відбувається найбільш інтенсивно. Найменша товщина снігу спостерігається
на невеликій висоті на підвітряних південних схилах, на яких найбільше ймовірні втрати снігу на танення. У
разі пересіченої місцевості вплив вітру приводить до вкрай неоднорідного розподілу товщини снігового
покриву [1, с. 211].
У будівництві та експлуатації різних споруд і доріг сніговий покрив є негативним чинником, що
створює навантаження і замети. Однак сніговий покрив має велике позитивне значення в формуванні
кліматичного і гідрологічного режимів. Дуже суттєва його роль в сільському господарстві нашої країни як
фактору, що забезпечує зволоження ґрунту, а також захист від морозів озимих культур та інших
сільськогосподарських рослин. Снігомірні зйомки проводяться систематично багатьма метеорологічними
станціями на полях і в лісі, а також в ярах. Вони проводяться протягом періоду, коли снігове покриття не
менше половини площі видимого поля і площі лісової ділянки снігозйомки [2, с. 96].
Сніговий покрив, будучи однією з характеристик опадів, має свої особливості вимірювання та
обробки. Він надається середніми декадними висотами, максимальною декадною висотою за зиму,
повторенням різних висот снігового покриву по декадах або забезпеченістю. Крім того, встановлюють дати
появи і сходу снігового покриву, дати утворення і руйнування стійкого снігового покриву та ін. [3, с. 72,
4, с. 68].Сніговий покрив спостерігається за допомогою, по-перше, стаціонарно встановлених рейок і, подруге, снігозйомками. Інформація, яку дістають цими двома способами, розрізняється і використовується
для різних цілей. Так, результати снігозйомок, перш за все, необхідні гідрологам, а також
проектувальникам при виборі місця будівництва. Для розрахунків навантаження і в дослідженнях
кліматичних змін частіше використовують дані постійних рейок.Для характеристики висоти снігового
покриву обчислюють середні значення її не для місяців, а для декад зимових місяців. Ці величини на
початку і в кінці зими розраховуються тільки в тому випадку, коли сніговий покрив спостерігався більш ніж у
50% всіх зим.
Середню величину за декаду дістають діленням сумарної висоти за всі роки вибраного періоду на
кількість років. Коли ж сніг спостерігався менш, ніж у 50% зим, то середню висоту за таку декаду не
розраховують. При цьому прийнято в таблицях довідника ставити умовний значок (•). Середні багаторічні
значення висоти снігового покриву по снігозйомках обчислюють так само, як і по постійній рейці.Крім
середніх декадних висот визначають також і багаторічну максимальну висоту снігового покриву за зиму. Її
дістають шляхом осереднення максимальних декадних висот, вибраних з кожного року, незалежно від
того, в якому місяці і декаді він спостерігався [3, с. 73, 4, с. 68].
За даними про розподіл середньої висоти снігового покриву на території Вінницької області було
розраховано декадні висоти для кожної станції за період з 1996 по 2018 роки [5-8]. Результати розрахунків
наведено в таблиці 1.
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В таблиці представлено інформацію про середню декадну висоту снігового покриву по постійній
рейці. З отриманих даних видно, що поява та схід снігового покриву на станціях Вінницької області
спостерігається з другої декади жовтня по всім станціям по третю декаду квітня. Максимальні значення
середньої декадної висоти снігового покриву спостерігаються в третій декаді січня та трьох декадах лютого
і складають 13 та 12 см на станції Вінниця; в другій декаді лютого зафіксовано максимальне значення 12
см на станції Білопілля; в першій та другій декаді лютого на станції Хмільник спостерігається максимальне
значення 12 см.
Таблиця 1 – Середня декадна висота снігового покриву по постійній рейці на станціях Вінницької
області
Станція
Білопілля
Вінниця
Гайсин
Жмеринка
МогилівПодільський
Хмільник

2
•
•
•
•
•

3
•
•
•
•
•

1
•
•
•
•
•

2
2
2
•
•
•

3
4
4
4
4
3

1
6
5
4
7
3

2
6
7
6
7
5

3
9
10
7
8
6

1
10
11
7
9
7

2
10
11
8
8
7

3
10
12
9
10
8

1
11
13
9
10
8

2
12
13
8
10
7

3
11
12
7
7
5

1
10
8
6
9
4

2
7
7
•
9
1

3
4
3
1
5
•

1
•
•
•
•
•

2
•
•
•
•
•

3
•
•
•
•
•

Найбільша за
зиму
ср. макс. мін.
20
47
0
22
59
0
17
35
0
18
47
0
16
44
0
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•

•
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Найменші значення висоти зафіксовано на початку та наприкінці періоду зі сніговим покривом. Для
кожної станції було розраховано середні, виявлено мінімальні та максимальні значення даного
кліматичного показника. Максимальне середнє значення за зиму – 22 см спостерігається на станції
Вінниця, а мінімум – 16 см на станції Могилів-Подільський. Мінімальне значення по всім станціям 0 см.
Максимальне значення – 59 см зафіксовано на станції Вінниця.
Дослідження кліматичних характеристик снігового покриву на станціях Вінницької області за період з
1996 по 2018 роки дає можливість зробити наступні висновки. Показник повторюваність зим з різною
найбільшою декадною висотою снігового покриву має найбільші значення в градаціях 6-10 та 11-15 см по
всім станціям, максимум становить 29 % та спостерігається на станції Гайсин, мінімальне значення
зафіксовано на станціях Могилів-Подільський та Хмільник і дорівнює 8 %. Найменші повторюваності мають
висоти снігу більше 36 см майже на всіх станціях. Середня декадна висота снігового покриву по постійній
рейці має максимальні значення в третій декаді січня та трьох декадах лютого і складають 13 та 12 см на
станції Вінниця. Максимальне середнє значення за зиму – 22 см визначено також на станції Вінниця, а
мінімум – 16 см виявлено на станції Могилів-Подільський. Мінімальне значення по всім станціям 0 см.
Максимальне значення – 59 см зафіксовано на станції Вінниця.Найбільша повторюваність спостерігається
в градації 0-5 см по всім станціям, максимальне значення для даної градації складає 70% на станції
Могилів-Подільський, а мінімальне 54 % на станції Жмеринка. Висоти в градації 51-60 см виявлено на
станції Вінниця, їх повторюваність складає 1 %. У градації 61-70 см зафіксовано тільки одне значення 67
см на станції Вінниця, що є максимальною висотою за період дослідження для території Вінницької
області.
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ВПЛИВ АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК РИСУ В УМОВАХ
ЗМІНИ КЛІМАТУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Вплив зміни клімату на сільське господарство і його наслідки для продовольчої безпеки викликають
тривогу вже зараз. Через швидку зміну клімату планети відбувається посилення і підвищення частоти
екстремальних погодних явищ, епізодів аномальної спеки і засух, а також підвищення рівня Світового
океану. Один з головних висновків полягає в тому, що в даний час вкрай необхідно допомогти
адаптуватися до зміни клімату дрібним сільськогосподарським виробникам [1, 2].
Рис, нарівні з гречкою, є лідером споживання серед круп у населення України. Кліматичні зміни в
країні на ринок рису певного впливу не мають. Все визначається технологією. Рис можливо вирощувати
тільки на спеціальних зрошувальних системах інженерного типу, більшість з яких були побудовані раніше.
На звичайному полю цю культуру виростити дуже складно, хіба що при наявності крапельного зрошення.
Головною біологічною особливістю рисової рослини, на відміну від інших злакових культур, є можливість
рости в воді. Цю можливість йому забезпечує аеренхіма, яка розвивається в рослині рису і забезпечує
подачу кисню від листя до кореневої системи [3, 4]. Рис є теплолюбних рослиною, тому дуже важливо
враховувати при його вирощуванні температури, що сприяють нормальному проходженню кожної фази.
Практично для будь-яких умов можна підібрати підходящий сорт рису, при наявності в достатній кількості
тепла, сонячного світла і води. Рис може рости на сухих полях і затоплених ділянках, в прісної і солоної
води. Його широка пристосовність пояснюється існуванням величезної кількості сортів [5, 6].
Оцінка впливу зміни кліматичних умов виконана шляхом порівняння даних середніх багаторічних
агрокліматичних показників за період з 1980 по 2010 рр. [7] і даних за кліматичним сценарієм RCP4.5 та
RCP8.5 за періоди з 2021 по 2030 рр. (І-й період), з 2031 по 2040 рр. (ІІ-й період), з 2041 по 2050 рр. (ІІІ-й
період).
Для дослідження була використана модель оцінки агрокліматичних ресурсів формування
продуктивності сільськогосподарських культур А.М. Польового [8].
За умовами реалізації сценарію RCP4.5 в усіх трьох сценарних періодах спостерігається підвищення
фотосинтетично активної радіації (ФАР). Так, в І-й період прихід ФАР зросте до 116%, в ІІ-й період до
2
118% та 121% - в ІІІ-й період, в порівнянні з середнім багаторічним 175,6 кДж/см . Середня багаторічна
о
о
температура повітря зменшиться в І-й та ІІ-й періоди 0,1 та 0,2 С від середньої багаторічної 19,1 С, а в ІІІо
й період зросте від середньо багаторічної на 0,1 С.
Сумарне випаровування в І-й та ІІІ-й періоди зросте 80 та 129 мм, а в ІІ-й період – на 44 мм, в
порівнянні з середнім багаторічним значенням – 771 мм.
В І-й та ІІІ-й періоди випаровуваність зросте до 944 та 970 мм від середнього багаторічного 810 мм.
В ІІ-й період випаровуваність буде вище від середнього багаторічного на 69 мм. Вологозабезпеченість під
посівами рису у І-й та ІІІ-й сценарні періоди складатиме 90 та 92% від середньої багаторічної. В ІІ-й період
вологозабезпеченість складатиме 93% від середньої багаторічної.
Потенційний урожай всієї сухої маси рису (ПУ) залежить від ФАР. Тому в сценарні періоди також
спостерігається і ріст ПУ рису, в порівнянні з середнім багаторічним. В І-й та ІІІ-й періоди спостерігається
ріст ПУ до 117 та 116%, в ІІ-й період ПУ очікується вищим, ніж в І та ІІІ-й періоди і складатиме складатиме
2
121% від середнього багаторічного 4909 г/м дек.
Метеорологічно можливий урожай (ММУ) всієї сухої маси залежить від факторів тепла та вологи. І-й
та ІІІ-й періоди спостерігається падіння ММУ до 1878 та 1896 87%, в ІІ-й період ММУ складатиме 92% від
2
середньо багаторічного 2169 г/м дек.
Дійсно можливий урожай (ДМУ) всієї сухої маси рису в І-й та ІІІ-й періоди знизиться до 87%, в ІІ-й
2
період ДМУ очікується 92% від середнього багаторічного 1319г/м дек.
При реалізації сценарію RCP4.5 урожай рису при 14%-й вологості при середніх багаторічних умовах
складає 56,7 ц/га. В І-й та ІІІ-й періоди урожай рису знизиться і складатиме 87%, в ІІ-й період урожай рису
планується 92% від середньо багаторічного.
Рівень динаміки площі листя за умовами сценарію RCP4.5 буде нижчим, порівняно з середньо
багаторічним періодом (рис. 1).
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Рис. 1 - Динаміка площі листя рису за вегетаційний період в порівнянні середніх багаторічних та сценарних
розрахункових даних за сценарієм RCP4.5 в Херсонській області
При реалізації сценарію RCP8.5 в І-й період прихід ФАР підвищиться до 115% від середньо
багаторічного. В ІІ-й та в ІІІ-й періоди прихід ФАР зросте до 117 та 118%. Середня температура повітря в
0
о
о
сценарні періоди зросте на 0,9 С в І-й період, на 0,3 С – в ІІ-й період та на 0,4 С – в ІІІ-й період.
Сумарне випаровування в І-й, в ІІ-й та ІІІ-й періоди збільшиться від середньо багаторічного на 60,
100 та 91 мм. Випаровуваність на 71, 159 та 100 мм. Вологозабезпеченість посівів рису складатиме 95, 91
та 92% відповідно.
За сценарієм RCP8.5 також очікується ріст ПУ, в порівнянні з середньо багаторічним періодом.
Найнижче значення ПУ рису, в порівнянні з іншими сценарними періодами, очікується в ІІ-й період - 111%,
в І-й та ІІІ-й періоди спостерігається підвищення ПУ 117 та 119% від середнього багаторічного.
ММУ в І-й та ІІІ-й періоди знизиться і складатиме 97 та 93% від середньо багаторічного значення.
Найнижче значення ММУ очікується в ІІ-й - 85%.
Дійсно можливий урожай, також як і ММУ, зменшиться в усіх трьох сценарних періодах. В І-й та ІІІ-й
періоди ДМУ 97 та 93%, в ІІ-й період спостерігається зниження ДМУ до 85% від середньо багаторічного.
За сценарієм RCP8.5 урожай рису при 14%-й вологості в І-й та ІІІ-й періоди буде нижчим, в
порівнянні з середньо багаторічним і складатиме 97 та 93%, в ІІ-й період спостерігається зниження урожаю
до 85%.
Рівень динаміки площі листя за умовами сценарію RCP8.5 буде також буде нижчим, порівняно з
середньо багаторічним періодом (рис. 2).

Рис. 2 - Динаміка площі листя рису за вегетаційний період в порівнянні середніх багаторічних та сценарних
розрахункових даних за сценарієм RCP8.5 в Херсонській області
Виконаний аналіз впливу агрокліматичних показників на урожайність проса для Херсонської області.
Порівнювались дані за середньо багаторічний період 1980-2010 рр. з даними за кліматичними сценаріями
RCP4.5 та RCP8.5. При реалізації сценаріїв урожай рису при 14%-й вологості в усіх трьох сценарних
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періодах із-за гірших умов вологозабезпеченості зменшиться і складатиме від 87 до 92% за сценарієм
RCP4.5 та від 85 до 97% за сценарієм RCP8.5.
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Владислава Калюжна
(Полтава, Україна)
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Перше нафтогазове родовище на Полтавщині – Радченківське в адміністративному відношенні
розташоване на території Миргородського району Полтавської області. Мета статті - охарактеризувати
родовища нафти і газу Миргородського району.
1. Західно-Кошевійське газоконденсатне родовище в тектонічному відношенні знаходиться в
центральній частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини між Жданівською і Миргородською
депресіями та належить до Глинсько-Солохівського газонафтоносного району Східного нафтогазоносного
регіону України
В 1948-1963 рр. на площі проводилися гравіметричні, магнітометричні дослідження, електророзвідка
та в 1979-1980 рр. виконані деталізаційні сейсмічні роботи. Одержані результати дозволили обґрунтувати
закладання в 1981 р. параметричної свердловини № 424, при випробуванні якої з відкладів
верхньовізейського під´ярусу (продуктивний горизонт В-22, інт. 5784-5794 м) отримано приплив газу
дебітом 138,5 тис.
і конденсату – 3,84 т на добу.
Продуктивні горизонти В-22, В-17н, породи колектори пісковики. Поклади пластові, тектонічно
екрановані, літологічно обмежені. Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 - газу — 1664 млн. м³;
конденсату — 304 тис. т.
2. Кибинцівське нафтове родовище в тектонічному відношенні знаходиться в центральній частині
південної зони Дніпровсько-Донецької западини і входить до складу Висачківсько-Ромоданівсткого
структурного валу та належить до Антонівсько-Білоцерківського нафтогазоносного району Східного
нафтогазоносного регіону України.
Кибинцівське нафтове родовище відкрите в 1958 році, у 1959 році введено у досліднопромислову
розробку.
Промислова нафтоносність родовища пов‘язана з покладами горизонту Б-12 башкирського ярусу
середнього карбону, горизонтів С-8а, С-8б, С-8в серпуховського ярусу та горизонту В-16
верхньовізейського під‘ярусу нижнього карбону. Розробка покладів горизонту С-8 Кибинцівського
родовища здійснюється на режимах розчиненого газу та гравітаційному. Поклад горизонту В-16
розробляється на активному водонапірному режимі Колекторами є пісковики з високим фільтраційноємкісними властивостями. Поклади пластові склепінні тектонічно екрановані.
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 - нафти — 294 тис. т. Вміст сірки у нафті 0,520,67 мас.%.
3. Південно-Комишнянське газоконденсатне родовище розташоване в Миргородському районі
Полтавської області на відстані 18 км від м. Миргород. Тектонічно знаходиться в центральній частині
приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини у складі групи структур, розташованих у межах
південного борту Жданівської депресії.
Структура виявлена сейсморозвідкою МСГТ по горизонтах нижнього карбону в 1978 р. і протягом
1979-1990 рр. детальними геофізичними дослідженнями підготовлена до пошукового буріння.
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Газонасиченими є пісковики горизонтів В-16, В-17в, В-17в, В-19, В-20н, В-21в, візейського ярусу.
Поклади пластові, тектонічно екрановані.
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 - газу — 6631 млн. м³; конденсату — 1859 тис. т.
4. Радченківське нафтове родовище у тектонічному відношенні знаходиться в центральній частині
приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини і входить до складу Малосорочинського-Радченківського
структурного валу.
Безпосередньо на площі робіт був виконаний комплекс геолого-геофізичних досліджень:
сейсморозвідувальні, магнітометричні, гравіметричні та електророзвідувальні роботи, структурнокартувальне, пошукове та розвідувальне буріння. В 1947-48 р. рр. структурно-картувальним бурінням та
сейсморозвідувальними роботами була підтверджена наявність Радченківське підняття. Результати цих
робіт і стали основою для закладання перших пошукових свердловин. 15 червня 1950 року при
випробуванні свердловини № 2 на Радченківській площі було отримано газовий фонтан.
Перша нафтова свердловина № 5 в червні 1951 року дала промисловий приток з інтервалу 12731278 м.
Нафтогазоносність Радченківського родовища пов‘язана з відкладами тріасу (горизонти Т-1, Т-2, Т4б) і нижнього карбону (горизонт С-1)-газові поклади та нафтові поклади нижнього карбону (горизонти С-2,
С-3, С-6, С-7, С-8, С-9, С-10, С-11, С-12н, С-12в), а також свердловиною № 46 встановлена продуктивність
горизонту В-14 візейських відкладів в інтервалі глибин від 900 до 1600 м.
У середньокамяновугільних відкладах Радчнеківська площа являє собою брахіантиклінальну складку
північно-західного простягання, ускладнену тектонічними порушеннями різного віку та направлення.
Перекліналі Радченківського підняття ускладнені соляною тектонікою, кути падіння складають більш 30°. З
глибиною спостерігається зміщення склепіння в південному напрямку.
Колекторами є пісковики та алевроліти з високими ємкісно-фільтраційними властивостями:
пористість порід від 15 до 30%.
Типи пасток – пластові склепінні тектонічно екрановані та літологічно обмежені.
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 - нафти — 956 тис. т; розчиненого газу —
349 млн. м³; газу — 2481 млн. м³. Вміст сірки у нафті 0,05-0,11 мас.%.
Радченківське родовище, яке було відкрито майже 70 років тому і було першим на Полтавщині, до
цього часу дає нафту нашій країні.
5. Сорочинське газоконденсатне родовище у тектонічному відношенні знаходиться на північному
схилі Малосорочинсько-Радченківського структурного валу центральної частини приосьової зони
Дніпровсько-Донецької западини.
З 1976 р. структура вивчалася різними видами геофізичних робіт, якими була підготовлена до
глибокого пошуково-розвідувального буріння з метою оцінки промислової нафтогазоносності відкладів
нижнього карбону і верхнього девону. Буріння параметричної свердловини № 469 розпочато в 1981 р. і з
інтервалу 4000-4020 м отримано приплив газу дебітом 362 тис. м³ і конденсату – 70 т на добу.
Газонасиченими є пісковики горизонту В-18, візейського ярусу. Поклади пластові, тектонічно
екрановані, літологічно обмежені
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 - газу — 1107 млн. м³; конденсату — 191 тис. т.
6. Малосорочинське нафтогазове родовище в тектонічному відношенні знаходиться в межах
Малосорочинсько-Радченківського структурного валу в центальній частині приосьвої зони ДніпровськоДонецької западини.
Малосорочинське нафтогазове родовище відкрито в 1969 році пошуковою свердловиною № 4.
Продуктивність родовища пов‘язана з чотирма горизонтами візейського ярусу В-19, В-20, В-22, В-23.
Завдяки розривним тектонічним порушенням та літологічним екранам, продуктивні горизонти містять 11
покладів (чотири нафтових та сім газоконденсатних).
Поклади пластові склепінні, тектонічно екрановані, літологічно обмежені.
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 – нафти — 119 тис. т; газу — 181 млн. м³. Вміст сірки у
нафті 0,096-0,151 мас.%.
Загальні висновки.
Закономірності поширення корисних копалин (мінерально-сировинних ресурсів) зумовлені
геологічною будовою території. Більша частина території Полтавщини (північна і центральна) розташована
в межах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), в тому числі і Миргородський район Полтавської області.
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Рис. 1 – Типи покладів
Родовища цього району приурочені до Глинсько-Солохівського нафтогазоносного району, який за
величиною нафтогазового потенціалу є одним із найбільш перспективних у межах Дніпровсько-Донецької
западини.
Вивчення території почалося в 1947 році та продовжується і сьогодні. В
статті
розглянуто
два
нафтогазових родовища – Радченківське, Малосорочинське, одне нафтове – Кибинцівське, та три
газоконденсатних родовища – Західно-Кошовійське, Південно-Комишнянське та Сорочинське, які
знаходяться в центральній частині приосьвої зони ДДЗ на невеликій відстані від м. Миргород.
Нафтогазоносність родовищ нафти і газу Миргородського району пов‘язана з відкладами тріасу
горизонти Т-1, Т-2, Т-4б, середнього карбону Б-12. Найбільша кількість покладів приурочена до відкладів
нижнього карбону, серпуховський ярус горизонти С-1 С-2, С-3, С-6, С-7, С-8, С-9, С-10, С-11, С-12н, С-12в
та візейський ярус В-19, В-20, В-22, В-23.
Породи колектори пісковики.
Поклади пластові склепінні, тектонічно екрановані, літологічно обмежені.
Типи покладів нафти і газу родовищ Миргородського району Полтавської області представлені на
гістограмі (Рис.1)
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(Одеса, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СНІГОВОГО ПОКРИВУ
НА ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сніговий покрив утворюється в результаті акумуляції снігу на ґрунті в процесі відкладення твердих
опадів (сніжинки, крижаний дощ, іній і ожеледь), випадання дощу, коли більша частина опадів згодом
замерзає, а також відкладення домішок. Структура, стратиграфія і геометричні характеристики снігового
покриву вкрай мінливі в просторі і в часі. Така мінливість обумовлена безліччю факторів: великою
різноманітністю метеорологічних умов під час випадання опадів і відразу після сніговідкладання (зокрема,
характеристик вітру, температури і вологості повітря); характером і частотою хуртовинних процесів у
період сніговідкладання; метеорологічними умовами в періоди між снігопадами (у цьому випадку
радіаційний обмін визначає зміна структури, щільності та оптичних властивостей снігового покриву, а
вітрова діяльність може сприяти виникненню процесів сальтації і перевідкладення снігу, і також зміни його
щільності і структури); характером процесів метаморфізму і абляції, які визначають зміну фізичних
характеристик снігового покриву в порівнянні з характеристиками свіжовипавшого снігу; поверхневим
рельєфом, фізико-географічними умовами та рослинним покривом [1, с. 218].
Акумуляція і абляція снігового покриву залежать головним чином від атмосферних умов і стану
земної поверхні. Визначальними атмосферними процесами служать випадання опадів, їх відкладення,
конденсація, турбулентний тепло- і вологообмін, радіаційний баланс і рух повітряних мас, особливості
рельєфу, що впливають на хід атмосферних процесів і створення вітрової тіні.
Сніговий покрив спостерігається за допомогою, по-перше, стаціонарно встановлених рейок і, подруге, снігозйомками. Інформація, яку дістають цими двома способами, розрізняється і використовується
для різних цілей. Так, результати снігозйомок, перш за все, необхідні гідрологам, а також
проектувальникам при виборі місця будівництва. Для розрахунків навантаження і в дослідженнях
кліматичних змін частіше використовують дані постійних рейок.Сніговий покрив, будучи однією з
характеристик опадів, має свої особливості вимірювання та обробки. Він надається середніми декадними
висотами, максимальною декадною висотою за зиму, повторенням різних висот снігового покриву по
декадах або забезпеченістю. Крім того, встановлюють дати появи і сходу снігового покриву, дати
утворення і руйнування стійкого снігового покриву та ін. [2, с. 72, 3, с. 68]. Для характеристики висоти
снігового покриву обчислюють середні значення її не для місяців, а для декад зимових місяців. Ці
величини на початку і в кінці зими розраховуються тільки в тому випадку, коли сніговий покрив
спостерігався більш ніж у 50% всіх зим. Середню величину за декаду дістають діленням сумарної висоти
за всі роки вибраного періоду на кількість років. Коли ж сніг спостерігався менш, ніж у 50% зим, то середню
висоту за таку декаду не розраховують. При цьому прийнято в таблицях довідника ставити умовний значок
(•). Середні багаторічні значення висоти снігового покриву по снігозйомках обчислюють так само, як і по
постійній рейці.Крім середніх декадних висот визначають також і багаторічну максимальну висоту снігового
покриву за зиму. Її дістають шляхом осереднення максимальних декадних висот, вибраних з кожного року,
незалежно від того, в якому місяці і декаді він спостерігався [2, с. 73, 3, с. 68].
Для визначення кліматичних показників снігового покриву була розрахована повторюваністьдекадної
висоти снігового покриву на станціях Кіровоградської області [4-9]. Вихідною інформацією були дані
щоденних спостережень за сніговим покривом на 8-ми метеорологічних станціях Кіровоградської області
за період з 1996 по 2018 роки.В статті представлено повторюваність декадної висоти снігового покриву по
декадах для деяких станцій регіону дослідження: для північної, центральної та південної частин
Кіровоградської області. Отримані результати зведено в таблиці 1-3.
Таблиця 1 – Повторюваність декадної висоти снігового покриву по декадах на станції Світловодськ
за 1996-2018 рр. (%)
Градація
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

X
3
100

1
100

XI
2
100

3
67
33

1
85
15

XII
2
81
19

3
75
25

1
67
22
11

I
2
60
25
10
5

3
66
14
10
10

1
59
27

II
2
76
9
5

5
9

3
72
11
17

1
67
13
13
7

III
2
72
14
7
7

3
91
9

1
100

IV
2

3
100

5
5

В табл. 1 представлено повторюваність декадної висоти на станції Світловодськ. Аналіз показує, що
найбільші значення повторюваності спостерігаються у градації 0-5 см у третій декаді жовтня, у першій та
другій декадах листопада та в першій та третій декадах квітня і складають 100 %. У градації 6-10 см
максимум повторюваності зафіксовано в 3 декаді листопада – 33 %. Максимальну повторюваність – 17 %
випадків у третій декаді лютого має градація 11-15 см. Градація 16-20 см спостерігається з максимальною
повторюваністю – 10 % у 3 декаді січня. Найбільша повторюваність – 9 % спостерігається в градації 21-25
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см в першій декаді лютого. Градація 26-30 см має повторюваність – 5 % лише в другій декаді лютого.
Можна відмітити, що градація 31-35 см фіксується лише у другій декаді лютого, де повторюваність складає
5 %.
Таблиця 2 – Повторюваність декадної висоти снігового покриву по декадах на станції
Кропивницькийза 1996-2018 рр. (%)
Градація
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

X
3
100

1
100

XI
2
92
8

3
64
9
18
9

XII
2
77
17

1
83
11
6

3
72
18
5
5

6

I
2
50
22
18

1
52
38

3
49
9
17
17
4
4

10
5
5

II
2
65
13
5
5
4

1
45
31
5
5
9
5

3
71
10
9
5
5

4
4

1
59
12
6
17

III
2
69
13
6
6

3
82
6
6
6

1
100

IV
2
100

3
100

6
6

В табл. 2 наведено повторюваність декадної висоти на станції Кропивницький. Аналіз показує, що
найбільші значення повторюваності спостерігаються у градації 0-5 см у третій декаді жовтня та в першій
декаді листопада та з першої по третю декаду квітня і складають 100 %. У градації 6-10 см максимум
повторюваності зафіксовано в 1 декаді січня – 38 %. Максимальну повторюваність – 18 % випадків у 3
декаді лютого та 2 декаді січня має градація 11-15 см. Градація 16-20 см спостерігається з максимальною
повторюваністю – 17 % у 3 декаді січня та в 1 декаді березня. Найбільша повторюваність – 9 %
спостерігається в градації 21-25 см у першій декаді лютого. Градація 26-30 см має максимальну
повторюваність – 5 % в 2 декаді січня. У градації 31-35 см максимум фіксується у першій декаді березня,
де повторюваність складає 6%. Градація 36-40 см спостерігається з повторюваністю 6 % у другій декаді
березня.
В табл. 3 зведено інформацію про повторюваність декадної висоти на станції Долинська. Аналіз
показує, що найбільші значення повторюваності спостерігаються у градації 0-5 см у першій та другій
декадах листопада та у першій декаді квітня і складають 100 %. У градації 6-10 см максимум
повторюваності зафіксовано в 1 декаді січня – 30 %.
Таблиця 3 – Повторюваність декадної висоти снігового покриву по декадах на станції Долинська за
1996-2018 рр. (%)
Градація
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

X
3

1
100

XI
2
100

3
80
20

1
82
18

XII
2
93

3
94
6

7

1
60
30
10

I
2
60
20
15
5

3
45
23
18
5

1
48
17
22

II
2
69
5
5
11

9
9

3
72
6
6
16

1
75
6
13
6

III
2
65
14
7
14

3
80
20

1
100

IV
2

3

5
4
5

Максимальну повторюваність – 22 % випадків у 1 декаді лютого має градація 11-15 см. Градація 1620 см спостерігається з максимальною повторюваністю – 16 % у 3 декаді лютого. Найбільша
повторюваність – 9 % спостерігається в градації 21-25 см у першій декаді лютого. Градація 26-30 см має
максимальну повторюваність – 9 % в 3 декаді січня. Можна відмітити, що градація 31-35 см фіксується
лише у першій декаді лютого, де повторюваність складає 4 %. Градація 36-40 см спостерігається з
повторюваністю 5 % лише у другій декаді лютого.
Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що поява снігового покриву в південній частині
досліджуваного регіону починається на одну декаду пізніше, а схід снігового покриву виявлено раніше на
дві декади,ніж на інших станціях. Висота снігового покриву змінюється майже в однакових межах.
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Олександр Непша, Кирило Писаренко, Оксана Писаренко
(Мелітополь, Україна)
ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД М. МЕЛІТОПОЛЬ ТА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Територія Мелітопольського району, до якого входить м. Мелітополь обмежена координатами 46º4047º20 пн. ш. та 35º00-36º00 сх. д. і розташована в Запорізькій області. Вона представляє собою рівнину з
коливанням висот від 40 до 160 м, із загальним ухилом на південний захід. Північно-східна частина
території, розчленована доволі глибокими долинами, має полого хвилясту поверхню, на решті площі
рельєф рівнинний [25, с. 85].
Майже вся територія Мелітопольського району та м. Мелітополь розташована в басейнах річок, що
впадають до Азовського моря. Серед них найбільш значна р. Молочна, що утворюється злиттям
рр. Чингул і Токмачка. В р. Молочна впадають рр. Крульман, Юшанли і Арабка. Західніше від р. Молочна
протікають рр. Великий і Малий Ютлюк, Тащенак. Східніше від р. Молочна розташовуються рр. Домузла,
Корсак, Лозоватка. Невелика частина площі на північному заході відноситься до басейну р. Дніпро (балка
Білозерська). Багато річок і особливо балки влітку пересихають. Постійну течію має р. Молочна і деякі її
притоки [2, с. 91].
Оголеність території слабка. Виступи кристалічних порід спостерігаються в північно-східній частині
району. Значні оголення осадових порід спостерігаються на схилах долин рр. Чингул, Токмачка, Крульман,
Юшанли, по правому крутому схилу долини р. Молочна, на р. Тащенак. В решті місцях, за рідкими
виключеннями, розповсюджені лише четвертинні відклади [2, с. 92].
Клімат району континентальний, посушливий. Середньорічна кількість опадів близько 400 мм,
переважна більшість їх випадає навесні та на початку літа. Середньорічна температура становить 9,3-9,6º.
Переважають сухі південно-східні вітри. Ландшафт району типово степовий [2, с. 90].
З метою забезпечення господарсько-питного та виробничо-технічного водопостачання м.
Мелітополя відбір підземних вод виконується в межах Мелітопольської та Ново-Пилипівської ділянок
групових водозаборів. Ділянка Мелітопольського водозабору розташована в межах адміністративних меж.
Мелітополя, Ново-Пилипівського ‒ в 10-12 км північніше ‒ в районі селищ Новопилипівка, Зарічне,
Травневе. Територія відноситься до північно-східного крила Причорноморської западини в міжиріччі
Дніпро-Молочна. Основні водоносні горизонти приурочені до олігоцен-неогенових, бучацьких, верхньо- і
нижньокрейдових відкладів. Під впливом інтенсивного водовідбору для водопостачання населених пунктів
регіону, в тому числі і для м. Мелітополя, а також експлуатації дренажних систем на ПівденноБілозірському залізорудному родовищу, режим водоносних горизонтів суттєво порушений [7, с. 94;
12, с. 32].
Гідрогеологічні дослідження, як правило, проводяться під час геологічного вивчення та картування
території. В історії вивчення геологічної будови і гідрогеології Мелітопольського району та м. Мелітополь
можна виділити п‘ять періодів. У першому періоді (друга половина ХІХ ст. до 1877 р.) були проведені збіглі
дослідження П. Палассом, І. Леваковським, Г. Романовським і Д. Мишенковим, які мають зараз лише
історичний інтерес. Другий період (1878-1900 рр.) характеризується першими систематичними
геологічними та гідрогеологічними дослідженнями. С.О. Конткевичем вперше були описані гнейси, граніти і
залізисті докембрійські породи, а також виділені четвертинні, понтичні, сарматські та досарматські
відклади [13, 16].
Особливо велику роль зіграли дослідження Н. А. Соколова. У 1889 р. вперше було дано
систематичний опис території сучасного Мелітопольського району та м. Мелітополь. Були описані
кристалічні породи і виділені еоценові відкладення, другий середземноморський, сарматський і понтичний
яруси, детально описані четвертинні відклади. У 1890-1900 рр. Н. А. Соколов опублікував ряд робіт, в яких
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описав давньочетвертинні прісноводні відклади (1890), виділив бучацький, київський і харківський яруси
(1893) та ін. У ряді робіт Н. А. Соколовим був відзначений загальний нахил верхньотретинних відкладів на
південь і було висловлено припущення про прогини вздовж долини р. Молочна [17]. В 1893 році виходить
робота Ф. Четиркіна про Мелітопольський артезіанський колодязь [24, с. 77].
У третьому періоді (1900-1917 рр.) була проведена невелика кількість досліджень. У 1903 р.
І. Синцов опублікував розрізи деяких артезіанських свердловин м. Мелітополь. В. Д. Соколов (1906) вивчав
умови водопостачання окремих населених пунктів Мелітопольського району [18]. С. В. Константинов
(1915 р.) вперше дав характеристику газоносності південно-східної частини території Мелітопольського
району та м. Мелітополь, засновану на даних артезіанських свердловин [11, с. 86]. Великий розмах
гідрогеологічні дослідження отримують в четвертому періоді, що почався після закінчення громадянської
війни та тривав до Великої Вітчизняної війни. У цей час були розгорнуті гідрогеологічні дослідження,
геофізичні зйомки, складена геологічна карта масштабу 1:200000 та ін. Вивчення газів за даними
артезіанських свердловин проводилося А. Я. Гімельфарбом в 1921 р. [5, с. 182], І. І. Танатаром,
І. Я. Мікєєм і Е. С Бурксером в 1925-1926 рр. та ін. [4, 16].
Численні гідрогеологічні дослідження в 1924-1926 рр. були виконані під керівництвом
П. А. Двойченко, що запропонував стратиграфічне розчленовування третинної товщі [8, 9]. У 1937 р.
М. Н. Пухтинським була дана характеристика водного режиму Приазовського родовища газів. У 19351938рр. К. І. Маковим пророблена велика робота по збору матеріалів про підземні води Причорноморської
западини, були докладно описані водоносні горизонти, їх поширення, хімізм вод. Гідрогеологічний опис
окремих ділянок та свердловин виконувалось Є. С. Бурксером (1935) [3, с. 6]. М. Н. Пухтинським і
Ю. Б. Бассом в 1936 р. були складені гідрогеологічна карта і карта четвертинних відкладів [4, 13].
У передвоєнні роки був опублікований ряд статей і складені зведення по геології та гідрогеології
Мелітопольського району. Серед них слід відзначити статті К. І. Макова (1938-1939 рр.) про геологічну
будову та гідрогеологію Причорноморської западини, етапи її розвитку, умови залягання неогенових
відкладів; зведення Н. Ф. Балуховського та ін. по Причорноморській западині (1938-1939 рр.), статтю
Ю. Б. Басса про крейдові і палеогенові відклади басейну р. Молочна (1941 р.) [13].
У 1950 – 1951 рр. у зв‘язку з запланованим будівництвом Південно-Українського каналу і
Молочанського водосховища в долині р. Молочна від с. Жовтневе до м. Мелітополь були зроблені великі
інженерно-геологічні дослідження (А. А. Фаловський, А. Д. Сергєєв та ін.), в процесі яких було пробурена
велика кількість свердловин, що розкрила четвертинні і неогенові відклади [13].
У процесі зйомки, що виконувалась в 1957-1959 рр. A. А. Гойжевським, В. Ф. Андрющенко,
А. А. Голубицькою, B. А. Колосовською, В. М. Семененко і О. Н. Цимбалом, виконано великий обсяг
бурових робіт. Разом з тим більшу роль при складанні геологічних карт і звіту по цій зйомці зіграли
матеріали, зібрані колишніми дослідниками (особливо праці Н. А. Соколова, М. Й. Пухтинського,
Ю. Б. Басса, В. Н. Гладкого, К. І. Макова, Г. І. Молявко, В. І. Кітика, Н. М. Баранової, М. Н. Клюшникова,
Ю. І. Селіна та ін.) [7].
Основні наукові результати в галузі геології, гідрогеології були здобуті зі створенням та діяльністю
Мелітопольського відділу Географічного товариства, який був заснований в 1956 р. (краєзнавець і
гідрохімік Н. А. Алєксєєв, доценти А. А. Хижняк, В. Д. Войлошніков та ін.) [1, с. 160].
В 60-70 –ті роки ХХ століття проведена низка гідрогеологічних досліджень території
Мелітопольського району [20-23].
На сучасному етапі геолого-гідрогеологічними дослідженнями м. Мелітополь та Мелітопольського
району займаються співробітники Білозерської ГРЕ КП «Південукргеологія» (смт. Михайлівка Запорізької
області) та викладачі кафедри фізичної географії і геології Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Б. Хмельницького Л. А. Прохорова [14, 15], С. В. Гришко [6], В. М. Іванова [10],
О. В. Непша [12], М.М. Стецишин [19].
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Валерія Чумаченко, Лариса Недострелова
(Одеса, Україна)
КЛІМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСІВ ГРОЗОУТВОРЕННЯ НАД ОДЕСОЮ
Гроза – це атмосферне явище, що виявляється у вигляді електричних розрядів в купчасто-дощових
хмарах – блискавок. Зазвичай блискавки виникають між поверхнями землі і хмар. Іноді електричні спалахи
можуть проходити всередині хмари. Одночасно на Землі діє близько півтори тисячі гроз, середня
інтенсивність розрядів оцінюється як 46 блискавок на секунду. По поверхні планети грози розподіляються
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нерівномірно. Над океаном гроз спостерігається приблизно в десять разів менше, ніж над континентами. У
тропічній та субтропічній зоні (від 30° північної широти до 30° південної широти) зосереджено близько 78 %
всіх розрядів блискавок. Максимум грозової активності припадає на Центральну Африку. Інтенсивність
гроз слідує за сонцем: максимум гроз спостерігається влітку (у середніх широтах) і години після полудня.
Мінімум зареєстрованих гроз припадає на час перед сходом сонця. Грози в Україні постійно трапляються
навіть у зимові місяці. Особливо небезпечні вони в степовій зоні, удари блискавок вражають усе, що хоч
трохи піднімається над травою або чагарником. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі
утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами. Коли напруженість електричного
поля у хмарі або між нижньою зарядженою областю і землею досягає пробійного значення, виникає
блискавка. При такій погоді, виникають грозові хмари. Як правило, ця подія супроводжується громом,
зливою, градом і сильним вітром.
Грозова хмара безперервно виробляє електрику, якої досить для того, щоб забезпечити всі потреби
міста, що має населення в 10 млн. чоловік, протягом усього часу, поки триває гроза [1, с. 51, 2, с. 22].
У грозових хмарах найбільшу погрозу для авіації представляють такі небезпечні явища, як сильна
турбулентність, потужні вертикальні струми повітря, інтенсивне обледеніння, електричні розряди, гради й
зливові опади. Слід зазначити, що всі ці небезпечні явища можуть спостерігатися одночасно. Під хмарами
небезпеку представляють шквалисті вітри, що досягають іноді ураганної сили, смерчі, зливові опади (дощ,
гради, сніжні заряди), між хмарами сильні спадні й висхідні повітряні потоки, зсуви вітру [1, с. 63, 2, с. 22,
3, с. 265, 4, с. 22].
Залежно від синоптичних умов, утворення грози можуть бути внутрішньо-масовими й фронтальними.
Внутрішньо-масові грози утворюються в нестійких повітряних масах у теплу пору року, як правило, у другу
половину дня й, залежно від причин утвору, підрозділяються на: конвективні (теплові), адвективні,
орографічні. Конвективні грози утворюються в розмитих баричних полях - на периферії циклонів, що
заповнюються, і в сідловинах - через нерівномірний прогрів поверхні, що підстилає. Адвективні грози
утворюються в тиловій частині циклону й на східній периферії антициклону при переміщенні щодо
холодної повітряної маси по теплій поверхні, що підстилає. Ці грози супроводжуються сильними вітрами у
землі й на висотах. Орографічні грози утворюються на навітряних схилах гір, коли по цих схилах нагору
піднімається тепла, волога нестійка повітряна маса. Внутрішньо-масові грози розташовуються на площі
окремими вогнищами на значній відстані друг від друга, тому в польоті їх можна обійти стороною.
Провісниками подібних конвективних гроз є висококупчасті веже-подібні хмари, які утворюються ранком на
обрії [5, с. 211].
Фронтальні грози утворюються на холодних фронтах (~70%) і на теплих фронтах (~ 30%). Грози на
холодних фронтах утворюються в будь-який час року й доби, але загострюються влітку в другу половину
дня. Провісниками гроз холодного фронту є висококупчасті чечевице-подібні хмари, які рухаються поперед
фронту на відстані 80-200 км. Грози на теплих фронтах утворюються в теплу пору року переважно вночі
або в ранкову годину, вони мають схований характер, тому зустріч із ними може відбутися зненацька для
екіпажу. Грозова діяльність на атмосферних фронтах тем інтенсивніше, чим більше різниця температур
між повітряними масами, які розділяються цими фронтами, і чим більше вологовміст теплого повітря.
Фронтальні грози розташовуються уздовж фронту у вузькій витягнутій зоні. Довжина цієї зони може
досягати 1000 км і більше, а ширина 50-100 км. Якщо в нижніх частинах грозові хмари можуть зливатися в
загальний хмарний масив, то на висотах більш 3 км між ними, звичайно, спостерігаються просвіти
шириною 50-180 км. Фронтальні грози переміщаються разом із фронтом у напрямку повітряних потоків на
висотах 3-5 км [5, с. 250].
Кліматичні показники грозо утворень над Одесою було визначено за багаторічними даними про
грозову активність, період дослідження 2009-2018 рр. Результати дослідження представлено в
таблицях 1-3.
В річному ході виділяється 2016 рік (табл. 1), саме він характеризується наявністю гроз за всі вісім
місяців (з березня до листопада). Найменшу кількість місяців з грозами було визначено в 2013 році,
зафіксовано явища тільки в чотирьох місяцях (з травня до серпня), максимум спостерігається в червні – 13
днів з грозою. Незвичними були 2015 та 2010 роки. В 2010 році грози спостерігались від квітня до
листопада, але відсутні в жовтні, в 2015 році дні з грозами були зафіксовані від квітня до жовтня, але
відсутні у серпні та вересні. Максимальні значення по роках: у 2009 році – 11 днів було виявлено в липні,
2010 рік – 10 днів з грозами в травні, 2011 – 7 днів (червень), 2012 рік – 8 днів у травні і червні, у 2013 році
– 13 днів (червень) – максимальне значення за весь період, 2014 році – 8 – у травні, 2015 – 5 днів
(червень, липень), 2016 рік – 6 днів у травні, 2017 – 7 днів та в 2018 році 9 днів з грозами були зафіксовані
в липні. В отриманих даних виділяються 3 місяці, грози в яких спостерігались кожен рік, а саме: травень,
червень та липень. Максимуми відзначалися наступні: в травні – 10 днів, в червні – 13 днів – максимальна
кількість за весь період дослідження, та в липні – 11 днів з грозою. У серпні гроз не виявлено тільки у 2015
році, максимальне значення зафіксовано в 2017 році – 6 днів з грозою. В квітні грози спостерігались у
шести роках, максимум виявлено у 2016 році – 3 дні. Осінні місяці характеризувалися меншою кількістю
днів з грозами. У восьми роках грози було зафіксовано у вересні, максимум – 4 дні – у 2018 році, 2013 та
2015 роках грози відсутні. Грози в жовтні були визначені тільки за 3 роки: 2009, 2015 – 1 день та в 2016
році – максимальна кількість становить 3 дня. Листопад характеризувався найменшою кількістю днів з
грозами. В цей місяць грози булозафіксовано тільки за два роки: в 2010 – 3 дні та в 2016 році – 1 день.
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Таблиця 1 – Місячна кількість днів з грозою на станції Одеса
Місяць
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всього

IV

V
2
10
3
8
2
8
1
6
1
2
43

1
1
2

1
3
1
9

VI
4
5
7
8
13
4
5
3
4
5
58

VII
11
7
4
5
4
7
5
1
7
9
60

VIII
2
2
2
5
2
4

IX
2
1
1
1

4
6
1
28

1
1
4
13

X
1

Всього
22
29
18
29
21
25
13
22
19
22
220

XI
3

2
1
3

1

5

4

В табл. 2 представлено кількість днів з грозами по місяцях і за рік за два періоди: перший – з 1961 по
1990 рік (кліматична норма), другий – з 2009 по 2018 рік. З таблиці видно, що максимальна середня
кількість днів з грозою в перший період спостерігається в червні та становить 7 днів. Значення, менші за
одиницю, мають місце в березні, квітні, жовтні та листопаді. Це свідчить про те, що в ці місяці грози
спостерігалися не кожен рік за показниками кліматичної норми. За рік середня кількість днів з грозою
складає 24,3 дні. В другому періоді максимум кількості днів з грозами виявлено в липні і він дорівнює 6
дням, що на один день менше, ніж у кліматичній нормі. Грози спостерігалися не кожен рік у періоді 20092018 роки в квітні, жовтні та листопаді. В березні, на відміну від кліматичної норми, випадків гроз в другий
період не зафіксовано. Порівнювальний аналіз двох періодів дає змогу зробити наступні висновки. В квітні
грози були не кожен рік і за два періоди мають однакову кількість 0,9 дня. Травень відрізняється тим, що за
кліматичною нормою на станції Одеса днів з грозами було на 0,5 дня менше, ніж за 2009 – 2018 рік. З
червня по вересень кількість днів з грозами менша у другий період, а саме: червень – на 1,2, липень – на
0,3, серпень – на 1,1, вересень – на 0,7 дня. Осінні місяці жовтень і листопад характеризуються
збільшенням кількості днів з грозами у другому періоді на 0,1 та 0,2 дня. Аналіз середніх значень за рік
показує, що в другий період кількість днів з грозами зменшилась на 2,8 порівняно з кліматичною нормою.
Таблиця 2 – Середня кількість днів з грозою на станції Одеса за два періоди (1961 – 1990 рр. і 2009 –
2018 рр.)
Місяць
1961 – 1990 рр.
2009-2018рр.

III
0,07
0

IV
0,9
0,9

V
3,5
4,0

VI
7,0
5,8

VII
6,3
6

VIII
3,9
2,8

IX
2,0
1,3

X
0,4
0,5

XI
0,2
0,4

Рік
24,3
21,5

В табл. 3 наведено найбільшу кількість днів по місяцях разом з роком за два періоди. В перший
період максимальна кількість днів з грозами у пункті дослідження становить 12 днів в червні 1969 та в
липні 1976 років. Мінімальна кількість спостерігається в березні і дорівнює 1 дню в 1965 та 1966 роках.
Таблиця 3 – Найбільша кількість днів з грозами на станції Одеса за два періоди (1961 – 1990 рр. і
2009 – 2018 рр.)
Місяць
Найбільше
1961 -1990 рр.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Рік

1

4

8

12

12

11

10

3

2

37

Рік

1965
1966

1966

1969
1988

1969

1976

1966

1989

1981

1976

1966

Найбільше
2009-2018 рр.

0

3

10

13

11

6

4

3

3

29

Рік

-

2016

2010

2013

2009

2017

2018

2016

2010

2010
2012

Найбільше річне значення в кліматичній нормі складає 37 днів у 1966 році. В другому періоді
максимум днів з грозою виявлено в червні. Він становить 13 днів, що на один день більше, ніж в
кліматичній нормі за цей місяць. Три дні з грозами в другому періоді зафіксовано в квітні, жовтні та
листопаді. В березні гроз не виявлено в періоді 2009-2018 роки. З аналізу двох періодів видно, що в квітні у
першому періоді на 1 день з грозами більше, ніж у другому. В травні і червні значення більші в другому
періоді: в травні – на 2, в липні– на 1 день. З серпня до вересня зафіксовано, що кількість днів більша у
першому періоді, тобто за кліматичною нормою. Найбільші відмінності між даними спостерігаються в
серпні – 5 днів, вересні – 6 днів. В жовтні виявлено по три дні з грозою і в першому, і в другому періоді. В
листопаді найбільша кількість днів з грозами становить 3 дні в другому періоді, що на один день менше,
ніж за кліматичною нормою. В цілому за рік різниця між кількістю днів сягає 8 днів, в першому періоді – 37,
в другому – 29 днів. В другому періоді найбільші значення за рік спостерігаються у двох роках – в 2010 та
2012.
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКЛАДІВ НАФТИ ТА ГАЗУ ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Різноплановість геологічної будови території Полтавщини обумовлює наявність у надрах покладів
різноманітних корисних копалин.
Найбільш цінним у надрах Дніпрово-Донецької западини (ДДЗ) як геологічної структури, що
простягається з північного заходу на південний схід та охоплює північні, центральні і східні райони області,
є поклади вуглеводнів – нафти, природного газу та газового конденсату.
В 50-60 роках ХХ ст. розпочалися пошуки нафти і газу та продовжуються сьогодні (в 2018 р.
складена науково-дослідна робота «Побудова фільтраційно-ємкісної моделі горизонтів В-20б і В-18а
Сарської ділянки Харківцівського нафтогазоконденсатного родовища»). [1]
Метою нашої статті є вивчення геологічної будови родовищ Гадяцького району.
Охарактеризуємо родовища Гадяцького району Полтавської області.
Валюхівське газоконденсатне родовище. Родовище у тектонічному відношенні знаходиться у
межах південно-східного закінчення Артюхівсько-Анастасівського структурного валу приосьової зони ДДЗ.
З 1976 року почалося дослідження площі родовища. У пошукове буріння введена у 1987 році, а у
1989 із свердловини №1 отриманий промисловий приток газоконденсату. Свердловина №4 підтвердила
промислову газоносність турнейських відкладів.
Поклади належать до турнейських відкладів (горизонти Т-1а, Т-1б), масивно-пластові, тектонічно
екрановані. Скупчення вуглеводнів утворили родовище з висотою поверху газоносності близько 350 м.
Колекторами є пісковики з пористістю 10-12%. Поклади масивно-пластові, тектонічно екрановані. Запаси
початкові видобувні категорій А+В+С1 – 7670 млн. м³ газу; конденсату – 779 тис. т. [2, с. 318]
Гадяцьке газоконденсатне родовище. Розташоване в центральній частині приосьової зони ДДЗ. У
1970 р. площа підготовлена сейсморозвідкою по відбиваючих горизонтах тріасу (IVб), пермі (IVr1),
середнього (IV
і нижнього (V
карбону. Параметрична свердловина № 487 при випробуванні з
3
візейських відкладів одержала перший фонтан газоконденсатної суміші дебітом 1190 тис. м /добу.
Газонасиченими є пісковики горизонтів В-16 – В-20 візейського ярусу. Поклади пластові склепінні,
літологічно обмежені.
Запаси
початкові
видобувні
категорій
А+В+С1 –
10900 млн. м³ газу;
конденсату
–
2096 тис. т. [2, с. 323]
Глинсько-Розбишівське нафтогазоконденсатне родовище. У тектонічному відношенні родовище
знаходиться в центральній частині приосьової зони ДДЗ. Валоподібне підняття з декількома склепіннями
встановлено у 1952-1953 рр. завдяки детальним сейсморозвідувальним роботам. У 1958 р. при
випробуванні свердловини №5 з пермсько-верхньокам‘яновугільних відкладів (інт. 1880-1890 м, горизонт
А-2, Г-11) отримано фонтан нафти дебітом 142 т/добу при пластовому тиску 18,2 МПа.
Установлена промислова продуктивність пермських відкладів (горизонти А-2-Г-11, Г-12, Г-13),
верхньокам‘яновугільних (горизонт К-16), середньокам‘яновугільних (горизонти Б-4-5, Б-6-7, Б-8, Б-9, Б-10,
Б-11, Б-12), та нижньокам‘яновугільних (С-1-2, С-3, С-9, С-21 (серпуховський ярус)), В-15-16, В-17, В-18-19,
В-20 (візейський ярус) і Т-1 (турнейський ярус).
Поклади пластові, масивні, тектонічно екрановані, літологічно обмежені. Колектори – пісковики.
Режим нафтових покладів – пружноводонапірний, газоконденсатних – газоводонапірний та газовий. Запаси
початкові видобувні категорій А+В+С1: нафти – 25275 тис. т; розчиненого газу – 2267 млн. м³; газу –
11241 млн. м³. [2, с. 672]
Клинсько - Краснознаменське газоконденсатне родовище. У тектонічному відношенні родовище
розташоване в межах Глинсько-Розбишівського валу в центральній частині приосьової зони ДДЗ.
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Вивчення площі почалося в 1952 році. Сейсморозвідувальні дослідження виявили
Краснознаменський соляний шток та Клинське склепіння, яке у візейських відкладах являє собою
асиметричну брахіантиклінальну криптодіапірову складку субширотного простягання з проривів девонської
солі.
Під час випробування першої пошукової свердловини з інтервалу 4161-4300 м (продуктивний
горизонт В-15, В-16) отримано промисловий приток газу. У 1972 р. на Краснознаменській площі закладено
пошукову свердловину, в якій з інтервалів 4416-4430 та 4447-4460 м (горизонт В-16) у 1976 р. отримано
3
приплив газу дебітом 740 тис. м та конденсату – 140 т/добу.
Скупчення газу відкриті в горизонтах В-15, В-16, В-17, В-24, В-26 візейського та Т-4-5 турнейського
ярусів.
Поклади пов'язані з пластовими, склепінчастими, екранованими соляним штоком, тектонічно
екранованими та літологічно обмеженими пастками.. Режим покладів газовий.
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1: газу – 9955 млн. м³; конденсату – 995 тис. т. [2, с. 693]
Куличихинське нафтогазоконденсатне родовище. Родовище розташоване у тектонічному
відношенні в центральній частині північної прибортової зони ДДЗ. У результаті пошукових і розвідувальних
робіт встановлені та оцінені запаси вуглеводнів горизонтів В-15, В-16, В-17, В-20, В-21, Т-1. В усіх
перелічених горизонтах містяться скупчення газоконденсату, нафти – лише В-17, В-20, Т-В.
Поклади масивно-пластові і пластові, тектонічно екрановані. Колектори – пісковики.
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 – 866 тис. т нафти; розчиненого газу – 200 млн. м³;
конденсату – 936 тис. т. [2, с. 330]
Перевозівське газоконденсатне родовище. У тектонічному відношенні родовище знаходиться в
центральній частині приосьової зони ДДЗ в межах Лютенської сідловини. Завдяки сейсморозвідці в 1979 р.
виявлено підняття по відбиваючих горизонтах візейського (V
і турнейського (V
ярусів. У 1990 р.
при випробуванні свердловини № 1 з візейських відкладів (продуктивний горизонт В-22, інт. 6222-6300 м)
3
одержано приплив газу дебітом 35,5 тис. м і конденсату 5,6 т на добу. По покрівлі верхньовізейського
горизонту В-22 структура є малоамплітудною брахіантикліналю субширотного протягання. Крім горизонту
В-22 промислового газоносним виявився і горизонт В-17. Газоконденсатний поклад горизонту В-22 –
єдиний відомий у ДДЗ на глибині понад 6200 м.
Поклади пластові склепінні. Режим покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій
А+В+С1: газу – 1205 млн. м³; конденсату – 59 тис. т. [2, с. 725]
Свистунківське газоконденсатне родовище. Родовище у тектонічному відношенні розташоване в
центральній частині приосьової зони ДДЗ між Глинсько-Розбишівським валом і Жданівською депресією. У
1988 р. площа підготовлена сейсморозвідкою для параметричного буріння по відбиваючим горизонтам
карбону. Свердловину №377 було випробувано в 1992 р. з верхньовізейських відкладів (продуктивний
3
горизонт В-21n, інт. 5743-5755 м) отримано промисловий приплив газу 36,5 тис. м і конденсату 1,3 т на
добу.
По покрівлі горизонту В-20 (верхній візе) структура характеризується моноклінальним заляганням
пластів з кутами нахилу до 12 градусів у південному напрямку, а з півночі вона обмежена скидом
амплітудою понад 150 м. Поклади газоконденсату горизонтів В-17н, В-20, В-21н пластові і пов‘язані з
тектонічною екранованими по піднесенню пластів пастками. Початковий режим розробки газовий. Запаси
початкові видобувні категорій А+В+С1 газу – 580 млн. м³. [2, с. 669]
Харківцівське нафтогазоконденсатне родовище. У 1970 році відкрито свердловиною №1, в якій
при сумісному випробуванні горизонтів В-17в1, В-17н1 і В-18 отримано приплив нафти. У 1998-2002 роках
виконані деталізаційні сейсморозвідувальні роботи методом спільної глибинної точки (МСГТ). У результаті
досліджень уточнена будова Середняківської і Харківцівської антикліналей, виділено три складки:
Середняківська, Західно-Харківцівська і Східно-Харківцівська, які були підготовані до пошукового буріння
Нафтогазоносність родовища пов‘язана з візейським ярусом нижнього карбону, продуктивні поклади
вуглеводнів виявлені у верхньовізейських горизонтах нижнього карбону: газоконденсатні у горизонтах В15, В-16в, В-16н1, В-16н2, В-17в2, В-17н1, В-17н2, В-18, В-19в, В-19с, В19н, В-20, В-21в1, В-21в2, В-21с, В21н, В-22в, В-23, В-26; нафтогазові у горизонтах В17в1, В-19в, В-19с, В-19н. Продуктивний розріз
розкритий в межах глибин 4110 – 6027 м. Поверх нафтогазоносності складає 1917 м. Висота покладів по
окремих горизонтах коливається в межах 1,7 – 172,1 м.
Поклади пластові склепінні. Колектори представлені пісковиками. Режим їх роботи
газоводонапірний, пружно водонапірний. З надр Харківцівського родовища станом на 01.01.19 р. Видобуто:
3
3
2 880 млн. м природного газу; 647 тис. т конденсату; 43 тис. т нафти та 16 млн. м розчиненого газу. [3; 4]
Тимофіївське нафтогазоконденсатне родовище належить до Талалаївсько-Рибальського
нафтогазоносного району Східного нафтогазоносного регіону України.
У 1968-1970 рр. виявлене підняття підготовлене до пошукового буріння. У 1973 р. свердловина №1
встановила промислову газоносність верхньовізейських продуктивних горизонтів.
Родовище містить п‘ять покладів газу в пісковиках серпуховського (горизонт С-7), візейського
(горизонти В-16, В-17, В-18) та турнейського (горизонт Т-1) ярусів, а також нафтовий поклад у горизонті В20.Поклади горизонтів С-7, В-16, В-17, В-20 і Т-1 пластові склепінні, тектонічні екрановані, В-18 –
пластовий склепінний, літологічно обмежений. [2, с. 340]
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Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1 – 930 тис. т нафти; розчиненого газу – 253 млн. м³;
конденсату – 5097 тис. т.
Розподіл продуктивних горизонтів родовищ Гадяцького району Полтавської області представлений
на діаграмі (Рис. 1).

Рис. 1 - Розподіл продуктивних горизонтів
Отже, у тектонічному відношенні родовища нафти і газу Гадяцького району Полтавської області
розташовані в центральній частині приосьової зони ДДЗ та в центральній частині північної прибортової
зони ДДЗ.
У стратиграфічному відношенні поклади родовищ нафти і газу приурочені в основному до візейських
відкладів (В-15, В-16, В-17, В-18, В-19, В-20, В-21, В-22, В-20, В-23, В-24 В-26) в меншій мірі – до
турнейських (Т-1а, Т-1б, Т-4-5) та серпуховських (С-1-2,С-3,С-9,) відкладів. Промислова нафтогазоносність
Глинсько-Розбишівського НГКР пов‘язана з нижньопермськими (А-2), верхньо-, середньокам‘яновугільними
відкладами (Г-11, Г-12, Г-13, К-16), Б-4-5,Б-6-7, Б-8, Б-9, Б-10, Б-11, Б-12).
Поклади пластові склепінні, масивно-пластові, тектонічно екрановані, літологічно обмежені. Загалом
колектори представлені пісковиками.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Катерина Авдалян
(Переяслав, Україна)
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В отриманні високого фінансового результату діяльності зацікавлені всі суб'єкти господарювання,
оскільки прибуток необхідний для розширення діяльності підприємства, реалізації інвестиційних проектів,
запровадження інновацій, а також підвищення матеріальної зацікавленості працівників у результатах своєї
праці. Стабільна, ефективна і прибуткова діяльність підприємства може бути забезпечена застосуванням
наукових методів планування й аналізу прибутку та визначення ефективних напрямів його використання.
Прибуток підприємства є важливою категорією, яка зміцнює фінансовий стан підприємства та водночас є
першочерговим джерелом формування бюджетних ресурсів [5].
Основним показником результату фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства - є
фінансовий результат, прибуток або збиток.
Велика кількість визначень і підходів до дефініції сутності фінансових результатів вимагає чіткого
законодавчого формулювання та обґрунтування. Найбільш прийнятною, вважаємо таку думку, що
фінансовий результат це вираження в грошовій формі результату господарської діяльності підприємства,
як порівняння суми витрат з отриманими доходами.
На думку С.Ф. Покропивного, функціонування підприємства супроводжується безперервним
колообігом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й
використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується
структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями
продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові
відносини складають зміст фінансової діяльності підприємства [3].
Основні завдання фінансової діяльності такі: вибір оптимальних форм фінансування, структури
капіталу підприємства та напрямків його використання з метою забезпечення стабільно високої
прибутковості; збалансування за часом надходжень і витрат платіжних засобів; підтримування належної
ліквідності та своєчасності розрахунків.
Головний зміст фінансової діяльності підприємства (організації) полягає в належному забезпеченні
фінансування [4].
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом чистих активів, основним
джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також отриманий у
результаті надзвичайних подій.
Величина прибутку, рівень рентабельності залежить від виробничої, постачальницької,
маркетингової, збутової, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.
Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності та форм власності, в
умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну суму доходу або прибутку. У зв‘язку з
цим, прибуток займає одне із важливих місць у системі комплексного економічного аналізу, оскільки на
його основі оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства.
Автори Литвин Б.М., та Стельмах М.В. стверджують, що прибуток є основним джерелом
фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, найважливішим джерелом
формування державного бюджету. Тому в зростанні прибутку зацікавлені підприємства і держава. У
прибутку акумулюються результати виробництва, реалізації продукції (робіт, послуг), ефективності
використання виробничих і фінансових ресурсів [2].
Як стверджує І.В. Замула, прибуток - це частина чистого доходу (виручки від реалізації), який
отримують суб‘єкти господарювання після реалізації продукції. Кількісно прибуток визначається як різниця
між виручкою від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг (після сплати податку на додану
вартість, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні та не бюджетні фонди) і повною
собівартістю реалізованої продукції. Збільшення обсягів реалізації прибуткової, тобто рентабельної
продукції сприяє зростанню прибутку та поліпшенню фінансового стану підприємства. Навпаки,
збільшення обсягів реалізації збиткової продукції негативно впливає на прибуток і фінансовий стан
підприємства. Тому фінансові результати господарської діяльності підприємства потрібно вивчати у
взаємозв‘язку з використанням і реалізацією продукції [1].
Враховуючи те, що діяльність підприємства може бути не тільки прибутковою, а й збитковою,
формуватися під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього економічного середовища, тому в обліку й
аналізі дають загальну оцінку фінансових результатів, які характеризуються системою абсолютних і
відносних показників. Абсолютні показники - це сума прибутку (чи збитку) за структурою його утворення чи
розподілу і використання. Відносні показники фінансових результатів - характеризують відносний у
відсотках ступінь прибутковості вкладеного капіталу в цілому і за його структурою, зроблених витрат чи
отриманого доходу.
На зміни фінансового результату впливає багато факторів. За ступенем взаємопідлеглості вони
поділяються на фактори першого і другого порядків. До факторів першого порядку відносять зміни
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прибутку від реалізації продукції (робіт, товарів, послуг); від іншої реалізації; позареалізаційних
результатів.
Узагальнюючи в собі фінансові результати різних видів діяльності, прибуток формує одне з джерел
сплати податків та поповнює джерела формування фінансових ресурсів підприємства. Управління
прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми:
 управління формуванням прибутку;
 управління розподілом прибутку.
Управління фінансовими результатами можна розглядати щонайменше з двох позицій: 1) як функцію
фінансового менеджменту; 2) ототожнення з процесом управління прибутком підприємства. Управління
фінансовими результатами; по перше, є значно ширшим поняттям, ніж управління прибутком; по друге,
його не доцільно ототожнювати з функціями фінансового менеджменту. Вважаємо, що процес управління
фінансовими результатами входить до сфери предмету вивчення фінансового менеджменту [5, с. 86-90].
Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності
промислового підприємства - це динамічна, комплексна організаційно-управлінська підсистема, яка
передбачає реалізацію спеціальних процедур (організації, інформаційного забезпечення, управління,
контролю), спрямованих на забезпечення сталого зростання прибутковості, оптимальної мобілізації та
реалізації потенціалу економічного розвитку підприємства в довгостроковій перспективі його господарської
діяльності, що призводить до збільшення ринкової вартості суб‘єкта господарювання та відповідає
основній меті, цілям і завданням загальної системи управління промисловим підприємством [6].
Таким чином, на нашу думку, основними шляхами покращення цільової структури використання
прибутку підприємства є:
 визначення пріоритетного напрямку використання прибутку - капіталізації коштів, що сприяють
подальшому розвитку підприємства та покращенню фінансових результатів від діяльності підприємства;
 оптимізація розміру коштів, спрямованих на фонд споживання, зокрема грошових коштів,
спрямованих на матеріальне заохочення працівників, що сприятиме підвищенню продуктивності праці і, як
наслідок, - розміру прибутку у майбутні періоди, а також соціального розвитку підприємства;
 розрахунок оптимального розміру резервного фонду та скерування коштів на забезпечення його
збільшення;
 оптимізація коштів, що спрямовуються в інші цільові фонди та на інші цілі;
 забезпечення умов діяльності підприємства, за яких прибуток, який підлягає розподілу
підприємства, не буде використовуватися для сплати підприємством штрафних санкцій;
 складання детального плану використання та розподілу прибутку підприємства з визначеними
датами та конкретним кошторисом;
 проведення чіткого контролю за виконанням поставлених завдань у плані використання та
розподілу прибутку;
 проведення економічної роботи щодо аналізу динаміки та чинників отриманих прибутків у базовому
періоді, виявлення резервів, що сприятимуть максимізації прибутку, а також планування формування,
розподілу та використання прибутку на наступні періоди [5, с. 86-90].
Отже, фінансові результати - прояв ефективності роботи суб'єкта підприємницької діяльності.
Фінансовий результат являє собою сукупність прибутку або збитку від реалізації продукції, робіт, послуг, а
також позареалізаційних доходів і витрат. Отже, в якості найбільш поширеного та універсального
показника фінансових результатів виступає прибуток, який як економічний показник, дозволяє поєднувати
економічні інтереси держави, підприємства, як суб'єкта господарювання, робітників і власника
підприємства. Прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність
його господарської діяльності в цілому, це результат фінансово-господарської діяльності підприємства, та
частина вартості продукту, що реалізується суб'єктом господарювання, що залишається після покриття
виробничих та інших, пов'язаних з виробництвом витрат.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТУРИСТСКОМ ПРЕДПРИНМИАТЕЛЬСТВЕ
Казахстан стоит на рубеже нового этапа социально-экономической модернизации. Одной из
важнейших задач государства на ближайшее десятилетие является реализация Стратегии вхождения
Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Для решения этих задач решающую
роль играют создание инновационной экономики и развитие несырьевого сектора в экономике страны.
Одним из приоритетов которого является туризм – едва ли не самый быстро растущий сектор экономики
планеты. Согласно исследованиям Всемирной туристской организации, общее число туристов по всему
миру удвоится с нынешних 842 миллионов до 1,6 миллиарда к 2020 году. Сегодня все больше стран видят
экономическую привлекательность развития туризма, выражающуюся в повышении налоговых
поступлений, увеличении числа рабочих мест, повышении уровня жизни населения. Каждый год доход от
туризма в мире составляет 3 трлн. долларов США. Туризм имеет своѐ место в мировой экономике. По
данным ВТО оно составляет 1/10 часть ВВП, 11 процентов международных инвестиции, обеспечивает
каждое девятое место работы всемирного производства [1].
В настоящее время инфраструктура приобретает все большее значение, поскольку формирование
ранка туристских услуг невозможно без ресурсного обеспечения и соответствующей инфраструктуры,
уровень развития которой влияет на качество оказываемых услуг и предпочтения потребителей. Поэтому
с целью эффективного управления предпринимательскими структурами индустрии туризма необходимо
рассмотреть специфику ее инфраструктуры.
Имеется два методологических подхода к определению сущности и содержания инфраструктуры:
отраслевой и функциональный. При первом подходе инфраструктура определяется как совокупность
отраслей, обеспечивающих общие условия общественного воспроизводства. Второй подход предполагает
рассмотрение инфраструктуры как особой совокупности организационных, производственных, социальных
функций.
Инфраструктура оказывает непосредственное влияние на социальную обстановку в стране. Чем
выше уровень ее развития, тем выше экономический рост страны или региона, уровень жизни населения.
И наоборот, чем он ниже, тем медленнее или с большими издержками развивается производство и растет
благосостояние людей. Следует учесть, что инфраструктура не создает материальных благ, а выполняет
обеспечивающую функцию. В зависимости от вида оказываемых услуг инфраструктура подразделяется
на транспортную, информационную, инновационную, инфраструктуру средств размещения. К основным
функциям инфраструктуры предпринимательства следует отнести следующие: обеспечение общих
условий эффективности предпринимательской деятельности; создание системных условий для
взаимодействия предпринимательских структур с элементами рыночной инфраструктуры; снижение
экономических барьеров, препятствующих осуществлению инвестиционной и инновационной
деятельности
организаций;
создание
благоприятной
среды
для
конкурентоспособности
предпринимательских структур [2].
В настоящее время Казахстан успешно интегрируется в мировое хозяйство, в частности в мировую
туристскую индустрию. В республике выделилась особая сфера труда, основной функцией которой
явилась организация разностороннего отдыха населения в форме туризма. Природа наделила Казахстан
всеми видами рекреационных ресурсов, что дает возможность предпринимателям создать необходимую
инфраструктуру для привлечения туристов. Под инфраструктурой туризма следует понимать комплекс
сооружений и служб, способствующих развитию отрасли и обеспечивающих доступ туристов к
туристическим объектам, т.е. имеется в виду непосредственно туристская (аттракторы, средства
размещения, питания, транспорт, турфирмы и турагентства, спортивные сооружения, оздоровительные
комплексы) и общая инфраструктура (производственная, социальная, институциональная и
экологическая). Чем выше уровень инфраструктурного обеспечения, тем эффективнее развивается
предпринимательство. Создание высокоразвитой инфраструктуры является также необходимым
условием роста малого и среднего бизнеса, эффективность функционирования которого напрямую
зависит от эффективности этой инфраструктуры. Поскольку предпринимательство - это не только
финансовый аспект бизнеса, но и творческий (новаторский), то необходимо обратить внимание на
развитие креативной и культурной инфраструктуры. В Казахстане имеется большое количество
культурных и природных достопримечательностей, а также иных объектов, привлекающих туристов. К ним
относятся 245 музеев, 45 театров, почти 300 памятников истории и культуры республиканского
назначения. В настоящее время действуют 10 историко-культурных заповедника. В соответствии с этим
сеть музеев-заповедников как центров международного и внутреннего туризма требует постоянного
совершенствования и развития [3].
Рекреационная инфраструктура трактуется многими авторами как комплекс действующих зданий,
сооружений, артефактов, непосредственно не относящихся к производству турпродукта, но необходимых
для обслуживания гостей в целях отдыха и оздоровления. По данным Всемирной туристской организации
(ВТО), все существующие отрасли и виды предпринимательской деятельности, оказывающие влияние на
развитие инфраструктуры рынка туристских услуг, можно подразделить на три части: организации,
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основным результатам деятельности которых является удовлетворение потребностей туристов и
рекреантов, то есть производство товаров и оказание услуг конечного пользования - базовые отрасли;
организации тех отраслей и сфер, деятельность которых преимущественно ориентирована на
преобразование результатов своей деятельности в услуги конечного пользования для туристов и
рекреантов, т.е. сопутствующие отрасли и виды экономической деятельности; организации тех отраслей и
сфер, деятельность которых направлена на поставку сырья, товаров, оборудования для сопутствующих
отраслей, а также сектор услуг, обеспечивающий функционирование рынка услуг индустрии туризма
посредством транспорта, связи, строительства объектов и т.д.
Развитие туризма немыслимо без развития предпринимательства в сфере туризма, а это
предполагает создание и развитие инфраструктуры предпринимательства в туризме. Роль и значение
инфраструктуры в туристском предпринимательстве переоценить невозможно, т.к. предпринимательство
в туризме носит явно выраженной социальный характер и предполагает целенаправленные действия не
только по извлечению прибыли, но и удовлетворение потребностей людей в отдыхе, путешествиях и т.д.
Поскольку развитие инфраструктуры предпринимательства в туризме носит социально значимый
характер, для ее создания необходимо, активно привлекать как государственные, так и частные
инвестиции. Если структура инвестиций внутри страны (или региона) оказывается несбалансированной,
другими словами, какие то сектора экономики инвестируются активно, а другие остаются практически без
инвестиций, то это может быть обусловлено недостаточным инфраструктурным обеспечением
конкретного вида бизнеса. [1].
Согласно 57-му шагу плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных
реформ главы государства" привлечение якорных инвесторов, имеющих успешный опыт создания
туристических кластеров, является одной из важнейших задач развития туризма [4].
В этой связи одним из основных направлений деятельности Национальной компании Kazakh
Tourism определено привлечение инвестиций в туристскую отрасль. Казахстан до 2023 года планирует
увеличить количество въездных туристов более чем вдвое, до 5,5 млн, внутренних - в 1,3 раза, до 12
млн. - По данным комитета по статистике Казахстана, в 2016 году в отрасли по направлениям искусства,
развлечения и отдыха было инвестировано 68,779 млн тенге. Объем инвестиций на услуги по проживанию
и питанию в 2016 году составил 80,780 млн. тенге (в 2015 году 48,336 млн тенге). Инвестиции в основной
капитал искусства, развлечения и отдыха на январь – август 2017 года составили 35,989 млн тенге [3].
В этом случае ситуация может быть изменена с помощью мер на мезоуровне, не носящих
глобальный характер. Это совершенно справедливо по отношению к туризму: его развитие в
максимальной степени зависит от развития инфраструктуры. Инфраструктурное обеспечение любой
деятельности, в том числе и предпринимательства в сфере туризма, можно условно разбить на два
основных сектора: производственный и институциональный, в том числе финансовый и кадровый.
Специфика инфраструктуры предпринимательства в туризме заключается в том, что, кроме указанных
секторов, огромное значение приобретает организационный сектор. Суть его состоит в том, что
предпринимательская деятельность в туризме может развиваться только при наличии достаточного
туристского потока, а обеспечить его самостоятельно ни одно предприятие туризма не в состоянии.
Должна вестись централизованная и целенаправленная работа по продвижению туристской дестинации в
целом (страны, региона), а только затем возможно параллельное продвижение туристских продуктов,
услуг,
отдельных
предпринимательских
структур.
Существуют
особенности
формирования
инфраструктуры предпринимательства в туризме. Так, условия для этой деятельности обычно требуют
наличия туристских ресурсов, которые относятся к специфической туристской инфраструктуре. Иногда эта
деятельность сама является инструментом создания туристских ресурсов, например, создание
Диснейленда в Нур-Султане. Но даже наличие богатых туристских ресурсов не гарантирует успех
предпринимательской деятельности в туризме [3]. Инфраструктура предпринимательства в туризме
должна создаваться в соответствии с рыночными требованиями, быть комплексной, т.е. предоставлять
всестороннее обеспечение туристскому бизнесу. Относительный вклад ее создателей может сильно
варьироваться в зависимости от вида бизнеса. Но определяющую роль на всех этапах создания
инфраструктуры играет конкретный инициатор - активно действующий человек или группа лиц,
выдвигаемые или, по крайней мере, активно поддерживаемые предпринимательской средой. Реальное
количество объектов инфраструктуры следует определять на основе статистических данных и может быть
измерено в различных единицах. Например, для мест размещения может указываться количество
номеров или мест в гостиницах соответствующей разрядности. Транспортное обеспечение может
оцениваться, например, по количеству экскурсионных автобусов. Потребное количество необходимо
оценивать в зависимости от прогнозной величины туристского потока, ожидаемого в данную дестинацию
по конкретному виду туризма, а развитость - как отношение реального количества к потребному
количеству в процентах.
В июне 2001 г. в Казахстане был принят Закон " О туристской деятельности в Республике Казахстан"
(с изм. 05.07.2008), ставший главным законодательным документом развития туризма в республике.
Данный закон имел огромное значение для развития нормативно-правовой базы туризма. Принятые
государственные программы были нацелены на формирование в стране конкурентоспособной туристскорекреационной отрасли как одной из приоритетных отраслей экономики Казахстана. Поставленные в них
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основные задачи направлены на создание в стране современного высокоэффективного санаторнокурортного и спортивно-туристского центра мирового уровня [5].
Основными задачами туристско-рекреационных центров должны стать: комплексное развитие
транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренних и внешнеэкономических связей;
строительство новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций; создание условий для
развития агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольствием; устранение сезонности
загрузки санаторно-курортного комплекса посредством диверсификации туризма и активизации
посещаемости курортов в зимний период; развитие зимних видов спорта; создание условий для развития
малого бизнеса, повышение эффективности функционирования строительных комплексов городовкурортов; обеспечение устойчивого энергоснабжения; подготовка и переподготовка квалифицированных
кадров в области рекреации; рост выпуска конкурентоспособных товаров и услуг; решение ключевых
социальных и экологических проблем; совершенствование правовой базы, содействующей эффективному
налогообложению организаций туризма и привлечению инвестиций и т.д. Выполнение этих задач
позволит обеспечить темпы прироста валового продукта курортных городов, повысить организационнотехнологический и сервисный уровень туризма, увеличить средние удельные расходы туристов в 1,5-2
раза, обеспечить ежегодный прирост иностранных туристов и т.д. Туристы в период своего пребывания
пользуются не только услугами, предоставляемыми рекреационными учреждениями и гостиничным
бизнесом, но и организациями всей городской инфраструктуры. Развитие городов-курортов не может
обойтись без строительства дорог, гостиничных и курортных комплексов, обустройства новых
рекреационных территорий, создания парковой зоны и т.п. Рост объемов производства в результате
предпринимательской деятельности организаций сферы туризма передается другим субъектам
хозяйствования муниципального образования. В результате чего расширяется торговый оборот,
увеличивается прибыль и, следовательно, налоговые отчисления. Расходы на инфраструктуру окупают
свои суммы на краткосрочный период, имеют высокий уровень рентабельности и приносят
дополнительные доходы. Поэтому для выбора и обоснования приоритетов капитальные вложения и
инвестиции занимают важное место. Формирование и развитие индустрии туризма невозможно без
информационной инфраструктуры, которая стимулирует сбыт услуг туризма. Информационное
обеспечение предпринимательства в туризме включает его законодательное сопровождение,
предоставление информации о потенциальных партнерах и инвесторах, оказание консалтинговых услуг,
доступ к информации о маркетинговой ситуации на рынке и прогноз ее развития и др. Оперативность,
надежность, точность, высокая скорость обработки и передачи информации во многом определяют
эффективность управленческих решений в этой области и успех предпринимательской деятельности. В
современных условиях индустрия туризма не может полноценно реализовывать свой потенциал без
научной инфраструктуры, стимулирующей оказание качественных и конкурентоспособных услуг с
помощью новейших разработок и квалифицированных кадров. В городах-курортах необходимо уделять
особое внимание развитию лечебно-профилактической инфраструктуре, способствующей оздоровлению
населения. Представляется, что основными причинами недостаточного развития инфраструктуры туризма
в городах-курортах следующие: слабое развитие транспортной инфраструктуры муниципального
образования туристской специализации; отсутствие площадок для нового строительства;
административные барьеры при оформлении земельных участков в собственность или в аренду;
неблагоприятные условия инвестирования; физический и моральный износ основных фондов и т.д. Все
вышеперечисленные недостатки ведут к снижению качества обслуживания, удорожанию отдыха,
уменьшению притока рекреантов (туристов) и увеличению упущенных возможностей.
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(Ужгород, Україна)
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Туризм є однією з найбільш швидко зростаючих галузей економіки у світі, важливим джерелом
іноземних інвестицій і зайнятості для багатьох країн, що зумовлює її значний вплив на різні сфери
людського життя та характер соціально-економічного розвитку країн. Зокрема, стан цієї галузі
безпосередньо впливає на ключові сектори господарства, такі як транспорт і зв‘язок, торгівля, будівництво,
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готельно-ресторанне господарство, сільське господарство, виробництво споживчих товарів, освіта,
культура та ін.. Як соціально-економічна категорія туризм за своїм змістом є окремим видом економічної
діяльності, включає всю чи майже всю сукупність явищ і процесів, пов‘язаних із відновленням сил людини
та задоволенням її фізіологічних і соціальних потреб; його подальший розвиток вимагає розвитку
відповідної інфраструктури та сервісу, а також відповідного ресурсного забезпечення. Будь-яка діяльність
пов‘язана із використанням відповідних ресурсів, зокрема розвиток туризму (як виду економічної
діяльності) пов‘язаний із використанням ландшафтів і різноманітних територіальних ресурсів (історичних,
природних, економічних, культурних тощо). Специфічність сучасного розвитку туризму полягає у тому, що
система ресурсів його розвитку прямо чи побічно пов‘язана із іншими видами діяльності економіки
(сільське та лісове господарство, рибальство, промисловість, гірнича справа тощо), де використовуються
територіальні ресурси. Саме ця умова є основою формування конкурентної боротьби за доступ до
туристичних ресурсів, які мають територіальну ознаку.
Своєрідна мода на відпочинок у сільській місцевості, загальні поняття, пов‘язані з сільським
туризмом і екотуризмом, що останніми роками набуває сили в Європі, знайшли своє застосування для
визначення форм туристичного руху і в Україні. Зокрема, відпочинок в селах було визначено як ―сільський
зелений туризм‖ (green rural tourism або green village tourism). Він охопив широкий спектр форм відпочинку
на селі: від стаціонарного відпочинку у сільській місцевості (власне сільський туризм), відпочинку в
туристичних центрах і на курортах, що розташовані у селищах і малих містах, до відпочинку у сільських
садибах (агротуризм). Визначення сільського туризму як ―зеленого‖ підкреслює його проекологічну
орієнтацію. Сільський туризм у більшості країн розглядається, як невід‘ємна складова частина
комплексного соціально-економічного розвитку села та як один із засобів вирішення багатьох сільських
проблем, як специфічна форма відпочинку в селі з використанням природного, матеріального та
культурного потенціалу даної місцевості. Крім того, в сільських місцевостях для туристів організовуються
кінні та велосипедні прогулянки, маршрути по знакових стежках у національних і ландшафтних парках,
природничі подорожі й ін. При цьому проживання, харчування та обслуговування туристів забезпечує
сільська родина.Сьогодні для розвитку різних видів туризму домінуюче значення відіграє підвищена уваги
у суспільстві з боку ЗМІ до питань попередження стресу, фізичного та розумового відпочинку й реабілітації.
Високе екологічне забруднення природного середовища у великих містах, все більше «окультурення»
популярних районів відпочинку [1, ст. 78]. Завищення цін на туристичні послуги заставляє велику кількість
населення віддалитися від урбанізованої метушні, інтенсивного ритму життя, від шкідливого та штучного.
Натомість хочеться вдихнути свіжого повітря, тішитися дзюрчанням гірської річки, насолодитися ароматом
дикої природи. Зростаючий попит на туристичні послуги сприяє створенню різноманітних комерційних
структур, які віддають перевагу розвитку екологічного або спорідненого з ним видів відпочинку, зокрема
таких, як біотуризм, пригодницький туризм, «зелений» або як його називають сільський туризм. Звичайно,
економічна криза України та обмеженість фінансових ресурсів і недосконала правова база гальмують
розвиток туристичної індустрії. Статистичні дані за останні 5 років свідчать, що саме туризм в
Карпатському регіоні залишається одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки [2, ст. 249].
Отже, туризм як соціально-економічна категорія за своїм змістом є окремим видом економічної
діяльності, включає всю (чи майже всю) сукупність явищ і процесів, пов‘язаних із відновленням сил людини
та задоволенням її фізіологічних і соціальних потреб; його подальший розвиток вимагає розвитку
відповідної інфраструктури та сервісу, а також відповідного ресурсного забезпечення. Будь-яка діяльність
пов‘язана із використанням відповідних ресурсів, зокрема розвиток туризму (як виду економічної
діяльності) пов‘язаний із використанням ландшафтів і різноманітних територіальних ресурсів (історичних,
природних, економічних, культурних тощо). Специфічність сучасного розвитку туризму полягає у тому, що
система ресурсів його розвитку прямо чи побічно пов‘язана із іншими видами діяльності економіки
(сільське та лісове господарство, рибальство, промисловість, гірнича справа тощо), де використовуються
територіальні ресурси. Саме ця умова є основою формування конкурентної боротьби за доступ до
туристичних ресурсів, які мають територіальну ознаку. Важливим аспектом характеристики туризму як
сфери економічної діяльності є вільний доступ до туристичних ресурсів, право володіння або користування
ними. З цих позицій влучним є визначення сфери туризму як такої, що «охоплює виробництво і реалізацію
туристичних послуг і товарів різними організаціями, що володіють туристичними ресурсами»
Наша держава багата на туристичні зони, проте серед них можна виокремити Карпатський
рекреаційний регіон, до якого входять Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області.
Сьогодні Закарпаття є одним із найпривабливішим куточків України для туристів. Наявність курортного та
рекреаційного потенціалу, мальовничі пейзажі, цікаві визначні пам‘ятки історії, культури та архітектури,
особливе географічне розміщення на перетині п‘яти держав: України, Румунії, Словаччини, Польщі та
Угорщини, поєднання різних культур та особливостей сприяє поширенню туризму в цьому регіоні та з
кожним роком приваблює все більше число туристів завітати сюди. Вище перелічені можливості і переваги
дозволили увійти Закарпаттю у трійку найперспективніших і найпопулярніших туристичних об‘єктів нашої
держави. Найважливішою особливістю області є те, що вона межує із чотирма країнами Центральної
Європи і завдяки цьому до Закарпаття надходять туристичні потоки із Заходу й Сходу, Півночі й Півдня
Європейського континенту.
Туристичний потенціал Закарпаття багатий - 8 замків, численні старовинні церкви, монастирі, храми,
унікальні заповідники, такі як ―Карпатський біосферний заповідник‖, ―Стужиця‖ та ―Синевир‖, де
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знаходиться найглибше озеро Українських Карпат – Синевир, що лежить високо посеред скель та гір (інша
назва ―Морське око‖, глибина 24 м.) [3, ст. 30].
Туризм на Закарпатті має усі можливості для розвитку - це і природно-кліматичні та географічні
особливості місцевості, унікальні туристичні об‘єкти, наявність природно-заповідних та охоронних
територій, сформована раніше база для розвитку різних видів туризму. Утім, не зважаючи на позитивні
аспекти, все ж таки є і проблеми, які слід вирішувати. На жаль, матеріально-технічна база залишається на
нижчому рівні від європейських стандартів. Місцевому уряду слід більше уваги сконцетровувати на
вирішенні проблем. Закарпаття є оптимальним регіоном для туристів, які бажають не лише відпочити, а й
оздоровитися та полікуватися. Край багатий на велику кількість мінеральних вод, найвідоміші з яких
―Лужанська‖, ―Поляна квасова‖, ―Плосківська‖, ―Свалява‖ та інші [4, ст. 5]. На сьогодні налічується близько
50 родовищ мінеральної води, серед яких 38 мають промисловий інтерес (Ужгород, Сіль, Кострино,
Лумшори, Солоні Млаки, Свалява, Карпати, Поляна, Плоске, Голубинне, Неліпино, Шаян, Вишково,
Келечин, Сойми, Драгово, Олександрівка, Кобилецька Поляна, Кваси, Пасіка).
Окрім відомих санаторіїв, бальнеологічних комплексів, в Закарпатті є понад два десятки SPA та
велнес-об‘єктів,
що
надають
послуги
кліматолікування,
бальнеолікування,
спелеотерапії.
Найвідвідуванішими зонами рекреаційного туризму в цій області є Синяк, Поляна, Голубине, Неліпино,
Шаян, Сіль, Нижнє Ужгород, Карпати, Виноградово, Кваси, Сойми.
Для любителів активного відпочинку зимою найкращим варіантом буде лижний спорт, який
зосереджений у гірськолижних зонах: Драгобрат, Подобовець, Ізки, Синяк, Пилипець, Воловець та інші.
Кожна з них має свої гірськолижні траси, підйомники, пункти прокату спорядження. До цього виду туризму
також відносять і скі-тури (позатрасове катання) на гірських схилах без підйомників і гірськолижних
курортів, і сноубординг, і сноутюбінг. Пішохідний туризм – це один із найпопулярніших активних видів
відпочинку влітку. Його метою є подолання певної дистанції з групою туристів від початку до місця
призначення за певний час. В роки Незалежної України було прокладено спеціальні маршрути, а саме
―Закарпатський туристичний шлях‖, загальна протяжність якого сягає 380 км. [5, ст. 40].
Отже, Закарпаття має усі можливості та умови для розвитку туризму в цьому регіоні. Слід зазначити,
що роботи для покращення умов, якості обслуговування, громадських закладів є однозначно багато, але
поруч із цим йдуть складові успіху розвитку цього напрямку в регіоні – це збереженість природних
ландшафтів, доступність місцевості, вигідна інфраструктура, цікаві туристичні місця та об‘єкти, імідж
області, рекреаційні комплекси та курорти. Туристичний потенціал цього краю багатий і його слід
розвивати. На найближче майбутнє потрібно звернути увагу на налагодження конкурентоспроможного
ринку рекреаційних послуг шляхом модернізації наявної відпочинкової інфраструктури та поширення
малих форм рекреації, зокрема сільського зеленого туризму. Важливо розробити бренд сільського туризму
Закарпаття з його постійною промоцією з метою популяризації в Україні і за кордоном. Саме створення
регіонального, культурного та символічного іміджу, впровадження міжнародних стандартів сприятиме
розширення географії туризму в Закарпатській області. Така діяльність поліпшить економічний стан малих
міст, селищ, сіл, збільшить прибуток сімей, що надають туристичні послуги, допоможе відродженню
забутих звичаїв, збереженню самобутності закарпатського населення. Сільське населення України здатне
отримувати реальні доходи у сфері сільського туризму від таких видів діяльності, як: облаштування
туристичних маршрутів, облаштування й експлуатація стоянок для туристів, робота гідом чи
екскурсоводом, транспортне обслуговування туристів, єгерська діяльність (полювання, аматорське та
спортивне рибальство), прокат туристичного спорядження, послуги приймання туристів, кулінарні послуги,
підготовка культурних програм, народні промисли, виробництво та реалізація туристам екологічно чистих
продуктів харчування, реалізація туристам ягід та грибів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сучасних реалій розвитку економіки управління інноваційним потенціалом
підприємства розглядається як основний критерій раціонального використання обмежених ресурсів та
результативної діяльності суб‘єкта господарювання. Проте, не завжди підприємства із схожим рівнем
розвитку потенціалу досягають однакових результатів діяльності. Це пояснюється відмінністю у
визначенні чіткості поставлених орієнтаційних цілей розвитку виробничої системи через вибір
ефективної системи управління інноваційним потенціалом. Процес управління в те перішніх умовах
займає вагоме місце завдяки забезпечення ефективних інтеграційних процесів на виробничому
підприємстві.
Вибір системи управління інноваційним потенціалом враховує спроможність організації
відрегульовувати етапи формування локальних складових потенціалу адекватно внутрішнім умовам
розвитку підприємства, проводячи заходи щодо аналітичної оцінки наявного стану підприємства,
моделюючи ймовірні стратегії розвитку інноваційного потенціалу виробничої системи й, на цій основі,
прогнозування найефективніших варіантів розвитку потенціалу суб‘єкта господарювання.
Формування системи управління інноваційним потенціалом у сучасних умовах забезпечує
інтеграцію її можливостей скеровувати процес менеджменту на підприємстві адекватно характерним
внутрішнім законам виробничо-господарської діяльності. Її завдання полягає у дослідженні стану
розвитку підприємства, розробленні альтернативних стратегій зростання інноваційного потенціалу та
прогнозуванні ефективних напрямів залучення його локальних складових. Структу рна схема
трактування проблеми управління інноваційним потенціалом підприємства зображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема розробки системи управління інноваційним потенціалом виробничої системи
Дана схема є підґрунтям для формування альтернативних моделей роз витку інноваційного
потенціалу з урахуванням принципів та чинників розвитку господарюючого суб‘єкта та рівня
інноваційного потенціалу. В сучасну епоху господарювання процес управління є невід‘ємною
складовою людського буття і трактується як складний процес цілеспрямованого, невпинного
соціально-економічного розвитку управляючої системи з метою досягнення техніко-економічних та
соціальних результатів її функціонування.
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Враховуючи особливості об‘єкту управління (потенціалу), можна виокремити характерні йому ознаки:
1) приcутнicть інноваційного потенціалу підприємства, наслідково-причинний взаємозв'язок між його
локальними складовими, наявність керуючої й керованої підсистем;
2) динамічна природа інноваційного потенціалу виробничої системи;
3) спроможність системи локальних потенціалів підприємства змінюватися під впливом мінливого
зовнішнього середовища господарювання;
4) адаптація програмно-апаратного інтерфейсу;
5) адекватність управління в умовах ентропії.
Система управління інноваційним потенціалом промислового підприємст ва – це сукупність
прийомів і методів цілеспрямованого впливу на результати його функціонування з метою доцільного
використання локальних потенціалів і досягнення запланованих цілей розвитку [6].
У зв‘язку з цим, ми пропонуємо характеризувати систему управління інноваційним потенціалом
підприємства за наступними ознаками:
1) риси, що впливають на інноваційний потенціал промислового підприємства і визначають його
зміну відносно зовнішнього оточення;
2) властивості, що забезпечують принципи формування, функціонування, накопичення і розвитку
потенціалу промислового підприємства.
Інноваційний потенціал підприємства – це динамічна, відкрита, система, де сконцентровані
інформаційні та матеріальні ресурси що, взаємодіючи із зовнішнім середовищем, створюють новий
продукт. Така ефективна взаємодія підтримує існування системи. Інноваційний потенціал відповідає на
збурення макросередовища, удосконалюється, зберігаючи при цьому високу стійкість і спроможність
функціонувати, адаптуючись до них.
Для побудови системи управління інноваційним потенціалом виробничого суб‘єкта керуються
визначеними принципами:
а) система управління інноваційним потенціалом підприємства є нерозривною ланкою великого
організму (підприємства), що зумовлює використання загальних засад управління;
б) управління інноваційним потенціалом підприємства здійснюється на усіх стадіях життєвого циклу
– від зародження до споживання;
в) управління потенціалом є багатогранним, що вимагає загальної системи показників для аналізу
ступеня розвитку потенціалу;
г) вплив ефективності функціонування інноваційного потенціалу на економічні передумови його
формування, розвитку й використання;
д) адаптивність та спроможність підприємства реагувати на зміни ступеню розвитку інноваційного
потенціалу в залежності від змін цілей та завдань, що супроводжуються флуктуаціями зовнішнього
оточення.
е) використання комплексного підходу до оцінки локальних складових інноваційного потенціалу
промислового підприємства, що дозволяє визначити фактори із негативним проявом;
є) залучення до аналітичної оцінки інноваційного потенціалу інформаційного інструментарію.
Щоб в повній мірі зрозуміти сутність даної системи й, виходячи з проведеного дослідження,
доцільним також є розгляд функцій управління інноваційним потенціалом [1, 2]. В даному аспекті
управління як процес виконує наступні функції:
1) формування цілей та переваг розвитку інноваційного потенціалу суб‘єкта господарювання в
сучасних умовах;
2) регулювання соціально-економічних проблем управління інноваційним потенціалом підприємства;
3) аналіз інноваційного потенціалу крізь призму ресурсного забезпечення;
4) зростання позитивної віддачі від нарощування інноваційного потенціалу шляхом ефективного
залучення рідкісних та цінних ресурсів;
5) формування системи координаторів, що сприяють максимально залучати інноваційний потенціал
промислового підприємства, що сприяє досягненню економічної стійкості підприємства в умовах сталого
розвитку.
Таким чином, ми розглянули засади структури системи управління інноваційним потенціалом
підприємства, яка представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Система управління інноваційним потенціалом підприємства
Дана схема управління ґрунтується на моделюванні взаємозв‘язків та засобів ефективного вживання
ресурсів та логічності способів їх координації. Це дозволить вчасно реагувати на прогалини у розвитку і
моделювати ймовірні стратегії формування, накопичення та використання ресурсів відповідно до збурень
середовища господарювання.
Головна мета управління інноваційним потенціалом зводиться до забезпечення ціле направленого,
скоординованого, мотивуючого вплив на локальні потенціали, забезпечуючи доцільність їх використання.
Отже, побудова системи управління інноваційним потенціалом підприємства характеризується
багатогранністю, ієрархічністю впливу, адекватністю, ефективністю, гнучкістю, що дозволяє змінюватись,
пристосовуючись до викликів розвитку середовища господарювання.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
В умовах ринкової економіки важливим показником конкурентоспроможності та ефективності
діяльності організації є персонал високої якості. Сучасні тенденції, що зумовлені глобалізацією економіки,
підвищенням рівня безробіття, орієнтацією на максимальні прибутки, охоплюють організацію роботи з
персоналом, вимагаючи стратегічної спрямованості та постійних інновацій. За таких умов менеджмент
персоналу набуває особливого значення, оскільки організації, які мають високваліфіковані людські ресурси
мають значні конкурентні переваги [1, с. 145].
Проблему розвитку і удосконалення персоналу у своїх публікаціях досліджували провідні економісти
- Ю. Балашов, Т. Балановська, Й. Завадський, Г. Щокін тощо.
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Менеджмент персоналу - це комплекс взаємопов'язаних економічних, організаційних та соціальнопсихологічних методів, які забезпечують ефективність трудової діяльності та конкурентоспроможність
підприємств [2, с. 104]. Основна мета менеджменту персоналу полягає у формуванні оптимальної кількості
та складу працівників, які мають необхідну спеціалізацію та здатні забезпечити основні завдання розвитку
організації.
Оскільки одним із важливих питань є добір високваліфікованого персоналу, то організації варто
консолідувати та інтенсифікувати зусилля при кадровому плануванні, оскільки саме на цьому початковому
етапі задаються чіткі орієнтири для кваліфікації та професійної приналежності. Для утримання вже
найнятих працівників, а також для залучення кандидатів, що відповідають усім необхідним вимогам,
потрібно розробити політику стимулювання - систему з використанням стимулів, відповідно до
мотиваційної профілю працівників. Необхідним є постійне навчання працівників, що спрямоване не лише
на освоєння знань і навичок, а й для передачі організаційних установок та пріоритетів. Закріплювальною
складовою є організаційна культура, адже її роль полягає в об'єднанні трудових цінностей та норм
поведінки, що культивуються в організації. Адже забезпечити організацію персоналом, що здатен прийняти
чинні в ній правила, норми та цінності, є не менш важливим, ніж знайти професіоналів, які мають
необхідний рівень знань, відповідну кваліфікацію і навички
Як було вище зазнечено, ринкове середовище досить мінливе, тому система менеджменту
персоналу потребує постійного вдосконалення та оновлення. Це передбачає:
1) чітку систему фінансового управління, яке спрямоване на навчання та підвищення кваліфікації і
мотивації до розвитку здібностей працівників;
2) ефективну соціальну політику, яка включає програми покращення умов праці, відпочинку,
пільгового харчування, а також формування позитивного психологічного клімату в колективі;
3) створення в організації умов для зменшення кількості звільнень;
4) координацію та контроль за здійсненням запланованих заходів.
Ефективність менеджменту персоналу позначається насамперед на соціально-економічних
показниках, на задоволеності робітників своє працею і загальним морально-психологічним кліматом в
колективі. Тому необхідна розробка відповідних програм розвитку. Вони повинні мати стратегічний напрям,
відповідати ринковим умовам, які під впливом зовнішнього середовища здатні швидко змінюватися.
Організації часто розробляють комплексні програми для удосконалення менеджменту персоналу. Її
елементи взаємозалежні, хоча достатньо мобільні при необхідності оновлення. Серед основних можна
виділити такі: оцінка показників ефективності праці, оцінка робочих місць, планування кількісних змін у
штаті, тренінги по менеджменту, тренінги по спеціальності, зміна складу кадрів та підвищення по службі.
Для збільшення ефективності використання програм для розвитку персоналу варто визначити ті програми,
які є першочерговими та вимагають постійного виконання та тотального контролю якості [3, с. 75].
Отже, ефективність роботи будь-якої організації залежить від якості її ресурсного потенціалу, що
включає знання, компетентність, кваліфікацію, мотивацію, сприйнятливість до навчання працівників, їх
здатність вирішувати проблеми. Якісний менеджмент персоналу є одним з найважливіших показників
конкурентоспроможності організації. Але сучасне ринкове середовище досить динамічне і вимагає
постійних оновлень. Тому практика роботи з персоналом потребує комплексних програм удосконалення.
Основні напрями розвитку менеджменту персоналу включають: пошук і залучення високваліфікованого
персоналу, розробку гнучкої і безперервної підготовки та перепідготовки, ефективну систему
стимулювання.
Література:
1. Черчик Л.М. Розвиток персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.
Економічні науки. Серія ―Економіка та менеджмент‖. Зб. наук. праць. Випуск 7 (26). Частина 3. Луцьк:
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ ДЛЯ МСП
Вітчизняні малі і середні підприємства відіграють важливу роль у розвитку національної економіки,
стимулюючи збільшення обсягів виробництва, насичуючи ринок різноманітними товарами та послугами,
забезпечуючи робочі місця. Місце малих і середніх підприємств в секторі підприємництва у 2014-2018
роках наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Підприємства України за їх розмірами у 2012-2018 рр.

2014
2015
2016
2017
2018

497
423
383
399
446

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

15906
15203
14832
14937
16057

4,7
4,4
4,9
4,4
4,5

324598
327814
291154
322920
339374

95,2
95,5
95,0
95,5
95,4

278922
284241
24769
278102
292772

у % до загальної
кількості
підприємств

з них
мікпропідприємства

одиниць

у % до загальної
кількості
підприємств

Малі підприємства

одиниць

у % до загальної
кількості
підприємств

Середні
підприємства

одиниць

одиниць

Роки

у % до загальної
кількості
підприємств

Великі
підприємства

81,8
82,8
80,8
82,2
82,3

Джерело: [1]
Отже, переважна більшість вітчизняних підприємств в секторі підприємництва (99,9 відсотків) – це
малі і середні підприємства (далі – МСП). Кількість зайнятих осіб у сфері середнього та малого
підприємництва перевищує 70% всіх зайнятих осіб, на долю МСП припадає більше 60% загального обсягу
реалізованої продукції. [1]
Така ситуація в цілому відповідає світовій, зокрема, європейській практиці. Наприклад, в
Європейському союзі МСП становлять 99% усіх підприємств і забезпечують більше ніж половину робочих
місць в ЄС. [2]
Розвиток малих і середніх підприємств в Україні, який пов‘язаний із можливістю виходу таких
підприємств на міжнародні ринки, залучення іноземних інвестицій, отримання зовнішніх кредитів значною
мірою залежить від застосовуваної ними системи бухгалтерського обліку та формування фінансової
звітності відповідно до міжнародних стандартів.
З метою забезпечення особливих потреб малих і середніх підприємств Радою з МСФЗ розроблений
Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (Internation Financial
Reporting Standardfor Smalland Medium-sized Entities). Стандарт (далі –МСФЗ для МСП) був опублікований
та набув чинності 9 липня 2009 року. [3]
МСФЗ для МСП – це стандарт, який не входить до повного комплекту Міжнародних стандартів
фінансової звітності, але базується на них з відповідними змінами, заснованими на потребах обмеженого
кола зовнішніх користувачів фінансової звітності малих і середніх підприємств.
Опис та характерні риси малих та середніх підприємств, які можуть використовувати МСФЗ для МСП
наведені у табл. 2.
Таблиця 2
Опис та характерні риси малих та середніх підприємств відповідно до МСФЗ для МСП
Малі та середні підприємства
– це суб'єкти
господарювання*, які:
а) не є підзвітними
громадськості
та

Пояснення
Підприємство є підзвітним громадськості, якщо
а) його боргові інструменти чи інструменти капіталу перебувають в обігу на
публічному ринку або воно знаходиться в процесі випуску таких інструментів
для обігу на публічному ринку (вітчизняна чи іноземна фондова біржа або
позабіржовий ринок, включаючи місцевий та регіональний ринки), або
б) на відповідальному зберіганні у нього знаходяться активи великої групи
сторонніх осіб, і таке зберігання є одним з основних видів його діяльності
(банки, кредитні спілки, страхові компанії, брокери/дилери цінних паперів,
взаємних фондів та інвестиційні банки).
Примітка: Деякі підприємства можуть мати на відповідальному зберіганні
активи великої групи сторонніх осіб. Зберігання фінансових ресурсів та

48

б)оприлюднюють
фінансові звіти загального
призначення для зовнішніх
користувачів. Зовнішніми
користувачами є, наприклад,
власники, що не беруть участь
в управлінні підприємством,
існуючі та потенційні
кредитори, а також кредитнорейтингові агентства

управління ними довірене таким підприємствам, клієнтами, замовниками або
учасниками, які не беруть участь в управлінні підприємствами. Але якщо такі
підприємства роблять це на додаток до свого основного виду діяльності
(прикладами можуть бути туристичні агенти або агенти з торгівлі
нерухомістю, навчальні заклади, благодійні організації, кооперативи, що
вимагають певний членський внесок, а також продавці, що отримують
платежі авансом за надання товарів чи послуг, такі як комунальні служби),
то обов‘язку звітувати перед громадськістю в них не виникає.
Фінансовою звітністю загального призначення є фінансова звітність,
яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати
від суб‘єкта господарювання складати звітність згідно з їхніми
інформаційними потребами. [4] У складі фінансової звітності загального
призначення за МСФЗ наступні види звітності: Звіт про фінансовий стан, Звіт
про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, Звіт про зміни у власному
капіталі, Звіт про рух грошових коштів.

Джерело: складено за матеріалами [3, 4]
Отже, в МСФЗ для МСП при розкритті сфери застосування стандарту насамперед визначені
підприємства, які однозначно не можуть його застосовувати. Критерії визнання МСП в міжнародному
стандарті не встановлені, вони визначаються національними регулюючими органами.
В Україні критерії МСП наразі приведені у повну відповідність до критеріїв, передбачених
Директивою ЄС № 2013/2014 (табл. 3).
Таблиця 3
Розподіл на середні, малі та мікропідприємства в країнах – членах Європейського Союзу та Україні*

Середнє
Мале
Мікро

< 250
< 50
< 10

≤ € 40 млн
≤ € 8 млн
≤ € 700 тис

≤ € 20 млн
≤ € 4 млн
≤ € 350 тис

< 250
< 50
< 10

≤ € 40 млн
≤ € 8 млн
≤ € 700 тис

Балансова вартість
активів

Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Критерії розподілу підприємств для України за
Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» (п.2 ст. 2 «Сфера
дії Закону»)
Середня кількість
працівників

Чистий оборот

Середня кількість
працівників

Підприємство

Загальна сума балансу

Критерії розподілу підприємств для країн
ЄС за Директивою ЄС № 2013/34 ЄС
(стаття 3 «Категорії компаній та груп»)

≤ € 20 млн
≤ € 4 млн
≤ € 350 тис

Джерело: складено за матеріалами [5, 6]
*У вітчизняній практиці, як і у європейській, для віднесення підприємства до певної категорії,
визначені показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, повинні
відповідати щонайменше двом із зазначених критеріїв.
Сьогодні МСФЗ для МСП є дозволеним або обов‘язковим для застосування у 86 юрисдикціях. [7] У
переважній більшості країн саме дозволяється використовувати МСФЗ для МСП тим підприємствам, які
відповідають критеріям малих і середніх підприємств.
В Україні застосування МСФЗ визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та
-1
фінансову звітність в Україні». Так, частиною 2 ст. 12 Закону визначені суб‘єкти господарювання, які
зобов‘язані застосовувати МСФЗ при складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності, зокрема це підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства,
суб‘єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які
провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
-1
Також частиною 3 ст. 12 Закону встановлено, що підприємства, крім тих, що зобов’язані складати
фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, можуть самостійно визначати
доцільність застосування останніх при складанні фінансової звітності.
За базовою ознакою «підзвітності громадськості» всі підприємства, на які за вітчизняним
законодавством розповсюджується обов‘язок складання фінансової звітності за МСФЗ, не можуть
використовувати МСФЗ для МСП. Такі підприємства складають звітність за повним комплектом МСФЗ.
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На сьогодні для вітчизняних мікропідприємств та малих підприємств, крім тих, що зобов‘язані
складати фінансову звітність за МСФЗ, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у
складі балансу та звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких
визначаються НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».
Якщо ж мікропідприємства і малі підприємства, а також середні підприємства, що не підпадають під
критерій «підзвітності громадськості» визначили за доцільне складання фінансової звітності за МСФЗ для
МСП, вони повинні складати фінансову звітність, передбачену НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності». При цьому фінансова звітність складається з урахуванням вимог міжнародного стандарту і
містить: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про
рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності.
При прийнятті рішення щодо переходу на застосування МСФЗ для МСП треба виходити із принципу
економічної доцільності: витрати підприємства щодо збільшення витрат на ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності, здійснення заходів по зміні облікової політики, удосконаленню робочого
плану рахунків, документообороту тощо треба співставити з перевагами, які може отримати підприємство
у майбутньому.
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ФОЛЬКЛОРНІ МУЗИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ
Сучасне життя стрімко змінюється. Змінюються звичаї, стиль взаємин між людьми. І, мабуть,
найбільша проблема теперішнього часу - занепад духовності та моральності підростаючого покоління. У
наш час найбільш активною є проблема збереження національних традицій, встановлення зв'язків між
давньої і сучасної культурами. Сформована соціокультурна ситуація актуалізує проблему збереження і
передачі дітям культурної спадщини предків, знайомства дитини з рідною культурою. В як глобальна мета
сучасного виховання розглядається відновлення образу людини культури як особистості цілісної,
самобутньої, вільної, духовної, гуманної, орієнтованої на збереження і відтворення цінностей російської
національної культури у творчій життєдіяльності, здатної до культурного саморозвитку і культурноморальної саморегуляції поведінки.
Національна культура знаходиться в гармонії з національним характером, вона психологічно
адекватно виражає і реалізує його в художній формі. Рідна культура входить у свідомість людини з початку
його життя. З культурою інших народів, зі світовою культурою людина вступає в діалог, взаємодіючи з
ними з позицій однієї, вже «присвоєної» культури. При цьому значення фольклору навряд чи можна
переоцінити. Саме через фольклор підростаюче покоління отримує уявлення про головні життєві цінності:
сім'ї, праці, поваги до соціуму, любові до малої і великої Батьківщини.
Педагогікою здавна усвідомлювалася важливість народної творчості для загального розвитку дитини
і необхідність застосування його у вихованні. Але кожен історичний період висуває на перший план свої
завдання. Важливою проблемою, яку доводиться вирішувати педагогам і яка нерозривно пов'язана з
першою, є встановлення шляхів повернення народної пісні, гри в середу підростаючого покоління.
Причому найбільша складність полягає у тому, щоб не просто домогтися механічного відтворення танцю,
гри, а повернути їм живе природне існування. Фольклорні заняття містять в собі найбільші можливості в
створенні ситуації, наближеної до природного побутування жанрів народної творчості. Форми їх
проведення різноманітні і різні за ступенем близькості до народних традицій: від святкового виступу до
виходу на природу.
Цілісність етичних і естетичних ідеалів, системи цінностей,що реалізують цю систему моделей
поведінки в життя, дуже важлива для формування особистості дитини з раннього дитинства, коли все
вбирається не на рівні знання, а на рівні сприйняття способу життя, вміло включати їх в повсякденний
побут дітей, в заняття. Мета фольклорних занять - збагачення і розширення моральних і естетичних
уявлень хлопців, задоволення їх різноманітних пізнавальних інтересів, розвиток індивідуальних потреб і
творчих здібностей.
Традиції, звичаї, обряди, свята, що містять в собі надійно перевірені часом і історичним відбором
знання, вміння і навички людства, представляють для загальноосвітніх шкіл предмет соціальної
значущості та актуальності. Залучення до етнокультурних традицій свого народу неодмінно сприятиме
розвитку національної самосвідомості школярів, усвідомленню власної культурно-історичної унікальності.
Усвідомлення багатого педагогічного потенціалу в системі народних традицій, звичаїв, свят буде одним з
ефективних засобів виховання, так як здійснює механізм передачі норм поведінки, культурних і духовних
цінностей від одного покоління до іншого.
Народна творчість можна розглядати, як засіб всебічного розвитку дітей та підлітків, в цілому, як
засіб розвитку творчих здібностей дітей, як засіб патріотичного виховання, зокрема (виховання любові до
ближніх і рідного дому, до рідного міста, до своєї країни). У народній творчості проявляється основна
особливість нації - спільність. Фольклор має в основному загальнонародний характер, виражає загальні
для народу погляди, ідеали і прагнення, торкається питань, важливих для всього народу. Роботу по
формуванню особистості дитини неможливо повноцінно реалізувати, не включаючи до неї фольклор.
Особливою областю культурної традиції народу виступають фольклорні музичні традиції. Дослідники
суті поняття «фольклорна музична традиція» визначають даний феномен як специфічний спосіб існування
(успадкування, акумуляції, зберігання, трансляції і розвитку) етнічного шару музичної культури певного
народу, представленого автентичної сферою народної музики, а також сферою творчості на сучасному
етапі, що зберігає її стилістичні основи. Концентруючи в собі духовний досвід багатьох поколінь,
відображаючи в яскравій художній формі національний характер, вони володіють значним виховним
потенціалом. Разом з тим, аналіз накопиченого досвіду в сучасній вітчизняній педагогічній практиці
дозволив виявити явне протиріччя між наявним виховним потенціалом фольклорної музичної традиції і
його недостатнім використанням в соціальному вихованні підлітків. Це робить розробку проблем,
пов'язаних з організацією виховання підлітків на фольклорних музичних традиціях особливо важливою.
Отже, виховання підлітків на фольклорних музичних традиціях доцільно розуміти як особливу навчальнопедагогічну діяльність, організовану як колективне творче освоєння традиційного народного музичного
мистецтва, сутність якої полягає в створенні умов, які забезпечують формування у підлітків позитивного
досвіду соціальних відносин в процесі інтеріоризації національних культурних цінностей. На основі аналізу
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психолого-педагогічної літератури, науково-методичної літератури з проблеми дослідження, а також
наявного досвіду в даній сфері виховання можна виділити наступні педагогічні умови ефективності
виховання підлітків на фольклорних музичних традиціях.
Одна з умов це організація занять в різновіковому дитячому фольклорному колективі. Необхідність
такої організації занять зумовлена, з одного боку, специфікою освоюваної традиції, а з іншого - їх
конструюванням в умовах цілісного педагогічного процесу. Актуальність створення різновікових дитячих
об'єднань в виховних організаціях різного типу обгрунтована в роботах багатьох вчених (Л.І. Божович,
І.С. Кона, А.С. Макаренко, М.І. Рожкова, В.О.Сухомлинського, Л.І. Уманського, К.Д. Ушинського та ін.).
Спираючись на сучасну соціально-педагогічну теорію колективу, ми визначаємо різновікових дитячий
фольклорний колектив як організовану групу дітей і підлітків, об'єднаних спільними значущими для них
цінностями традиційної народної музичної культури і цілями діяльності по їх відтворенню, розвитку і
трансляції, і в якій міжособистісні стосунки опосередковуються соціально і особистісно значущим змістом
цієї спільної діяльності. Здійснення виховного процесу в такому колективі передбачає вирішення низки
завдань: надання кожній дитині можливостей орієнтації в відносинах, що виникають в ході участі в
освоєнні фольклорного матеріалу, створення простору проживання цих відносин, забезпечення
можливості набуття досвіду міжвікової взаємодії і самовизначення в колективі, визначення змісту і форм
діяльності в групах однолітків, а також спільної діяльності педагогів і вихованців, дітей різного віку,
способів організації різновікових контактів, засобів, що стимулюють взаємодію дітей різного віку,
узгодження змісту фольклорного матеріалу з віковими завданнями підлітків.
Можна зробити висновок, що дитячий фольклорний колектив (як різновид творчого об'єднання
школярів) сприяє подоланню негативних чинників процесу соціалізації сучасних підлітків, їх успішному
залученню до традиційної культури, виступає інструментом, що забезпечує придбання підлітками
позитивного досвіду соціальних відносин.
Важливою умовою ефективності процесу виховання є використання різних видів діяльності в процесі
освоєння фольклорних музичних традицій і передбачає включення підлітка в різноманітні види діяльності,
можливість здійснення яких надає сфера етнічного та сучасного фольклору. В рамках освітнього процесу
такими видами діяльності є, перш за все, навчально-пізнавальна, предметно-практична, пошуковозбиральна і концертно-просвітницька, в сукупності утворюють єдину комплексну фольклорну діяльність.
Так, у процесі навчально-пізнавальної діяльності відбувається теоретичне осмислення суті явищ
фольклорної музичної традиції, формуються необхідні вміння та навички, що дозволяють опановувати
основами народної музичної мови. Забезпечується розуміння традиційної народної культури як цілісної
системи. Предметно-практична діяльність, зміст якої становить, головним чином, виготовлення
традиційних інструментів, атрибутики для концертних виступів і свят, оформлення результатів пошукової
роботи, розробка та виготовлення символіки колективу, надає підліткам додаткові можливості для
реалізації активності, спрямованої на доступне їм естетичне перетворення реальності, для задоволення
потреби у співпраці, сприяє більш повному розуміння смислів явищ фольклора.
Концертно-просвітницька діяльність підлітків спирається на їх значно зростаючі особистісні
можливості, розвинені виконавські вміння і навички і складається в основному з таких форм, як концертні
виступи, лекції-концерти, участь в конкурсах і фестивалях, підготовка і проведення свят, колективних
творчих справ, оформлення стінгазет і стендів. В результаті стимулюється розвиток різних задатків і
здібностей підлітків, вдосконалюється їх комунікативна культура. У пошуково-збиральної діяльності, що
реалізується в основному на матеріалі місцевих традицій, задовольняється потреба підлітків в
самостійності, прояві ініціативи. Підсумком виступає отримання реальних матеріально оформлених
результатів, які можуть бути згодом використаними в інших видах діяльності (аудіо та відеозаписи,
фотографії; повідомлення в вигляді доповідей, творів, альбомів та рефератів, випуск газети чи стінгазети
та ін). Використання перерахованих видів діяльності обумовлює синтез теоретичних знань і практичних
умінь, дозволяє підлітку виступати в соціальній позиції суспільно відповідального суб'єкта, сприяє
інтелектуальному, моральному та емоційному розвитку підлітка, дозволяє не тільки формувати різні якості
особистості, але і виявляти форми роботи, в яких найкращим чином проявляються природні задатки і
особистісний потенціал.
У висновку слід сказати, що результативність педагогічного процесу багато у чому залежить від
тісного взаємозв'язку виділених раніше умов як необхідна третя умова ефективного виховання підлітків на
фольклорних музичних традиціях. Охарактеризовані умови забезпечують цілеспрямовані дії на всі сфери
соціалізації людини, припускають досягнення значущих результатів в процесі виховання підлітків на
фольклорних музичних традиціях.
Література:
1. Вудвуд Л. Ф., Вудвуд І. М. 3 батьківської криниці. Українське народознавство / За заг. ред. А.П. Загнітка.
– Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 256 с.
2. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К.: Вікар, 2003. – 335 с.
3. Українське народознавство. Навчальний посібник /За ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф. Кирчіва, Львів: Фенікс, 1994 -С. 100.
4. Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні. Виховання і характер // Історія дошкільної
педагогіки. Хрестоматія / Упоряд. З.Н. Борісова, В.З. Смаль. – К., 1990. – 652 с.

52
Дарія Зотєєва
(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЇ ЛОГОТИПУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО
ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ БРЕНДИНГУ
Цифрова епоха та технологічний прогрес дають широкий вибір інструментів, для створення
креативного продукту дизайну. За словами дослідника Річарда Холліса графічний дизайн — це вид мови з
неорганізованою граматичною будовою та лексикою, яка постійно розширюється [1]. Дійсно, на
сьогоднішній день графічні дизайнери окрім статичного формату візуалізації інформації все частіше
звертаються до динамічного мистецтва — анімації. Графічний дизайн у русі — це і є моушн-дизан. За
визначенням українських дослідників М. Опалєва і М. Мурашко: «Моушн-дизайн — самостійна галузь
дизайну, спрямована на проектування об‘єктів брендінгу та арт-об‘єктів за допомогою прийомів і
технологій комп‘ютерної анімації, звукового дизайну і можливостей інтерактивності, де візуальні ефекти,
розроблені на рівні графіки, доповнюють сюжет новим сенсом»[2]. З появою комп‘ютерів моушн-дизайн
активно розвивається, як частина мультимедійних технологій та широко застосовується в сфері реклами,
інтернет технологій, динамічної інфографіки, мобільних додатків, інтерактивних інтерфейсів, ігор тощо.
Одна із основних завдань моушн-графіки — анімація логотипу та тексту, це можуть бути заголовки,
підписи, виноски, титри. У контексті брендингу динамічна графіка підсилює візуальну комунікацію з
клієнтом, додає елементам нової виразності, адже анімувати можна не лише логотип, а й будь -які
елементи фірмового стилю, що використовуються для підтримання впізнаваності бренду у відеоконтенті.
Питання про особливості застосування анімації для логотипу, фірмового знаку є недостатньо
вивченими в сучасній літературі. Проте, для створення якісної анімації будь-яких об‘єктів можна
користуватися загальними принципами та правилами побудови руху як для традиційної мультиплікації,
наприклад, у книзі «Набір для виживання аніматора» Річарда Вільямса, «Ілюзія життя: анімація Діснея»
Оллі Джонстона і Френка Томаса. Тему анімованої типографіки висвітлюють сучасні дослідники: Дж.
Белантоні і М. Вулмана (J. Bellantoni, M. Wollman) — американські мистецтвознавці у книзі «Type in
motion», Джона Краснер (Jon S. Krasner) у «Motion Graphic Design & Fine Art Animation», моушн-дизайнер з
України Ліза Тарасова у своїх статтях, український дослідник Опалєв М.
Американський естетик і психолог мистецтва XX ст. Р. Арнхейм стверджував, що саме рух
допомагає нам сприймати інформацію краще, так як є одним із найсильніших візуальних стимулів, що
привертають увагу живих істот [3]. Використання динамічної графіки має ряд переваг:
1. Швидко доставляє повідомлення. У рекламі, інфографіці стислість і зрозумілість — ключові
параметри через обмеження в часі.
2. Розкриває складні ідеї, концепції, систематизує дані в простій і зрозумілій формі. Той випадок —
коли зображення коштує тисячі слів.
3. Легко утримує увагу.
Загальні тренди на сьогодні для дизайну в русі характерні аналогічні і для статичної векторної
графіки: зернисті текстури, нетипові шрифти, шейповая графіка, градієнти, мінімалізм.
Якщо говорити про анімацію логотипу, то її можна поділити на універсальну та індивідуальну.
Універсальна анімація працює за принципом шаблону: який би логотип ви не вставили, суть анімації не
зміниться. Існує безліч ресурсів, де дизайнери можуть купувати вже готові анімаційні заготовки та
використовувати їх в своїх роботах. Індивідуальна анімація — нетипова, зроблена під замовлення, під
конкретного клієнта і його завдання. Вона може розповідати історію або натякати на рід діяльності
компанії, таку анімацію частіше за все неможливо застосувати до іншого бренду, адже вона в основному
взаємодіє з фірмовим стилем клієнта і є сильним інструментом для брендингу. Для анімації логотипу існує
безліч різноманітних прийомів, з найбільш розповсюджених на сьогоднішній день можна виділити:
1. Проявлення логотипу лініями. Таким способом можна проявляти як сам летерінг так і шрифти,
прокреслювати лініями контури букв і знак логотипу.
2. Момент удару. Проявлення частин логотипу в момент удару об якусь поверхню.
3. Фірмовий персонаж. Часто персонаж є частиною логотипу, або він може бути присутній у
фірмовому стилі. В деяких задачах доречно використати цього персонажа при анімації: він може робити
певні дії, пов‘язані з діяльністю компанії, способом її комунікації, тощо. Зазвичай персонаж оживляє
анімацію, створює між собою і глядачем емоційний зв‘язок.
4. Гра з геометрією. Прийом, який повністю базується на анімації правильних геометричних фігур.
Дизайнер дивиться, які частини логотипу відповідають певним фігурам і створює перетворення (морфінги)
між ними.
5. 3D ефект в поєднанні з 2D анімацією. Прийом виник і з економічних міркувань: виробництво
тривимірної графіки дорожче двомірної. Їх комбінація дозволяє створити привабливу картинку,
продемонструвати обсяг потрібних елементів і заощадити.
6. Ретроспектива. Імітація процесу створення, від ескізного варіанту до цільового, наприклад. Такий
прийом часто використовується компаніями, які хочуть зробити акцент на історії бренду, або підкреслити
багаторічний досвід в своїй справі. Наприклад, анімація може починатися зі старих версій логотипу та
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трансформуватися у теперішню. Також можна використати процес створення сітки логотипу. Дана анімація
несе чітке повідомлення про еволюцію бренду, його досвід.
7. Ефект цифрових похибок. Один із трендових ефектів в сучасному моушн-дизайні — це імітація
різного роду похибок, перешкод, збоїв на цифрових носіях (Glitch Effect). Це може бути пікселізація, розріз
зображення на частини, зміщення цих частин, розкладання на кольорові канали, цифровий шум, майже
все, що відповідає слову похибка.
8. Ліквідна анімація (Liquid). Ефект рідини можна спостерігати в веб-дизайні, ілюстраціях та інших
типах дизайну. Моушн не може обійти стороною цей ефект, так як саме рух дозволяє передати
максимальний ефект текучої рідини замість чітких переходів і змін сцен. Сплески кольору, які тануюють і
течуть як рідина по екрані трансформуються в нові форми, створюючи абстрактні або реальні візуальні
фігури на своєму шляху.
9. Інтенсивне проявлення. Для даної анімації характерна поява великої кількості різноманітних
елементів на початку, які згодом перетворюються та збираються в цільовий логотип. Прийом доречно
використовувати для логотипів з великою кількістю деталей, емблем, гербів та якщо він слугуватиме
короткою заставкою для відео.
10. Кінетична типографіка. З поширенням моушн-дизайну текст можливо пересувати, розтягувати,
розривати і скручувати, для досягнення відповідного візуального ефекту.
11. Морфінг або перетворення. Прийом широко використовується в для візуалізації аналогій і
метафор. За допомогою перетворення можна розповісти коротку історію, яку мозок клієнта сприйме
швидше, ніж текст.. Продумані і якісні перетворення є одним із найважливіших елементів якісного моушн дизайну. Перетворення не повинно бути надто повільним та розміреним, адже надто довга зміна одного
об‘єкта в інший дуже кидається в очі і відволікає від суті. Важливо розуміти, що морфінг повинен
відбуватися на найвищому значенні швидкості.
12. Комбінування векторної анімації з покадровою.
Для підсилення виразності анімації, створення більш природного та непомітного морфінгу часто
використовують відволікаючі елементи – різного роду допоміжні лінії, які підкреслюють основний напрям
руху, уламки, бризки, затухаючі коливання. Потрібно пам‘ятати, що сцена повинна бути композиційно
врівноваженою, а домальовуючи допоміжні елементи слід враховувати особливості заданого фірмового
стилю, щоб зберегти його цілісність та загальний образ. Необхідно виділити певну зону навколо логотипу,
всередині цієї зони і буде відбуватися анімування основних елементів, буде сконцентрована найбільша
маса руху.
Для анімації можна використовувати абстрактний підхід і смисловий. Абстрактна анімація логотипу
зазвичай ні до чого не прив‘язана крім фірмового стилю: дизайнер використовує форми і елементи, які
вказані в брендбуці, та анімує їх, проявляючи логотип. У другому варіанті за допомогою анімації
розповідається певна історія, що стосується бренду, його продукту, цінностей чи його споживачів. Анімація
логотипу – це не короткометражний фільм, вона не повинна бути надто довгою. З технічної точки зору в
залежності від завдання необхідно анімувати появу логотипу (Intro), зникнення (Outro) або проміжний стан
(Loop), коли логотип постійно знаходиться в кадрі і з ним періодично щось відбувається в циклі [4, 5].
«Ритм – важливий елемент анімації. Без створення ритму всередині будь-якого руху, навіть
найменшого, наприклад анімації логотипу, можна провалити технічно добре виконану роботу і не витягнути
ідею», — пише головний моушн-дизайнер в Untime studio та куратор в Projector [6]. Основною складовою
хорошого ритму є чергування моментів швидкості і сповільнення, розширення і звуження, тишини і шуму,
паузи та активної дії і т.д. Якісна анімація логотипу у свому ритмі повинна мати певну кількість ударних
моментів, які припадають на зміну ключових кадрів. Це може бути від 1-5 ударів, при цьому відстані між
ними не повинна бути рівною. «Наприклад, перед останнім ударом можна зробити довшу паузу, тоді
передостанній ключовий кадр буде кульмінаційним і найсильнішим, а фінальний ключовий кадр виконає
роль акценту, який завершує дію. При наявності фінального акценту в ритмі твір буде виглядати
завершеним і сприйматися більш повно і цільно» [6].
Якісну анімацію логотипу можна побачити в сфері сучасного українського моушн-дизайну, прикладом
можуть бути роботи анімаційної студії «UNTIME» — анімований логотип для фестивалю «Linoleum»
2019р., роботи студентів та викладачів школи моушн-дизайну з Харкова «Motion Design School»; роботи
рекламного агентства Fedoriv, студії моушн-дизайну Easy Edit тощо.
Отже, використання динамічної графіки надає дизайнерам широке поле для експериментів та стає
ефективним інструментом для створення виразного візуального образу бренду. Графічний дизайн у русі
виокремився у відносно нову галузь — моушн-дизайн. При проектуванні динамічної графіки,зокрема
анімації логотипу, дотримуються тих же принципів композиції, заснованих на загальних законах сприйняття
візуальної інформації, що і для статичної. Ритм — основа анімаційного дизайну. Яскрава, не монотонна
ритмічна структура анімації зацікавлює та залучає глядача. Анімацію логотипу можна виконувати
абсолютно в будь-якому стилі, з використанням різноманітних технічних та візуальних прийомів, головне
щоб вона виглядала доречно,потрапляла і підкреслювала загальний візуальний образ логотипу та
фірмового стилю в цілому.
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СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У СТВОРЕННІ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТА «ЗВИЧАЙНОГО» БРЕНДУ
Проблема людини завжди була однією з центральних в філософських роздумах, але на початку XXI
століття вона зазвучала по-новому. В умовах, коли, з одного боку, гостро постало глобальне питання про
існування людської цивілізації, з іншого, особливості повсякденного буття людини виникає необхідність
знову шукати відповідь на питання «хто я?». Глобалізаційні процеси мають великий вплив на поступову
зміну природи праці. Позитивна динаміка змін в Сполучених Штатах Америка є більш інтенсивною, в
порівнянні з ринком праці в Європі та Азії. В сучасних умовах це обумовлено технологічними та
демографічними тенденціями, що є індикаторами прогресу світової спільноти, але разом з тим, послаблює
його, адже масштабує психологічний вплив на зайняту частину населення, збільшуючи конкуренцію.
Економічні зміни здійснюють вплив на переосмислення основних питань в проблемі зайнятості (ким
працювати, де працювати і на кого саме). «Економіка за запитом» відносно нове явище. Сьогодні ж має
місце ряд трансформаційних процесів в питанні віддаленої зайнятості та гнучких її форм [8].
Посилення конкуренції між роботодавцями, можливості працевлаштування, що забезпечуються
сучасними технологіями й пов‘язані з новою, мобільною економікою, призвели до появи нових форм
зайнятості. Однією з таких, що поширена як в Україні, так і за кордоном, є фріланс. За даними дослідження
Українського ринку фрілансу, кількість фрілансерів в Україні за останній рік збільшилася на 55% і склала
495 тис. осіб [6]. Словник іншомовних слів визначає фрілансера як «працівника, що виконує роботу без
укладання довгострокового трудового договору з роботодавцем; «вільний художник», позаштатний
працівник, незалежний підрядник» [5]. Слід зазначити, що дистанційною зайнятістю охоплені, насамперед,
представники творчих спеціальностей. Сюди належать художники, дизайнери, вебдизайнери. Дизайнери
на другому місці після програмістів за чисельністю. Важливо зазначити, що при цьому представники
творчих спеціальностей конкурують за замовлення вартістю в 5 разів менше, ніж у програмістів.
Враховуючи особливості такого роду працевлаштування, існує можливість для професіонала поєднувати
свої кваліфікаційні експертні знання не в одній, а в декількох суміжних галузях. Це сприяє збільшенню поля
діяльності.
В умовах сучасного ринку фрілансу багато представників творчих спеціальностей працюють
індивідуально й бажають мати як факт ідентифікації свій персональний бренд. Розвиток цього напрямку
збільшить додану вартість на послуги представників творчих спеціальностей. Це в свою чергу призведе до
збільшення порядку вартості замовлень. Саме тому наразі запорукою конкурентоспроможності є не товар,
а унікальний ідейний зміст. Наразі персональна айдентика зазнала широкого розвитку поряд з
корпоративною. Впізнавана особистість, яка формує очікування у своєї цільової аудиторії за допомогою
трансляції своїх внутрішніх цінностей через зовнішні атрибути, сьогодні є прикладом людини-бренду. Тому
запит на розвиток нових людина-брендів збільшує необхідність у виявленні таких засад, що дозволяють
врахувати в айдентиці персональні якості особистості. Бренд особистості дизайнера слугує йому засобом
самореклами в інформаційному середовищі та сприяє професійному розвитку. З огляду на це, врахування
особистісних характеристик при ідентифікації особистості є задачею актуальною.
Метою дослідження стало окреслення місця бренду особистості серед «звичайних брендів», куди
належать бренд торговий та службовий, а також порівняння особливостей створення цих брендів.
Формування нових моделей соціальної поведінки людей та конструювання персональної системи
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цінностей в сучасному українському суспільстві безпосередньо впливають на визначення ідентифікаційних
структур особистості.
Проблема ідентичності в психології не є новою, проте залишається актуальною навіть після того, як
протягом понад сторіччя багато видатних вчених прилучались до вивчення цього психологічного
феномена (З. Фрейд, Ч. Кулі, Дж. Мід, С. Рубінштейн, Е. Еріксон та ін.). Ідентичність як складова
самосвідомості та ідентифікація як механізм соціалізації індивіда розглядалися в працях А. Алексеєвої,
Н. Антонової, Г. Брейкуела, А. Ватермана, П. Гнатенка, Дж. Марста, Л. Орбан-Лембрик, М. Пірен,
В. Століна, А. Толмасової, З. Фрейда, М. Шульги та ін. У межах вивчення проблематики соціальних груп і
процесів ідентифікації, в них розглядались особливості етнічної, національної, гендерної, політичної
ідентичності, а також ідентичності професійної (О. Бохонюк, М. Варбан, М. Кривоконь, Л. Шнейдер,
Є. Чорний).
Для того, щоб окреслити місце поняття «бренд особистості», необхідно проаналізувати систему
класифікації брендів як таких. У світовій практиці брендингу існує безліч підходів до класифікації брендів
на основі різних критеріїв – територіального, сфери діяльності, приналежності капіталу, особливостях
структури управління та інших ознаках (табл. 1) [7].
Таблиця 1. Класифікація брендів
Класифікація брендів
За предметної спрямованості

Вид бренду
Товарний
Сервісний
Соціальний (особистий)
Бренд організації
Подієвий

За територіальним
охопленням

За сферою застосування

За приналежністю

За ієрархією в структурі
портфеля

Географічний
Глобальний
Національний
Регіональний
Локальний
Споживчий
Промисловий
Високотехнологічний
Виробника
Дистриб‘юторський
Приватний
Корпоративний
Парасольковий
Товарний суббренд
Індивідуальний

Приклад
L Oreal, Nestle
Ford Credit
Ілон Маск, Мадонна, Артемій
Лебедєв
UEFA, ЮНЕСКО
Formula
1,
Kremlin
Cup,
Olympic Games, Євробачення
Канни, Золоті піски
Соса-Cola, Benetton
Wimm-Bill-Dann, «Чернігівське»
Smarts
«Домінік»
Tide, Pepci, Danone
Caterpillar, Теtга-Раск
Microsoft, Intel
Ford Motor Company, Sony
Ford Auto
7 Marks & Spenser, ЦУМ (Київ)
Unilever, P&G
Ford
Ford Focus, Chevrolet Niva
Lexus

Існують і інші класифікації брендів, ступінь відмінності яких обумовлюється метою класифікації й
особливостями ринкового середовища [1]. З таблиці видно, що поняття бренду особистості (особистого
бренду) тотожне до поняття соціального бренду. У даній роботі поняття «особистого бренду» («бренду
особистості») прирівнюється також до «персонального бренду».
Три категорії бізнесу, для яких потрібен персональний брендинг:
 професіонали в сфері послуг (спортсмени, актори, співаки, діячі мистецтв, доктора, політики і т.д.);
 бізнесмени в сфері особистих послуг (власники автомагазинів, галерей, навчальних закладів,
клінінгових компаній і т. Д.);
 продавці, які зможуть додати цінність продукту (звукозаписні студії, магазини одягу, роздрібна
торгівля і т.д.).
Етапи створення персонального бренду здійснюються у такій послідовності: позиціювання бренду;
формування стратегії бренду; розробка ідеї бренду; пошук імені бренду; тестування бренду. Алгоритм
створення торгового бренду окрім перелічених вище етапів включає також аналіз конкурентних брендів та
формування відносин бренду зі споживачем.
Масштаб розповсюдження, в якому обирається цільова аудиторія, може бути світовим, міським,
обласним, районним тощо. Для того, щоб у свідомості цільової аудиторії сформувався стійкий образ
бренду, слід забезпечити його відповідність. Концепція відповідності має такий вигляд:
- створення продукту з урахуванням найбільш значущих споживчих властивостей, включаючи чітке
його позиціонування (а також підтримання стійкості думки споживачів, своєчасна реакція на зміни
тенденцій);
- створення маркованої прив‘язки до бренду (іміджу, атрибутів);
- поширення бренду – це масові комунікації і постійне підтримання контакту з потенційними
споживачами, а також забезпечення впізнаваності в межах цільових та довкола цільових аудиторій;
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- міфодизайн – вершина персонального брендингу – тобто подання бренду у вигляді заповідей,
міфів, легенд, анекдотів, крилатих фраз тощо.
Основна відмінність у створенні «звичайного» бренду (торгового чи сервісного) й персонального
полягає у проектуванні візуальних атрибутів бренду особистості. Персональному бренду слід донести до
цільової аудиторії правильне уявлення про нього та про особливості й індивідуальність бренду. При
формуванні бренду особистості варто усвідомлювати, що ставлення до нього повинно бути практично
таким же, що й до звичайного. В очах споживача при купівлі товару повинна бути красива упаковка, відоме
ім‘я, споживчі якості, а також він повинен продаватися в місцях, де є потенційні споживачі. Відповідно, це ж
слід враховувати і в персональному брендингу.
Базовий набір атрибутів подібний до атрибутів торгового бренду з тією різницею, що більшості з них
властива ознака персоніфікації (табл. 2). Носії бренду в таблиці наводяться в ієрархічній послідовності.
Таблиця 2. Порівняльна таблиця атрибутів бренду
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Торговий бренд
назва
шрифт
слоган
логотип
фірмовий стиль
персонаж
аромат
упаковка

Бренд особистості
ім‘я, псевдонім
почерк
кредо, девіз
підпис, герб, монограма
мова, жести, хода
кумир, тварина, тотем
парфум
зовнішній вигляд, стиль (імідж)
візитка
сайт

Зміни, що сталися в нашому суспільстві, супроводжувались зсувом пріоритетів у сфері ціннісних
орієнтувань. Наслідком цього є те, що для професійної ідентифікації вирішальним став такий чинник, як
реальна перспектива самоствердження особистості (матеріальне забезпечення, соціальний статус,
можливості самоактуалізації, кар‘єра тощо).
Традиційно бренд сприймається як маркетинговий хід в просуванні товару, але даний феномен
набагато складніший і виходить за утилітарні рамки бізнесу. До сих пір прикладні дослідження в сфері
маркетингу не змогли в повній мірі розкрити особливості взаємодії сторін щодо поняття «людина - бренд».
Як відомо, правильне позиціонування - півсправи для успіху будь-якого продукту. При побудові успішної
кар'єри цим продуктом стає сама особистість. У випадку з персональним брендом сегмент ринку - це ринок
праці. Яка би чисельність професійних здобутків особистості не нараховувалася, людина-бренд все одно
має себе позиціонувати та ідентифікувати на ринку праці. Зовнішність, характер, стиль – основні
формотворчі фактори атрибутів бренду особистості. Саме ці характеристики формують сукупність
персональних якостей особистості, які у подальшому за допомогою методів діагностики людини
транслюються у її візуальній ідентифікації.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Наталія Бодрик
(Біла Церква, Україна)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОСВІТИ ДО НОВОГО
ФОРМАТУ ВЗАЄМОДІЇ З СІМ'ЄЮ ШКОЛЯРІВ
Загальною проблемою у вищій школі України є пошук та підбір ефективних шляхів, способів, освітніх
технологій підготовки студентської молоді до реалізації себе в майбутній професії та самореалізації себе
як особистості в житті.
Система підготовки студентів педагогічних ЗВО до роботи з батьками учнів має на меті надати
майбутнім фахівцям освіти систематизовані знання про специфіку організації освітнього процесу,
технології постановки та здійснення виховних цілей, засоби щодо педагогічної роботи із різними типами
сімей, уміння співробітництва та взаєморозуміння з батьками учнів.
Ці процеси зумовлюють системне оновлення змісту освіти та перехід на нову структуру освітнього
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Саме конструктивна організація спільної взаємодії
роботи сім'ї та школи відіграє важливу роль у вирішенні завдань щодо формування та розвитку
особистості школяра. Стратегічні напрями роботи школи та сім'ї на сучасному етапі має концептуальне
відображення у законодавчих документах: Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу
освіту»,Закон України «Про фахову передвищу освіту», Концепція виховання дітей та молоді в
національній системі освіти, Концепція «Нова українська школа».
Ефективність роботи з батьками залежить від рівня педагогічної культури вчителя, його
організаторських умінь і вимагає від педагога постійної роботи над собою. А це в свою чергу, обумовлює
грунтовну теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців освіти під час навчання у ЗВО, з
урахуванням сучасних підходів до вирішення цієї педагогічної проблеми.
Педагогічна спадщина педагогів-класиків є фундаментальною основою щодо особливості організації
спільної виховної роботи педагогів із сім'єю школярів: А. Макаренко, Г. Стельмахович, С. Русова,
В. Сухомлинський.
Соціально-педагогічні та психологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців освіти до роботи з
батьками школярів розглядали у своїх дослідженнях вітчизняні науковці: Н. А. Бугаєць (професійнопедагогічна підготовка до роботи з сім'єю), О. А. Буздуган (підготовка до взаємодії з батьками),
О. В. Баранова (психологічна готовність до роботи з батьками), М. І. Болдирєв (підготовка класного
керівника), О. Л. Шквир (підготовка до класного керівництва), Т. Ю. Гущіна (підготовка класного керівника
до роботи з сім'ями), С. М. Корнієнко (професійно-педагогічна готовність до роботи з батьками молодших
школярів), Т. І. Шанскова (соціально-орієнтована підготовка до роботи з батьками), І. М. Трубавіна
(соціально-педагогічна робота з сім'єю), та інші.
Велике значення у вирішенні проблеми підготовки майбутніх фахівців до організації спільної
виховної роботи із сім'єю мають дослідження О. Бабакіної, І. Звєрєвої, О. Калюжної, І. Савченко та інших
учених.
На сучасному етапі виділено декілька напрямів наукового пошуку щодо питань взаємодії сімї та
школи, у межах яких науковці одержали конкретні результати. Зокрема, психолого-педагогічні проблеми
концепції сімейної педагогіки висвітлено у працях І. Беха, В. Костіва, Б. Нікітіна та Л. Нікітіної, Л. ОрбанЛембрік та інш. [2, с. 55-56].
Мета статті ‒ проаналізувати психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців освіти до
нового формату взаємодії з сім'єю школярів за Новою українською школою.
Виклад
основного
матеріалу.
Стрімко
змінюється
світ.
В
освіті
відбувається
реформування,впроваджуються сучасні інновації технології. Однією зі складових формули Нової
української школи є педагогіка партнерства ‒ це спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і
батьками, об‘єднаними спільною метою та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками,
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат [3, с. 6].
Принципи педагогіки партнерства наголошують на повазі до особистості, доброзичливості та
позитивному ставленні, довірі у взаєминах, стосунках, розподіленому лідерстві та принципах соціального
партнерства.
Ми живемо в ХХІ столітті, змінилося суспільство, змінилися діти,змінилися і батьки. Щоб батьки
стали однодумцями, помічниками вчителя, необхідно правильно організувати їхнє навчання. Якщо педагог
з може належним чином упоратися із цим завданням, навчить батьків осмислювати дитинство з різних
позицій, то якість виховання дітей.
Для створення ефективної системи навчання батьків варто позбутися застарілих поглядів і штампів у
його організації. Доцільно урізноманітнювати як організаційні форми, так і методи навчання. Зокрема,
досить ефективними з них є такі, як тренінги, дискусії, рольові ігри, сімейні вечори, батьківські клуби,
вечори творчих родин. Збагачення форм і методів навчання зацікавить батьків, позитивно впливатиме на
якість та ефективність педагогічної освіти.
Саме тому студенти педагогічного ЗВО, мають можливість навчатися новій ролі педагога — ролі
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фасилітатора та тьютора.
Великого значення в особистісному становленні майбутнього педагога власне набуває
загальнопедагогічна підготовка як складник усієї системи професійної підготовки [2, с. 57].
Л. Хомич виділяє низку чинників, що зумовлюють пошук нових підходів до підготовки майбутніх
вчителів: соціально-економічні, пов'язані зі змінами у суспільній свідомості та появою нових цінностей в
освіті, тобто переваги саморозвитку, самовихованню, самоосвіти над передачею знань, умінь та навичок;
інтереси особистості мають пріоритетне значення, порівняно з навчальними планами та навчальними
програмами; поява нових освітніх закладів та здобування освіти в різний спосіб (дистанційно, екстерном та
інш.).
Для цього потрібний новий формат учителя із цілісними уявленнями про професійну діяльність. Він
повинен діяти самостійно, оволодіти в процесі психолого-педагогічної підготовки спеціальними вміннями
та навичками взаємодії і спілкування з різними питами родин, з врахуванням їх психологічного
мікроклімату, ставленням до оточуючих, до школи, до організації освітнього процесу та власного життєвого
досвіду [5, с. 31].
Результатом теоретичної загальнопедагогічної підготовки студентів є оволодіння ними певного рівня
наукових основ педагогічної діяльності, формування у них цілісного комплексу загальнопедагогічних
компетенцій.
Проаналізувавши навчальні програми, підручники та навчальні посібники, що рекомендовані для
студентів педагогічних ЗВО із циклу дисциплін «Педагогіка» (Розділ 3. Теорія виховання і Розділ 5. З історії
педагогіки), «Вступ до спеціальності», «Теорія та методика виховної роботи», «Основи педагогічної
майстерності», «Інноваційні освітні технології», «Основи корекційної педагогіки (дефектологія)» можемо
зазначити, що всі опрацьовані джерела містять розділи, параграфи, присвячені висвітленню теми
взаємодії школи та сім'ї, системі особливостей роботи вчителя з батьками школярів [1, 6].
На лекційних заняттях студенти спеціальності 013 Початкова освіта та 231 Соціальна робота
оволодівають основними поняттями та розглядають питання як сім'я, типи сімей, функції сім'ї, традиційні
та інноваційні форми роботи класного керівника з батьками учнів, шляхи підвищення психологопедагогічної культури батьків. Під час семінарських та практичних занять‒ формуються уміння і навички
організації, залучення батьків до освітнього процесу, підготовку та організацію проведення батьківських
зборів. Проводять аналіз зарубіжного досвіду щодо нових форм взаємодії школи з сім'єю, створюють
колажі «Моя майбутня сім'я», навчаються співпрацювати у команді освітнього закладу з практичним
психологом та соціальним педагогом, асистентом вчителя з інклюзивного навчання, логопедом.
Цікавою формою роботи для студентів є організація та проведення батьківських зборів у формі
ділової гри. Це метод пошуку розв‘язань в умовній проблемній ситуації. Ділову гру застосовують як метод
активного навчання її учасниківз метою вироблення у них навичок ухвалення рішень у нестандартних
ситуаціях. Адже сучасні батьки охоче беруть участь у дискусіях з різних тем, боце ‒форма колективного
обговорення, мета якої: виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв‘язання
проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх
пробуджує бажання активно мислити.
У процесі навчання студентів варто частіше зважати на їхній власний позитивний досвід,
використовувати активні та інтерактивні форми навчальної взаємодії, здійснювати педагогічний аналіз з
окремих випадків і ситуацій виховання дитини у сім‘ї, її поведінки і діяльності.
Під час проходження практики студенти спостерігають, що багато навчальних закладів, які цінують і
підтримують спілкування між батьками і вчителями, облаштовують спеціальне місце для проведення
зустрічей учителів із батьками – батьківську кімнату, в якій розміщують стіл, стільці, м‘які меблі, полиці з
літературою тощо [3, с. 158].
Враховуючи переваги віртуального простору для швидкого інформування вчитель може
використовувати можливості власного сайту, групи у Вайбері; зустрічі батьків для планування
волонтерських заходів для класу або школи; обмін книжками про цікаві підходи до навчання і виховання
дітей, зустрічі дискусійних груп для обговорення прочитаного (безпосередньо або через соціальні мережі).
У такий спосіб школа демонструє розуміння ролі батьків і важливості співпраці з ними. Переваги від
спілкування отримують усі учасники освітнього процесу, однак найважливішим воно є для дітей, які бачать,
як взаємодіють дорослі, важливі у їхньому житті.
Формування відповідального ставлення у майбутніх фахівців освіти до роботи з батьками в умовах
педагогічного ЗВО здійснюється в період усього навчання та проходження студентами різних видів
практики. Іноді невідповідність реального та бажаного стану речей в освітніх закладах спонукає та мотивує
студентів на сучасному етапі до змін, введення новацій.
Спілкування з вчителями-практиками, обмін думками зі студентами випускних груп, викладачамиметодистами, батьками дають змогу зробити висновки про те, що саме такий підхід допомагає їм
оволодівати знаннями та уміннями щодо взаємодії з батьками учнів, які відповідають сучасним потребам
соціально-педагогічної діяльності в Україні.
Висновки. Отже, аналізуючи законодавчі документи про освіту, наукову літературу та методичні
матеріали, можемо зробити висновок, що розгляд питань про взаємодію сім'ї та школи, актуальні завдання
родинного виховання, місце і роль сім'ї у формуванні особистості школярів заплановано в межах
дисциплін психолого-педагогічного циклу та програмами різних видів практики. Студенти мають змогу
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ознайомитися з безцінним досвідом педагогів-класиків та психологів, вчителів-практиків та взяти собі до
своєї скарбнички професійної діяльності певні форми, методи та прийоми співпраці сім'ї та школи з
врахуванням вимог сьогодення.
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З.Б. Ешимбетова, Ж.Г. Кулекенова, М.Е. Закирова
(Алматы, Казахстан)
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКА
Для развития речевой компетенции студентов неязыковых специальностей главным элементом
работы будет овладение новыми видами деятельности: учебно-исследовательской, поисковой,
творческой. Фактические знания, которые усваивают студенты на первом курсе обучения, станут
следствием работы над творческими заданиями и упражнениями, организованными в систему, дающему
действенный результат. С освоением такой деятельности у студентов выработается система собственных
ценностей. При усвоении студентами различных видов деятельности, посредством учебной деятельности
и правильной организации, а также верном отборе содержания образования происходит первичное
самоопределение студента, которое сформирует перспективу его дальнейшей учебной деятельности.
Деятельность как категория развития речевой компетенции в обучении является смыслообразующей
всего процесса обучения.
Формирование речевой \ коммуникативной компетенции студентов в учебно-воспитательном
процессе соотносится с основной целью образовательной системы – развитием личности в единстве ее
профессионального, интеллектуального, эмоционально-волевого роста, а также формирования таких
личностных качеств как ответственность, толерантность, гражданственность посредством содержания
образования. Деятельностный компонент содержания образования в развитии речевой компетенции
выражается в том, что содержание обучения есть деятельность в связи с решением проблемы, т.е.
учебно-воспитательный процесс представляет собой:
1. творческое взаимодействие преподавателя и студента,
2. решение коммуникативных проблем и задач.
Чтобы обеспечить всестороннее развитие и усвоение иностранным языком студентов, во время
учебного процесса необходимо организовать их активное участие в разнообразных видах деятельности и
постепенно расширяющихся отношений – от отношений в группе и до вовлечения в общественнополитическую, профессиональную жизнь.
Взаимодействие при этом есть способ бытия, общение и способ действования есть решение задач.
Во взаимодействии ―преподаватель – студент‖, ―студент – студент‖ главная роль принадлежит тому, кто
понимает и принимает другое мнение, другого человека, другие взаимоотношения и факты бытия.
Понимание направляет на выполнение определенной деятельности, в котором всѐ внимание студента
обращается на проблему, на решение определенных коммуникативных задач. Коммуникативная задача –
это такая проблема, которая требует удовлетворения насущной потребности студента в решении
профессиональной задачи посредством изучаемого языка. Решение коммуникативной задачи требует
формирования потребности, которую в дальнейшем нужно реализовать на практике. Студент реализует
эту потребность сам или обращается к помощи других членов группы, вступая тем самым в акт общение с
самим собой или с другими. С целью организации учебной деятельности используют в основном
познавательные задачи, которые осознаются учащимися как необходимость в усвоении знаний и их
систематизации. В учебной деятельности познавательные задачи выступают в качестве единиц
образовательного процесса. Согласно Д. Б. Эльконину, ―основное отличие учебной задачи от всяких
других задач заключается в том, что ее цель и результат состоят в изменении самого действующего
субъекта, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект‖ [1].
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Высшая степень проблемности присуща такой учебной задаче, в которой обучающийся: 1. сам
формулирует проблему; 2. сам находит ее решение; 3. сам решает задачу; 4. самоконтролирует
правильность этого решения [1].
Таким образом, решение познавательных учебных задач становится самостоятельной поисковой
деятельностью, а деятельностное начало самообучения соотносится с тенденцией ориентированности
этой деятельности на личность, которая должна развиваться в результате реализации данной
деятельности. Компетентностный подход к обучению иностранного языка студентами неязыковых
специальностей, означает, что в центре обучения находится личность студента с ее интересами,
мотивами и потребностями, а условием самореализации личности является деятельность, формирующая
опыт обучающего и обеспечивающая его личностный рост. Как пишет Л.С. Выготский, ―в основу процесса
должна быть положена личная деятельность ученика…Научная школа есть непременно ―школа действий‖.
Наши действия, движения – суть наши учителя‖ [2; 124]. Поэтому компетентностный подход определяетия
как один из системно-образующих факторов модернизации содержания образования по иностранному
языку для студентов неязыковых специальностей
Для того чтобы овладеть языком, приходится обращать внимание как на собственную речь, как и тот
контекст, в котором проявляется эта речь, т.е обучающийся должен стремится понять то, что он слышит и
пытается выразить те желания и намерения, которые у него возникают посредством изучаемого языка.
Так формируются внутренние структуры, которые способны ассимилировать и соотносить языковые и
неязыковые данные, а также реализовать намерения говорящего в форме устного высказывания.
Появления новых и сложных коммуникативных структур влекут за собой появление новых средств
выражения мыслей, интенций обучающихся посредством этих структур, которые в свою очередь
открывают новые возможности для выражения новых намерений.
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей основывается на следующие
основополагающие методические принципы:
1) Когнитивный принцип - сформулирован Л.Г Саяховой [3] и создание новой точки зрения в
мировоззрении человека в результате познания другого языка, так как язык в качестве знаковой системы
передает информацию о мире, связан с обработкой этой информации.
2) Принцип когнитивной интерпретации - отражает специфику организации распределения
выделенных когнитивных признаков по структурным макрокомпонентам концепта. Это позволяет наглядно
представить, какие типы информации преобладают в содержании и каково их соотношение друг с другом.
3) Принцип когнитивного моделирования в языке восприятия какого-либо феномена. Согласно
этому принципу выделяем в моделировании ориентировки: а) по результатам действия; б) по процессу
действия; в) по объекту. Такое моделирование развивает в субъектах обучения способность
самостоятельного преодоления трудностей.
4) Принцип полифункционалъности в упражнении – отражает специфику организации учебного
процесса. Полифункциональность упражнений означает одновременное и параллельное овладение
языковым материалом и речевой деятельностью. Упражнения одновременно решают несколько задач,
представленных в определенной иерархической последовательности для каждого этапа урока.
5) Принцип концентрированности в организации учебного материала - объем учебного материала и
его распределения на уроке. Увеличение объема учебной информации, обусловленное тематическим
подбором текстов, объясняет необходимость концентрированности учебного материала, что в свою
очередь, оказывает активизирующее воздействие на познавательные процессы. Обучаемый включается в
более активный режим деятельности, проявляя свои творческие возможности, такие как возможности
запоминать большие объемы информации без специального заучивания.
Таким образом, модель формирования языковой компетенции студентов неязыковых
специальностей на уроках иностранному языка детерминирована:
а) развитием мотивационной базы обучения, основными компонентами формирования которой
являются: личностно-психологический, содержательный, процессуальный; б) развитием и вовлечением
студентов в активную учебную деятельность в процесс овладения языковой картиной мира.
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Проблема формування креативної компетентності була й залишається однією з найбільш
актуальних проблем під час навчання студентів у закладах вищої освіти. Адже тільки за умови творчого
підходу до процесу навчання можливий розвиток креативної особистості студента та його творчого
потенціалу. Тому сьогодні увага дослідників акцентується на обґрунтуванні необхідності зміни парадигми
діяльності вищої школи, переведення її в режим розвитку особистості через переосмислення цілей,
підходів, технологій підготовки майбутніх фахівців освіти до самостійної професійної діяльності. Тож
креативний підхід до викладання навчальних дисциплін стимулює активне залучення студентів в роботу,
коли вони з пасивних «поглиначів» готових знань перетворюються в активних суб'єктів пізнання.
Мета статті – розглянути умови формування креативної компетентності у студентів закладів вищої
освіти.
На сьогодні викладання та навчання залишаються рівноцінними й нероздільними складовими
освітнього процесу. Мета сучасної вищої школи полягає у формуванні гуманної, креативної, компетентної
особистості. Тому одне з головних її завдань  відмовитися від репродуктивної стратегії навчання, яка
будується на здобутті знань, умінь і навичок, обмежених вузівською програмою. У зв‘язку з цим зростає
роль самоосвіти у процесі навчання, цілеспрямованого розвитку креативної діяльності, які сприятимуть
підвищенню якості знань та успішній самореалізації студентів у майбутній практичній діяльності.
Для формування креативної компетентності повинна здійснюватися така цілеспрямована робота:
проектування, планування, спеціальний відбір креативних елементів, що з‘являються тільки під час
творчого процесу. Головною умовою для формування креативності є креативний підхід до навчання, який
забезпечує також відхід від усталених штампів, стандартів у сприйнятті професійних норм, правил,
інструкцій, керування процесом, нестандартне розв‘язання професійних завдань. Такий підхід дозволяє
створити атмосферу співробітництва та співтворчості в навчальній, а пізніше й у виробничій діяльності;
сформувати ефективну стратегію керування; опановувати технології розробки і реалізації оригінальних
способів розв‘язання професійних завдань; піддавати самооцінці власні навчальні й професійні
досягнення; на виході мати практичний результат (визначення стратегії розвитку, плану перетворення і
реконструкції старого, віджилого та бачення професійної перспективи).
Творчість  це не технологія, а мистецтво, яке потребує від людини максимальної концентрації
уваги, використання всіх наявних можливостей, прагнення до досконалості. У творчості починає
формуватися креативність, але, на відміну від творчості, креативність не знімає тимчасово наявні
обмеження, а, навпаки, додає обмеження для того, щоб обійти деякі з обмежень.
Отже, основна стратегія навчання ведеться від формування уявлення про творчість до формування
творчого досвіду і його використання на практиці, що сприяє розумінню творчого процесу і природи
творчості, збагачення досвіду входження в творчий стан і формування якостей креативної особистості.
Щоб визначити педагогічні умови, які ефективно впливають на навчання студентів у закладі вищої
освіти, доцільно розглянути сукупність заходів і факторів, що впливають на всі компоненти моделі
креативної спрямованості навчання і сприяють реалізації в освітньому процесі спроектованої викладачем
технології креативного навчання.
Розглянувши їх, можемо визначити такі педагогічні умови, як:
 відповідність викладача критеріям, які висуваються педагогу сучасної вищої школи;
 відбір і структурування змісту навчального матеріалу, яке здійснюються з урахуванням принципів
особистісно-орієнтованого підходу, кваліфікаційними вимогами до підготовки фахівців у ЗВО і Державним
освітнім стандартам вищої освіти;
 готовність викладача до інноваційної діяльності;
 постійна інтеграція педагогічної креативності в освітній процес закладів вищої освіти;
 здійснення спільної творчої діяльності викладача і студентів;
 здійснення організації контролю і оцінювання результатів діяльності студентів із досліджуваної
дисципліни за допомогою спеціально розроблених форм педагогічного контролю, що сприяють реалізації
творчої діяльності.
Із даного переліка педагогічних умов ми пропонуємо розглянути найважливіші й найбільш доцільні, а
саме: готовність педагога до інноваційної діяльності; педагогічна креативність; відповідність викладача
критеріям, які висуваються педагогу сучасної вищої школи; вибір викладачем спеціальних форм, методів і
засобів навчання.
Під готовністю педагога до інноваційної діяльності розуміємо використання ним нововведень у
вигляді нових технологій, форм та методів навчання. Науково-технічні інновації  це матеріалізація нових
ідей і знань, відкриттів уосвітньому процесі. Такі нововведення та нові наукові розробки сприяють
успішному використанню в освітньому процесі технології креативної спрямованості навчання студентів,
активізації їх творчої діяльності, засвоєнню ними способів самостійного «нарощування» нових знань і
придбанню досвіду здійснення «творчих продуктів».
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Говорячи про педагогічну креативність, маємо на увазітворчий характер педагогічної діяльності,
креативність педагогічної професії, здатність педагога до творчості як неодмінної умови педагогічного
процесу, здатність бачити, ставити і оригінально вирішувати педагогічні завдання і проблеми, швидко
орієнтуватися в створених педагогічних умовах, передбачати результати.
Педагогічна креативність – категорія, яка породжує творчу діяльність, орієнтовану на пошук
оригінальних рішень, поточних освітніх завдань і яка обов‘язково реалізується. Креативний викладач
визнає цінності творчого мислення, вільно маніпулює нестандартними ідеями, вміє дати конструктивну
інформацію про творчий процес.
Наступним, не менш важливим фактором успішної реалізації визначеної проблеми, є відповідність
викладача критеріям, які висуваються педагогу вищої сучасної школи як до професіонала й особистості.
Професійна підготовка викладача повинна включати в себе наступні компоненти: здатність до даної
діяльності, знання її специфіки, практичний досвід, схильність до нововведень, прагнення до
самовдосконалення, знання перспектив розвитку галузі, творче ставлення до справи та громадська
активність.
Останньою із перерахованих нами умов успішного формування креативної компетентності у
студентів виступає вибір спеціальних форм, методів і засобів навчання. Підтримка постійного інтересу до
навчання завжди є актуальним питанням в педагогічному середовищі, тому що інтерес до навчання
відіграє велику роль для успішної реалізації завдань освіти, виховання й розвитку студентів. Вважаємо, що
провідним мотивом діяльності студентської молоді є бажання спілкування, який може проявлятися повною
мірою тільки через творчий підхід до навчання та виховання, через використання нетрадиційних й
активних форм. Такі форми передбачають вільне спілкування, розкутість, обігрування життєвих ситуацій,
підготовку самостійних завдань за вибором студентів.
Отже, організація сучасного освітнього процесу у закладах вищої освіти повинна базуватися саме на
формуванні креативних якостей особистості, які дають можливістьреалізувати творчі здібності,сприяють
розвитку творчого потенціалу студентів, розширенню їхнього кругозору, стимуляції оригінального
мислення та самостійності. Тому так важливо створювати сприятливі умови для реалізації творчого
потенціалу під час навчальних занять, робити сучасне заняття живим дійством, яке сприятиме
співтворчості і співпраці викладача та студентів.Потрібно пам‘ятати, що креативний освітній простір дає
можливість реалізувати здібності для виконання своїх професійних функцій.
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Тетяна Осадча
(Одеса, Україна)
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Інноваційна концепція розвитку освітньої галузі в Україні визначає її вплив практично на всі процеси,
и перш за все, на активізацію творчого потенціалу особистості, на її самореалізацію. Аналіз теоретичної
літератури свідчать, що в останні роки помітно загострилося протиріччя між все більш зростаючими
вимогами до професійних якостям музикантів і неадекватним цій вимозі змістом навчальних програм,
відсутністю системних методичних рекомендацій щодо створення педагогічних умов для модернізації
навчального процесу в ході інноваційних перетворень в освіті. Тому сучасні Державні документи в Україні
спрямовані на необхідність оцінювання результативності освіти за особистісно-орієнтованими
параметрами. У цих документах проголошено, що державна освітня політика спрямована на забезпечення
умов для всебічного розвитку особистості.
У зв‘язку з цим, доцільно зазначити, що все більшого значення набуває наукове управління освітою,
котре полягає у вивченні, розумінні та регуляції інформаційних процесів. Від своєчасної організації,
надходження, обробки, збереження та раціонального використання інформації у великій мірі залежить
якість та ефективність управлінських рішень. Шляхи оптимізації цього процесу також полягають у
підвищенні його продуктивності за рахунок широкого впровадження інноваційних авторських методик в
освітянську галузь.
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Термін «інновація» має італійське походження і означає нововведення, що викликає перехід системи
з одного стану в інший. Наскільки ефективно той чи інший новий засіб у порівнянні зі старим, наскільки
його використання дозволяє отримати більш високі результати визначається в ході інноваційного
експерименту, де в реальній практиці навчання перевіряються заявлені нововведення. Відповідно до
існуючої класифікації інновації можуть зачіпати різні сфери навчально-виховного процесу, такі як: зміст
освіти; методики, технології, форми, прийоми, засоби організації та управління освітньо - виховним
процесом та ін. На думку О. П. Рудницької, шлях створення та функціонування інноваційних педагогічних
ідей, що спрямовані на формування професіоналізму вчителів музики можна уявити таким чином:
«майстерність завдяки процесам творчого пошуку сприяє віднадходженню нових способів діяльності; у
педагогічній практиці ці способи поєднуються і створюють основу для розробки ефективної методики, яка
після науково-теоретичного аналізу та експериментального підтвердження пропонується педагогічній
громаді та за умови схвальної оцінки набуває поширення як педагогічна інновація» [5, с. 15].
Термін «інновація» має італійське походження і означає нововведення, що викликають перехід
системи з одного стану в інший. Наскільки ефективно працює той чи інший новий засіб у порівнянні зі
старим, наскільки його використання дозволяє отримати більш високі результати визначається в ході
інноваційного експерименту, де в реальній практиці навчання перевіряються заявлені нововведення.
Відповідно до існуючої класифікації інновації можуть зачіпати різні сфери навчально-виховного процесу,
такі як: зміст освіти; методики, технології, форми, прийоми, засоби навчально-виховного процесу;
організацію і управління навчальним процесом та ін. Основними показниками інноваційної педагогічної
діяльності, що дозволяють визначити її ефективність, є: рівень новизни передового педагогічного досвіду;
ступінь оптимальності розумових, фізичних і тимчасових витрат для досягнення високих результатів;
стійка, чітко фіксована та однозначно зрозуміла результативність педагогічних інновацій; можливість
застосування нововведень в масовій практиці навчання.
Сфера музичної освіти довгий час залишалася досить консервативною і практично не
використовувала технологічних інновацій. Це було пов'язано з тим, що педагогіка мистецтва відрізняється
яскраво вираженою специфікою, зумовленої індивідуальним характером навчання, зверненням до емоцій і
духовного світу людини, розвиток якого завжди є унікальним, неповторним і не підлягає технологічному
опису. В даний час в педагогічний лексикон міцно ввійшло поняття педагогічної технології. Однак в його
розумінні і вживанні існують великі різночитання. Наприклад, В. П. Беспалько розуміє педагогічну
технологію як змістовну техніку реалізації навчального процесу [2]. Серед них можна виділити
інформаційні технології (з використанням методу кейсів), під якими розуміються структури
взаємопов'язаних процесів переробки інформації з застосуванням комп'ютерно-програмних засобів. На
першому етапі пояснення, всі працюють самостійно, педагог - індивідуально. На другому етапі
організовується взаємоконтроль студентів. На третьому етапі - відособлена самостійна робота і
самоконтроль. Ця технологія дозволяє викладачеві приділити увагу кожному студенту. Наприклад, кейсстаді на тему «Музичне мистецтво в системі художнього та естетичного виховання» з теоретичного курсу
призначений для забезпечення успішного процесу обговорення під час занять широке коло питань: « Місце
в музики в системі мистецтв. Функції музичного мистецтва в суспільстві. Музичне мистецтво, його освітні,
виховні і розвиваючі можливості ».З інформаційними технологіями пов'язані модульні інновації, коли в
навчальний процес вводиться блок модифікованих програм по всіх музичних дисциплін, а самі програми
підкріплюються новими методами навчання. Зміст модульного навчання полягає в самостійних,
комплексних модулях, які одночасно є банком інформації і методичним посібником з його засвоєнню.
Взаємодія педагога і учнів у навчальному процесі відбувається на принципово іншій основі - функції
педагога можуть варіюватися від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої. В основу
модульного навчання була покладена концепція П. Я. Гальперина, його теорія поетапного формування
розумових дій. Практичне втілення модульних інновацій відбувається на основі комбінаторних
нововведень, які передбачають нове конструктивне з'єднання раніше відомих елементів, раніше не
використовувалися в даному поєднанні. При цьому з'являються раніше не існували системні властивості,
які породжують своєрідний інтеграційний ефект, що, в свою чергу, призводить до глибоких знань.
Особистістно - орієнтовані технології передбачають пріоритет суб'єкт-суб'єктного навчання,
включення навчальних завдань в контекст життєвих проблем, які передбачають розвиток особистості в
реальному, соціокультурному та освітньому просторі. Навіть займаючись в групах, педагог зобов'язаний
враховувати індивідуально-психологічні особливості і перспективи розвитку кожного студента.
У сучасній практиці навчання і в контексті майбутньої професійної діяльності студентів поширення
набули ігрові технології навчання, які характеризуються наявністю ігрової моделі, сценарієм гри, рольових
позицій, можливостями альтернативних рішень, передбачуваних результатів, критеріями оцінки
результатів роботи, управлінням емоційної напруги.
Дуже цікава проблемно-розвиваюча технологія навчання (М. М. Махмутов, Н. Г. Мошкіна та ін.),
Специфічними функціями якої є: формування критичного мислення студентів; формування позитивних
емоцій; організація діяльності викладача з побудови діалогових конструкцій і їх реалізації в процесі
навчання.
Нетрадиційними, інноваційними технологіями можна назвати наступні технології - хмарні і коучинг
технології: інтегровані семінарські заняття, засновані на міжпредметних зв'язках в формі змагань та ігор
(конкурс, турнір, ділова або рольова гра, кросворд, вікторина, інтерв'ю, репортаж, заочна екскурсія в
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минуле, подорож); розробка уроків для педагогічної практики в школі на основі нетрадиційної організації
навчального матеріалу: урок-казка, урок-сюрприз, урок-подарунок від чарівника; перенесення в рамки
традиційних форм позакласної роботи в загальноосвітній школі: КВН, "Що? Де? Коли?", концерт,
інсценування, "посиденьки" та ін. Практично всі названі форми можуть бути використані в освітньому
процесі навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва.
Широкий простір в сучасній освіті існує для використання проектних технологій. Цей метод
передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу
проблему в результаті самостійних дій студентів з обов'язковою презентацією цих результатів. Результати
виконаних проектів повинні бути матеріальні, тобто будь-яким чином оформлені (відеофільм, альбом,
доповідь). Запропоновані методи і технології, безсумнівно, розширюють можливості сучасного освітнього
процесу. Тому їх необхідно активно впроваджувати в практику викладання.
Все більше визнання завойовують Інтернет-технології та серед них веб-квести. Також важливо
використовувати такі методи, як концептуальна карта, діаграма Венна, двочастинний щоденник, таксономії
Блума та інші. Вищенаведені сучасні технології відкривають нові можливості як перед педагогами, так і
перед студентами; успішно впроваджуються в сферу музичної освіти. Вони дозволяють розвивати творчу
уяву, сприяють зростанню виконавської майстерності, дозволяють проводити дослідницьку роботу. Стає
цілком очевидним, що сучасний педагог повинен добре володіти не тільки базової методикою навчання,
але і знанням педагогічних технологій і вмінням застосовувати їх в навчальному процесі.
Вміла організація дій студентів на основі навчального матеріалу стає потужним фактором
підвищення їх мотивації до творчості. Заглянути у внутрішній світ кожного студента і розкрити його творчу
індивідуальність - завдання вищої школи, вирішити яку допомагають сучасні освітні технології. І якщо до
безмежних можливостей Інтернету, до дослідницької роботи студентів, додати власний щирий інтерес,
зробити студентів своїми творчими партнерами, тоді взаємодія з ними буде завжди успішною.
Таким чином, застосування інноваційних методів навчання дає можливість вирішувати ряд проблем,
що виникають в системі підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та
025 Музичне мистецтво: розвиток професійних якостей учителя музичного мистецтва, підвищує якісний
рівень самостійної діяльності студентів, допомагає засвоєнню і переробці зростаючого обсягу інформацій,
передбачає наявність навичок рефлексії, розвиває критичне мислення. Уміння працювати з поняттями,
судженням, висновками, питаннями, розвиває аналітичну і прогностичну діяльність. Використання їх на
музичних заняттях дозволяє фокусуватися на проблемному баченні навчального матеріалу Запропоновані
методи і технології, безсумнівно, розширюють можливості сучасного освітнього процесу. Тому їх необхідно
активно впроваджувати в практику викладання. Ось чому, пошук і використання альтернативних,
інноваційних форм, засобів і методів освіти, які сприяють ефективному вирішенню завдань і проблем
шляхом інтенсифікації освітнього процесу, є ядром реформування системи сучасного вищого музичнопедагогічної освіти.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
У світі щось змінюється кожного дня. Сучасні цивілізаційні зміни, нові вимоги, що постають перед
людьми, все це має найбільший вплив на підростаюче покоління, яке кожного дня отримує безліч
інформації, має її обробити, проаналізувати та втілити набуті знання на практиці в майбутньому. Саме в
тому, яку інформацію і яким чином отримуватиме дитина, чи буде вона їй цікавою, значущою, чи захоче
потім ця дитина продовжувати навчатися протягом всього життя, постійно розвиваючись професійно, та
працюючи за обраним напрямком, і полягає увесь зміст навчально-виховного процесу та освіти в цілому.
Тільки тоді, коли учні захоплено навчаються, набувають теоретичних і практичних знань, доцільно
втілюють свої знання на практиці і все це призводить до позитивних змін у суспільстві – освіту можна
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вважати якісною. А чи буде вона якісною, залежить від того, наскільки вірно підібраними будуть методи та
принципи навчання, як буде організовано навчальний процес, який рівень підготовки матимуть педагоги,
та яким чином все це буде відповідати потребам суспільства та орієнтуватися на індивідуальні та загальні
особливості сучасних учнів.
Так, як час швидкоплинний і зміни у суспільстві відбуваються значно швидше, аніж підростають нові
покоління, важливо виявити проблеми сучасної освіти вже зараз і активно починати їх вирішувати. Постає
завдання по-новому визначити мету і функції освіти. Крім творчого засвоєння базових знань, нині, як
ніколи раніше, актуалізуються два завдання: виробити в дітей і молоді здатність, бажання й уміння
навчатися впродовж життя, а також застосовувати знання як основу практичної діяльності. За цих умов
формується знаннєва, інноваційна людина, для якої знання, творчість — фундамент життя. Саме такі
люди і будуть визначати майбутнє нашого суспільства [1]. Це питання має неабияку актуальність, адже, на
нашу думку,навчання в нашій країні відбувається нині більше за ініціативи та бажання дорослих, аніж
самих дітей. Діти не розуміють навіщо це їм, а відвідують заняття, керуючись принципом «мама й тато
будуть нервувати, якщо я не ходитиму», чи «ось Ганна навчається(вступила) у школі (до ВНЗ), і я
повинен(на)», або ж «мені казали, що якщо не навчатимешся, не станеш людиною» - і це все невірні
мотиви до навчання. При цьому в дітей повне нерозуміння ситуації, де вони опинились, взагалі, тиск від
дорослих ззовні, криза самоідентифікації та стереотипне бачення з середини. Чи можуть при цьому
навчальні досягнення учнів бути високими? Напевно, ні. Нам варто докорінно змінювати підходи до
навчання сучасних дітей, шукати реформаторські рішення щодо освіти, а не задовольнятися освітніми
пережитками минулого.
Освіта зараз має на меті формування духовно розвиненого й професійно підготовленого покоління.
А досягти цього можливо, коли навчання стане не нудним засобом досягнення позитивних результатів в
кінці року, та гарних балів в атестаті/дипломі по закінченню навчального закладу, а цікавим та
захоплюючим процесом формування гармонійної особистості, котра є всебічно розвиненою,
замотивованою, креативно мислячою та готовою до професійної діяльності, і не лише теоретично, а й
практично.
Сучасна цивілізація суттєво розширила комунікативне середовище, в якому живе і діє людина. Щоб
за цих обставин бути ефективною в діяльності, вона має бути самодостатньою та свідомо діяти в
суспільстві, в якому живе. Щоб діяти свідомо в дорослому віці, дітей треба цьому вчити у дитинстві. Це має
відбутись шляхом заохочення їх до активної пізнавальної діяльності протягом навчально-виховного
процесу.Що зробить навчання радісним і творчим процесом, як для викладача, так і для учнів.
В ході проведення заняттяучні можуть лише зовнішньо бути присутніми в аудиторії, а внутрішньо
бути безучасними та не сприймати запропонований матеріал. Найбільш оптимально вирішує цю проблему
запровадження активногонавчання.Його зміст полягає в тому, щоб разом з викладачем учень став
активним учасником навчального процесу. І активність повинна проявлятися в усьому: від самостійного
пошуку матеріалу до способів вирішення поставленої проблеми, набуття знань, необхідних для виконання
практичного завдання. Це дозволяє учням припинити стереотипно мислити та діяти і спонукає їх до
активного отримання знань.
На відміну від традиційних, активні методи навчання спрямовані на:пробудження в учнів інтересу до
діяльності;формування власноїдумкита стимулювання до комунікації;сприяння зміні поведінки
учнів;формування життєві навички;утворення зворотнього зв‘язку тощо [3].
Активні методи навчання можна використовувати на різних етапах: при первинному оволодінні
знаннями, при удосконаленні знань, при формуванню умінь та навичок. На первинному етапі можна
використовувати проблемну лекцію, евристичну бесіду, навчальну дискусію, самостійну роботу з
підручником. Для удосконалення систематизації знань та формування умінь використовувати такі методи,
як вирішення ситуативних задач, аналіз виробничих ситуацій, ділові ігри тощо.
Методи активного навчання можна поділити на імітаційні та не імітаційні.
Імітаційні – це аналіз конкретних виробничих ситуацій, рішення ситуативних задач, виконання
індивідуальних, сильних завдань, розігрування ролей, діловій ігри.Неімітаційні: проблемна лекція,
тематична дискусія, евристична бесіда, «круглий стіл», пошукова робота, самостійна робота з підручником,
«мозгова атака».
Щоб активізувати мислення учнів на уроці, потрібно поставити проблему перед початком вивчення
нового матеріалу. На самому ж занятті слід розглядати найбільш важкі питання, проблеми, нові факти та
події. Можна використати «мозгову атаку» (колективне дослідження для загального виведення правил,
комплексу вимог чи закономірних процесів, явищ, аргументацій положень, які розглядаються).
Окрім того, що ми помічаємо пасивність учнів на уроці та недостатню їх пізнавальну активність під
час самого заняття, ми маємо проблему з основою вищезазначеного, а саме з навчальною мотивацією
дітей. Її варто підвищувати, на нашу думку, починаючи із дитячого садка і продовжувати протягом усього
навчання дитини. Саме правильна мотивація разом із активними методами навчання сприяє отриманню
високих досягнень дитиною та якісній освіті в цілому.
В продовження дослідження цього питання хотілося б запропонувати впровадження психологічних
занять щодо підвищення мотивації дітей як такої, так і навчальної безпосередньо. Діти мають розуміти, що
навчання потрібне їм самим, а не батькам та педагогам, ходити на заняття з посмішкою, а не через
почуття боргу. Також доцільними будуть адаптаційні заняття з психологом для згуртування колективу,
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підвищення емоційного зв‘язку між педагогом та дітьми. Це є важливим, адже інколи невпевненість у собі
та проблеми з комунікацією в середовищі, де знаходяться учні, заважають дітям отримати максимальний
результат від навчання та проявити свій потенціал. Тому ще одним з пріоритетних напрямків сучасної
освіти має бути орієнтація на наявний потенціал дитини, розглядання її, як найбільш значущої цінності.
Досліджуючи сучасне суспільство, ми маємо використовувати на користь освіти цивілізаційний
прогрес, а саме: інформаційні технології, які забезпечують як мінімум три функції: комп‘ютерну
грамотність, індивідуалізацію та інтенсифікацію освітнього процесу, а також новий тип навчальної
діяльності — дистанційну освіту[2]. Але нові можливості мають сприяти не пасивності дітей під час
вирішення навчальних завдань, а навпаки зростанню їх активної участі у ньому. Варто давати дітям творчі
завдання, які не потребують пасивного копіювання з інтернет-джерел, а відкривають потенціал і
проявляють фантазію.
Останні роки освіті В Україні характерний прояв дитиноцентризму та рівності, який передбачає
максимальне наближення навчання кожної людини, незалежно від її психічних та фізичних особливостей,
до її потреб, інтересів, індивідуальності. Ми говоримо про створення для дітей таких умов, за яких вона
зможе без перешкод отримати якісну освіту. Прикладом такої системи є інклюзивне навчання на рівні із
загально відомим. Такий підхід дає змогу дітям з нормою разом з дітьми з особливостями пізнати й
розвинути себе на основі власних здібностей в межах одного колективу, і, ставши дорослими,
максимально реалізуватися, що є неодмінною умовою особистого щастя і динамічного й стійкого
суспільного прогресу. Цей принцип може бути реалізований лише за таких умов: участі в навчальновиховному процесі професійних спеціалістів, які постійно підвищуватимуть свій рівень знань; активної
співпраці педагогів та батьків; потрібного оснащення в закладах освіти, що б задовольняло потреби дітей з
особливостями, та толерантного ставлення учнів один до одного. Інклюзію не можна ввести несподівано й
різко. До цього суспільство має бути підготовленим, як фізично, так морально. І це справа, на нашу думку,
не одного місяця і, навіть, року.
Нам потрібні зміни в змісті навчання — його осучаснення, розвантаження від другорядного
матеріалу, досягнення більшої фундаментальності й водночас практичної спрямованості, введення в
контекст змісту європейської освіти. Як варінт, потрібно ввести у школах факультативні заняття у старших
класах, щоб діти змогли обирати для себе потрібні заняття, які їм більше цікаві та корисні для майбутнього.
Це підвищило б зацікавленість дітей у навчанні та дало б їм змогу більше виявити в собі сильніші та
слабші сторони, що в майбутньому допомогло б їм легше самоідентифікувати себе з тою чи іншою
професією.
На базі шкіл можна було б для старшокласників організовувати спеціальні бесіди-лекції із
залученням певних спеціалістів різних сфер, аби діти більш на практиці ознайомились із різними
професіями, які їм потрібно було б обрати. Також, вагомим би став перехід шкіл на 12-річну систему, адже
в дітей у 16-17 років є наявною криза самоідентифікації. Більшість, опинившись за стінами школи, зовсім
не розуміє, хто вони та чим мають займатись протягом життя. Це стимулює їх зробити бездумний вибір, чи
керуватись мотивами батьків, що в майбутньому зовсім негативно відобразиться на навчально-виховному
процесі у ВНЗ та навчальній мотивації, як такій. І, як наслідок, молодь, що закінчить ВНЗ не за покликом
душі, а за «вимогою» не буде працювати за спеціальністю на благо своєї держави, розчарується у
навчанні і потім передасть цю істину своїм дітям. З чого ми матимемо замкнуте коло негативізму в освіті. А
чи потрібно нам це? Ось вже й питання.
Тож, підсумовуюючи вище зазначене, можна зробити висновок, що чим більше в нашій країні будуть
оновлюватись методи навчання, використовуватись педагогічні інновації, підвищуватиметься мотивація
учнів, розвиватиметься система взаємодії батьків та педагогів, відбуватиметься орієнтація на захопливий
процес навчання, а не на результат, братиметься до уваги потреби та можливості дітей - тим більш
розвиненими будуть учні і зросте якість освіти в цілому.
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Куаныш Темиров, Айнура Каратаева
(Нур-Cултан, Республика Казахстан)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ
В настоящее время формирование профессионально-этической культуры педагогов-психологов
обретает особую значимость, так как связано с различными экономическими, социальными условиями.
Все сферы жизни людей: материальная, духовная, социальная и др. пронизаны культурой. Именно
культура, являясь всеобщей формой человеческой деятельности, задаѐт еѐ способы, цели,
средства [1, с.13].
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает: «Система
образования должна находиться в поиске, постоянно развиваться. Поэтому главная надежда возлагается
на учителей, способных воспитать поколение, открытое всему новому и прогрессивному. Задача
педагогов и, конечно, родителей – воспитание достойных граждан нашей страны» [2].
Педагогические и психологические процессы влияют на профессиональную культуру, культура
влияет на психологические процессы. Индивидуальные мысли и действия влияют на культурные нормы и
практики, поскольку они развиваются с течением времени, и эти профессиональные культурные нормы и
практики влияют на мысли и действия людей. Большое количество литературы поддерживает эти выводы
в контексте исследований эволюционных процессов, межличностного общения, внимания, восприятия,
атрибутивного мышления, саморегуляции, человеческой деятельности, ценности и контекстуальной
активации различных культурных парадигм. Межкультурные исследования значительно обогатили
психологию, педагогику, а также сформулировали ключевые вопросы для дальнейшего роста и
созревания области культуры [3].
Этическая культура занимает важное место в жизни человека и общества. Данному вопросу
уделено немало внимания в трудах выдающихся философов Платона, Аристотеля, Сенеки, Аврелия,
Демокрита, Э. Роттердамского, И. Канта, Г. Гегеля, А. Шопенгауэра и др. [4].
По мнению А.Б. Кузьминой, культура признается решающим фактором развития профессиональноличностных качеств, духовно-нравственного облика специалиста любого профиля, а содержание
образования должно обеспечить «адекватный мировому уровень общей и профессиональной
культуры» [5].
Профессия психолога, как и в любой другой профессиональной сфере «человек – человек», имеет
свои нормы и правила профессионального поведения, которые вместе формируют профессиональную
этику. Профессиональную культуру в ее высшем проявлении характеризуют одновременно:
- высокий уровень инструментального обеспечения;
- способность творчески решать профессиональные задачи, выходя из рамок рабочих шаблонов;
- экологичность взаимодействия с «иными» контекстами. Экологичность в данном случае есть
«соразмерность» контексту взаимодействия. При этом подчеркивается такая характеристика культуры, как
ее сложность и многомерность [6].
Работа педагогов-психологов с детьми обязательно должна строиться в тесном контакте с
родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители исходят из согласованных
взглядов на цели, средства и методы воспитания, разделяют заботу об эмоциональном благополучии
ребенка и его успешном развитии, придерживаются единого подхода в организации распорядка дня,
питания, гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, родители и педагоги должны стать
партнерами-единомышленниками.
Чтобы достичь этой цели, педагоги-психологи образовательного учреждения должны создать
необходимые условия:
- во-первых, образовательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи и с точки
зрения информации, и с точки зрения непосредственного участия семьи в образовательном процессе.
Родители должны быть осведомлены о предоставляемых образовательных услугах, условиях пребывания
ребенка в образовательном учреждении, особенностях реализуемых программ воспитания.
- во-вторых, специалисты, в свою очередь, должны иметь представление о запросах родителей,
условиях жизни ребенка в семье, его индивидуальных особенностях и создавать возможности для
получения такой информации.
- в-третьих, педагоги должны вести специальную работу, направленную на формирование
партнерских отношений с родителями, на привлечение семьи к сотрудничеству. Для этого необходимо:
установление доверительных отношений между педагогами и членами семьи; налаживание обратной
связи между педагогами и родителями; популяризация современных представлений о развитии ребенка и
методах воспитания; внедрение и развитие разнообразных организационных форм сотрудничества
детского учрежденияи семьи (родительские собрания, семейные клубы, кружки, совместные праздники,
тренинги и пр.) [7].
Цель совместной работы педагогов-психологов и родителей — обеспечение преемственности в
воспитании ребенка в образовательном учреждении и в семье.
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Сегодня культура взаимоотношений всѐ настойчивее осознается как неотъемлемый элемент
содержания и технологии образования в современной школе. Этот компонент призван сыграть важную
роль в воспитании подрастающего поколения: побуждать и закреплять у учащихся интерес друг к другу,
прививать любовь к труду, учить работать творчески, проявлять инициативу и ответственность, помогать в
определении своих наклонностей и способностей, а главное — способствовать нравственному и
духовному становлению личности ученика. К сожалению, в повседневной практике взаимоотношений
детей проявляются негативные явления, показывающие недостаток культуры взаимоотношений:
агрессивные проявления, конфликты, нецензурные выражения и т.п. Это следствие того, что школа и
семья в последнее время во многом утратили свой воспитательный ресурс. То есть в практике
образования достаточно остро назрела проблема формирования культуры взаимоотношений,
позволяющая облагородить и нормализовать взаимоотношения будущих поколений, начиная с начальной
школы [8].
Вопрос о взаимосвязи этических представлений и поведения ребенка особенно актуален в истории
современной педагогики и вызывает большие трудности в воспитании у школьников этической культуры.
Этическое развитие учащихся, формирование у них моральных представлений связано с развитием
эмоциональной сферы учащихся. Вопросам этики уделялось внимание издавна [8].
Наиболее распространенным методом воспитания этической культуры являются методы
убеждения. К ним относятся: рассказ, беседа, разъяснения представляемых детям требований,
убеждение примером взрослых, чтение художественных произведений, просмотр кинофильмов,
театральных постановок, слушание музыки, знакомство с изобразительным искусством. По мнению
М.Т. Куспановой и К.Г. Кирьяновой., формирование у учащихся этических представлений во многом
определяет развитие их чувства и поведения. Неправильные представления о дружбе, доброте,
честности, справедливости является причиной частых конфликтов между детьми [9].
В настоящее время используются методы гуманной педагогики, основателем, которой является
педагог с мировым именем Ш.А. Амонашвили. По мнению Ш.А. Амонашвили: «мы должны быть людьми
доброй души и любить детей такими, какие они есть». «Понимать детей — значит стать на их позиции, то
есть гуманная педагогика подразумевает активное развитие личности ребенка, отрицание авторитарной
педагогики [10].
Таким образом, необходимо уделять особое внимание формированию профессионально-этической
культуры при подготовке педагогов-психологов. Профессионально-этическая культура определяется
профессиональной компетенцией, профессиональной направленностью, мотивационным отношением к
будущей профессии. Будущих специалистов необходимо приобщать к процессу формирования
профессионально-этической культуры в работе с семьей, так как данный процесс может
усовершенствовать взаимодействие и общение с семьей, развить культурные, духовно-нравственные
качества ячейки общества. Профессионально-этическая культура является условием качества работы
педагога-психолога, что в свою очередь повышает профессиональную деятельность специалиста.
Формирование профессионально-этической культуры, профессиональной компетентности педагога
включает в себя не только теоретическую, методическую и психолого-педагогическую подготовку, также
оно позволяет педагогу обеспечить успех в достижении качества преподавания. Следовательно,
формирование профессионально-этической культуры педагогов-психологов активизирует его стремление
к самовыражению, самореализации при решении педагогических задач, к развитию творческого
потенциала.
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(Наманган, Ўзбекистон)
БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМНИ ИНТЕГРАЦИЯ ҚИЛИШ ОМИЛЛАРИ
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5та устивор йўналиши бўйича
ҩаракатлар стратегиясининг тасдиқланиши таълим ва фан сохасини ривожлантиришнинг янги
талабларини белгилаб берди. Узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим
хизматлари имкониятларини ошириш, меҩнат бозорининг замонавий эҩтиѐжларига мос юқори малакали
кадрлар тайѐрлаш сиѐсатини илгари сурилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ―Олий таълим тизимини янада
такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида‖ги ПҚ-2809-сонли қарорининг тасдиқланиши олий таълим
тизимини янада ривожлантиришда муҩим аҩамият касб этади.
Таълим соҩасини ривожлантириш ва такомиллаштиришда фанлараро алоқадорликнинг ўрни жуда
катта ҩисобланади. Фанларнинг бир-бирига боғлиқлиги бир қанча муаммоларнинг ечилишини
осонлаштиради. Р.А. Мавлонова, Н.Х. Рахмонқулова, М.И. Тошпулатова, Бошланғич синф ўқитувчиларини
касбга тайѐрлаш ҩамда методик-математик тайѐргарлигини такомиллаштириш масалалари бўйича турли
даврларда Б.С. Абдуллаева, Р.Б. Адизов, М. Ахмедов, З. Даданов, М.А. Зайнитдинова, Н.У. Бикбаева,
Р.А. Мавлонова, К.Т. Олимов, А. Рахимов, М.Э. Жумаев, Ф.М. Касимов, Э. Янгабаевалар томонидан
тадқиқотлар олиб борилган.
Фанлараро алоқадорлик бўйича жуда кўп илмий-амалий ишлар олиб борилдики, булар ўз навбатида
амалиѐтда ўз тасдиғини топмоқда. Жумладан, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларига математиканинг
бошқа фанлар билан алоқадорлигини ўргатиш юзасидан жуда кўп тажрибалар тўпланган, бу йўналишда
айрим ижобий ечимлар топилган. Булар ўқитувчилар учун дастлабки кўрсатмлар вазифасини адо эта
олади. Бунинг учун ўқитувчи фақат ўзи дарс бераѐтган предмет материаллари ичида чегараланиб
қолмасдан, бошқа ўқув предметларининг асосий мазмуни билан ҩам қизиқиши, уларнинг ўзаро алоқадор
нуқталарини кўпроқ топиши ва амалиѐтда улардан фойдаланиши керак бўлади.
Мазкур муаммо ечилмаса табиатан бошқа-бошқа хусусиятларга эга бўлган фанларни
бирлаштирадиган, боғлайдиган уларнинг ўзаро муносабатга киришиш жараѐнини таъминлайдиган восита
ва омиллар ҩақида гапириш ҩам ортиқча бўлади. Бу ўз навбатида математик ва бошқа фанларга оид
бўлган билимлар тизими билан муайян кенгликларда яҩлитлашган ҩолда ишлашни шарт қилиб қўяди.
Энди гап бир ўқув фани предметини ўзлаштиришда эмас балки, икки ѐки ундан ортиқ фанларга оид бўлган
иш усуллари билан айни пайтнинг ўзида шуғулланиш заруриятини юзага келтиради.
Интеграция - «бутун» деган маънони билдиради, демак, бу тафаккур ўсиши жараѐнининг турли қисм
ва элементларини битта бутунга бирлаштириш бўлиб ҩисобланади. Интеграция фанларнинг механик
бирлашиши эмас, бу синтез, янги нарсанинг келиб чиқиши, кашфиѐтдир. Алоҩида тизимларнинг
яқинлашиши, боғланиши ва ягона бир янги нарсанинг яратилишидир.
Бугунги кунда бирор бир луғатда интеграциянинг методик жиҩатдан мазмуни ҩақида биронта сўзни
учратиш мумкин эмас. Лекин интеграция сўзининг маъноси ҩаммамиз учун яхши таниш. И. Кололожвари,
Л. Сечениковалар интеграцияни методик характерини «Интегратив дарсларни қандай ташкил этиш
мумкин? номли мақолаларида қуйидагича таснифлайдилар: «...интеграциялашган дарсларнинг
имкониятларини тўрт йил ўрганиш натижасида бу методиканинг келажаги катта эканлигига ишонч ҩосил
қилдик. Унга кўра ўқувчилар онгида бизни ўраб турган дунѐ ҩақида янада тўлиқ ва атрофлича кенг
тасаввур ҩосил қилиш имконияти туғилади. Болалар ўз билимларини амалиѐтда янада фаол қўллаш
имкониятига эга бўладилар, чунки бунда билимларнинг туб моҩияти янада кенг очиб бериш имконияти,
оламни бир бутунликда тасаввур қилиш имконияти мавжуд.
Ўқитувчи фанга оид билимни беришда уни бошқа фанлар маълумотлари билан солиштириш
асосида уни янада бойитади, тўлдиради‖.
Мактабда ўқитиладиган барча фанларда интеграциялашнинг маълум бир имкониятлари мавжуд
бўлиб, уни интеграциялашган ҩолда ташкил этиш бир қатор шартларга боғлиқдир. Шунинг учун педагоглар
ва методистлар янги дастурни яратишдан аввал, ана шу ҩолатларни барчасини эътиборга олишлари
лозим. Бунинг учун энг аввало ўқитувчи синфнинг тайѐргарлик даражасини, ўқувчиларнинг психологик
хусусиятларини, қизиқишларини ҩисобга олиши лозим. Ўқув фаолиятидаги қийинчиликларнинг
сабабларидан бири интеграция методидан фойдаланиш ҩам бўлиши мумкин. Ўқувчиларнинг бир фанни
муваффақиятли ўзлаштиришларининг сабаби, бошқа бир фандан яхши билимга эга бўлишлари билан ҩам
боғлиқ бўлиши мумкин.
Дастурдаги кўплаб фанларда «тўқнашиш» мавжуд: бунда маълум бир объектни ўрганишда
мавзулар, муаммолар, саволлар бир хиллигига рўпара бўлинади. Буларнинг барчаси эса ҩеч бўлмаганда
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битта мавзуга доир интеграцияга бўлган «талаб»ни ифодалайди. Бошланғич таълимдаги математика
дарсларини меҩнат, технология, шунингдек, расм, хорижий тиллар, табиатшунослик фанлари билан
боғлаб ўқитиш учун модулли дарс технологияларига амал қилмоқ жоиз. Чунки бундай дарслар
ўқувчиларни ижод қилишга, мустақил фикрлашга ўргатади.
Ҩозирги кунда интеграциянинг бир неча усуллари қўлланилади. Улардан бири бир нечта фанларни
бир фанга бирлаштириш ғоясидир. Бугунги кунда мазкур масалада кўплаб хорижий мамлакатлар
олимлари бошланғич мактабларининг ўзига хос хусусиятини интеграциялаш муаммолари ва ечимлари
тўғрисида изланишлар олиб боришган.
Улар илгари сураѐтган айрим таълимотлар моҩиятига тўхталамиз. Интегратив таълимнинг бош
мақсади болани табиат, жамият, фан, санъат билан, бир сўз билан айтганда дунѐ билан суҩбатга тортиш,
мазкур суҩбат мобайнида фақат одамлар суҩбатлашадиган тил билангина эмас, ҩайвонлар, ўсимликлар
тили билан, рассомлар, мусиқачилар, олимлар фойдаланадиган тилдан фойдаланишга йўналтириш ғояси,
кичик мактаб ўқувчисига фикр доираси кенг бўлган мулоқот санъатининг бошланғич саводини эгаллашда
ѐрдам бериш. Бу савод ўз ичига одамлар билан мулоқотдан тортиб (тенгдошлар, катта ѐшдагилар, кичик
ѐшдагилар) ўз-ўзи билан мулоқотдан то атроф-муҩитдаги ҩодисалар билан мулоқотни киритади,
интегратив таълимнинг мақсадларидан яна бири ўзи яшаѐтган олам ҩақида нарса ва ҩодисалар орасидаги
боғлиқлик, ўзаро ѐрдам, моддий ва маданиятнинг турли-туманлиги ҩақида кенг ва энг асосийси, инсоннинг
ички (маънавий) ва (ижтимоий) дунѐси ҩақида, оламда ҩукм сурувчи қонунлар (табиий, илмий, тарихий,
ахлоқий) ҩақида тушунча бериш. Асосий урғу фақат маълум билимларни эгаллашгагина эмас, балки
образли фикрлашни ривожлантиришга берилади. Оламнинг умумий кўриниши товушлар, образлар,
ранглар орқали таништирилади, бола эса ҩам дунѐни, ҩам ўзини ўрганувчи, текширувчи ўрнига қўяди.
Интегративлик инсоннинг олам билан ўзаро алоқаларида акс этувчи мавзуларга киритилган: бола
идрокида абстракт бўлган узоқ ва (космос, юлдузлар ҩаракати, ер планетаси, катта бўшлиқлар ва вақт
қаъри) яқин олам (микроолам, дунѐдаги табиий объектлар) ҩақида яхлит тасаввур ҩосил қилиши.
Бир сўз билан айтганда, шу оламлар ичра саѐҩатнинг мавжудлик қонуниятларини, тилларининг
ўзига хос хусусиятларини очиш - интегратив таълимнинг асосий мантиқидир.
Интегратив таълим оддийдан мураккабга, билишдан - илмга, тартибсизликдан уйғунликка,
чанқоқликдан моҩирликка ва ижодга бўлган ҩаракатни таклиф қилади. Бола дунѐ яралишининг
«ғиштчалари» билан танишади, оламнинг бошланишига, инсоннинг ерда пайдо бўлишига мурожаат
қилади. Сўзларни, сонлар сирини, яшил барглар, қадимий афсоналар сирларини очишга интилади. У
макон ва замон бўйлаб саѐҩатга отланади. Шундай қилиб, бола ҩар куни очилиши керак бўлган оламнинг
гўзаллигини ва турли-туманлигини ҩис қилади.
Мураккаб дунѐқарашлар илмий, бадиий ғоялар бола тушуниши учун қулай, образли мавзуларда ўз
аксини топган, улар йил мундарижасини тузишга имкон беради. Бир тартибга солинган тизим бу
интегратив таълимнинг ўзига хос хусусиятидир.
Бундай ўйинларга ѐндошиш 6-10 ѐшдан бошланади. Бу хол уларни турли ўйин орқали мураккаб
билим орттириш, бадиий, ахлоқий масалаларни ҩал қилишига ѐрдам беради.
Йил ва чорак мундарижасига турли эртак қаҩрамонларини киритилиши ҩам шу мақсадга хизмат
қилади. Улар болани мавзудан мавзуга етаклаб юргандек, улар билан бола инсон билан мулоқот қилади
ва янги нарсаларни билиб олади.
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Азизбек Тошхонов
(Наманган, Ўзбекистон)
БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МЕҨНАТ ВА МАТЕМАТИКА ЎҚУВ ФАНЛАРИ ЎРТАСИДА ФАНЛАРАРО
АЛОҚАДОРЛИКНИ ТАМИНЛАШНИНГ АҨАМИЯТИ
Ҩозирги пайтда бошланғич таълим жараѐнида фанлараро алоқадорлик ўқувчиларда илмий
билимларнинг умумий ҩолати ҩақида янада аниқроқ тасаввурга эга бўлишни таъминловчи муҩим
омиллардан биридир. Бу фикрлар замонавий педагогикада ўз аксини топган. Бошланғич таълимга хос
хусусиятлар шундан иборатки ўқувчи таълимга оид муаммоларни бирор фанни мукаммал ўзлаштириш
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натижасида ҩал эта олмайди. Шу муносабат билан ҩам ўқитиш назарияси ва амалиѐтида фанларни
фанлараро алоқадорлик асосида ташкил этиш ўзлаштирилган назарий билимларни амалиѐтда қўллашга
оид малакаларни шакллантиришга ѐрдам беради.
Бошланғич синфларда меҩнат ва математика фанларини ўқитишда фанлараро алоқадорликдан
фойдаланиш, ўқувчиларда билимларни онгли ўзлаштиришга, уларда мустақил билиш фаолиятини
таъминлашга, меҩнат ва математика фанларига оид билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришга,
шунингдек ўқишнинг анча қуйи даражаларида олган билимларини юқори даражага кўтаришга ѐрдам
беради. Математикадан дарс жараѐнида билимларни чуқур ва мукаммал эгаллаш, айниқса жуда муҩим.
Чунки унинг услубларидан инсон ўз фаолиятининг кўплаб соҩаларида фойдаланади, яъни математик
амалларнинг бошқа фанлардан ўзлаштирилаѐтган мавзулар билан бирлаштирилган ҩолати яққол намоѐн
бўлган амалий йўналишга эга бўлади ҩамда ўқувчиларнинг идрок этиш ва билишга бўлган қизиқишларини
юзага келтиради. Бошланғич синфларда ўрганилаѐтган барча ўқув фанларида муаммоли саволларни
бирлаштириш ва турли соҩалардан ўрганилаѐтган билимларни бирлаштириш ўқишда фанлараро
алоқадорликни амалга оширишни осонлаштиради. Айнан шулар ўқувчиларнинг атроф-муҩит ҩақидаги,
инсон, табиат ва жамият ҩақидаги тасаввурларини аниқлаштириш ва бойитиш масаласини ҩамда улар
асосида турли фанларнинг умумий ўрганиш объйектлари ҩисобланган, турли ўқув фанлар учун умумий
тушунчаларни шакллантириш вазифасини жуда самарали ҩал этади. Улар бир дарсда маълумотларни
ўзлаштириш жараѐнида ўқувчидарда таянч тушунчаларнинг белгилари ҩақида ўз билимларини
чуқурлаштирадилар ва умумлаипирадилар, сабаб-оқибатли алоқадорликни тез аниқлайдилар. Асосий
таълим мақсадларига эришиш учун ахборотларни қандай қабул қилишга ва улардан фойдаланишга
ўқувчиларнинг чуқур билим олишга қай даражада ўргатилганликларига боғлиқ. Фан ўқитувчиларининг
компютер технологаяларидан фойдаланишлари ўзларининг фанлари бўйича мултимедия ташкил этувчи
услубларни ишлаб чиқишлари учун кенг йўл очади ва шу билан бир вақтда ўқувчиларнинг компютер
технологияларини ўзлаипириш ҩамда аниқ амалий масалаларни ҩал этишда уларни қўллаш
кўникмаларини ишлаб чиқишга ѐрдам беради. Компютер технологияларини қўллаш доираси қанчалик кенг
бўлса, ўқувчилар фанлараро алоқадорликни ўзлаипириш бўйича шунчалик кўп малака ва кўникмалар
оладилар. Бу, айниқса, ахборот технологияларининг узлуксиз ўзгариб бориши, дастурли воситалар
соҩасида тез-тез ўзгаришлар содир бўлиши сабабли муҩимдар.
Олинган натижалар ўқитувчининг дарс жараѐнида фанлараро алоқадорликдан фойдаланиши
зарурлиги ҩақида хулосага келишга имкон беради. Агар уларнинг долзарблиги ҩақида гапирсак, у
қуйидагилардан иборат:
 бир дарс доирасида ўрганилаѐтган мавзунинг аҩамияти ва фаолият турларини алмаштириб
бориш осонлашади;
 ўқитувчининг дарсга тайѐргарлиги сифати илмий жиҩатдан ошади;
 дарсни иллюстратив олиб бориш имкониятлари кенгаяди.
 ўқувчиларнинг мустақил ва тадқиқотчилик фаолиятларини ташкил этиш самарадорлиги кенгаяди.
Дарс жараѐнида ўқувчиларга берилаѐтган масалаларни йечганда уларни бошқа фанлардаги ўрнини
амалиѐтда, ҩаѐтда қандай қўлланилишини ҩар доим оқувчиларга тушунтириб берши лозим. Бунинг
натажасида ўқувчилар ўрганилаѐтган ҩар бир оқув фанини чуқурроқ ва тушуниб ўзлаштирадилар;
математик мавзуларни ҩамда муаммоларни яхши тушунадилар, ўрганилаѐтган фан соҩалари қанчалик
мураккаб бўлмасинн, улар моддий, дунѐнинг объйектив алоқадорлигини ифода этишни англаб оладилар.
Математик тушунчалардан бошқа фанларда фойдаланишни амалда кўрсатиш ўқувчилар учун катта
аҩамийтга эга.
Математика шуниси билан фойдалики, унинг тушунчалари, формулалари, услублари,
алгоритмларидан физика, кимѐ, биология фанларидан ташқари бошқа фанларда ҩам жумладан меҩнат
фанларида ҩам фойдаланиш мумкин. Фанлараро алоқадорликни амалга ошириш билан ушбу ўқув
фанларида баѐн этиладиган математик тушунчаларни бир хилда, яъни математик тилда талқин қилиш
лозим. Шунинг учун битта тушунчанинг турли фанлардаги мазмунини ўқувчиларга кўрсатиб бериш зарур.
Агар ўқитувчи умумий математик тушунчалар ва ғояларни ўзлаштиришни дарснинг асосий мақсади деб
ҩисобласа, унда ўқувчиларга уларнинг моҩиятини тўла тушунтиришга эришиши керак Киритилаѐтган
объйектлар мазмунини ўқувчилар янада чуқурроқ ўзлаштиришлари учун уларни тушунтиришда бир хил
бўлган сўзлар билан ифодаланадиган ўхшашликлар ўтказиш керак.
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Азизбек Тошхонов, Одина Турдалиева
(Наманган, Ўзбекистон)
БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ УСУЛЛАРИ
Айрим турдаги масалаларни ечишга ўргатишнинг уч босқичдаги иш методикасини қараб чиқамиз. Бу
босқичдаги мақсад–ўқувчиларда берилган сонлар ва изланаѐтгансон орасида маълум боғланиш мавжуд
бўлган масалаларнни ечиш ўқувини шакллантиридир.
Айрим турдаги масалаларни ечиш усулини умулаштириш устида ишлаш, эслаб қолиш иши билан
алмаштириш керак эмас, чунки бу ҩолда ўқувчи таниш турдаги масалани таний билади ва уни ечишдаги
амалларни бажариш тартибини эслайди, аввал қўшаман сўнгра бўламан… ва ҩоказо. Ўқувчининг бутун
ҩаракати берилган сонлар ва изланаѐтган сон орасидаги тегишли боғланишларни очиб беришга
қаратилган бўлиши керак, унинг асосида у тегишли арифметик амални танлайди. Болаларга
умумлаштириш учун ѐрдам берадиган усулларни очиб берамиз.
Маълум турдаги масалаларни ечиш усулларни тўғри умумлаштириш учун, масалаларни танлаш ва
жойлаштириш системаси катта аҩамиятга эга. Система маълум талабларни қаноатлантириши лозим. Энг
аввало масалалар аста-секин мураккаблашиб бориши керак. Мураккаблаштириш масала ечиладиган
амалларнинг сонини орттириш йўли билан берилган сон ва изланаѐтган сон орасида янги, боғланишларни
киритиш йўли билан олиб бориши мумкин. Масалан, баҩо, пул миқдори каби катталиклари билан 4пропорционални топишга доир масала билан танишгандан сўнг иккитадан ортиқ амал билан ечиладиган
масалалар киритилади.
Кичик
ѐшдаги
ўқувчилар
маълум
турдаги
масалаларни
ечиш
усулларини
тўғри
умумлаштиришларнинг асосий шартларидан бири бу масалаларни етарли миқдорда ечишдир.
Янги турдаги масалани ечиш уқувини ҩосил қилишда шу турдаги масалаларнинг ечилишларини
илгари қаралган, янги турдаги масалага маълум даражада ўхшаш масалаларнинг ечилишлари билан
таққослаш ѐрдам беради.Бундай машқлар бир турдаги масалаларнинг ечилиш усулларини аралаштириб
юборишнинг олдини олади. Масалан, сонни бир неча бирлик орттириш ѐки камайтириш бевосита ѐки
билвосита баѐн қилинган масалаларни таққослаш лозим, шу мақсадда масалалрни жуфти билан киритиш
керак:
1. Номаълум сон 15 дан 8 та ортиқ. Номаълум сонни топинг.
2. 12 номаълум сондан 7 та ортиқ. Номаълум сонни топинг.
Бу масалалар ечилгандан сўнг, нима учун уларнинг ҩар бирида ҩам, …дан …та ортиқ дейилса ҩам
ҩар бир амал билан ечилиши ойдинлаштирилади. Ўқувчилар иккинчи масалада 12 сони номаълум сондан
7 та ортиқ, демак номаълум сон 12 дан 7 та кам ва масалани айириш амали билан ечиш лозим деб жавоб
беришлари керак. Бу 3-босқичда бўлади. Шуни кўзда тутиш керакки, маълум турдаги масалани ечиш
уқувини эгаллаш ҩамма болаларда ҩам, бир вақтда пайдо бўлмайди. Масалан бир группа болалар
қаралаѐтган турдаги масаланинг ечилиши усулини умумлаштиришга мўлжалланган.
Биринчи дарслардаѐқ масалани кўриб дарҩол тегишли боғланишларни аниқлай олишлари ва
амалларни тўғри танлаб билишлари мумкин. 2-бир группа болаларни масалани қисқа ѐзув ѐки чизмани
бажарганлардан сўнг еча оладилар, яъни бази болалар ҩали масала шартини конкретлаштиришга муҩтож
бўладилар. Ҩудди шу вақтда учинчи группа болалар масалани ўқитувчи раҩбарлигида тегишлича таҩлил
қилингандан сўнггина еча оладилар. Буни ҩисобга олиб, шундай шароит яратиш керакки, бунда
болаларнинг ҩар бири ўзининг имкониятига яраша ишлашини, бунда турли группа ўқувчиларига турлича
талаб қўйиш йўли билан эришилади. Бундай табақаланган йўл тутиш амалда ҩар хил бажарилади.
Масалан, болаларнинг ҩаммасига битта масалани ечишни таклиф қилиб, сўнгра улардан қайси бири
бу масалани ўзи еча олишини сўраш мумкин. Бу масалани қандай ечишни биладиган ўқувчиларга
масалани мустақил ечишни қолган ўқувчиларга масалани қисқа ѐзиб олишни чизма ѐки расмни чизишни
таклиф қилиш керак, шундан сўнг энди қандай ечишни билишини яна бир бор сўраш керак. Болаларнинг
яна бир қисми масалани мустақил ечишга киришади. Қолган ўқувчилар билан биргаликда масала таҩлил
қилинади, шундан сўнг ечишни мустақил ѐзиш таклиф қилинади. Масалани бошқалардан илгари ечган
ўқувчилар қўшимча топшириқ олади.
Қуйидаги вариант ҩам бўлиши мумкин, қаралаѐтган турдаги масалалардан қийинчилик даражаси
турлича бўлган бир нечтаси мустақил ишлаш учун таклиф қилинади. Бунда масалалар шундай мақсад
билан олинадики енгил масалани ҩар бир ўқувчи еча олиши керак, бу эса қийинроқ масалани мустақи
ечишга тайѐргарлик бўлади. Масалан, қуйидаги бир жуфт масала таклиф қилинади.
1. Уч туп олма дарахтидан 310 кг олма териб олинди. Биринчи тупдан 120 кг, иккинчи тупдан 90 кг
олма териб олинди. Учинчи туп олма дарахтидан неча килограмм олма териб олинди?
2. Уч туп олма дарахтидан 280 кг олма териб олинди. Биринчи тупдан 96 кг, иккинчи тупдан биринчи
3
тупдан териб олинган олманинг
қисми териб олинди. Учинчи туп олма дарахтидан неча кг олма
4
терилган?
Ўқитувчи ўқувчиларга 2- масала, 1-масалага қараганда қийинроқлигини лекин, уни ҩамма ечишга
уриниб кўриши мумкинлигини айтади. Ким еча олмаса аввал биринчи сўнгра, иккинчи масалани ҩам ечиш
осон бўлади.
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Азизбек Тошхонов, Одина Турдалиева
(Наманган, Ўзбекистон)
БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МАСАЛАЛАРНИ ТУЗИШ ВА ЎЗЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ
Масаланинг ечилиш усулини умумлаштириш учун вақти-вақти билан ҩарфий маълумотли,
шунингдек, сон маълумотли масалаларнинг ечилишларини элементар тадбиқ қилиб ўтаказиб туриш
фойдали. Бу масала ечимга эга бўладиган ѐки ечимга эга бўлмайдиган битта ѐки бир нечта ечимга эга
бўладиган шартларни, шунингдек бир катталлик қийматининг ўзгаришига боғлиқ равишда иккинчи
катталилк қийматининг ўзгариш шартларини аниқлаш демакдир. Қуйидаги масалани ечиш талаб
қилинсин:‖Синглиси бир ойда х та китоб ўқиди, акаси эса й та китоб кам ўқиди. Акаси қанча китоб ўқиди?‖.
Масала бўйича ўқувчилар х ифодани ѐзадилар. Қандай ифода ҩосил қилинди? (Айирма) х ҩарфига қандай
қийматлар бериш мумкин? й ҩарфидан катта ѐки тенг қийматларни чунки камаювчи, айрилувчидан катта
ѐки тенг бўлиши керак. Масала ечилишини умумлаштириш шундан иборат. Бундан ташқари ҩосил қилиган
сонли маълумотларни таққослаб ўқувчилар қайси ҩолларда акаси ўқиган китоблар сони ортишини ва
қайси ҩолларда камаювчини кузатиш мумкин.
Қаралаѐтган турдаги масалаларни ечиш малакасини ишлаб чиқиш учун ижодий малакасини
машқлар ѐрдам беради. Булар жумласига қийинроқ масалаларни тузиш ва ўзгартиришга доир машқлар
берилган масалаларни бир нечта усул билан ечиш, берилган сонлари етишмайдиган ѐки ортиқча бўлган
масалалар киради. Қийинроқ масалаларни ечиш болаларда масала мазмунига чуқурроқ қараш ва
берилган ва изланаѐтган сонлар орасидаги боғланишни ҩар томонлама фикрлаш одатини ишлаб чиқишга
ѐрдам беради. Қийинроқ масалани исталган синфда таклиф қилиш лозим, бунда фақат ушбу 1 та шартни
ҩисобга олиш керак, таклиф қилинаѐтган қийинроқ масалаларни ечилиши келтирилган оддий
масалаларнинг ечилиши болаларга маълум бўлиши керак.
Кўп масалалар турли усуллар билан ечилиши мумкин. Тўғри ечиш йўлларини излаш болаларни
берилган сонлар ва изланаѐтган сон орасидаги янги боғланишлар очишга шунингдек эндиликда болаларга
маълум боғланишлардан янги шароитларда фойдаланишга олиб келади, бу эса ечиш усулини
умумлаштиришга келтиради. 3 синф ўқувчилари қуйидаги тенгламаларни тузишлари мумкин.
Масалаларни тузиш ва ўзгартиришга доир машқлар масалаларнинг ечилиш усулларини умумлаштиришда
фавқулотда самарадор бўлиб ҩисобланади.
Масалаларни тузиш ва ўзлаштиришга доир машқларнинг баъзи бир турларини қараб чиқамиз.
1. Масаланинг берилган шартига савол қўйиш ва берилган саволни ўзгартириш: Бундай
машқлар берилган сонлар ва изланаѐтган сон орасидаги боғланишлар ҩақидаги билимларни
умумлаштиришга ѐрдам беради, чунки бунда болалар маълум берилган сонлар бўйича нималарни билиш
мумкинлиги ўзлаштирадилар. Масалан:,,Битта қутида 48 та қалам, 2-қутида эса 12 та қалам бор. Ўқувчлар
қуйидаги саволларни қўйишлари мумкин: Бир қутида иккинчи қутига қараганда нечта кўп (кам) қалам бор?
Иккала қутида нечта қалам бор? Иккала қутида баравар қалам бўлиши учун биридан иккинчисига нечта
қаламни олиб солиш керак? Ва ҩоказо амал билан ечиладиган бўлсин, ѐки тезлик ҩақида, баҩор ҩақида ва
ҩоказо сўралсин ѐки масалада ко`рсатилган амал билан ечилсин. Баъзи масаларни ечиб бўфгандан сўнг,
боларга масала сазолини ўзгартиришаи таклиф қилиш фойдалидир.
2. Берилган савол бўйича масала шартини тузиш: Бундай машиқларни бажара ѐтганда
ўқувчилар изланаѐтган сонни топиш учун қандай берилган сонларга эга бўлиши кераклигини
аниқлайдилар. Бу ҩам берилган сон ва изланаѐтган сон орасидаги боғланишлар ҩақидаги билимларни
умумлаштиришга олиб келади. Масалани саволи қуйидагича бўлган масала шартини тузиш ҩақида
топшириқ берилсин 2та бочкада неча челак сув бор. Болалар масала шартида ҩар бир бочкада неча челак
сув борлиги ѐки бочкаларни бирида сувли челак сони ва биринчи ҩамда иккинчи бочкада сувли челак
сонининг айирмаси ѐки муносабати берилиши мумкинлигини аниқлайдилар. Тузилган масалаларнинг ҩар
бирини болалар мустақил ечадилар.
3. Сонли маълумотларни танлаш ѐки уларни ўзгартириш: Бундай машқлар асосан ўқувчиларни
реал миқдорли муносабатлар билан таништириш мақсадида ҩизмат қилади. Масалан, болаларга берилган
сонлари умуман тушуриб қолдирилган масала тексти тўлиқ берилади.,,Бир хил … та кўйлакка … метр
материал кетди. … метр шундай материалдан нечта шундай кўйлак тикиш мумкин? ўқувчилар қандай
сонли маълумотларни бирданига қўйиш мумкинлигини аниқлайдилар. Кўйлаклар сонини бирданига бериш
мумкин, сарф қилинган материал метрлари сони эса ҩисоблаш йўли билан топилади. Бу масалага
киритилмаган яна 1 сон битта кўйлакка сарф қилинган материал метрлари сони кўзда тутилади. Баъзи
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сонли маълумотларни бошқалари билан алмаштиришга доир машқлар алоҩида қизиқиш туғдиради, бунда
масала қандайдир бошқа усул билан ечилиши керак.
4. Ўхшаш масала тузиш: Бир хил математик структурага эга бўлган масалалар ўхшаш масалалар
дейилади. Ўхшаш масалаларни ўқувчилар томонидан тузилиши турли ҩаѐтий вазиятларда берилган
сонлар ва изланаѐтган сон орасидаги умумий боғланишларни аниқлашга ѐрдам беради. Ўхшаш
масалаларни берилган тайѐр масалани ечиб бўлгандан сўнг, тузиш керак, шу билан бирга бунда иложи
бўлганда масаланинг фақат сюжети ва сонларини эмас балки катталикларни ҩам ўзгартириш лозим
таклиф этиш лозим. Масалан, агар 3-синф ўқувчилари баҩо, миқдор, жами пул каби катталикларга доир
масалани ечишган бўлса, энди унга ўхшаш масалани лекин, бошқа катталиклар тезлик, вақт, масофа
билан бериш керак.
5. Тескари масалалар тузиш: Тескари масалалар тузиш ва ечишга доир масалалар миқдорлар
орасидаги боғланишларни ўзлаштиришга ѐрдам беради. Тескари масалаларни берилган содда масалага
нисбатан ҩам тузиш мумкин. Бироқ ўқитувчи бу тескари масалага болаларнинг кучи етиш-етмаслигини ҩар
доим текшириб туриши лозим. Тескари масалаларни тузиш масалаларни текшириш билан бирга олиб
бориш керак.
6. Илюстрацияга қараб масала тузиш: Берилган расм, чизма ѐки қисқа ѐзувга қараб масалалар
тузишга доир машқлар фойдалидир. Улар масалани болалар конкрет вазиятда кўришга ѐрдам беради.
Масалан: расмга қараб болалар бир нечта масала тузишлари мумкин,, бўлочка нон 5 сўм, 1 стакан чой эса
3 сўм туради. Бир стакан чой ва бўлочка неча пул туради?ъъ,,Булочка 5 сўм, 1 стакан чой олдим.ъъ
Болаларга у ѐки бу илюстрация бўйича масала тузишни таклиф қилишдан аввал бу илюстрацияни
анализ қилиш, яъни суҩбат ўтказиш ва болалар илюстрациясида нима тасвирланганини, сонлар нимани
ифодаланишини, нимани билиши кераклигини, билиш билмасликларини аниқлаш керак.
7. Берилган ечилишига қараб масала тузиш: Масалалар ечиш малакасини шаклланишига масала
ечилишига нисбатан тескари деб аташ мумкин. фақат рақамлар бўлган машқлар ѐрдам беради – бу
масалани унинг ечилишига қараб тиклашдир.
Масаланинг ечилиши ихтиѐрий формада берилиши мумкин: аолҩида амаллар, ифода ѐки тенглама
билан, бўлган тушунтириш ѐзувлари билан ва уларсиз берилиши мумкин. Бунда масаланинг ечилиши
битта амални ўз ичига олиши мумкин. Бир нечта амални ҩам ўз ичига олиши мумкин. Фақат рақамлар
ѐрдамида эмас, балки ҩарфлар билан ҩам ѐзилиши мумкин. масала тузишни таклиф қилаѐтган аввал
масалани берилган ечилишини анализ қилиш керак.
Айрим ҩолларда болаларга масала сюжетини ѐки катталикнинг номини айтиб бериш мақсадга
мувофиқдир. Масалан ўқитувчи 3-синф ўқувчиларига берилган ушбу ифода бўйича, тезлик, вақт, масофа
катталиклари қатнашган масала тузишни таклиф қилади. (12:3)*2. Бу ерда қайси амал биринчи берилган
(бўлиш), сўнграчи? (х) Бу ифодага кўра тезлик, вақт, масофа катталиклари қатнашган масала тузиш керак.
Кўпайтириш амали бажарилгандан сўнг нимани биламиз. (масофани) Демак 2 сони нимани билдиради.
(ҩаракат вақтини) 12:3 ифода нимани билдиради? (тезликни) Агар бу ифода тезликни билдирса, унда ҩар
бир сон нимани кўрсатади? (12 ўтилган масофани, 3 эса ҩаракат вақтини). Масала тузинг. Болалар
масалан қуйидаги масалани тузишлари мумкин:,,Йўловчи бир хил тезлик билан юриб 3 соатда 12 км йўлни
босди. Шундай тезлик билан юрса, йўловчи 2 соатда қанча йўлни босади? Кўрсатилган амаллар бўйича
масалалар тузиш таклиф қилиш ҩам мумкин. Масалан, ўқитувчи ечилишида аввал кўпайтириш амали
бажарилиши лозим бўлган масала ѐки ечилиши аввал қўшиш амали, сўнгра бўлиш амали бажариш зарур
бўлган масала тузишни таклиф қилиш мумкин.
8. Берилган масалаларни уларга яқин бўлган турдаги масалаларга алмаштириш: Бир-бирига
яқин турдаги масалалар жумласига миқдорлар бир хил боғлиқлик билан боғланган масалалар киради.
Масалан тўртинчи пропорционал топишга доир, пропорционал бўлишга ва икки айирмага кўра
номаълум сонларни топишга доир масалалар бўлади, чунки уларда миқдорлар пропорционал боғлиқлик
билан боғланган.
Бир масалани унга яқин бўлган масалага катталикларнинг сонли қийматлари устида арифметик
амалларни бажариш натижасида алмаштириш мумкин.
Бир-бирига яқин турдаги масалаларнинг ечиш усулларини бундай алмаштириш ва таққослаш
натижасида болаларни бундай масалаларни ечиш усулларини умумлаштиришга олиб келади.
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ІНТЕГРАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕТАЗНАННЯ В ПРОЕКЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Компетентнісна парадигма на сьогодні визнається найактуальнішою серед концептуальних засад,
що визначають напрями підготовки фахівців. Означене зумовлено реаліями вимог до кваліфікаційного
рівню фахівців в контексті підготовленості останніх до ефективного функціонування в обраній сфері
професійної діяльності. Розглядаючи в означеній площині проблеми сучасної вищої професійної освіти
Ю. Бойчук і Ю. Таймасов зазначають, що компетентнісна парадигма та, зокрема, дотичний до неї
компетентнісний підхід сприяють налагодженню зв‘язку між «сферою вищої професійної освіти та сферою
праці» в контексті підготовки «кваліфікованих, практично орієнтованих кадрів» [1, с. 38]. Учені вказують на
те, що впровадження компетентнісного підходу зумовлює можливість розвитку вищої освіти у напрямі
підготовки «кваліфікованих працівників» здатних «приймати відповідальні рішення на основі отриманих
знань та їх інтеграції» [там саме]. Отже, компетентнісна парадигма передбачає спрямованість професійної
підготовки фахівців як на отримання знань, так і на формування умінь їх систематизації та інтеграції з
метою вирішення певних професійно-фахових завдань. Таким чином, компетентність передбачає
сформованість умінь управління знанням з метою оптимізації процесу його застосування в таких умовах
професійної діяльності, які нерідко характеризуються невизначеністю та мінливістю.
Усвідомлення наведеного зумовило визначення мети дослідження, яка полягає у висвітленні функції
метазнання в компетентнісній сфері майбутніх викладачів мистецьких дисциплін, практична спрямованість
професійної діяльності яких полягає у формуванні творчих, художньо-естетичних та соціокультурних
знань, умінь, навичок та якостей школярів.
Звернемо увагу на те, що питання управління знанням та функціонування знання у невизначених
умовах розглядаються, здебільше, в дослідженнях, присвячених проблемам розвитку інформаційних
технологій та функціонування штучного інтелекту. Так, у праці В. Бурдаєва та С. Кузьменка пропонуються
інтерактивні технології інженерії знань для управління складними системами «в умовах невизначеності,
випадкових збурювань і ризиків», засновані на функціонуванні «екстразнання й метазнання» у сфері
штучного інтелекту [2, с. 3].
Проте, метазнання досліджується вченими також і як феномен, що уможливлює управління
знаннями індивіда, які формуються в результаті набуття останнім освіти та життєвого досвіду, тобто
знаннями, що складають зміст професійних компетентностей фахівців різних галузей. Так, у розвідках
К. Фалендер та співавторів (C. Falender, et al. [5]) метазнання (або «знання про знання») розглядається як
координуючий чинник вищого порядку, що уможливлює самооцінку власних здатностей ефективного
використання професійно-фахових знань та набуття і розвитку компетентностей. У зв‘язку з цим, учені
увиразнюють значущість формування метазнання в майбутніх психологів як чинника, що забезпечує
«інтеграцію знань, навичок і цінностей в осмислений праксис», що сприяє підвищенню професійнокомпетентнісного рівню фахівців [5, с. 781].
Г. Пакеттом (G. Paquette [7]) запропоновано освітню технологію систематизації таксономії
компетентностей шляхом актуалізації системотворчої функції метазнання. Учений розроблює освітній
проект онтології компетентностей, в основі якого реалізація коригуючої функції метазнань на рівні
формування та оптимізації компетентнісної сфери фахівців та створення методичного супроводу даного
процесу за допомогою інформаційно-технологічних засобів [7, с. 55].
Г. Кайзером та співавторами (G. Kaiser, B. Schwarz, & S. Tiedemann [6]) досліджено функцію
метазнання у проекції підготовки майбутніх учителів математики. Науковці розглядають даний феномен як
чинник, що інтегрує знання педагогічного контенту та створює можливості моделювання компетентнісної
сфери майбутніх викладачів на ґрунті набуття глибоких предметних знань та умінь їх актуалізації з метою
вирішення різноманітних освітніх завдань [6, с. 439].
Імплементація наведеного до площини підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти передбачає
висвітлення процесу реалізації інтегральної функції метазнання щодо забезпечення корелятивних
взаємозв‘язків між формуванням змісту професійно-фахових компетентностей та завданнями освітньовиховного процесу. Такі завдання формуються як слідство збігу чинників двох основних векторів. У якості
першого вектору слід визначити мету мистецько-освітнього процесу, яка детермінує бажаний рівень
опанування учнями навчальним матеріалом. Зокрема, якщо мета полягає у загальному естетичнотворчому розвитку учнів, педагогічно-творчий інтерпретаційний процес обмежується оглядовим аналізом
твору мистецтва, який передбачає висвітлення соціокультурного та художньо-естетичного контекстів
творення. Виконавська підготовка у мистецько-освітньому процесі вимагає більш поглибленого вивчення,
заснованого на актуалізації теоретичного та методичного блоків фахового знання. У якості другого вектору
доцільно розглянути індивідуальні вікові, психологічно-особистісні, фізіологічні тощо риси та
компетентнісний рівень суб‘єктів освітнього процесу. Звернемо увагу, що комбінація будь яких чинників
обох векторів у певному хронотопі мистецько-освітнього процесу зумовлює формування унікального
комплексу певних освітньо-виховних завдань. Виконання означених завдань актуалізує необхідність
застосування фахівцем відповідного комплексу компетентностей. Досягнення усвідомленого рівню
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реалізації даного процесу вимагає сформованості метазнання, тобто знання про структуру та зміст, а
також засоби формування компетентнісних комплексів.
Конкретизуючи означену ситуацію, окреслимо приклад можливих комбінацій професійно-фахових
компетентностей, структурованих у комплекси з метою вирішення актуальних мистецько-освітніх завдань.
Так, зокрема, під час структурування компетентнісного комплексу, який забезпечує процес вивчення
поліфонічного твору на уроці в загальноосвітній школі, викладачу необхідно усвідомити, що метою ініціації
означеного процесу є формування в школярів історично-культурологічної обізнаності, заснованої на умінні
ідентифікації стильових рис творів епохи Бароко, релігійного, філософського, соціального та естетичного
підґрунтя виникнення поліфонічного стилю тощо. Очевидною є також мета розвитку художньо-естетичного
смаку, навичок творчого аналізу мистецьких творів, зокрема, та артефактів культури, взагалі. Означене
зумовлює актуалізацію компетентностей герменевтичного аналізу, специфічного музично-теоретичного
аналізу творів поліфонічного стилю, художньо-образної інтерпретації, складання вербального
педагогічного наративу, актуалізації міжпредметних зв‘язків тощо. Разом із цим, урахування індивідуальних
особливостей зумовлює актуальність компетентностей адаптації навчального матеріалу відповідно до
вікових особливостей учнів, добору індивідуально спрямованих педагогічних методів навчання, організації
фасилітованої підтримки самостійної роботи та співробітництва школярів тощо.
У разі, якщо означений процес відбувається стохастично, високою стає вірогідність недостатньої
професійної ефективності фахівця мистецької освіти. У зв‘язку з цим важливим є формування у майбутніх
викладачів мистецьких дисциплін метазнання, яке інтегрує знання про зміст та функції компетентностей із
знанням про їх взаємодію з метою вирішення певних освітніх завдань.
Функціонування такого знання було вивчено нами у межах дослідження інтегральної компетентності
майбутніх викладачів мистецьких дисциплін, як кваліфікаційного метаконструкту, що забезпечує процеси
формування та актуалізації компетентностей [3] Шляхом застосування технології інтегральної індексації
(IOS) К. Уілбера (K. Wilber [8]) було визначено структуру інтегральної компетентності майбутніх викладачів
мистецьких дисциплін, кожен з компонентів якої містить метазнання стосовно реалізації процесів
формування та актуалізації компетентностей. Зокрема було з‘ясовано, що до змісту мотиваційносамокоригувального компоненту входять метазнання щодо здійснення самоаналізу компетентнісної
сфери, окреслення кваліфікаційних цілей, визначення завдань мистецько-освітнього процесу.
Компетентнісно-адаптаційний компонент охоплює метазнання щодо формування та актуалізації
компетентностей структурування, адаптації та синхронізації мистецько-освітньої інформації у цілісний
культурно-синкретичний комплекс. Методично-персоналізований компонент містить метазнання стосовно
компетентностей добору оптимального методичного супроводу мистецького-освітнього процесу,
заснованого на емпатійній рефлексії особистісно-психологічних особливостей його суб‘єктів. Метазнання
творчо-інтерпретаційного компоненту охоплює компетентності діяльнісно-творчих процесів мистецької
освіти, зокрема, виконавської та педагогічної інтерпретації, організації художньо-творчої діяльності
школярів тощо [4].
Таким чином, метазнання яке входить до складу кожного з компонентів інтегральної компетентності
майбутніх викладачів мистецьких дисциплін, об‘єднуючись у цілісний комплекс, виконує інтегральну
функцію синхронізації процесів формування та актуалізації їх професійно-фахових компетентностей. У
зв‘язку з цим, набуття метазнання згаданими фахівцями під час професійно-фахової підготовки забезпечує
реалізацію означених процесів на усвідомленому рівні, що сприяє підвищенню професійного рівня
майбутніх викладачів мистецьких дисциплін.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Наталя Іваненко
(Костянтинівка, Україна)
ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ПРАВОВИХ НАУК В УКРАЇНІ
Починаючи розкриття теми цієї статті, неможливо обійти увагою відомого науковця-правознавця
Колбасова (Олега Степановича) та його заповіт, якого він залишив наступним поколінням своїх колег –
екологічне право покликане відіграти важливу історичну роль та стати противагою для інших правових
категорій, оскільки вказана категорія правових норм перебуває насторожі майнового достатку та
поєднаних з ним владних повноважень.
Отже, еколого-правова наука має сприяти безумовному усвідомленню власного значення для
подальшого розвитку як екологічного права (зокрема), так і чинного законодавства (вцілому).
Вказана наука (на сучасному етапі розвитку державності), покликана стати інструментом
формування та організації знань у системі, якій ми можемо присвоїти таке послідовністне визначення –
«довкілля-суспільство-людина».
Безперечно, навколишній сучасний світ перебуває в досить активному та безперервному процесі
інтеграційної глобалізації (це стосується практично всіх сфер суспільного життя: політика, економіка,
духовність, соціальна сфера, ін.).
Саме завдяки цим процесам вітчизняна наука постає перед необхідністю правової інтеграції, яку
переважна більшість вчених-правників розглядають як процес формування якісно нової загальносвітової
системи норм для забезпечення міждержавної (глобальної) взаємодії в різних сферах державносуспільного життя. Насамперед, саме участь держави визначає необхідний характер та вектор правової
інтеграції в зазначених сферах правовідносин.
Слід зауважити, що Україна не стоїть осторонь згаданих глобалізаційних процесів, а, навпаки –
робить потужні кроки для безпосередньої участі в них.
Демократичне співробітництво (як у світовому контексті, так і на європейському просторі)
передбачає вирішення широкого кола політичних, соціально-економічних, культурно-виховних та інших
«домашніх» завдань, приведення вимог національного законодавства до міжнародних стандартів,
проведення наукових, у тому числі юридичних досліджень у найрізноманітніших сферах суспільного життя.
В нашому повсякденному житті, ми систематично переконуємося в тому, що еколого-правова наука
(як складова юридичної науки) посідає одне з найважливіших місць в суспільних процесах та
правовідносинах і має різні рівні: загально-теоретичний, галузево-теоретичний, методологічний,
філософсько-правовий, прикладний, фундаментальний.
У контексті даної статті еколого-правова наука розглядається саме на фундаментальному рівні, а
тому її слід розуміти як систему ідей та знань про екологічне право і його окремі інститути (правові засади
екологічної безпеки, правова охорона довкілля, право власності на природні ресурси та право
природокористування, юридична відповідальність за екологічні правопорушення тощо).
Кінцева мета – розробка певної доктрини екологічного права, формування його понятійного апарату,
дослідження відповідних теоретичних і методологічних проблем екологічного права й законодавства,
наукових категорій, якими користується й оперує екологічне законодавство, аналіз ролі держави в
реалізації екологічних функцій та екологічної політики.
Насьогодні, економічні перетворення (що відбуваються в українському суспільстві), запровадження
нових освітянських стандартів і констиституційна реформа (в частині реформ вищої і в т.ч. й юридичної
освіти, обумовлюють необхідність прийняття сучасних рішень задля подальшого розвитку екологоправової науки, її впливу на законотворчу діяльність і юридичну практику.
Сучасний стан розвитку (в Україні) науки екологічного права значною мірою характеризується
наявністю розгалудженої системи законодавчих і нормативно-правових актів, за допомогою яких
здійснюється регулювання суспільних відносини у сфері користування природними ресурсами (включаючи
обов‘язковість вирішення питання щодо їх максимальної відтворюваності, охорони довкілля та
забезпечення екологічної безпеки на загальнодержавному рівні).
У проведених (після прийняття Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища») наукових дослідженнях, вченими-правниками сформульовано основні принцип охорони
довкілля в поєднанні з ефективним природокористуванням і забезпеченням стандартизованої якості
навколишнього природного середовища, розроблено концептуальні засади екологічних прав та обов'язків
людини і громадянина, сформульовано засадничі положення договірних відносин в екологічному
законодавстві.
Норми вказаного Закону обумовили появу науково перспективних еколого-правових досліджень у
нових соціально-економічних, політичних, фінансових, екологічних реаліях суверенної України, розробку
нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері власності на природні ресурси та
природокористування, охорони довкілля й забезпечення екологічної безпеки.
Це (в свою чергу) виступило підставою для подальшого проведення наукових досліджень відомими
науковцями-правознавцями (Андрейцев В.І., Гетьман А.П., Орендарець О.О. та ін.), зокрема стосовно:
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- механізму реалізації права в охороні навколишнього природного середовища, важливими
складовими якого розглядалося не лише досконале законодавство, але й рівень еколого-правової
свідомості та еколого-правової культури суб'єктів реалізації, їх відповідальності за охорону довкілля;
- правового забезпечення рекреаційної діяльності;
- проблем суспільного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища,
принципів формування правових та економічних аспектів екологічної політики держави.
Саме в ході дослідження проблем земельного права та законодавства були отримані значні наукові
результати (серед яких варто виділити):
- проблеми здійснення права власності на землю (Носік В.В.);
- правові проблеми охорони й використання земель сільськогосподарського призначення в Україні
(Кулинич П.Ф.);
- актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин у сучасних умовах (Шульга М.В.).
До вагомих результатів таких досліджень (проведених в роки незалежності України у провідних
наукових та освітянських юридичних центрах України: Харків, Донецьк та ін.), слід віднести такі:
- право власності, користування та відтворення об'єктів тваринного світу;
- правове забезпечення та регулювання поводження з небезпечними і побутовими відходами;
- надрокористування: правові засади використання та охорони надр; правове забезпечення
видобування корисних копалин та ін.;
- правове забезпечення екологічної безпеки в різних сферах господарювання: забезпечення
екологічно небезпечної діяльності; забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст;
- водокористування: відповідальність за порушення водного законодавства; правове регулювання
використання водних ресурсів у сільському господарстві, джерел питного водопостачання, використання
підземних вод та запобігання шкідливої дії вод, правовий режим малих річок;
- лісокористування: право приватної власності на ліси, їх охорона та управління лісовим фондом,
відповідальність за порушення лісового законодавства, правовий режим рослинного світу і його об'єктів у
населених пунктах;
- правові засади реалізації окремих функцій управління у сфері екології: екологічний контроль;
екологічний моніторинг; екологічний аудит; екологічне прогнозування; екологічне ліцензування.
Перспективи і подальші напрями розвитку еколого-правової науки постійно знаходяться в полі зору
провідних наукових та освітянських юридичних центрів нашої держави, та окремих учених (зокрема,
Орендарець О.О.). Проведено низку наукових та науково-практичних конференцій, семінарів і «круглих
столів», присвячених зазначеним проблемам, тощо.
Згадані наукові заходи узагальнили раніш видані наукові доробки і наукові пошуки, яких потребує
українське громадянське суспільство, зокрема щодо:
- дослідження стану та перспектив законодавчого регулювання екологічної безпеки,
землекористування та аграрної політики в державі;
- дослідження теорії договірних відносин в спеціальному законодавстві України (щодо категорій, що
розглядаються в даній статті);
- дослідження правових засад ландшафтного права та законодавства;
- розробки правових аспектів використання/відтворення природно-ресурсного потенціалу держави
(вод, рослинного та тваринного світу, тощо);
- розробки концепції юридичної відповідальності за порушення спеціального законодавства України
(щодо категорій, що розглядаються в даній статті);
- подальшого розвитку доктрини прав людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля
(навколишнє природне середовище) та загальних (екологічних та земельних) прав людини і громадянина;
- реформування функцій управління в сфері природокористування, охорони довкілля та
забезпечення екологічної безпеки, та земельних прав;
- визначення шляхів та механізму охорони окремих природних ресурсів та природних комплексів, а
також охорони навколишнього природного середовища як єдиного природного явища;
- обґрунтування доцільності подальшої кодифікації екологічного законодавства – від прийняття
трьох базових законів: Природноресурсового кодексу, Природоохоронного кодексу, Закону про екологічну
безпеку, а на їх базі Екологічного кодексу до прийняття Кодексу законів про довкілля (навколишнє
природне середовище).
Згаданими науковцями-правознавцями (в межах реалізації ними згаданих форм впливу на
законотворчу діяльність) сформульовані та надані пропозиції щодо: формування національної
законодавчої бази з питань біобезпеки і забезпечення та подальшого вдосконалення з урахуванням
відповідних положень законодавства ЄС; оптимізації планування забудови і розвитку зелених зон;
підвищення якості й забезпечення доступу до якісної питної води; мінімізації утворення, безпечної
утилізації або захоронення відходів; підвищення якості атмосферного повітря та ін.
За допомогою наукового потенціалу, слід і надалі поступово вирішувати такі проблеми як: створення
атмосфери нетерпимості до випадкової наукової продукції в юридичному просторі (що руйнує усталені
концептуальні здобутки науковців в екологічні сфері та секторах земельного і аграрного права), в сфері
природокористування та охорони довкілля, власності на природні ресурси та комплекси, забезпечення
екологічної безпеки, реалізації механізму збалансованої й ефективно діючої системи управління якістю
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довкілля, гарантування прав людини та ін. Без цього Україна буде безсилою перед викликами, що ставить
перед людством Її Величність Природа, серед яких – руйнування озонового шару, зміна клімату (в т.ч.
випадання кислотних дощів, опустелювання), хімічне і радіоактивне забруднення довкілля, скорочення
ресурсного потенціалу, ін.
В умовах світових інтеграційних процесів важливим завданням вітчизняної еколого-правової науки,
земельного і аграрного законодавства мають стати:
- вивчення основ законодавства з урахуванням прогнозних оцінок і перспективних програм
соціально-економічного розвитку держави;
- обґрунтування системної основи, принципів побудови, дії та розвитку екологічного, земельного та
аграрного права;
- чітке визначення критеріїв правового регулювання відповідних відносин;
- розроблення механізму забезпечення дії спеціального законодавства;
- удосконалення спеціального законодавства в межах підготовки механізму врівноваження
«викликів» глобалізаційних процесів, що можуть мати негативний вплив на взаємодію «суспільстводовкілля».
Наука повинна систематично презентувати актуалізацію і оновлення норм права (в частині
спеціального законодавства), сучасну наукову концепцію і доктрину його розвитку в умовах економічного і
соціального сьогодення, співвідношення з іншими галузями права, пріоритетні напрямки законотворчої
діяльності в цій сфері суспільних відносин (як на ближчу, так і на віддалену перспективу), враховуючи
глобалізаційні економічно-соціальні, політичні виклики.
Література:
1. Андрейцев В.І. Актуальні проблеми екологічного права: новітні доктрини: ретроспективний аналіз та
погляд у майбутнє // Матеріали доповіді Міжнародного круглого столу. - Дн-ськ. Нац. гірв. ун-тет, 2010 с. 27-28.
2. Гетьман А.П. Юридична наука в умовах глобалізації // Особистість. Суспільство. Право: Збірник
наукових статей за матеріалами Міжнародної наук.- практ. конференції. (15.03.2012 р., м. Полтава) - Х.:
Точка, 2012 - с. 5.
3. Орендарець О.О.: Розвиток науки екологічного права: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 20 15. –
с. 16.
4. Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України: Збірник тез наукових доповідей
Учасників «круглого столу» 09.11.2012 р. - Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2012 - с. 203.
5. Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й
прикладні аспекти: матеріали «круглого столу» (05.12.20 14 р.). - Х.: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2014 –
с. 320.
6. Екологічне право України: система та межі правового регулювання: матеріали Всеукраїнського наукпракт. круглого столу (25.09.20 15 р.). – Дн-ськ Нац. гірн. ун-тет, 2015. - с. 247.
7. Кодифікація екологічного законодавства у ХХІ столітті // Сучасні проб-леми систематизації екологічного,
земельного та аграрного законодавства України: Збірник наукових праць Круглого столу (18.03.2011 р.).
- К.: ВГЛ «Обрії», 2011 - с. 24.
8. Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права: збірник матеріалів круглого
столу (24.05.2013 р.). - Х.: НУ «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», 2013 - с. 157.
Триньов Максим
(Харків, Україна)
РОЗВИТОК ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
Після розпаду Радянського Союзу і утворення України як незалежної країни з орієнтацією на ринкові
відносини постало питання охорони авторських прав на достатньому рівні. Було необхідно змінити чинне
законодавство про авторське право у відповідності до міжнародного законодавства.
Першим кроком стало прийняття Закону ―Про авторське право і суміжні права‖ 23 грудня 1993 року.
Закон почав діяти 23 лютого 1994 року. Із прийняттям цього закону почало діяти авторське правове поле,
яке відповідало міжнародним правовим нормам. Це довело, що Україна готова до інтегрування у
міжнародні структури з питань авторського права. У жовтні 1995 році Україна стала членом Бернської
конвенції, яка охороняє права авторів на їх літературні і художні твори, прийнявши Закон ―Про приєднання
України до Бернської конвенції ‖ у травні 1995 року [2]. Cлід зазначити, що міжнародна система охорони
авторського права представляє собою дуже складний механізм, основу якого складає Бернська конвенція
про охорону літературних і художніх творів, у її численних редакціях
З червня 1996 року основні норми авторського права щодо права на творчу працю і на результати
цієї праці та захисту інтелектуальної власності, захисту моральних і матеріальних прав автора стали
конституційними нормами прийнятої Конституції України. Подальше удосконалення законодавства з
питань авторського права і суміжних прав в Україні здійснювалося в напрямках гармонізації національного
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законодавства з міжнародним, реалізації вимог щодо відповідності національних законодавчих норм
міжнародним нормам.
Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 ―Про зміни у структурі центральних
органів виконавчої влади‖ суттєво змінено систему державного управління сферою інтелектуальної
власності. Відповідно до зазначеного Указу ліквідовано ДААСП України та прийнято постанову Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 ―Про утворення Державного департаменту інтелектуальної
власності в складі Міністерства освіти і науки України‖, основні завдання якого пов‘язані із забезпеченням,
в рамках своєї компетенції, реалізації державної політики, прогнозування і визначення перспектив
пріоритетних напрямків розвитку в сфері інтелектуальної власності, організаційного забезпечення охорони
прав на об‘єкти інтелектуальної власності.
У 2001 році нової редакції Закону України ―Про авторське право і суміжні права‖. Цей Закон охороняє
особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та
використанням творів науки, літератури і мистецтва? авторське право, і права виконавців, виробників
фонограм і відеограм та організацій мовлення.
Авторське право поширюється на всі витвори мистецтва, літератури, науки незалежно від засобу
або форми їх вираження. Проте тільки оригінальні витвори можуть бути об'єктом авторського права. Самі
ідеї, закладені у витворі не обов'язково мають бути новими, проте форма їх вираження, літературна або
художня, обов'язково має бути оригінальною. І нарешті, охорона не залежить від якості або цінності твору.
Первинним суб'єктом авторського права є автор. Автором вважається особа, що вказана як автор
екземпляра опублікованого твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва, якщо в судовому порядку
не доведене інше. Авторське право виникає в момент створення першого екземпляра твору, тобто
матеріального вираження об'єкта авторського права, будь то роман чи комп'ютерна програма. Поки твір не
має матеріального вираження, авторське право на нього не підлягає захисту.
За Законом об'єктами авторського права є: літературні письмові твори; виступи, лекції, мови й інші
усні твори; комп'ютерні програми;бази даних; музичні твори; драматичні й інші сценічні твори;
аудіовізуальні твори; твори художнього мистецтва; твори архітектури; фотографії; твори прикладного
мистецтва; ілюстрації, карти, плани, що стосуються географії, техніки й ін. сфери діяльності; сценічні
обробки літературних і фольклорних творів; похідні твори; збірники творів, енциклопедії, антології; тексти
перекладів для дублювання, озвучування іноземних аудіовізуальних творів.
Але цей перелік не є вичерпним. На відміну від багатьох інших наших законодавчих і нормативних
актів, у Законі досить чітко визначається сфера чинності закону, об'єкти і суб'єкти авторського права,
питання його реєстрації і, природно, права автора твору, а також і порядок відшкодування збитків за їх
порушення, – у ньому є певні недоліки.
16 січня 2003 року прийняття Цивільного кодексу України, у якому визначені основні концептуальні
засади системи правової охорони інтелектуальної власності. Проте на даний момент однією з проблем є
тлумачення та співвідношення термінології наведеної у Цивільному кодексі [3] та Законі України ―Про
авторське право і суміжні права‖ [4] (наприклад чітке розмежування понять ―опублікування‖ та
―розповсюдження‖). Необхідно зазначити, що у спеціальній юридичній літературі пропонувалось також
розповсюдження авторсько-правової охорони на нові об‘єкти, які не є результатами творчої діяльності
(нетворчі бази даних, технічні засоби захисту авторського права, тощо).
Ще одним кроком, стало розроблення Міністерством освіти й науки України у 2006 році проекту
Закону України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних
прав‖? метою якого є приведення законодавства України в сфері авторського права та суміжних прав до
вимог актів законодавства Європейського Союзу та з урахуванням положень Цивільного кодексу України.
Після повернення Кабінетом Міністрів України, проект Закону був доопрацьований з врахуванням
пропозицій та зауважень Секретаріату Кабінету Міністрів України, викладених у експертному висновку.
Також враховані пропозиції, надані європейськими експертами і міжнародними організаціями, зокрема
Міжнародною конфедерацією спілок авторів та композиторів (CISAC), Всесвітньою організацією
інтелектуальної власності.
Основною метою авторів розробки та доопрацювання Закону є імплементація міжнародних норм та
усунення розбіжностей чинної редакції Закону України ―Про авторське право і суміжні права‖ з
міжнародними актами законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та
суміжних прав. На сьогодні іншого альтернативного способу щодо забезпечення захисту прав суб'єктів
авторського права і суміжних прав, передбачених проектом Закону, при використанні тих чи інших об‘єктів
авторського права і суміжних прав, немає.
Оновлений Закон передбачає новий підхід до врегулювання, наприклад, авторського права на
службові твори, застосування права слідування, функціонування організацій колективного управління,
запровадження нових термінів охорони певних об‘єктів авторського права (фотографічні твори,
аудіовізуальні твори, створені у співавторстві тощо), також встановлення відповідальності за несплату
відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у
фонограмах і (або) відеограмах та інше.
Положеннями проекту Закону також максимально враховані вимоги Цивільного кодексу України, за
умови якщо такі не вступають в суперечності з нормами директив Ради Європейського Союзу. Проектом
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Закону пропонується застосування нової системи договірних відносин, що є необхідною умовою
запровадження практики договірних відносин як між суб‘єктами авторського права і суміжних прав, так і між
зазначеними суб‘єктами і особами, які використовують об‘єкти авторського права і/або суміжних прав, і
через яких практично відбувається випуск у цивільний оборот творів та об‘єктів суміжних прав –
невід‘ємної складової економічного та духовного життя суспільства.
З прийняттям проекту Закону чинне законодавство України приведене у відповідність до положень
законодавства Європейського Союзу, що регулює відповідні правовідносини, узгодить національні акти
законодавства між собою, що сприятиме удосконаленню відносин у сфері інтелектуальної власності,
зокрема охороні прав на об‗єкти авторського права та суміжних прав і подальшому розвиткові економічних
відносин в Україні.
12 січня 2015 року було презентовано стратегію сталого розвитку «Україна-2020», де реформа
захисту інтелектуальної власності є однією з першочергових і віднесена до Вектору безпеки держави. Але
єдиним кроком до реформування прийнятим за цей час, є прийняття 15 травня 2018 року Закону України
―Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або)
суміжних прав‖, який передбачає реформування системи колективного управління правами суб‘єктів
авторського права і суміжних прав, унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного
управління, збереження та розвиток інтелектуальної діяльності авторів, виконавців та інших творців. Закон
імплементує в національне законодавство положення Директиви Європейського парламенту та Ради
№ 2014/26/ЄC від 26.02.2014 р. ―Про колективне управління авторським та суміжними правами та
мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн-використання на внутрішньому
ринку‖.
З самого самого початку створення незалежної Україні охороні авторського права не приділялось
достатньо уваги і ця тенденція зберігається і понині.У 2013 році Торгове представництво США (Office of the
United States Trade Representative, USTR) в своїй щорічній спеціальній доповіді поставило Україну на
перше місце в списку країн, які не забезпечують ефективний правовий захист інтелектуальної власності.
На жаль не можна сказати що за 6 років ситуація кардинально змінилась. Залишається сподіватись, що у
майбутньому будуть покращення у цій галузі.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Світлана Жоха
(Ізмаїл, Україна)
СУІЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА З ТОЧКИ ЗОРУ ГЕШТАЛЬТ-ПІДХОДУ
Суїцид – явище соціальне, яке стосується як окремих осіб, так і суспільства в цілому. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров'я, суїцид є певний індикатор суспільного здоров'я, суспільного
благополуччя,високий рівень суїцидів відображає кризу у суспільстві.
З ініціативи МАПС (Міжнародної асоціації по запобіганню самогубств) при підтримці ВООЗ та під
патронажем ООН з 2003 року 10 вересня було призначено як міжнародна дата, яка відзначається щорічно
по всій планеті з метою сприяння діяльності щодо запобігання у всьому світі [5].
Враховуючи той факт, що кількість самогубств складає близько 800 тис. в рік [5], актуальним стає
питання надання кваліфікованої психологічної допомоги особам, які переживають кризові стани. Термін
суїцид, самогубство походить від лат. suicaedere («вбивати себе») і означає навмисне позбавлення себе
життя.
Вагомий внесок у дослідження суїцидальної поведінки зробили такі дослідники як С. Ваулін,
К. Вітакер, Е. Гроллман, Е. Дюркгейм, В. Єфрємов, О. Курпатов, О. Моховіков, І. Паперно, І. Стрельнікова,
Е. Цукарзі та інші.
Цікавою є типологіясуїцидальної поведінки, заснована на гештальт-підході О. Моховікова. На думку
автора, такі захисні механізми, як інтроекція, проекція, ретрофлексія і конфлюєнція, являють собою такі
феномени, які за різним ступенем інтенсивності вносять певний внесок в походження саморуйнуючої
поведінки. Кожну конкретнусуїцидальну дію необхідно розглядати з точки зоруреалізації того чи іншого
поєднання наступних чотирьох векторів: інтроективного, проективного,ретрофлексивного та
конфлюентного. Яким же чином це відбувається?
З точки зору гештальт-психології людина і навколишнє середовище уявляють собою поле, сутністю
якого є цілісність і взаємозалежність [3]. Зв'язок між ними здійснюється за допомогою контакту, в ході якого
виникає психічна реальність і відбувається психологічний розвиток особистості. Процес контакту (або
контактування) позначає для людини в цьому полі актуальні фігури, що визначаються її прагненнями,
потребами або бажаннями. Виділення фігури з фону (побудова гештальту) відбуваються завдяки
усвідомленню того, що дійсно відбувається з людиною: які вона відчуває почуття, як справляється з
реальною ситуацією, як її бачить і що робить для її зміни.
З цієї точки зору, життєва активність людини являє собою безперервний процес створення і
руйнування гештальтів, ніби такий ланцюг контактів з навколишньою дійсністю. «Цикл контакту»
складається з декількох стадій, які відрізняються ступенем залучення енергії Self, активності індивіда:
1) преконтакт, в якому відбувається виділення і прояснення актуальної потреби; 2) контактування, в ході
якого досліджується довкілля, саме в ньому знаходиться об'єкт, здатний задовольнити потребу;
3) фінальний контакт, під час якого здійснюється її задоволення; 4) постконтакт, коли відбувається
асиміляція отриманого досвіду.
Зазначені феномени виникають на границі кожної стадії контакту та перешкоджають йому.
Відповідно до цього він виділяє чотири вектори суїциду:
1. Інтроективний вектор суїциду: контакт з навколишнім середовищем переривається на стадії
виникнення фігури: людина приймає всередину себе цінності, стандарти, норми і правила, які мають
зовнішнє походження, і уповільнює своє власне прагнення бажанням іншої людини або групи. З одного
боку, без здорових інтроекцій неможливо виховання і навчання, процес соціалізації особистості, під час
яких і відбувається асиміляція переживань. Інструкції дорослих сприймаються дитиною як власні. З часом,
повторюючись, вони стають неусвідомленим досвідом. Таким чином, чужий досвід замінює власні
бажання, людина втрачає здатність до ідентифікації. Під час консультування інтроекцію можна розпізнати
за такими фразами клієнта: «Я нічого не вартий», «Я повинен…», «Мені треба…». Людина ніби розповідає
від першої особи - «Я», а насправді мова йде про іншого (інших) – «Ми», «Нам». Зовні така людина
вигладяє слухняною, вихованою. Важливо помітити внутрішню агресію та енергію саморуйнування,
особливо внутрішній конфлікт: інтроекції піддаються несумісні один з одним уявлення або установки.
Використання інтроекції в якості захисту перед контактом приводить до того, що у людини стає
відсутнім почуття відрази та страх перед власною смертю. Така людина діє так, як вимагають від неї інші.
За класифікацією Е. Дюркгейма [1] такий вектор притаманний альтруїстичним самогубствам: авторитет
(суспільство, група) – подавляють ідентичність особи. Їй необхідно принести себе у жертву соціальній,
філософській або релігійній ідеям. Особливо чутливим до вторгнення інтроектів виявляється підліток.
Важливо дослідити, чи притаманна така схильність йому з дитинства.
Терапевтична допомога на цьому етапі полягає в тому, щоб сприяти формуванню у людини почуття
«Я», посилювати його, навчити клієнта диференціювати власні думки і бажання від думок і бажань іншої
людини. Посилити різницю між «Я» і «Ти». Ефективність спостерігається в тому, що людина починає брати
відповідальність за своє життя на себе, сама починає його створювати, відходячи від позиції жертви.
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2. Проективний вектор суїциду. Використовуючи проекцію, індивід такі властивості, які реально
належить йому самому, приписує навколишньому середовищу. Це стосується бажань та емоцій, за які
людина не хоче відповідати сама або не бере відповідальності за їх прояв. Таким чином відбувається
відкидання існуючої частини власного «Я», наприклад, проявів деструкції або аутоагресії. Не визнаючи ці
частини в самому собі, людина починає знаходити їх в інших людях. В силу проективної установки він
поступово відсторонюється від людей, ізолює себе від оточення, в результаті може отримати пригніченість
або депресію. На думку О. Моховікова додаткова, катартична та атрестуктивна форми проекції формують
цей суїцидальний вектор. Виникає так званий феномен аномії, при якому самознищення виникає через
невдачі в пристосуванні до соціальних змін, що призводить до порушення взаємних зв'язків особистості і
групи. Автор відмічає, що різке почастішання анемічних самогубств відзначається в часи суспільноекономічних криз.
Під час консультування проекції можна розпізнати таким чином: клієнт уникає від висловлювання
власних бажань, почуттів за рахунок приписування їх іншим людям («Мене недооцінюють»), суспільству
«Не варто жити у цьому жахливому світі», обставинам («Після…я втратив надію»).
Клієнт використовує займенник «Воно», «Він», «Вона», «Вони» використовуються замість
займенника «Я». Спостерігається недовірливість, підозрілість, жорстокість з боку таких клієнтів. Важливим
терапевтичним завдання при роботі з такими клієнтами є створення відносин довіри, поступово, крок за
кроком. Тому що терапевт є також частиною того самого світу, на який клієнт розповсюджує своє проекції.
Наступним кроком є необхідність показати клієнтові можливості виходу за систему проекцій. Повертати
клієнтові реальність, неприйняті їм думки, почуття, бажання. Таким чином, допомагаючи клієнтові
відтворювати причетність до життя, звільнюється заблокована, утримана енергія, що була спрямована на
саморуйнування, а поспіль стає енергією, необхідною для здійснення змін. Автор відзначає, що
взаємозв‘язок обох векторів примушує клієнта втрачати ідентичність в само руйнувальній поведінці.
3. Ретрофлексівний вектор суїциду. При ретрофлексії людина зупиняє свою активність на рівні
конкретної дії. Її почуття або бажання залишаються всередині, це стосується всіх видів почуттів, від
ненависті до ніжності, кохання. Найчастіше ця людина не дозволяє собі проявити агресію по відношенню
до справжніх об'єктів, які її викликали. Її прояв зупиняється, наприклад, соромом. І тоді вона розгортається
на саму людину, діючи таким чином проти неї самої. Самогубство з цієї точки зору і є та сама крайня точка
- людина вбиває саму себе замість того, щоб знищити того, хто змусив її страждати.
Ретрофлексівний вектор найбільшою мірою характерний для егоїстичного самогубства за
класифікацією Е. Дюркгейма [1] і еготичного суїциду за класифікацією Е. Шнейдмана [4].В останньому
випадку самогубство є результатом невирішеного інтрапсихічного конфлікту в душі людини між її
частинами, який веде до аутодеструкціі, анігіляції Self. Людина не діє у зовнішньому світі, відчуває себе в
ізоляції, не очікує та не звертається за підтримкою до інших. У консультативній бесіді
ретрофлексіярозпізнається на підставі використання клієнтом таких фраз: «Я себе звинувачую», «Я
жертвую собою», «Я сам собі головний ворог», «Я собі огидний») і прагненням до надмірного контролю
(«Я зобов'язаний себе контролювати»), відгороджується від актуальної ситуації.
Терапевтична допомога в таких випадках включає прийняття і ретельне дотримання балансу
фрустрації (спонукання до дії) і підтримки (подолання настороженості) клієнта. Важливим аспектом є
залучення уваги до тілесних проявів, жестів або рухів, в яких переважно проявляються агресивні
спонукання. Зазвичай на їх утримання ретрофлектори витрачають неймовірну кількість енергії. Важливо
зауважити, що будь-який, навіть самий елементарний рух, якщо він стає для клієнта усвідомленим,
перетворюється в перший крок, спрямований на відновлення контакту з навколишнім середовищем,
наслідком чого є вибір в сторону продовження життя.
4. Конфлюентний вектор суїциду. Злиття, або конфлюенція, традиційно в гештальт-терапії
вважається станом, в якому людина перешкоджає виникненню фігури і пов'язаного з нею збудження.
Таким чином, психічна реальність клієнта представлена фоном. Онтогенетично у житті людини такий стан
найбільш характерний для немовляти, що знаходиться в злитті з матір'ю. У більш дорослому віці вона
може проявлятися у злитті з певною соціальною групою, референтною людиною або будь-яким
незавершеним переживанням (наприклад, «безмежним» горем).Досвід роботи з конфлюентними
суїцидами показує, що їх конфлюенція є дуже енергетично зарядженим станом. Енергія Self, активність
індивіда, в даному випадку є надзвичайно високою, що й обумовлює чималий ризик самознищення. На
кривій контакту цей стан скоріше варто розмістити слідом за еготизмом. Людина не просто повністю
закриває границю по відношенню до дії і самому собі і перестає що-небудь відчувати, вона таким чином
рятується від переживання дії, яка належить їй самій ціною розчинення своєї особистості, повної втрати
ідентичності в якомусь «ми». Така постеготичнаконфлюенція є типовим станом і для жертв тоталітарних
сект.
Розпізнавання конфлюенціі в консультативній бесіді відбувається на основі вживання клієнтом
безособових форм («Якось сумно»), займенника «Ми» («Нам це не під силу») або тверджень в третій особі
(«Люди часто потрапляють в нестерпні ситуації»), в результаті чого виникає неясність, що саме відчуває
людина в дійсності, які її реальні потреби і бажання. «Конфлюентний» клієнт надмірно швидко вступає в
діалог, не дуже розбирається в суті того, що відбувається і не прагне до прояснення ситуації, і бажає
якомога скоріше «злитися» зі співрозмовником в деяку єдність. Конфлюентний вектор спостерігається,
наприклад, у юнацькому віці за наявністю високого ступеня злиття з групою. Конфлюентні самогубства як
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би «поглинають» людину і характеризуються заразливістю, оскільки один суїцид полегшує або призводить
до виникнення наступного, тобто виникає «суіцидальна хвиля».У стані злиття людина не усвідомлює своїх
почуттів і потреб, тому є досить чутливоюдо аутоагресивних дій. Однак, конфлюентні самогубства
зустрічаються і в інші періоди життя людини. Слід зауважити, що конфлюентні суїциди часто виглядають
раптовими і імпульсивними, носіїв цього типу захисту слід визнати однією з серйозних груп ризику.
Терапевтична допомога в цих випадках повинна полягати в м'якому, делікатному і ненав'язливому
контакті, використанні стратегії розрізнення «Моє» - «Не-моє», необхідно систематично проговорювати із
клієнтом його потреби, бажання, почуття. Ретельно працювати над тим, щоб клієнт усвідомлював, що
існують потреби і почуття, що належать тільки йому, і їх наявність не обов'язково пов'язана з небезпекою
роз'єднання із значущими людьми. Допомагають запитання такого типу: «Що Ви зараз відчуваєте?», «Чого
б Вам хотілося зараз?». Вони дозволяють людині зосередитися на самій собі. Це може стати першим
кроком до перегляду конфлюентних взаємин. В решті решт, клієнт почне шукати і знайде способи
досягнення бажаного.
Можна зробити наступні висновки: робота з клієнтом, спрямована на усвідомлення ним власних
цілей є початком шляху до набуття їм особистої свободи в вирішення своїх життєвих та особистих
проблемних ситуацій. Допомога йому у правильному відреагуванні утриманих почуттів не лише
агресивного спектру дозволить звільнити енергію, без якої відповідні зміни не відбудуться.
Типологію суїцидальної поведінки, засновану на гештальт-підході можна вважати сучасною
ефективною стратегією психологічного консультування та психотерапії кризових станів з аутоагресивними
тенденціями не лише прямої суїцидальної спрямованості (наприклад, різного роду залежності, поведінкові
деструкції, психосоматичні захворювання).
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

Сучасна динаміка розвитку суспільства та економічні зміни актуалізують питання розвитку
нестандартно мислячих людей. Важливим завданням сучасного освітнього процесу постає виявлення і
розвиток обдарованих дітей.
Проблема супроводу, підтримки і розвитку обдарованих дітей викликала інтерес як з боку науки, так і
з боку психолого-педагогічної практики. В вітчизняному науковому полі досліджень обдарованості існує
більше 30 концепцій, які є результатом глибоких теоретичних досліджень та практичного досвіду роботи
психологів з обдарованими дітьми та підлітками (Д. Богоявленська, В. Дружинін, Н. Лейтес, М. Холодна,
В. Шадріков).
В нашому дослідженні дотримуємося наступного визначення обдарованості:«це системна якість
психіки, яка розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною високих результатів
в одній або декількох видах діяльності в порівнянні з іншими людьми» [7, с. 5].
Аналіз досліджень різних вчених дозволяє зробити загальний висновок, що обдарованість є
результатом складної взаємодії природних задатків і соціального оточення, який можна виявити в
діяльності дитини і розвивати завдяки ній.
Перед вченими та практиками постає важливе питання: як саме в дошкільному віці, коли ще бракує
соціального досвіду, знань, навичок, виявити обдарованість та талант дитини.
Між цими поняттями існують певні відмінності. Лише розуміючи специфіку цих понять, можна
провести діагностику з виявлення інтелектуальної або творчої обдарованості.
Важливим є питання діагностики здібностей дитини, особливостей, успішності та ефективності
виконання завдань у тій діяльності, де дитина можливо і є обдарованою, а фактичної можливості
спробувати себе у дитини не має можливості.
Наприклад, дитина може бути музично обдарованою, а фінансові можливості батьків обмежені.
Задатки у дитини можуть проявлятися, бо вони є природними, але в подальшому без практики неможливо
набути власні способи специфічної діяльності.
Важливо враховувати і той факт, що не будь-яка діяльність розвиває здібності, а лише діяльність,
викликана власними пізнавальними потребами. На думку В. Юркевич, саме мотиваційна складова може
виступати «жорсткою умовою» для розвитку будь-яких здібностей [9, с. 23].
Варто зауважити, що саме наявність цієї власної пізнавальної потреби і є однією із ознак
обдарованості, особливо у дошкільному віці.
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Стає очевидною провідна роль діагностики і виявлення особливих задатків у дітей – дошкільників,
молодших школярів та підлітків, та їх психологічного супроводу.
Важливим завданням для дошкільних навчальних закладів є не передача знань, а створення умов
для поглиблення цих знань і розробка на їх основі нових, необхідних для життя, створення дітьми власних
моделей опанування реальності.
Забезпечення психологічного супроводу залежить від врахування вікових, типових та індивідуальних
особливостей дитини.
Тому виникає необхідність виокремлення індивідуальних особливостей психіки та діяльності
особистості, розвиток яких необхідно забезпечити.
Д. Богоявленська, Л. Виготський,,І. Гарвасюк, Л. Морозова вважають обдарованість в дошкільному
віці як потенціал психічного розвитку і лише майбутнє дитини може підтвердить її обдарованість [1, 2,
3, 6].
Слід зазначити умовність оцінки конкретної дитини як обдарованої, особливо на ранніх етапах
онтогенетичного розвитку. Навіть самі видатні здібності дитини не є прямим і достатнім показником її
досягнень в майбутньому.
При забезпеченні психологічного супроводу обдарованої дитини необхідно враховувати деякі
загальні специфічні особливості обдарованості.
Так більшість обдарованих дітей впевнено висловлюються і відстоюють свою думку, аргументують її,
знаходять нестандартні шляхи вирішення завдань.
Аналіз психологічної літератури і практика роботи практичних психологів свідчить, що у обдарованої
дитини більш розвинена рефлексія, інтровертне мислення, при виникненні утруднень в розв‘язанні задачі
обдарована дитина самостійно може виявити їх причину, хоча навіть не кожна доросла людина спроможна
зробити це.
Забезпечення психологічного супроводу обдарованої дитини залежить і від того факту, що
обдарованість об'єднує пізнавальну, емоційну, вольову, мотиваційну, психофізіологічну і інші сфери
психіки. Необхідно звернути увагу на невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним
розвитком. Ці аспекти необхідно враховувати при плануванні діагностики, розробки розвиваючих і
корекційних програм, складанні відповідних рекомендацій батькам.
В дошкільному віці практичні психологи виокремлюють ознаки обдарованості, які можуть бути як
постійними так і тимчасовими, явними або прихованими (потенційними), можуть виявлятися у вигляді
високого рівня розвитку загальних або спеціальних (інтелектуальних, академічних, художніх,
психомоторних, лідерських, технічних) здібностей.
Саме освітнє середовище в цьому випадку забезпечує становлення обдарованості. Необхідно
враховувати високий рівень самосвідомості обдарованих дітей, який супроводжується раннім
усвідомленням дитиною своєї відмінності від інших.
Оточенням це може сприйматися негативно,в результаті дитина стає невпевненою, гальмується
емоційний і особистісний розвиток. А з іншого боку, сприйняття дитиною і оточуючими обдарованості як
певної відмінності, «елітності», може формувати почуття переваги над іншими, що такожможе сприяти
особистісним і міжособистісним порушенням.
Так на думку Л. Холлінгуорт важливо враховувати, що традиційна система дошкільного навчання та
виховання може бути нецікавою для такої дитини і це може призвести до дисциплінарних порушень,
асоціальних проявів. Невиконання стандартних вимог, особливо якщо вони йдуть врозріз з інтересами
дитини призводить до порушення міжособистісних кордонів.
Обдаровані діти надають перевагу у спілкуванні дорослим або іграм з дітьми старшого віку. Сфера їх
спілкування з однолітками стає обмеженою і їм важко ставати лідерами. На думку Д. Уітмора обдарована
дитина прагне до досконалості, що безпосередньо впливає на її самооцінку.
Практичний психолог, організуючі роботу з такими дітьми має враховувати і їх гіперчутливість,
вразливість, емоційну нестабільність, відволікання, яке пояснюється реакцією на різного роду подразники і
стимули.
В обдарованих дітей виникають міжособистісні конфлікти з дорослими у зв‘язку з потребою в їх увазі.
В цих випадках потрібно працювати з дорослими, допомагати формуванню здорових кордонів як
дорослого, так і дитини, формуванню адекватних реакцій на таку поведінку дітей, своєчасно вирішувати
конфлікти.
Рекомендується проводити діагностичну роботу з обдарованими дітьми таким чином, щоб можна
було виокремити окремі здібності та відповідний тип обдарованості. Здібності лише вказують на
можливості дитини щось створювати, виконувати певну діяльність. Вони не завжди є показником
обдарованості. Так, на думку Б. Теплова[8] і В. Юркевич [9] обдарованість –генетично закладені якості, які,
поєднуючись з вміннями і навичками, проявляються в діяльності. Дитина на початку свого життя лише
проявляє талант, а не є талантом.
Про важливість психологічного супроводу обдарованої дитини казав ще Л. Виготський, стверджуючи,
що необхідно розвивати здібності дитини, через надання їй умов для реалізації своїх можливостей у
вільній діяльності. Вчений виражає впевненість у тому, що якщо майбутньому або дійсному таланту не
надавати вчасну професійну і особистісну підтримку, то він втратить свій творчий потенціал. При створенні
спеціальних умов талант можна розвивати, і лише тоді можна отримати генія [2].
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В своїх дослідженнях Д. Богоявленська [1] та В. Дружинін [4] звернули увагу на існування такого виду
обдарованості, як творча обдарованість, під якою розуміється здатність до творчої самореалізації в різних
галузях діяльності. Вони вважають її певною якістю психіки, яка буде формуватися протягом всього життя
людини.
Подібну думку висловлює І. Малахова, яка розуміє креативність як загальну універсальну творчу
спроможність, як комплекс властивостей і якостей особистості, які забезпечують їй можливість проявити
себе в будь-якому виді людської діяльності [5, с. 117].
Як ми бачимо, для забезпечення якісного психологічного супроводу обдарованої дитини дошкільного
віку, необхідно з'ясувати спільне і відмінне в поняттях здібності, обдарованість, креативність і провести їх
ретельну діагностику. Первинна діагностика обдарованої дитини є досить важливою і відбувається саме у
дошкільному віці. Своєчасна підтримка дитини, робота з вихователями і педагогами ДОЗ, батьками і її
оточенням забезпечить необхідний розвиток обдарованої дитини. Це є вагомим внеском в збереження
творчого потенціалу нації і суспільства.
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Ярослав Нестеренко
(Черкаси, Україна)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРИЗОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ФОРМАТІ ЛОНГРИДУ
На сьогодні зацікавити аудиторію, спонукати її до активних дій покликані будь-які заходи, що
популяризують інформацію пізнавального, патріотичного, профілактичного спрямування. Таку масовість
здатний забезпечити інтернет, який дає змогу реалізувати різноманітні сфери зацікавлень, залучити
потенційну й цільову аудиторію. Ефективним мультимедійним форматом подання текстової інформації в
усесвітній мережі слугує лонгрид (англ. longread – довге читання).
Аналіз наукової літератури засвідчує, що в цій царині запропоновано типологію різновидів лонгриду
(О. Тарасов [1]); схарактеризовано специфіку медіаформату (І. Фанта [7]; А. Смутко [6]); представлено
практичні рекомендації щодо створення мультимедійних лонгридів (В. Пуля [5, с. 44–45]; О. Тарасов [1];
О. Нестеренко [2; 3; 4]) тощо.
В аспекті порушеної проблеми потребує наукового обґрунтування тематичне наповнення лонгриду,
що представляє діяльність рятувальників в умовах ліквідації наслідків кризових ситуацій та запобігання їм.
Актуальність дослідження вмотивована практичною потребою створення на платформі «Tilda
Publishing» інформаційного продукту «Абетка безпеки в кризових ситуаціях» у форматі лонгриду та
розміщення його в інтернеті для інформування населення про правила поводження в надзвичайних
ситуаціях, профілактику кризових явищ, популяризацію діяльності рятувальників. Вибір змістового
наповнення лонгриду зумовлений актуальністю порушеної проблематики, що особливо важливо з огляду
на останню резонансну надзвичайну ситуацію – пожежу в Інституті морської біології НАН України й
Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (4 грудня 2019 року), де загинуло
16 осіб і постраждало 32 особи.
Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності створення блоку інформаційно-консультаційних
матеріалів про кризові ситуації, їх профілактику й реагування в надзвичайних умовах.
Важливим індикатором кризових явищ є надзвичайні ситуації, що, за класифікацією ДСНС,
диференційовані на природні, техногенні й соціально-політичні; відповідно до ареалу поширення, їх
типологізують на локальні, регіональні та національні.
Пожежники-рятувальники виконують роботи, пов‘язані з пожежогасінням, повенями, природними
катастрофами та іншими непередбачуваними нещасними випадками, а також ліквідують їхні наслідки
(наприклад, дорожньо-транспортний випадок, нафтове забруднення тощо). Рятувальні роботи
надзвичайно небезпечні й потребують довірливої співпраці – неправильне рішення або поведінка можуть
загрожувати здоров‘ю, життю або майну рятувальника чи здоров‘ю, життю або майну інших людей. У
зв‘язку з цим набуває актуальності проблема дотримання прав людей, які працюють у надзвичайних
ситуаціях.
На сьогодні електронні медіа реалізують спроби популяризувати інформацію про надзвичайні
ситуації, героїзм й оперативність рятувальників. Через війну на Сході України надзвичайники, крім
порятунку людей та реагування на надзвичайні ситуації природного й техногенного характеру, узяли на
себе відновлення життєдіяльності населених пунктів на територіях, звільнених від терористів. На базі
ДСНС України створено Міжвідомчий координаційний штаб, який опікується питанням соціального
забезпечення переселенців із зони АТО. Рятувальникам доводиться виконувати непросту роботу в нових
умовах: вони надають допомогу людям, гарантуючи їх безпечне переміщення зі Сходу України, надають
психологічну підтримку людям, збирають і доставляють гуманітарну допомогу, розбирають завали й
відбудовують об‘єкти життєзабезпечення. Там, де потрібна допомога, рятувальники йдуть першими.
З огляду на суспільну запотребуваність зазначеної тематики, уважаємо доцільним створення
мультимедійного лонгриду «Абетка безпеки в кризових ситуаціях». Інформаційний продукт, що є
ідеальною еволюцією формату журнальної статті в інтернеті, покликаний стати своєрідним довідником,
корисним порадником для цільової аудиторії.
Фактичний матеріал представлений у вигляді трьох блоків інформації. Перший блок репрезентує
узагальнений портрет рятувальників, подає інформацію про структуру, функції ДСНС, по суті, відповідає
на запитання хто? Другий блок містить статистику надзвичайних ситуацій за 2019 рік, представлену у
вигляді інфографіки, текстового й ілюстративного матеріалу. Змістове наповнення цієї частини дає
відповідь на запитання що трапилося? де трапилося? коли трапилося? У третьому блоці вміщено
пізнавальні й корисні текстові та інтерактивні матеріали, спрямовані на профілактичну роботу щодо
запобігання кризовим ситуаціям. Частина матеріалів містить корисні поради та правила поводження в
зимовий період. Інформаційний контент покликаний дати відповідь на запитання як запобігти?
Оригінальність і самобутність мультимедійного інтернет-проекту у форматі лонгриду засвідчують такі
складники: різнотематичне й різножанрове змістове наповнення, фото- та відеоматеріали, аналітична
інформація, інфографіка тощо. Створення медіапроекту вмотивоване потребою надати цільовій аудиторії
якісний і корисний продукт.
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У процесі виготовлення творчого доробку, доступного для сприймання аудиторією, використано
достовірні джерела інформації: статистичні дані, публікації інших засобів масової інформації, інтернетресурси, власні фото й відео. Основним джерелом інформації слугував сайт Головного управління ДСНС
України, інші інтернет-ресурси.
Отже, ідея авторського проекту полягає в розробленні та створенні інформаційного продукту
«Абетка безпеки в кризових ситуаціях» у форматі лонгриду, що має на меті презентувати пізнавальні й
корисні текстові та інтерактивні матеріали, які сприятимуть формуванню зацікавленості діяльністю
рятувальників і служб із надзвичайних ситуацій, а також виконуватимуть профілактичну функцію,
сприятимуть запобіганню кризовим ситуаціям, формуватимуть правила поводження в надзвичайних
умовах.
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ПСИХОЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З РЕСПОНДЕНТОМ ЯК АСПЕКТ РОБОТИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА
У добу активної технічної революції різні ЗМІ, серед яких і телебачення, стають невід‘ємною
частиною нашого повсякденного життя. Відтак, принципи та стандарти, а також продукт, який транслюють
медіа, стають визначальними в формуванні світогляду частини українського населення. Телебачення за
період існування розвинулося від простого озвучування новин до сучасних найскладніших телевізійних
форматів з використанням найновіших досягнень комп‘ютерної графіки та супутникових телемостів. Відтак
воно стало потужним інструментом залучення людини до суспільного життя, адже може охопити
найбільшу частину соціуму. Це відбувається передусім завдяки його можливостям, що зумовлюють
специфіку телебачення як засобу створення й каналу транслювання повідомлення.
Нині українські телеканали пропонують своїм телеглядачам різноманітні програми як у тематичному,
так і в жанровому аспекті. Кожен телевізійний ЗМК прагне представити медійні продукти якомога ширшого
спектру, аби зацікавити аудиторію і задовольнити її інформаційні, пізнавальні, розважальні потреби.
Почасти тележурналісти вдаються до синкретизму, об‘єднавши в одному телепродукті різні жанри з метою
залучити максимальну кількість глядачів до свого ЗМІ. Однак у теорії та практиці телевізійної журналістики
є кілька основоположних жанрів ТБ, які із часом та глобалізацією не втрачають своєї популярності та
значущості.
Із-поміж основних жанрів телебачення, які не зазнають значних змін та модернізації, чільне місце
посідає інтерв‘ю. Нині в сучасному глобалізованому світі цей жанр є одним з основних серед діалогічних
форматів, оскільки стосується безпосередньо отримання інформації або погляду на ту чи ту подію,
ситуацію, процес.
Чимало українських та іноземних науковців досліджували жанр інтерв‘ю. Зокрема, серед українських
науковців цим жанром цікавилися В. Бабенко [1], В. Гоян [2], З. Дмитровський [3], А. Яковець [7]. Крім того
варто згадати праці іноземних дослідників інтерв‘ю, зокрема, російських науковців – В. Цвика [6],
М. Лукіну [4].
Телевізійне інтерв‘ю нині є одним із найактуальніших жанрів на сучасному ТБ. Цей жанр є
найзатребуванішим, домінантним в ефірі, оскільки більшість програм набувають форм розгорнутого
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діалогу. Саме тому актуальність роботи зумовлена необхідністю дослідження психологічних особливостей
взаємодії між респондентом та журналістом під час комунікування в ефірі. Важливе значення має аналіз
міжособистісних складників спілкування учасників процесу та його застосування ведучим у жанрі телевізійного
інтерв‘ю. У роботі зосереджено увагу не на соціальному аспекті професійної розмови комуніканта з
комунікатом, який досить широко висвітлений у науковій літературі, а на психологічному, якого майже не
вивчали дослідники. Відтак, мета пропонованої статті полягає у виокремленні психологічних аспектів
роботи тележурналіста під час підготовки та проведення телевізійного інтерв‘ю.
На думку дослідника С. Муратова [5], інтерв‘ю – обмін думками, поглядами, фактами, відомостями, а
також його вивчають у контексті розмовного мовлення в цілому. Прототипом інтерв‘ю є розмовний діалог, і
воно успадковує певні його ознаки в дещо зміненому вигляді: зберігає часткову спонтанність, ситуативність
і певну невимушеність, оскільки інтерв‘ю – це публічний діалог, що має офіційний характер. Саме
телевізійне інтерв‘ю дає можливість глядачеві найширше і найемоційніше сприйняти інформацію, що
надходить від її джерела – спікера, особи, що говорить. Тільки завдяки телебаченню можна насправді
побачити людину, оцінити рівень її впевненості у відповідях, а отже, зробити висновки про ступінь
правдивості інформації.
Телевізійне інтерв‘ю – інформаційно-аналітична програма, основою якої є розмова між журналістом
та респондентом. Вона має тематичну та композиційну цілісність, побудована за певним алгоритмом з
фіксованою кількістю запитань та відповідей. Такий телевізійний продукт має на меті проінформувати
глядача про останні події в місті та регіоні, подати цікаву інформацію, яка була би корисною для жителів
певного регіону.
Однією з головних суспільних проблем є нездатність та неготовність людей різних вікових та
професійних груп встановлювати й підтримувати один з одним особистісні й ділові взаємини. Така
проблема виникає через недостатній рівень комунікативної компетенції особистості, через що досить
часто виникають комунікативні бар‘єри, які іноді важко долати на міжособистісному рівні.
Комунікативна компетентність – це самостійно реалізована здатність особистості застосовувати в
конкретному спілкуванні знання мови, ефективно взаємодіяти в різних соціальних групах, використовуючи
достатні та необхідні вербальні й невербальні ресурси, що є інструментом для точних дій під час
передання та прийому інформації; це майстерність у виборі стратегій і тактик. Наявність у людини
комунікативної компетентності розкриває перед нею широкий спектр можливостей для активної взаємодії з
іншими людьми в різних сферах діяльності: навчальній, професійній, культурній та інших [4].
За нашими спостереженнями, найбільш повно розкрити психологічні аспекти журналіст може на двох
етапах: підготовки та проведення телевізійного інтерв‘ю. Отже, розглянемо їх детальніше. Основна мета
підготовки – розробити схему інтерв‘ю. Для цього потрібно ознайомитися з темою, проаналізувати рівень
фаховості гостя, сформулювати запитання, які необхідно поставити. Результатом цього етапу є робоча
схема інтерв‘ю. Підготовка інтерв‘ю також передбачає створення умов для його проведення: комфортне
приміщення, відсутність інтершуму. Для інтерв‘ю потрібно відвести достатню кількість часу: аби
підготуватися психологічно, щоб проводити інтерв‘ю без стресу.
Отже, на цьому етапі виокремлюємо такі психологічні аспекти роботи над інтерв‘ю:
– організація роботи (створення комфортних умов);
– налагодження контакту з різними організаціями (фахівцями, експертами);
– робота з різноманітними інформаційними джерелами;
– «діагностика» характерів людей – героїв програми (сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік).
Наступним важливим етапом створення телевізійного інтерв‘ю є етап проведення. У процесі
безпосередньо інтерв‘ю журналіст має врахувати такі психологічні особливості комунікування, щоб
забезпечити ефективну та комфортну бесіду:
– привітання та представлення респондента;
– звертання до співрозмовника, називаючи його ім‘я;
– завоювання довіри комуніканта;
– постановка запитань «за послідовністю»;
– утримувати «зоровий контакт» зі співрозмовником;
– створення необхідного настрою розмови;
– невербальне спілкування;
– подяка за інтерв‘ю.
Особливості та результати взаємодії між людьми значною мірою залежать від того, як останні
сприймають, розуміють і відтворюють поведінку одне одного, оцінюють можливості інших учасників
спілкування та власні.
Отже, ведучий телевізійного інтерв‘ю – це журналіст, який має професійні навички та низку
природних особливостей зовнішності, поведінки, мислення тощо. Роль ведучого програми такого жанру
полягає, насамперед, у комунікуванні з героєм програми. Для цього ведучому необхідно серйозно
готуватися до кожної програми як в інформаційному, так і в психологічному плані. Виокремлюють основні
психологічні аспекти під час підготовки телеведучого до інтерв‘ю: створення комфортних умов,
налагодження контакту із різними організаціями, робота із різноманітними інформаційними джерелами;
«діагностика» характерів людей – героїв програми.
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Крім того, журналіст має дотримуватися рекомендацій, які створять ефективну комунікацію у
психологічному аспекті уже безпосередньо під час запису інтерв‘ю: привітання та представлення
респондента; звертання по імені; завоювання довіри комуніканта; налагодження та утримання зорового
контакту; постановка запитань «за послідовністю»; створення необхідного настрою розмови; дотримання
невербальних аспектів спілкування та вдячність співрозмовнику за інтерв‘ю.
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РОЛЬ МЕДІА В УТВЕРДЖЕННІ СТАТУСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ГЛОБАЛЬНОЇ:
КОНТЕНТ ТА ІНСТРУМЕНТИ
Англійська мова щороку набирає стрімкого розвитку, з огляду на глобалізаційні процеси підкорює
сучасний світ і стає основним засобом міжкультурної комунікації. Статистика засвідчує, що англійською
мовою нині вільно володіють близько 670 млн осіб, а в межах «розумної компетентності» – приблизно 1,21,5 млрд. осіб. Фахівці стверджують, що до англомовного світу належить близько півтора мільярда
осіб [2, с. 95]. За словами Д. Кристала, світовий статус мови детермінований зовнішніми чинниками, які
стосуються лише «могутності» народу, що є її носієм. Поняття «могутність» інтерпретують у політичному,
економічному, технологічному, освітньому та культурному контекстах [5, с. 251].
У науковій та публіцистичній літературі запропоновано низку публікацій, присвячених аналізові
статусу англійської мови в умовах світової глобалізації (Д. Греддол [6], Д. Кристал [5], О. Хоменко [2] та
інші).
У соціолінгвістиці представлено кілька класифікацій результатів еволюціонування англійської мови.
Традиційно англійську мову диференціюють у такий спосіб:
1) англійська як рідна («English as a native/ the first language»), якою спілкуються її носії («Native/first
language speakers») у Великобританії, Північній Америці, Австралії та Новій Зеландії (на своїй первісній
батьківщині йу колоніальних поселеннях, де жителі європейського походження становлять демографічну
більшість);
2) англійська як офіційна мова («English as the second language») або креольська англійська («Creole
English»), якою спілкуються всі ті, для кого англійська мова не є рідною, а другою («Second language
speakers»), у цьому разі її використовують як офіційний засіб внутрішньодержавного й міжособистісного
спілкування;
3) англійська як іноземна («English as a foreign language»), що застосовують як засіб спілкування всі,
хто вивчає англійську мову як іноземну; така модель останнім часом зазнає критики, оскільки її складно
застосувати в контексті мультилінгвізму [2, с. 203].
Інша класична модель класифікує варіанти англійської мови у вигляді трьох концентричних кіл:
1) «іnner circle» – внутрішнє коло, що охоплює переважно носіїв мови таких країн, як
Великобританія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія; наприкінці ХХ ст. вони становили 5,5 %
населення світу (400 млн носіїв);
2) «outer circle» – охоплює території, де англійську мову вивчають і використовують як другу мову;
сюди належать переважно колишні колонії Британської імперії, де англійська мова слугує засобом для
комунікації між спільнотами, які розмовляють різними мовами;
3) «expanding circle» – ті, хто вивчає англійську мову як іноземну; належать території, які з середини
ХХ ст. зазнали найбільшого зростання.
Наковці зауважують, щоті, хто належить до «outer circle» та «expanding circle», суттєво перевищують
за своєю чисельністю носіїв мови. Згідно з твердженням дослідника Д. Греддола, саме ці дві категорії
вирішуватимуть долю англійської мови в майбутньому [6].
Глобальну роль англійської мови в сучасному світі влучно описує відомий англійський лінгвіст
Д. Кристалл у книзі «English as a Global Language», наголошуючи на ролі засобів масової інформації в
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просуванні та поширенні англійської мови й масової культури в національних медіа [5, c. 120]. Загальна
кількість медіатекстів англійською мовою, щодня поширюваних каналами ЗМІ, помітно перевершує
чисельність інформаційних продуктів іншими мовами. У національних мас-медіа практично всіх країн світу
простежуване підкорення зразків англомовною масовою аудиторією.
Великий масив медіатекстів, розміщених, зокрема, у мережі Інтернет, спрямований на
популяризацію вивчення англійської мови. Інтернет-видання «Кореспондент» формулює п‘ять важливих
мотиваційних порад для опанування англійської мови:
1) поставити конкретну мету, наприклад, не просто говорити англійською, а скласти підсумковий
тест на більш ніж 90 балів;
2) знайти щось захопливе у вивченні англійської та запланувати її опанування як своє хобі;
рекомендовано читати хоча б одну статтю англійською мовою щодня, переглядати фільми та ін.;
3) щодня планувати конкретний часдля вивчення англійської мови; скласти графік, за яким
щонайменше годину працювати над опануванням іноземної мови;
4) передбачити живе спілкування з носіями мови або з тими, хто спроможний практикувати вивчення
англійської мови;
5) пишатися своїми щоденними успіхами й нагороджувати себе за досягнення цілей [3].
Журналісти «BBC Ukraine», покликаючись до лінгвістичних розвідок,зазначають, що комунікативні
навички іноземною мовою можна здобути за тижні, а опанувати базовий рівень будь-якої мови – усього за
кілька місяців. Звичайно, особа не одразу зможе читати літературу мовою оригіналу, але вивчити
кількадесят розмовних фраз, дібрати спеціальну термінологію для теми у сфері журналістики, дипломатії
чи просто для себе цілком можливо. Як зазначає Б. Льюїс, найбільший бар‘єр на початку – це
невпевненість. Експерти пояснюють, що зважитися на розмову дуже важливо, якщо людина прагнете
досягти успіху в іноземній мові. М. Гайслер уважає, що повне занурення є ключем до швидкого опанування
іноземної мови. Що більше людина поринаєте в мову, наприклад, читає книги, слухає радіо або
спілкуєтеся з носіями, то швидшим буде прогрес [1].
Для більш докладного аналізу варто схарактеризувати спецпроект ВВС «Learning
English»(https://www.bbc.com/russian/learning-english) – усесвітньо відомий сервіс для вивчення англійської
мови та культури, що пропонує навчання англійської мови за рівнями у вигляді курсів, де в цікавій
відеоформі користувач зможе опанувати всі тонкощі англійської мови та закріпити пройдений матеріал за
допомогою вправ. Особливістю проекту є те, що навчання проводять не тільки професійні викладачі, а й
волонтери з різних куточків світу, які діляться своїм досвідом засвоєння іноземної мови.
На сайті доступні навчальні курси для різних рівнів, частина курсів поділена за тематикою: англійська
мова в університеті, на роботі, у новинах тощо. На ресурсі представлена можливість вивчати британську
англійську мову з рівня «lower intermediate» (нижчого від середнього), безліч напрямів, відео та
аудіоматеріалів з текстівкою і транскрипцією. Користувачеві запропоновано вивчити на основі новинних
заголовків різну тематичну лексику, ознайомитися зі сталими висловами, які притаманні іноземцям.
Особливу популярність мають короткі ролики про граматику(«6 Minute Grammar (basic)»), розмовну
англійську («English In A Minute Give us a minute and we'll give you English»), огляд новин (News Review).
Більшість матеріалів подано в ігровій формі, а також у вигляді цікавих тестів, тому навіть дітям буде до
вподоби вивчення англійської мови. Курс «6 Minutes English» – це шестихвилинні ролики на різні теми.
Ресурс має рубрику «English every day» (англійська мова на щодень), де подано тематичний матеріал,
зокрема шоу-вікторини, тест «Як правильно ви зрозуміли пройдений матеріал», цікаві лайфхаки та
відеовікторини. Крім того, наявні навчальні джерела, що доступні в «YouTube», «Instagram», «Telegram»,
«Facebook». Викладачі й експерти ресурсу обговорюють тонкощі перекладу англійської мови, а також
спілкуються англійською мовою.
Отже, глобалізація світового інформаційного простору суттєво розширила вплив англійської мови.
Світовий статус англійської мови зумовлений зовнішніми чинниками, які стосуються вагомості та
впливовості народу, що є її носієм. Завдяки мас-медійним навчальним ресурсам, користувачі отримують
доступ до інформаційних програм, що стимулюють пізнавальну активність, індивідуалізують опанування
іноземних мов.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Амиржан Сейтенов
(Нур-Султан, Казахстан)
RISK MANAGEMENT IN CLOUD COMPUTING
Abstract: Nowadays Cloud Technology growing rapidly. Data spreading over the Internet without limits on
hardware and software now is more and more popular. It is a key reason why many organizations moving
towards Clouds. However, there are many disadvantages like threats. A threat can be either intentional or
accidental. In this paper, we consider about the threats and security issues.
Keywords: cloud computing, Types of Clouds, threats, risk managment.
1 INTRODUCTION
Cloud computing is shared pools of configurable computer system resources that can be rapidly provided
with minimal management effort, over the Internet. Cloud computing allows companies to minimize up-front IT
infrastructure costs. There are different types of cloud public, private, community and hybrid that we will discuss
below. Also Cloud computing is based on different services over a network like Software as a Service (SaaS),
Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service(IaaS). However, many organizations face problems
as threats and vulnerabilities. So to prevent data leak or exposure we need to know what we facing with and how
to manage this problems. Based on Cloud Security Alliance (CSA) and our research the identified threats and
their impacts we will discuss in this paper.
2 What’s cloud computing?
Cloud computing is a service where you can gain access to some capabilities like extra storage and
computer resources [Huth and Cebula, 2011, p. 1]. One of the examples of cloud technologies: Google services
(Gmail, Google Photo, Google Play), Dropbox, Yandex (Disk, Mail) etc.
3 Types of Clouds.
There are various types of cloud services depending on your needs. There dividing on four main types:
1. Public cloud – type of cloud where anyone can get an access. All you need is internet connection.
2. Private cloud – Specific type of cloud for limited group or organizations with their software and solutions.
3. Community cloud – For specific type of community that share common goals or organizations with
mutual software.
4. Hybrid cloud – Mixed types of cloud. Mixture of public, private or community clouds.
4 Cloud computing services.
Cloud computing based on different patterns. Understanding the basics helps to recognize future threats
and vulnerabilities [Hurwitz, Kaufman & Dr. Fern Halper, 2012, p. 14].
IaaS (Infrastructure as a Service) – This infrastructure helps to manage servers, virtualization and storage.
Other components such as applications, data, runtime, OS managed by client.
PaaS (Platform as a Service) – This type of service provides client own OS, applications and servers, it
only remains to make some adjustments.
SaaS (Software as a Service) – Clients gets everything. Components such as servers, applications, data,
OS, storage, networking already set up. Example: gmail.com
5 Cloud computing threats.
1. Abuse and Nefarious use of cloud computing.
Usually providers do not control what their clients do on the clouds. Slight process of registration and
uncontrolled traffic attracts malefactors. They use Cloud Computing Services for malicious purposes like setting
up botnets, spamming, spreading malwares [Naseem and Professor A.B. Sasankar, 2016, p. 3].
Examples of exploits attackers can set up on cloud servers:
 Password and key cracking
 DDOS
 Launching dynamic attack points
 Hosting malicious data
 Botnet command and control
 CAPTCHA solving [Claycomb, 2012, p. 10]
2. Malicious Insider
The one of the biggest fears of any organization – insider risks. This threat most amplified in Cloud
Computing Services, especially in hybrid clouds because of their mixed platforms. Insider can easily break
organization protocols, destroy timelines and gain access to database. Best solution for this problem is to make
system of access permissions. The threat of malicious attacks has increased due to lack of transparency in cloud
provider‘s processes and procedures [Mathisen, 2011, pp. 208-212].
3. Data loss or Leakage.
There are many ways, which users may use to destroy the data. Some of them is malicious insiders,
inappropriate sharing data between users, policy corruption and sharing unencrypted data.
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―The impact that malicious insiders can have on an organization is considerable, given their level of access
and ability to infiltrate organizations and assets. Brand damage, financial impact, and productivity losses are just
some of the ways a malicious insider can affect an operation. As organizations adopt cloud services, the human
element takes on an even more profound importance. It is critical therefore that consumer of cloud services
understand what providers are doing to detect and defend against the malicious insider threat‖ [Cloud Security
Alliance, 2010, p. 10].
4. Virtualized Technology [Bamiah and Brohi, 2011, p. 3]
Technology of Cloud Computing consist of virtualization, which means user‘s application located on virtual
machines (VM) within shared infrastructure. For security purposes providers dividing each VM machines from
each other so if any of them is malicious it will not affect the others. Hypervisors fully responsible for dividing each
station, it makes them main target for hackers.
6 Risk Assessment of Cloud Computing
First, before making some changes or implement security methods we need to read ISO/IEC 27xxx. It is
special document made by International Organization of Standardization.
 ISO 27000x. The international standard for information security practices remains one of the best
resources for information security guidance [Lebeaux et al., 2014, p. 4]. The standard follows a risk-based
approach to prioritizing security emphases and contains practical data control strategies. In addition, the standard
goes beyond confidentiality and also covers availability and integrity—all of which are applicable to managing
third-party service providers. All CSPs should attest to being ISO 27000x compliant.
7 Risk management
Important part of research its risk management, it is plays an important role in different fields such as
statistics, system of analysis, economics, biology and operation research. Risk is a possibility of a hazardous
event occurring that will have an impact on the achievement of objectives. Risk is measured in terms of
consequence (or impact) and likelihood of the event [Misra, 2008, pp. 667-681].
There are several concepts in risk management: an asset is something that have value for organization,
unwanted incident is an event that decrease value of asset, and threat is potential cause of an unwanted incident
[Djermame, Armstrong, Guitart & Macias, 2016, p. 2]. For example, server is asset; threat might be a virus;
forgetting update server‘s anti-virus leads to unwanted incident, a hacker getting access to server.
CONCLUSION
Here are we discussed about technology and their risks of cloud computing. Exposed keys definitions,
service models and some existing security threats. In fact, that Cloud computing very popular right now and have
tendencies to grow up. Cloud computing offers many benefits as flexibility, low costs, availability, security in some
cases, but it also is vulnerable to threats. As the number users of cloud computing increase, it is highly increasing
a risk that hackers will try to find out a new ways to exploit vulnerabilities in the system. There are many
undisclosed problems and risks that we do not know nothing yet in cloud computing that increase the threat of
data being compromised. By providing high security level of Cloud computing companies can establish trust in
new technology. For these reasons we discussed about known threats and their management. In author‘s humble
opinion theme of Cloud computing management should be more studied and increase its grow.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Павло Братюк
(Львів, Україна)
НАСЛІДОК ІЗ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Спільна властивість фізичних систем різної природи
Парадокс енергій порушеної рівноваги важеля це не поодинокий прояв, а спільна властивість
фізичних систем різної природи [1]. Першопричини її невідомі:
1) чому енергія, набута за рахунок роботи, що порушила рівновагу, може бути більша за енергію,
витрачену на виконання цієї роботи;
2) чому порушення рівноваги енергій не порушує закон збереження енергії.
Аналіз формулювань закону збереження енергії
Тексти формулювань закону збереження енергії в [2, с. 120; 3, с. 176; 4, с. 216; 5, с. 101; 6, с. 242;
7, с. 214] дещо різняться, хоча описують одну й ту ж сутність.
Так, в [2] маємо: «Якщо в замкнутій системі діють консервативні сили, то повна механічна енергія
системи є величиною незмінною. Можливе лише взаємне перетворення потенціальної та кінетичної
енергій системи. Eм = Ек + Еп = const.».
В [3]: «Якщо ізольовані від зовнішнього впливу тіла взаємодіють між собою силами тяжіння і
пружності, то їхня повна механічна енергія залишається незмінною під час руху, тобто завжди
справджується співвідношення: E = Ек + Еп = const. При цьому енергія не створюється з нічого і не зникає,
а тільки переходить з потенціальної в кінетичну енергію і навпаки».
В [4]: «Закон збереження енергії: В ізольованій системі тіл повна механічна енергія (сума енергії
потенціальної та кінетичної) є величиною незмінною. Еп + Ек = constans» (переклад з польської автора).
В [5]: «…Часто кажуть про продукування чи витрачання енергії. Але, щоб висловлюватись
правильно, слід казати про перетворення одного виду енергії в інший. Це виникає з важливого загального
правила: енергію не можна знищити або створити. Це правило називаємо законом збереження енергії»
(переклад з польської автора).
В [6] маємо такий опис: «…Суму кінетичної та потенціальної енергій тіла називають повною
механічною енергію тіла: E = Eк + Eп. Кінетична й потенціальна енергії тіл можуть змінюватися із часом, але
в замкненій системі їх сума залишається сталою… робота сил пружності (тяжіння) визначається зміною їх
потенціальної енергії, взятої з протилежним знаком, A = –(Eп2 – Eп1). Разом з тим, робота тих самих сил
визначається зміною їх кінетичної енергії, A = Eк2 – Eк1. Прирівнявши ці вирази, отримаємо –(Eп2 –
Eп1) = Eк2 – Eк1, або: Eк1 + Eп1 = Eк2+ Eп2. Цей вираз є математичним рівнянням закону збереження повної
механічної енергії».
Й далі: «Закон збереження і перетворення повної механічної енергії: повна механічна енергія
замкненої системи тіл, які взаємодіють силами тяжіння або (та) пружності, залишається незмінною за будьяких взаємодій тіл між собою».
Необхідно зауважити, що в [6] наголошено: математичний вираз закону збереження повної
механічної енергії – це рівняння. Водночас, рівняння – це форма математичного опису стану рівноваги.
Але, в [2 - 6] стан рівноваги не розглядається як безпосередній прояв збереження енергії, лише вказано,
що енергія «залишається незмінною». Тобто, фактично наявний стан рівноваги вказаний неявно.
Випишемо із [6] рівняння закону збереження повної механічної енергії. З врахуванням зауваженого,
маємо математичний опис стану рівноваги енергій замкненої системи, що складається з двох тіл, які
позначимо Т1 і Т2:
Eк1 + Eп1 = Eк2 + Eп2.
(1)
В [7] маємо: «Одним із фундаментальних законів природи є закон збереження і перетворення
енергії: енергія нікуди не зникає і нізвідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший,
передається від одного тіла до іншого».
На прикладі [7] слід зауважити, що, крім прямо перерахованих властивостей енергії, формулювання
в [2 - 7] у неявній формі містять ще одну, фундаментальну, властивість. А саме: одна й та ж енергія не
може зберігатися, або перетворюватися при виконанні роботи, одночасно у декількох різних місцях.
Найкраще це видно з [7], де вказано, що енергія «…лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого». Тобто, енергії властива локальність.
Отже, порушення рівноваги енергій замкненої системи (1), коли, наприклад, енергія Eк1 від тіла Т1
передається до тіла Т2, може відбутись виключно одним чином. А саме: тіло Т1 має втратити енергію Eк1, а
тіло Т2 – отримати енергію Eк1.
Проте, процес передання енергії від тіла Т1 тілу Т2 не можна описати за допомогою рівняння закону
збереження повної механічної енергії (1). Якщо в (1), відповідно до правил перетворення й розв‘язку
рівнянь, виконати віднімання енергії Eк1 зліва, тобто, від тіла Т1, то таке ж віднімання слід виконати і
справа:
(Eк1 + Eп1 = Eк2 + Eп2) → (Eп1 = Eк2 + Eп2 – Eк1).
(2)
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Водночас, реальні фізичні процеси передання енергії і, як наслідок, порушення рівноваги, описує
інше, наступне перетворення з відповідним результатом:
(Eк1 + Eп1 = Eк2 + Eп2) → (Eп1 < Eк2 + Eп2 + Eк1).
(3)
Тобто, в рамках правил математики рівняння (1) – це математична модель процесу підтримання
стану рівноваги, але не його порушення. Адже, математичний вираз рівноваги – це рівняння, а порушеної
рівноваги – нерівність.
В математиці відсутні правила перетворення рівняння у нерівність, натомість є правила
перетворення й розв‘язку рівнянь, або нерівностей. Ймовірно, процес порушення рівноваги можна описати
системою рівнянь, окремих для втрати і отримання енергії. Або ввести спеціальну операцію перетворення
рівняння у нерівність з перенесенням членів рівняння без зміни знаку на протилежний.
Однак, існує проста «фізико-математична» модель, яка цілком описує процес змін стану рівноваги: і
порушення, і відновлення. Це – обчислення на рахівниці, яке наочно моделює локальність енергії.
Зокрема, її властивість зберігатися, або перетворюватися при виконанні роботи, виключно там де вона
знаходилась до передання від одного тіла до іншого, або там, де вона знаходиться після передання.
Також, існує «…закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Його формулюють так: маса
речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті
реакції» [8, с. 113].
Зрозуміло, що так само зберігається маса речовини під час фізичної взаємодії. Зокрема, при
переданні енергії від тіла Т1 тілу Т2, проте, в [2 - 7] це не розглянуто. Отже, обчислення на рахівниці
одночасно моделює нерозривно пов‘язані фундаментальні властивості локальності щодо збереження
енергії і маси речовини.
На рис. 1, як приклад, показано модель процесу порушення рівноваги енергій замкненої системи із
двох тіл Т1 і Т2. Зокрема, коли тіло Т1 втратило енергію Eк1, а Т2 – отримало цю ж енергію згідно (3).

Згідно рівнянню закону збереження повної механічної енергії (1) приймемо: (Eк1 = Eп1 = Eк2 = Eп2 = 1).
Тоді, у результаті перетворення (3) маємо:
(Eк1 + Eп1 = Eк2 + Eп2) → (Eп1 < Eк2 + Eп2 + Eк1) → (1 < 1 + 1 + 1).
(4)
Із (4) отримуємо важливий наслідок властивості локальності енергії. А саме: різниця результуючих
енергій тіла Т2, яке отримало енергію Eк1, і тіла Т1, яке втратило цю ж енергію Eк1, завжди буде рівна 2Eк1.
Модель на рис. 1 і результат перетворення (4) наочно це демонструють:
(1 < 1 + 1 + 1) → (1 < 3) → (3 – 1 = 2).
(5)
Водночас, не порушується закон збереження енергії. Адже, згідно [2 - 7], повна механічна енергія
замкненої системи тіл Т1 і Т2 «залишається незмінною»: у відповідності (1) – до передання енергії від тіла
Т1 тілу Т2, й у відповідності (3) – після передання енергії. Тому, повна механічна енергія замкненої системи
тіл Т1 і Т2 завжди дорівнює сумі енергій згідно [2 - 7]: E = Eк + Eп = (Eк1 + Eп1 + Eк2 + Eп2).
Отже, присутня у неявній формі в формулюваннях [2 - 7], властивість локальності енергії – це і є
першопричина парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля, та його описаних аналогій [1]. Вона ж є
першопричиною й самого закону збереження енергії. Адже «забороняє» енергії одночасно у декількох
різних місцях зберігатися, або перетворюватися при виконанні роботи, тобто помножуватись.
Наслідок із закону збереження енергії
Поєднаємо формулювання [2 - 7] і доповнимо їх текстом, що описує локальність енергії. Отримаємо
наступний текст закону збереження і перетворення повної механічної енергії: повна механічна енергія
замкненої системи тіл, які взаємодіють силами тяжіння або (та) пружності, не створюється з нічого і
не зникає, а залишається незмінною за будь-яких взаємодій тіл між собою, вона лише перетворюється
з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого й не може зберігатися, або виконувати
роботу, одночасно у декількох різних місцях.
Отриманий текст не містить явного опису наслідку із властивості локальності енергії. Наслідок
залишається неявним, він безпосередньо витікає з формулювання, але без окремого аналізу не
очевидний. Проте, ввести опис наслідку у текст формулювання недоцільно через втрату лаконічності й
погіршення зрозумілості.
Отже, необхідний окремий текст наслідку, що витікає із закону збереження і перетворення повної
механічної енергії. Це виокремлює наслідок стосовно завдань, пов‘язаних із порушенням рівноваги енергій.
Також, зникає зв‘язок тексту наслідку із формулюваннями закону збереження енергії, які, на
прикладі [2 - 7], або в інших джерелах, можуть відрізнятись. Це спрощує його застосування.
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Наслідок із закону збереження енергії: сума енергії, отриманої при порушенні рівноваги
замкненої системи, та енергії, витраченої на порушення рівноваги, перевищує витрачену енергію не
більше, ніж удвічі, і не перевищує всю енергію, попередньо урівноважену в системі.
Висновок
Наслідок із закону збереження і перетворення повної механічної енергії замкненої системи пояснює
природу парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля та його виявлених аналогій. Вірогідно, подальше
дослідження наслідку може сприяти розв‘язанню завдань підвищення енергетичної ефективності.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Будівництво — галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і
невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Будівельна галузь України є однією з провідних галузей економіки, від якої залежить функціонування
системи господарювання. Будівництво створює значну кількість робочих місць і споживає продукцію різних
галузей економіки, у зв‘язку з чим зазначена галузь може виконувати в економіці України і мобілізуючу
роль, спрямовану на її розвиток, і дестабілізуючу, створюючи загрози для підприємств. У сучасних умовах
господарювання в будівельній галузі України тривають трансформаційні процеси, які характеризуються
посткризовими ознаками. З одного боку, спостерігається зростання показників діяльності підприємств
будівельної галузі, з іншого боку, – їх рівень не досяг докризових значень [6, с. 220].
В свою чергу будівельна галузь забезпечує населення не тільки житлом, а і робочими місцями,
інженерними спорудами, а також є і споживачем продукції інших галузей національного господарства, що
сприяє розвитку підприємств, які безпосередньо займаються збутом будівельних матеріалів та наданням
спеціалізованих будівельних послуг.
Для функціонування та розвитку будівельної галузі значну роль виконують будівельно-господарські
гіпермаркети, які реалізують зв‘язувальну функцію між виробництвом будівельних матеріалів і
будівництвом. Їх економічний стан, своєю чергою, також значною мірою залежить від стану справ у цій
галузі. Крім того, конкурентоспроможність будівельно-господарських гіпермаркетів потребує відповідного
моніторингу стану будівельної галузі, визначення її сильних і слабких сторін, а особливо, з точки зору їх
економічної безпеки, виявлення загроз. Управління діяльністю будівельно-господарських гіпермаркетів у
сучасних умовах без такої інформації може призвести до виникнення тих чи інших загроз. Тому є
необхідність у здійсненні наукового аналізу основних показників функціонування будівельної галузі через
призму їх пливу на економічну безпеку будівельно-господарських гіпермаркетів.
Сьогодні будівельний ринок України переживає не найкращі часи. Однак існує кілька факторів, яких
не було за попередньої кризи, а саме: зміна влади в Україні (дострокові президентські та парламентські
вибори), анексія Криму та військові дії на сході країни. Все це значно погіршує ситуацію в економіці
держави в цілому та не може не впливати на будівельну сферу. Складна ситуація спостерігається майже у
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всіх сегментах будівельного ринку, що стримує інвесторів та примушує їх скорочувати фінансування
проектів на різних етапах реалізації та відмовлятись від проектів, які ще знаходяться на передінвестиційній
стадії. Виходячи з цього виникає потреба вивчення ситуації для розуміння повноти проблеми управління
будівельними підприємствами [3, с. 54].
Сьогодні в Україні будівництво перебуває в занепаді: основні фонди зношені майже на 60 %, у
середньому на одну родину вони втричі менші ніж в Росії і вчетверо – ніж у Литві. Порівняно із
західноєвропейськими країнами матеріальна база України в 3-5 разів менша стосовно житла, в 4-5 разів
щодо культури та спорту, удвічі щодо науки та в 5-6 разів щодо медицини.
Саме тому необхідно розвивати будівельну галузь, підвищувати її показники та забезпечувати усі
необхідні для її розвитку умови. Розвиток будівельної галузі неминуче викликає економічне зростання у
країні та розв‘язання багатьох соціальних проблем. Тому дослідження стану будівництва в Україні є
актуальним в усі часи.
Будівництво – дуже чутливий показник стану економіки країни. Так, фаза підйому в економіці
найперше відчувається саме у будівництві, бо швидко збільшуються капіталовкладення в основні фонди.
Зростання рівня життя населення відображається на розширенні житлового й соціально-культурного
будівництва. У фазах спаду й кризи темпи зниження обсягів будівництва чи не найбільші серед інших
галузей
економіки.
Водночас
будівництво
може
стати
важливим
регулятором
розвитку
економіки [4, с. 282–284].
За природою будівництво має комплексний характер, у зв‘язку з чим на практиці функціонує як
будівельний комплекс. До будівельного комплексу належать: промисловість будівельних матеріалів;
виробництво будівельних конструкцій; будівництво та проектно-конструкторські і дослідні роботи у галузі
будівництва. Він повинен значно впливати на визначення темпів і масштабів виробництва та розміщення
виробництва [5, с. 173–174]
На сьогоднішній день вітчизняна будівельна галузь входить у стадію глибокої рецесії. Війна та
девальвація роблять фінансово-економічну кризу особливо болючою для більшості підприємств
будівельної галузі. Обсяги виконаних робіт на будівельному ринку скоротилися більш ніж у два рази. Згідно
з даними офіційної статистики, в Україні зафіксовано, що у 2014 р. підприємствами України виконано
будівельних робіт на суму 50,2 млрд. грн. Індекс будівельної продукції у 2014 р. порівняно з 2013 р.
становив 78,3%. Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 82,4% від загального
обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 7,4% відповідно [2, с. 5].
Держава вимушена скорочувати фінансування будівельних проектів, а це означає, що місцеві
бюджети не будуть мати коштів на проведення реконструкції, ремонту чи будівництво доріг, шкіл, лікарень
та інших об‘єктів соціального призначення. Майже зупинені будівельні роботи на території Донецької та
Луганської областей, які у 2013 р. показали обсяги виконання будівельних робіт – 7 928,7 млн грн та 1
656,7 млн грн відповідно. Країна тимчасово втратила Крим і не враховує показники Автономної республіки
Крим, яка давала 2 173,9 млн грн будівельного виробництва у 2013 р. Крім того, також втрачені певні
перспективи для розвитку будівельної галузі за рахунок розвитку інфраструктури узбережжя Чорного
моря [3, с. 55]
Таким чином, пропозиції щодо покращення будівельної галузі України повинні включати:
– модернізацію та розвиток будівельної інфраструктури;
– розширення збуту будівельної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках України;
– розвиток вітчизняних державних та приватних програм інвестиційної підтримки будівництва;
– стимулювання після продажного обслуговування і сервісу будівельних послуг;
– впровадження передових інноваційних технологій у будівництво;
– партнерство влади та бізнесу будівельної галузі як форма довгострокової взаємодії сторін.
Отже, головна проблема будівельної галузі України – формування позабюджетних інвестицій. На
сьогоднішній день існує кілька можливих способів залучення ресурсів для кредитування будівництва і
придбання житла. Джерелами цих ресурсів зокрема можуть виступати:
• населення, яке потребує поліпшення житлових умов;
• підприємства, що бажають вирішити житлові проблеми своїх співробітників;
• державні органи керування і місцеві адміністрації;
• фінансові інвестори.
Одним із видів фінансового забезпечення житлового будівництва може стати довгострокове
кредитування, або іпотека. Іпотека – це застава землі та нерухомого майна для отримання в банку
довгострокового кредиту. Сьогодні іпотека є найпоширенішим видом фінансових операцій у розвинутих
країнах. Вкладання коштів в іпотечне кредитування будівництва житла можна віднести до найліквідніших
банківських активів. Світовий досвід переконує, що одним із механізмів розв'язання житлових проблем у
ринкових умовах господарювання є житлова іпотека. В Україні досить успішно може використовуватися
змішана модель – це синтез американської класичної і німецької моделі іпотечного кредитування житла з
додаванням української компоненти.
На мою думку, для пожвавлення іпотечного ринку необхідні оздоровлення фінансової ситуації та
врегулювання законодавчої бази. Іпотека могла б значно оздоровити і соціальну, і економічну ситуацію в
країні. Якщо б пересічний громадянин міг придбати квартиру в кредит, це перетворило б нерухомість із
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малоліквідного напершокласний товар та вивело б будівельний комплекс України із кризи, в якій він на
сьогодні перебуває.
Таким чином, проблеми ринкової перебудови промислового та житлового будівництва в Україні є
надзвичайно гострими та актуальними. Їх розв'язання стане реальним за умови наявності нормативноправової бази, яка б стимулювала роботу всіх сфер і галузей будівельного комплексу, а також
запровадження принципово нового інвестиційного механізму, що забезпечував би надходження до даної
сфери економіки коштів з різноманітних джерел фінансування: державних, приватних, комерційних,
іноземних. Таким механізмом могла б стати іпотека. На це треба націлити систему кредитування та
надання пільгових позичок населенню. Створення бірж, інвестиційних та інших фондів, іпотечних і
житлових банків, страхових компаній, інших ринкових структур, які можуть забезпечити залучення
позабюджетних інвестицій у бідувництво – все це елементи нової політики в галузі будівництва.
Отже, для підвищення ефективності діяльності в даній галузі необхідно більше уваги приділяти
стратегії збільшення обсягів фінансування (шляхом залучення вітчизняних та іноземних інвесторів), а
також стратегії врахування якості будівництва та якості будівельних матеріалів.
У роботі відмічено, що будівельним підприємствам необхідно будувати ефективні взаємовідносини з
такими суб‘єктами як банки, науково-дослідні центри, транспортно-логістичні і страхові компанії,
інформаційні органи та ін. підприємства. Особливістю підприємств будівельної галузі є те, що вони дуже
чутливі до чинників макроекономічного середовища. Саме тому, основним завданням для забезпечення
ефективності функціонування будівництва в цілому є мінімізація негативного впливу зовнішнього
середовища за допомогою стратегічного управління. Для зростання виробництва необхідно
дотримуватися наступних принципів: ефективне використання усіх видів ресурсів підприємств, контроль за
діяльністю замовників іобґрунтування кошторисної вартості об‘єктів, що будуються, зведення до мінімуму
числа об‘єктів, що одночасно будуються. В зв‘язку з цим будівельним підприємствам необхідно об‘єктивно
визначати свою конкурентну позицію, виявляти ключові зовнішні чинники, що впливають на обсяги
виробництва, створювати нові конкурентні переваги. В результаті, вихід з кризового стану будівельної
галузі можливий тільки шляхом поєднання ефективних регулюючих заходів з боку держави і стратегічно
продуманої діяльності будівельних підприємств. Також в Україні проблемним залишилося питання щодо
мікросередовища будівельної галузі, а саме можливостей реалізації будівельних проектів та управління
діяльністю будівельних підприємств [1, с. 46].
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O.V. Meyta
(Kyiv, Ukraine)
IMPROVEMENT OF THE CRUSHING AND MILLING COMPLEX
Introduction
The operation of the crushing and milling complex is determined by large number of factors, many of which
are random. Each combination of factors corresponds to a certain technical and energy regime of the complex.
The more fully the factor field of system properties affecting operating mode characteristics is taken into account
in the operational control, the more efficient the control and the lower the energy consumption of the crushing and
grinding processes. However, increasing the number of factors taken into account increases the complexity of the
model due to the complexity of the system topology. Therefore, in the management it is necessary to form a
controlling influence, finding a compromise solution that takes into account the range of informativeness of the
factor field and its complexity.
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The non-availability of a developed factor field of the elements of the crushing and milling complex and
clear descriptions of individual factors, the complexity of controlling its individual characteristics and the high
energy intensity of grinding technologies confirm the relevance of the issues discussed below.
The purpose and objectives of the work
The purpose of the work is to improve the technical and economic indications of power consumption of the
crushing and milling complex by introducing systems of monitoring and control of such complexes, which are
based on the model of the complex, which takes into account its internal connections and are made using artificial
neural network technology.
To achieve this goal, the following tasks are solved in the work:
The modeling and factor analysis of the field to determine the boundaries set grinding process indicators
that affect the energy efficiency of crushing and milling complex.
Design of a neuromodel to provide energy-efficient control and methods of optimal energy management of
the crushing and milling complex.
Results of research
According to existing approaches to the construction of control systems, the object of automatic control of
the type "crusher" or "mill" can be mathematically described by a first-order inertial link with respect to transport
delay, or a second-order inertial link also with regard to transport delay. Thus, the dynamic properties of the
crushers on the channels "feeder productivity - object productivity", "source material size - object productivity",
"strength of crushed material - power consumed by the engines of the aggregate" may be represented by a
transfer function, the general appearance of which is given in the formula

W

k  e   p
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where
k – amplification coefficient;
 - delay time;
Т – time constant of the object.
Apparently, such a description of the object does not display its multifactorial nature. This approach
establishes a relationship between input and output influences according to their joint change over time.
Various neural networks such as multilayer perceptron, radial basis function networks, probabilistic
networks, and others that differ in structure and capabilities can be used to solve these types of problems with a
large number of influencing factors, depending on the particularities of the task. Network configuration is defined
for each specific task. Optimal configurations already described in the literature on the construction and operation
of neural networks already exist for some particular types of tasks. Network configuration is guided by the
following principles:
 Network capabilities increase as the number of network nodes increases, the density of connections
between them, and the number of layers selected;
 Introducing feedback together with increasing network capabilities affects the dynamic resilience of the
network;
 The complexity of network operation algorithms increases network capabilities;
 Optimal dimension of input vectors and number of network inputs;
Neural networks implement learning algorithms designed to handle a large number of variables,
successfully predict, and can replace human decision-making. The task of managing the milling using neural
networks is implemented as follows (Fig. 1).
Weights wij

Output
value

f1
W

Input factors
f1…fN

Q

T

fN

Figure 1 ‒ Model of neural network for milling control.
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Each of the network's inputs is matched by one factor. Network outputs correspond to productivity,
fineness, and power consumption, and network weights determine the significance of the factors. In this way, a
hierarchy of factors can be identified. Henceforward, the problem of multicriteria optimization, based on the
obtained hierarchy, can be simplified to single criteria. In addition to the selection of factors, the network can
detect the predicted state of the system based on available data and optimize performance for a given parameter.
As optimization parameters, it is advisable to take fineness T, power consumption W and productivity Q or enter a
generic indicator that deflects all three criteria, depending on their importance.
In the generalized model, the selected factors will be used as inputs, and the process parameters or the
governing actions will be used as output values. A similar network is presented in Fig. 2.
Material supply
Productivity
Material properties
Energy consumption
Drum speed

Grinding quality
Grinding environ

Lining condition

Figure 2 ‒ Neural model of milling complex.
By implementing the above principles on existing data samples using network learning algorithms in
Mathlab environment, a selection of neural networks has been trained. Each network consists of two layers. The
number of neurons in the first layer varies from 2 to 75, in the second layer 2 neurons. The activation function of
neurons of the first layer is sigmoidal, the second layer is linear. A general view of the network architecture is
shown in Fig. 3. The inputs of the network provide performance data and mill downloads. The output vector
contains specific information about power consumption and fineness of output material.

Figure 3 ‒ Artificial neural network model.
Comparison of neural network learning outcomes using different training algorithms is shown in Table 1.
Table 1 – Error (%) in learning artificial neural networks
Network Learning Function
Traingd
Trainlm
Traingdx
Traingdm
Traingda
Trainrp
Trainscg

2
11.81
8.44
11.75
11.76
11.74
11.75
11.75

The number of neurons in the first layer of the network
5
10
25
50
11.75
11.15
10.57
8.71
7.91
7.09
4.38
2.11
11.75
11.75
9.81
6.47
11.75
11.75
10.21
8.96
11.77
11.78
8.35
7.58
10.16
9.58
7.99
6.11
11.75
10.35
9.28
5.83

75
7.31
1.38
5.74
7.96
6.41
5.32
4.89

A number of neural networks with different numbers of neurons in the hidden layer were trained on the
available data samples. Increasing the number of neurons in the hidden layer led to improved model accuracy,
however, more time was required to train it. The smallest learning error was achieved when applying the
Levenberg–Marquardt learning algorithm.
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Control systems using neural networks are an alternative to control systems built according to classic
control methods. This possibility is based on the fact that a neural network consisting of two layers and containing
in the hidden layer an arbitrary number of nodes can approximate any function of real numbers with a
given degree of accuracy.
Conclusions
The paper considers the use of neural network control for complex objects and technological lines, which
led to the solution of the scientific and technical problem of determining and maintaining the optimal mode of
operation of the crushing and milling complex, which allows to ensure its optimal power consumption based on
the results of the analysis of the factor field of the crusher-mill complex. The following main results were obtained:
The expediency of using a neural network mathematical apparatus in the construction of algorithms for the
functioning of intelligent control systems of crushing and milling complexes is substantiated. We show that the
basis for building a neural network model must be the factor field of complex, which makes possible to take into
account when forming control signal internal structural communication system.
A new model of the crushing and milling complex is proposed, which takes into account the many factor
field of the system and reflects its internal connections, based on the mathematical apparatus of artificial neural
networks and consists in accounting for the formation of the target function of the components that determine the
power consumption and other technical and economic indicators of the complex "crusher - mill", which allows to
increase the energy efficiency of the complex by ensuring the operation of the complex in the optimum power
consumption mode.
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ВІМ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
Постійне зростання складності наукоємності продукції призводить до виникнення нових питань в
різних сферах людської діяльності. Проблемами, що виникли в умовах даної тенденції в галузі
проектування об‘єктів будівництва є застаріле «креслярське» мислення проектувальників, яке в своїй
більшості механізоване та потребує великої трудомісткості та людського ресурсу в тому числі при контролі
на протязі робочого циклу об‘єкта будівництва. Відповідальність за прийняті рішення в процесі
проектування робочого циклу об‘єкта будівництва перекладається на професійний досвід спеціаліста та в
більшості випадків не завжди є оптимальним. Основними проблемами з якими проектувальники сучасності
зіткнулись в умовах конкуренції та зростання складності наукоємності продукції є:
• обмеження термінів проектування об‘єктів будівництва;
• зменшення витрат пов‘язаних з процесом проектування до моменту створення об‘єкта та в процесі
його експлуатації;
• підвищення якості процесу проектування;
• забезпечення надійного та гнучкого експлуатаційного обслуговування.
BIM-технології – це принципово інший підхід до проектування об'єкта.
Інформаційне моделювання в будівництві (BIM - Building Information Modeling) - це цифрове
представлення фізичних і функціональних характеристик об'єкта, що створює спільно використовуваний
інформаційний ресурс даного об'єкта та формує надійну основу для прийняття рішень на протязі його
життєвого циклу: від ранніх концепцій до утилізації.
Сучасне інформаційне моделювання - нерозривно поєднане із управлінням ефективністю (Building
Performance Management) та життєвим циклом будівлі (Building Lifecycle Management). ВІМ дає змогу не
тільки прискорити монтаж конструкцій, а й прослідкувати ефективність інвестицій, акумулювати якісні та
кількісні дані, що застосовуються у різних сферах за схемою Продукт - Процеси - Ресурси.
BIM - це один з найбільш багатообіцяючих підходів, який дозволяє розробку однієї або більше
точних віртуальних, побудованих в цифровому форматі моделей об'єкта будівництва для підтримки
заходів з проектування, будівництва, виробництва і закупівлі, за допомогою яких і здійснюється
будівництво безпосередньо.
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Ця технологія грунтується на створенні віртуальної моделі всієї споруди, включаючи архітектурні
рішення, інженернотехнічні мережі, ландшафт і прилеглу територію. При цьому, така модель
використовується протягом усього циклу робіт - від створення проекту і проектно-кошторисної документації
до здачі будівлі в експлуатацію.
BIM-технологія проектування і експлуатації будівель, їх ремонт дозволяє не тільки індивідуально
підійти до вирішення поставлених завдань, а й прорахує правильні рішення задач по будівництву,
експлуатації та ремонту. Таким чином, BIM дозволяє структурувати всю інформацію про об'єкт, включаючи
економічну складову.
Для створення об'ємної моделі проектованої будівлі, технологія BIM використовує добре
структуровану базу даних, що містить всю технічну і грошову інформацію. Оскільки база даних проекту має
розподілену технологію, то це дозволяє кожному фахівцю працювати з проектованим об'єктом, а зміну
параметра одного об'єкта буде автоматично перераховано і передано іншим, залежним об'єктам. Така
реалізація дозволяє не зациклюватися на вирішенні всього технологічного ланцюжка будь-якої системи,
тому що всі показники перераховуються в інформаційному комплексі BIM. Всі ці зміни позначаються не
тільки на паперових носіях (креслення, кошториси) але і в графічному поданні (візуалізація, специфікації,
графіки).
За рахунок того, що BIM-технологія дозволяє будувати по заданих параметрах 3D модель побудови,
проектувальники і замовник можуть бачити об'єкт не в звичних 2-мірних площинах на папері, а в об'ємному
виконанні.Це дозволить приймати зважені і чіткі рішення на етапі проектування, а не будівництва об'єкта.
За рахунок комплексного підходу до проектування планованого об'єкта, BIM здатна скласти
фінансовий план всіх витрат на реалізацію. При цьому всі бюджетні документи мають найвищі рівні
точності розрахунків. Створення BIM-моделі дозволяє опрацювати кілька варіантів проекту і знайти
оптимальний за різними параметрами, в тому числі і фінансовими витратами на проект. Виняток
помилковості. Оскільки BIM-технологія грунтується на комп'ютерному моделюванні, що майже виключає
вплив людини на проект, це дозволяє уникнути будь-яких помилок в розрахунках технічних показників. Це,
в свою чергу, максимально мінімізує витрати, пов'язані з додатковими прорахунками і виправленням
помилок, і відповідно простою будівництва або експлуатації.
Швидкість узгодження. Комп'ютерне моделювання з подальшою підготовкою проектно-кошторисної
документації дозволяє виготовляти її відповідно до сучасних вимог, що істотно зменшує час на узгодження
і подальше введення в експлуатацію. Щодо впровадження BIM-технологій у вітчизняній індустрії
будівництва необхідно виділити кілька основних факторів, які впливають на цей процес. З одного боку є
ряд зацікавлених в розвитку компаній, які просуваючи BIM технології на своїх об'єктах, прагнуть опинитися
в авангарді будівельних технологій. З іншого боку, є централізовані програми влади, спрямовані на
поетапний перехід до більш прогресивних систем проектування і будівництва.
Компанія Autodesk визначає наступні особливості ВІМ: добра координація, узгодженість та
взаємозв‘язок, піддатливість розрахункам та аналізу, наявність геометричного прив‘язування, придатність
до комп‘ютерного використання та можливість необхідних оновлень. Числова інформація щодо існуючого
або запланованого об‘єкта у ВІМ може використовуватися для: прийняття конкретних проектних рішень;
створення високоякісної проектної документації; передбачення експлуатаційних якостей об‘єкта;
розроблення кошторисів та будівельних планів; замовлення та виготовлення матеріалів, конструкцій та
обладнання; управління зведенням будівлі та її експлуатацією, а також засобів технічного оснащення
протягом усього життєвого циклу; управління будівлею як об‘єктом комерційної діяльності; проектування та
реконструкції або ремонту будівлі, її знесення та утилізації.
Застосування інформаційної моделі будівлі істотно полегшує роботу з об‘єктом і має ряд переваг
порівняно з класичними методами проектування. Насамперед, BIM дозволяє у віртуальному режимі
розробити, пов‘язати разом та узгодити створювані різними фахівцями та організаціями компоненти,
системи майбутньої споруди, заздалегідь перевірити їх життєздатність, функціональність і експлуатаційні
якості. ВІМ дає змогу створити модель, у якій можуть паралельно працювати архітектори, конструктори,
інженери та інші фахівці, залучені до проекту. Середовище BIM підтримує функціїспільної роботи
впродовж усього життєвого циклу будівлі без ризику неузгодженості або втрати даних, а також
унеможливлює помилки при їх передачі та перетворенні. Прийняття зважених рішень на ранніх етапах
існування об‘єкта заздалегідь дозволяє заощадити, адже відомо, що ціна внесення змін у проект зростає
експоненціально із часом від початку робіт.
Таким чином, основними перевагами ВІМ можна назвати наступні:
1. Значне скорочення часу проектування для типових, регулярних об‘єктів, а також для внесення
змін у проектну документацію.
2. Упередження конфліктів між системами та підсистемами будівлі і окремими елементами.
3. Детальне опрацювання збільшує прогностичність техніко-економічних показників та зменшення
операційних витрат.
4. Виявлення взаємозв‘язків між елементами будівлі, функціональністю.
5. Здатність до накопичення предметних знань.
6. Можливість дослідження та оптимізації експлуатаційних показників.
7. Компактність систем, що проектуються, можливість значного ускладнення їх функції та форми.
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Сучасний напрямок розвитку будівельноїгалузі рухається до об‘єднаноїпарадигми архітектурноїта
конструктивноїформи – алгоритмічноїархітектури. Висока точність BIM-моделей з урахуванням
технологічних вимог виготовлення дає можливість отримувати нові конструктивні та архітектурні форми.
Наразі всі провідні розробники будівельних САПР – Autodesk, Nemetschek, Graphisoft та ін. – підтримують у
своїх продуктах технологію BIM. Для сумісності різних програм був розроблений спеціальний формат
обміну даним – IFC. Початково запроваджений для комплексів Autodesk Revit та Tekla, IFC поступово став
буфером обміну повних даних без втрати найціннішого – інформаційного наповнення.
ВІМ є сумою технологій, наслідком еволюціїсистем імітаційного моделювання. Це відповідь на
зростаючу складність функціїта підсистем її обслуговування у будівлях, на вимоги сучасності до форми
конструкцій як з архітектурної, так і конструктивної точки зору. Сучасні ВІМ укрупнюють підсистеми будівлі
в один супероб‘єкт, що вже реалізовано у деяких комплексах.
Наразі системи ВІМ кожноїспоруди органічно виходять на рівень інтеграціїу міське середовище. Це
зумовлює перехід ВІМ-технологій у 4D та 5D-системи. 4D вже широко застосовується у локальних ВІМ,
дозволяючи моделювати монтаж елементів каркаса та огородження. 5D-системи мають на увазі
накопичення якісних даних ВІМ та поширення сполученості із ГІС-технологіями. Таким чином, сучасні ВІМсистеми є частиною інформаційних систем (I-Model), які накопичують і несуть інформацію щодо явищ
природи, з якими ми взаємодіємо, соціально економічну історію життя людей.
В окресленому ракурсі BIM є технологією, яка символізує прихід «цифрового будівництва».
В Україні також спостерігається пожвавлення інтересу до інформаційного моделювання будівельних
систем, однак цей процес притаманний лише окремим інтегрованим підприємствам або компаніям із
іноземними інвестиціями. ВІМ активно застосовується у будівельній галузі України, де очевидна його
ефективність: будівництво великих торговельно-розважальних центрів (наприклад Ocean Plaza,
Республіка у Києві тощо), мультифункціональних об‘єктів зі складною внутрішньою інфраструктурою
(наприклад укриття над ЧАЕС).
Органічно конструктивно орієнтовані ВІМ насамперед набули застосування у галузі проектування
сталевих конструкцій, що мають наскрізний інтегрований ланцюжок проектування, виробництва і монтажу.
Історично склалося так, що проектування сталевих конструкцій в Україні та СНД складається з двох
розділів: КМ(конструкції металеві) і КМД (конструкції металеві деталювальні). BIM-технологія дозволяє
моделювати об‘єкти будь-якої складності, безподілу процесу на КМ і КМД. Повні інформаційні моделі
будівель створюються довше ніж звичайні креслення КМ і КМД, але дозволяють отримати всю проектну
документацію на об‘єкт.
Висока геометрична точність конструкцій, що отримується за допомогою BIM, і можливість передачі
даних у САМ-системи (у виробниче устаткування) значно підвищують технологічність виробництва та
скорочують час монтажу, а також дають можливість реалізувати складні архітектурні форми, мінімізують
терміни на розроблення проекту, а також внесення до нього змін. Із метою популяризації BIM-технології в
Україні на початку 2014 р. Український Центр Сталевого Будівництва уклав партнерську угоду із компанією
Tekla, що спеціалізується на розробленні програмного забезпечення архітектурного, інженерного і
будівельного призначення. В рамках укладеної угоди сторони домовилися спільно здійснювати просування
одностадійного проектування та BIM-моделювання на ринку України з метою підвищення ефективності
сталевого будівництва.
Переваги BIM перед традиційним проектуванням:
- можливість моделювати зміни в конструкції будівлі;
- проектувати переоснащення будівлі новим інженерним обладнанням;
- відслідковувати поточний стан будівлі (важливо для пам‘яток архітектури) i своєчасно вживати
заходів щодо реставрації;
- грамотно експлуатувати існуючі об'єкти.
BIM робить роботу людини більш ефективною. BIM не працює автоматично. Збирати інформацію з
тих чи інших потреб все одно доведеться проектувальнику. Але технологiя BIM автоматизує i тому
полегшує процес збору, обробку, систематизацію, зберігання i використання такої інформації i весь процес
проектування будівлі.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОНТАЖА СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО И ПАНЕЛЬНОГО
ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В 21 веке спрос на применение в большей степени систем панельно-лучистого
отопления/охлаждения значительно увеличился. В Европе зачастую отдают предпочтение именно
панельному/напольному отоплению. Для конструирования подобных систем применяют трубы различных
известных европейских производителей и такую систему можно использовать достаточно долгое время
без всяких проблем. На сегодняшний день экономические затраты на систему напольного/панельного
отопления примерно сопоставимы с системой приборного отопления. При одновременном использовании
панельного и радиаторного отопления, необходимо учитывать, что регулирование панельного отопления
всегда должно осуществляться независимо от регулирования отопления радиаторного типа и система
напольного отопления должна работать для создания теплового комфорта, а система приборного
отопления для покрытия тепловых потерь помещений. Для систем панельного отопления требуется
меньшая температура теплоносителя.
Напольная/панельная система отопления предполагает передачу тепла от всей поверхности
пола/стены, а приборная система отопления – это точечные источники тепла.За счет лучистого тепла в
комнате всегда сохраняется постоянная температура. При температуре воздуха в помещении +20°С
средняя температура на поверхности пола в отопительном сезоне составляет 23-24°С, из чего видно, что
разница температур составляет 3-4°С. А при радиаторном отоплении, при температуре радиатора 5060°С, разница температур составляет 30-40°С. Именно большая разница температур является причиной
сильной конвекции воздуха.которая способствует отрыву от поверхности пола и поднятию пыли вверх. За
счѐт уменьшения температуры воздуха в помещении и увеличения площади теплообмена, напольное/
панельное отопление экономичней на12 %, чем радиаторное.
Напольное/панельное отопление позволяет экономить полезное пространство и расширяет
возможности для применения оригинальных идей в дизайне помещений и в расстановке мебели. Важное
преимущество такого вида обогрева – отсутствие горячих металлических приборов, что снижает риск
травматизма у детей. Вследствие использования пониженной температуры теплоносителя, панельное
отопление не создает перепадов в температуре воздушных слоев – тем самым циркуляция воздуха (и
пыли в том числе) минимальна. Данный фактор немаловажен для людей страдающих аллергией.
Комфорт и экономия при использовании панельного отопления достигаются благодаря использованию
низкотемпературного теплоносителя, но в свою очередь не следует избегать радиаторного/конвекторного
отопления, так как конвективная составляющая у напольного отопления ниже и она должна
присутствовать. Это также позволяет использовать альтернативные источники тепла с низкими
температурами на подаче, например, с тепловыми насосами или с солнечными коллекторами.
Холодные полы в ваннах и санитарных помещениях с керамическим, мраморным или каменным
покрытием также можно сделать теплее, используя напольное отопление. Экономия энергии происходит
за счѐт снижения температур внутреннего воздуха. Внутренний комфорт достигается благодаря
незначительной конвекции. Отсутствие зон теплового перегрева или зон дискомфорта. Во всех системах
теплого пола под греющим контуром обязательно должен находиться слой теплоизоляции. В случае
расположения отапливаемого помещения на полу на грунте необходимо применение слоя гидроизоляции.
Для компенсации тепловых расширений стяжки пола, обязательна установка краевой ленты между стеной
и стяжкой тѐплого пола. При больших площадях в полу предусматриваются дополнительные
температурные швы. Трубы, проходящие через эти деформационные швы, следует прокладывать в
защитной гофротрубе [1].
Теплоизоляция.
При использовании напольного отопления тепло передается не только вверх, но и вниз. Если
находящееся ниже помещение отапливается, то это тепло засчитывается как полезное тепло в его
отопительной нагрузке. В противном случае возникают тепловые потери. Соответствующая
теплоизоляция под трубами препятствует этим потерям. Если обогреваемое помещение непосредственно
примыкает к грунту, то для теплоизоляции предусматривается дополнительная гидроизоляция. В качестве
изолирующих использоваться материалы на вспененной основе.
Гидроизоляция.
Гидроизоляционный слой должен быть уложен в качестве защиты от влаги в виде строительной
полиэтиленовой пленки номинальной толщиной 0,1-0,2 мм. В местах соединения пленочное покрытие
следует уложить внахлест шириной 30 см [1].
Демпферная (краевая лента).
Демпферная лента дает возможность большего всестороннего теплового расширения для
обогреваемого монолитного пола. Это необходимо, поскольку обогреваемые бесшовные полы из-за
тепловой нагрузки подвержены большему расширению, чем необогреваемые. Благодаря демпферной
ленте, уложенной между стеной и полом, тепловое расширение монолитного пола не окажет воздействия
на стены, поскольку вдоль стены предусматриваются деформационные швы. Демпферная лента должна
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иметь минимальную толщину в 10 мм. Для стен помещения, колонн и других постоянных элементов
конструкции должно быть предусмотрено разъединение обогреваемого монолитного пола в форме
огибающей демпферной ленты. Лента должна быть выполнена из такого материала, который позволяет
как минимум 5-и миллиметровое сжатие [1, 2].
Монолитный пол (стяжка).
При заливке пола следует использовать добавки уменьшающие содержание в нем влаги. Это
исключит образование воздушных полостей в слое бетона и увеличит скорость прогрева пола. Высота
монолитного пола зависит от его качества. Чтобы избежать контрастного пола в касаемо температуры его
поверхности необходимо выдержать минимальную толщину стяжки над трубами. При обогреваемых
полах выполненных на основе цементно-песчаного раствора это 45 мм [4]. При ангидридных монолитных
полах необходимое минимальное покрытие от наружной поверхности труб 35 мм.
Напольное покрытие.
На стадии выбора напольного покрытия необходимо обратить внимание на теплопроводность
материала и его способность воспринимать высокие температуры. Термическое сопротивление не
2
должно превышать 0,15 м К/Вт, иначе само покрытие не пропустит необходимое количество тепла в
помещение.
Напольное покрытие (керамическая плитка, ламинат, ковры) следует выбрать заранее, то есть на
стадии проектирования системы «тѐплый пол» для того, чтобы корректно рассчитать необходимый
тепловой поток, расход теплоносителя, диаметры контуров, шаг между трубами, рассчитать рабочую
точку циркуляционного насоса иначе эта система будет работать неправильно.
Деформационные швы.
При больших площадях тѐплого пола, каждый контур необходимо заливать отдельно друг от друга,
оставляя между соседними контурами деформационные швы. Если требуется проложить трубу через
деформационный шов, то к этой, на первый взгляд, не особо примечательной операции, следует
подходить с особым вниманием и укладывать трубу в защитном кожухе, пересекающему этот
деформационный шов, во избежание разрыва трубы [2]. Деформационные швы между контурами
напольного отопления необходимо устраивать в случае, если одна из сторон контура превышает 8
метров, например, в случае отопления обходных дорожек бассейна ширина которых может быть около 1,5
м, а длина превышать 20 м.
Трубы греющего контура.
Трубы контуров тѐплого пола заливаемые цементно-песчаным раствором должны иметь
сертификаты соответствия. Трубы напольного отопления должны обладать кислородопроницаемостью
3
менее 0,1 г/м . При использовании в качестве теплоносителя различние растворы гликолей следует
учитывать характеристики труб данные производителем или вводить поправочные коэффициенты.
В панельном отоплении обычно используются металлополимерные трубы следующего состава:
первый слой из температуроустойчивого полиэтилена либо сшитого полиэтилена, второй слой из
алюминия, сваренного встык, третий слой из полиэтилена высокого плотности либо сшитого полиэтилена.
Слой алюминия толщиной от 0,2 до 0,5 мм позволяет сгибать трубу без надломов и в то же время
повышает ее прочность. Кроме того алюминиевый слой служит барьером для проникновения в
теплоноситель кислорода [3]. При расчѐте греющего контура необходимо учитывать длину трубы в бухте,
для того, чтобы предотвратить необходимость выполнения соединения труб и помещать это соединение в
толщу пола. Исключением может быть – монтаж теплого пола из труб сшитого полиэтилена, соединения
которых выполняются путѐм надвижной латунной гильзы, которую разрешается оставлять в стяжке пола.
Отопительные коллекторы ("гребенки").
Шкаф напольного отопления, как правило, состоит из распределительной и сборной гребѐнки,
циркуляционного насоса, трѐхходового либо двухходового клапана с термоголовкой и накладным
датчиком температуры, который устанавливается подающую на гребѐнку.
Характеристика насоса постоянна, на коллектор подаѐтся расход теплоносителя с постоянным
перепадом давления и для гидравлической увязки необходимо корректно подобрать диаметры контуров, а
также выставить расходные значения на клапанах, которые установлены на гребѐнке, чтобы добиться
расчѐтных параметров расхода в контурах теплого пола. Клапан выступает в роли плавающей
диафрагмы. Слив каждого из контуров "теплого пола" производится принудительным способом с
помощью компрессора или насоса. Принудительный слив производится через сливные штуцеры
коллекторов.
Шаг укладки.
Минимальный шаг укладки отопительного трубопровода, который встречается в иностранных
руководствах по монтажу, составляет 100-150 мм. Такого шага укладки можно добиться применяя трубы
ø12х2,0 (труба из сшитого полиэтилена) в добавок к этому малые диаметры позволяют повысить скорость
теплоносителя во избежание завоздушивания контуров тѐплого пола.
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ACCURATE ANALYSIS OF WAVEGUIDE JUNCTIONS WITH RECTANGULAR COUPLING CAVITY
Abstract – The domain-product technique is applied to modeling of H- and E-plane loaded waveguide
junctions with a rectangular connecting cavity. A specific use of the edge condition accelerates the convergence
of the solution. Very high efficiency of the technique is demonstrated by the example of the right-angle bend. The
approach is also suitable for the T-junctions and the cross junctions.
1. Introduction
The right-angle bends, the T-junctions, and the cross junctions have numerous applications in microwave
circuit design. Those units have been studied by many authors, and several analysis methods have been
developed. Of many works, we mention only [1]-[3], discussing the subject and giving references. The motivation
of this letter is to formulate the problem of scattering in the above structures using the domain-product technique
(DPT)[4]. The DPT gives one more opportunity to obviate the difficulties in the analysis shown by Lewin [5] and to
analyze without complication the unit with a dielectric loaded connecting cavity. The geometry of the problem and
the form of the series applied allow to realize efficiently a rarely used chance [6,7], namely, to take account of the
asymptotic behavior of the expansion coefficients that is predetermined by the edge effect. The latter improves
the convergence properties of the algorithm to a great extent. The problem is considered by the example of the
it

right-angle bend. The convention of time dependence is e .
2. Field representation
The above junctions possess the rectangular connecting region
has a single nonvanishing z -component

( x, y):0  x  c, 0  y  d . The field

u . In the rectangle, we symbolize it as u c . The u is a solution to the

two-dimensional Helmholtz equation  u   u  0 , and satisfies the appropriate conditions on the boundaries
of the region. Generically, a side of the rectangular can be an interface or represent the electric or magnetic wall.
Following the DPT, we write down the quantity u c in the form of a linear combination of some other
2

functions being solutions to the equation, viz.
4

u c   u c(i )

(1)

i 1

Next, we imagine the domain of the

u c as a common part (product in the set-theoretic sense) of four basic

uc(1) , uc( 2) , uc(3) and u c( 4 ) are
defined in regions ( x, y) : x  0 , 0  y  d , ( x, y) :0  x  c , y  0 , ( x, y) : x  c , 0  y  d  and
( x, y):0  x  c , y  d, respectively. By separating variables, we obtain
regions, and assume that they are domains of the functions used in (1). Namely,

u c(1)   Dn(1) n(1) ( y )e  n

( x)

x

n

u

( 2)
c

u

( 3)
c

u

( 4)
c

  Dn( 2 ) n( 2 ) ( x)e  n

( y)

y

n

  Dn(3) n(3) ( y )e  n

( x)

( x c )

n

  Dn( 4 ) n( 4 ) ( x)e  n

( y)

n

where

( y d )

(2)
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 n 

2
  
 d 

2

 n( x )  

 n  2

2
  
 c 


 n( y )  

1
2

(3)

1
2

n t
n t
or cos
(with l equal to c or d ) depending
l
l
(i )
on the concrete problem solved. Expansion coefficients Dn (i  1,4) are found by satisfying the conditions on
Expansion functions

 n(i ) (t ) (i  1,4)

look like

sin

the boundaries of the rectangular.
The u c representation described is obviously possible. On the one hand, it offers a solution to the
Helmholtz equation. On the other hand, it provides a complete set of functions at every side of the rectangular.
The latter gives an opportunity to satisfy individually any admissible boundary condition at each piece of the
boundary.
3. H-plane right angle bend
The unit is shown in Fig.1. Three regions form the geometry. Regions 1 and 2 are the rectangularwaveguide arms of an equal height and width d and c , respectively. The material characterized by ( 0 ,  0 )

TE10 mode of a unit amplitude is incident from the right.
Let us denote the electric field component u  E z as u1 , u 2 , and u3  u c correspondingly in regions 1, 2,

occupies the connecting cavity. The
and 3. Then,

u1  sin

y
d

e 1

(1 )

ny  n(1) ( xc )
e
d
n 1

nx  n( 2 ) ( y d )
u 2   An( 2) sin
e
c
n 1

( x c )



  An(1) sin

(4)
(5)

where
1

 n(1)

 n  2
2
2
 
  k0 
 d 

 n 

2
  k0 
 c 

2

 n( 2)  

(6)

1
2

k 0  2 /  ,  is the free-space wavelength, and An(1) and An( 2 ) are unknown expansion coefficients.
Satisfying the homogeneous Dirichlet boundary conditions at x  0 and y  0 , we obtain from (1) and (2)


( x)
( y)
ny  n( x ) ( xc )
nx  n( y ) ( y d )
e
u3   Bn(1) sin
e
 e  n ( xc )   Bn( 2) sin
 e  n ( y  d ) 
(7)
d
c
n 1
n 1





1

Bn(1)  Dn(3)   Dn(1) e n c , Bn( 2)  Dn( 4)   Dn( 2) e n d , and    2 k 0 . By matching the tangential
electric and magnetic fields across the plane x  c and making use of the orthogonality of the trigonometric
( x)

( y)

Here

functions, we get

Am(1)   1m  Bm(1) (1  e 2 m c ) (8)
( x)



( x ) ( 2)
( Am(1)   1m ) m(1)  Bm(1) m( x ) (1  e 2 m c )   d mn
Bn
( x)

(9)

n 1

where

2mn 2
e 2 n d  1
cd 2 ( n( y ) ) 2  m d 2
( y)

d
and

 1m

( x)
mn

 (1)

m n

is the Kronecker delta. Combining (8) and (9), we find

(10)
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(1)
m

B

1
 ( x)
m



d
n 1

( x)
mn

( 2)
n

B

2 1m 1(1)

(1x )

(11)

with

(mx )   m(1) (1  e 2 m c )   m( x ) (1  e 2 m c )
The matching conditions at the plane y  d yield
( x)

( x)

(12)

Am( 2)  Bm( 2) (1  e 2 m d )
( y)

1
(my )

Bm( 2) 
Values of



d
n 1

( y)
mn

(13)

Bn(1)  0

(14)

( y)
( y)
d mn
and  m can be found from (10) and (12) by interchanging ( x)  ( y), c  d and

(1)  (2) . Finally, eliminating Bn( 2) in (11) and (14), we arrive at infinite system with respect to Bn(1) :


Bm(1)   amn Bn(1)  2 1m 1(1) / (11)

(15)

n 1

where


( x) ( y )
d mp
d pn

(mx ) (py )

(16)

p 1

On truncating the system and subsequent inverting, the

Bn(1) are found. Other unknowns can be obtained

amn  

using (8), (13) and (14). The effect of the discontinuity on the dominant mode is then described by the reflection





1

coefficient R  A1 and the transmission coefficient T  c 1 /( d 1 ) 2 A1 .
The efficiency of the algorithm can be increased by taking account of the asymptotic behavior of the
(1)

( 2)

(1)

( 2)

expansion coefficients. In the vicinity of the edge, the z -component of the field behaves as
distance from the vertex. (The theory developed in [8] yields
estimates

  2/3

  , where 

is a

for the case considered). It leads us to the

(1) n
i  1,2
(17)
n
as n   , where c1 and c 2 are constants and   1   . Let N i be a number of terms retained in the
Bn(i ) ~ An(i ) ~ ci

truncation for sequences

{ An(i ) } and {Bn(i ) } , and the further coefficients be found using (17). Then
ci  (1) Ni N i BN(ii)

(18)

~ ( y)
~ ( x)
( x)
and infinite systems (8)-(16) are replaced by the respective finite ones with d mn and d mn in place of d mn
~ ( y)
~ ( x)
( y)
( x)
( y)
and d mn . Matrices d mn and d mn differ from the d mn and d mn by the last column only. Particularly,
2
~ ( x)
N 2  m 1
 2m
d mN

(

1
)
N
2
2
cd 2

1  e 2 n

( y)





d

   m d  

n  1   n( y )

n N 2

2

(19)

2

After simple manipulation, the right hand part of (19) can be transformed to the form containing rapidly
converging series, which are summed easily, viz.:
2
~ ( x)
N 2  m 1
 2m
d mN

(

1
)
N
2
2
cd 2

4
N 2 1
 c  2 
1 
( x) 2  c 
   (   1)    1   ( m )  
   
 
n 1 n


N 2 1

1    ( x) c 
  (   3)    3    m 
n 1 n

   







n N2

e  2 n

( y)

d

   m d 

n  1   n( y )

2

2

4









n N2

1

   m d  

n  3  

( y) 2
n

2

(20)
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where

 ( )



is the Riemann zeta function (defined as

 ( )  1 / n
n 1

). The

~ ( y)
is obtained from (20)
d mN
1

by interchanging ( x)  ( y), c  d and N 2  N1 .
4. Numerical results
The convergence properties of the algorithm are illustrated in Table 1. Here, we present the scattering
characteristics of the unit versus the number of modes retained in the truncation for the frequency just above the
cutoff of the dominant mode in the region 1, the frequency just below the cutoff of the first higher mode in the
region 2 and an intermediate frequency. The results are given both with taking account of the asymptotic form of
the expansion coefficients and without that. The quantity S  R  T characterizes the adequacy of the power
conservation low.
One can see that data being excellent for any engineering needs are determined with few expansion terms
in both cases. However, the use of a priori information concerned with the edge singularity improves the
convergence and accuracy of the results substantially. It is also visible that in the last case the energy error really
describes the deviation from the correct solution. Fig.2 shows the frequency dependency of the reflection
coefficient obtained.
The same approach was efficiently applied to the E-plane bend as well.
5. Conclusion
The paper has outlined the application of the DPT to the analysis of a waveguide junction with a dielectric
loaded rectangular coupling cavity. The approach assumes a direct use of the edge condition to accelerate the
convergence of the solution. High efficiency of the technique has been demonstrated by the example of the rightangle bend.
2

2
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Жанибек Ахметов
(Алматы, Казахстан)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА ТОГЫЗКУМАЛАК КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Археологические исследования и письменные источники свидетельствуют о существовании на
территории современного Казахстана древних поселений еще на заре новой эры. С этого же времени
начинает свой отчет зарождение физической культуры и спорта в Казахстане, в развитии которых особое
место отводится национальным спортивным играм, посредствам которых развивались и крепли народная
сила, сноровка, смекалка и логика. Так, при раскопках древнего поселения (3-4 в.в. до н.э.) в ЮжноКазахстанской области были найдены фигурки для игры в тогызкумалак [1, с. 11]. В Жамбылской области
близ города Каратау в местности Акшукур среди наскальных рисунков было найдено высеченное на
скалах изображение доски для игры в тогызкумалак.
Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой частью гармоничного
воспитания и всестороннего развития подрастающего поколения. Поэтому, для современной
физкультурной практики, исключительно важно использовать выработанный и апробированный веками
богатейший опыт воспитания молодого поколения посредствам народных игр и национальных видов
спорта. Это неисчерпаемое сокровище народной педагогики, и в современных условиях, имеет важное
значение, так как в них заложены готовые рецепты, необходимые для утверждения принципов здорового
образа жизни и развития оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения с учетом
национальных особенностей и традиций. Таким образом, для дальнейшего развития и
совершенствования физической подготовки подрастающего поколения в Казахстане, необходимо принять
конкретные меры по дальнейшему развитию национальных видов спорта и народных игр, раскрывая при
этом их оздоровительные возможности и прикладной характер. Также необходимо отметить, что развитие
национальных видов спорта и народных игр играет большую роль и в процессе взаимопроникновения
культур народов, проживающих в Казахстане.
Формирование гармонично развитого человека в нынешнее время, в эпоху цифровизации и потока
информации является не только важнейшей целью, но и непременным условием прогрессивного развития
общества. И по нашему мнению, игра тогызкумалак, имеющая древние корни, может стать мощным
средствомне только интеллектуального, но и культурно-национального и духовно- патриотического
воспитания молодежи.
Тогызкумалак – одна из наиболее увлекательных интеллектуальных игр, развивающая логическое
мышление, имеет более 4000-летнюю историю и с древних времен распространена в народе. Игра
развивает память, математическое мышление, является универсальным средством развития
интеллектуальных
способностей,
обогащает
внутренний
мир,
воспитывает
находчивость,
сообразительность, целеустремленность, усидчивость, силу воли, спортивный характер, развивает у
детей умение самостоятельно принимать решения, планировать свое время.
Следовательно, разработка специальных заданий и мини-игр в рамках игры тогызкумалак,
способствует достижению решения нескольких задач:
- Познавательную – учит думать, анализировать, предвидеть результаты своей деятельности.
- Эстетическую – развивает фантазию, учит радоваться красивым комбинациям.
- Воспитательную – вырабатывает выдержку, волю, внимательность, усидчивость.
- Коррекционную – помогает неусидчивым детям стать спокойнее, учит сосредотачиваться на одном
виде деятельности.
- Физическую – побуждает уделять время физическим упражнениям, чтобы хватало сил и
выносливости для игры в тогызкумалак.
Игра принадлежит к семейству манкала. Это игры, где используется специальная доска в качестве
игрового поля и определенное количество камешков.В основу игры положено число 9 (9х9=81 и
2х9х9=162) считавшееся у древних тюрков священным. В ходе игры соперникам приходится использовать
все четыре основных математических действия. Имеет массу комбинаций и требует от игрока выдержки и
умелого сочетания в тактике защиты с активными наступательными действиями. Для игры используется
специальная доска которая симметрично разделена на на две половины и состоит из восемнадцати
продольных и двух поперечных лунок. На каждой половине расположено по 9 лунок (отау) и по одному
котлу (казан) куда складываются выигранные шарики. Всего в игре используется 162 шарика, по 9
шариков в каждой лунке, 81 шарик на каждой половине доски. Цель игры выиграть партию, т.е. как можно
быстрее набрать в свой котел более 81 шарика, либо привести к позиции, чтобы на стороне соперника не
осталось шариков и в котле соперника было меньше 81 шарика.
Нумерация лунок идет слева направо против часовой стрелки (от 1 до 9). Каждая лунка обозначена
определѐнной цифрой и имеет своѐ название, берущее свое начало из игровой практики. Они называются
слева направо соответственно: 1. Арт; 2. Тектурмас; 3. Атотпес; 4. Атсыратар; 5. Бел; 6. Белбасар;
7. Кандыкакпан; 8. Кокмойын; 9. Маңдай.
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Смысл названий лунок обозначает значение каждой лунки в тактике игры. Например, если в лунках
Белбасар, Кандыкакпан, Кокмойын удаѐтся образовать туздык, то это создаѐт преимущество, так как
большинство ходов приходится делать через эти лунки. Точно так же не следует собирать большое
количествово шариков в лунках Арт 1, Тектурмас 2, потому, что они находятся под постоянной атакой
противника [2. с. 295].
Игра тогызкумалак сохранилась и находит широкое распространение среди народов Республики
Казахстан, Кыргызстана, в Монголии и Росии, на Алтае, в Карачаево-Черкесии и в Каракалпакстане. Во
Франции, Англии, Чехии, Германии, в Турции и Китае есть любители, которые пропагандируют эту игру. В
США в университете Аляска в Нью-Йорке занимаются исследованиями игры тогызкумалак [3, с. 49].
На сегодняшний день Министерство культуры и спорта Республики казахстанежегодно проводит
личный и командный чемпионат среди взрослых, чемпионаты Республики Казахстан среди юношей и
детей, среди молодежи и ветеранов.С 1998 года ежегодно проводится крупный международный турнир на
призы первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.
В 2001 году создана Федерация игры Тогызкумалак Республики Казахстан. Главная цель, которую
поставили себе поклонники этой игры, - гармоничное воспитание человека. Это и легло в основу правил
игры Тогызкумалак.
Говоря о Тогызкумалак, необходимо обратить внимание на то, что многие специалисты отмечают,
что эта интеллектуальная игра имеет философские корни и основана на мудрости кочевников. По сути –
это синтез спорта, духовной культуры, искусства, психологии и математического, научного мышления.
В нашей стране в 2008 году была создана Международная федерация Тогызкумалак со штабквартирой в Астане. Под эгидой федерации в Казахстане, в ближнем и дальнем зарубежье регулярно
проводятся соревнования различного уровня.
В столице Казахстана Астане в ноябре 2010 годапрошелI чемпионат мира по Тогызкумалак. В
мировом первенстве участвовали около 50 игроков из Казахстана, Америки, России, Германии,
Швейцарии. Всего было представлено 16 стран.
В июле 2012 года в городе Пардубице (Чехия) прошел ІІ чемпионат мира по Тогызкумалак. Всего в
соревнованиях приняло участие 47 спортсменов из 10 стран, таких как Германия, США, Россия,
Швейцария, Турция, Украина, Латвия, Киргизия, Чехия и Казахстан. Чемпионат проводился среди мужчин
и женщин по трем классификациям: блиц (7 минут каждому), рапид (25 минут каждому), классика (90
минут каждому).
На ІІІ чемпионате Мира, который прошел в 2015 году в городе Алматы приняли участие спортсмены
из 23 стран (Казахстан, США, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Азербайджан, Гана, Германия, Грузия,
Италия, Колумбия, Молдова, Киргизия, Китай, Монголия, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Турция,
Туркменистан, Индия, Великобритания, Чехия, Швейцария).
В 2017 году с 03 по 08 сентября в Астане прошелIV чемпионат мира по Тогызкумалак. В
соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 25 стран мира.
В 2019 году в Турции с 26 апреля по 04 мая прошел Vчемпионат мира по Тогызкумалак. В
соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран мира.
На сегодняшний день в Казахстане, поофициальным подсчетам, число играющих тогызкумалак
приблизилось к 200 тысячам человек. И он приобретает все большую популярность в мире. Растет число
игроков в таких странах как Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, Испания, Турция, Чехия,
Росия, Украина, Китай, Монголия, Кыргызстан, Колумбия, Антигуа и Барбуда [4. www.9kumalak.com].
Но значение Тогызкумалакне только в том, что это интеллектуальная игра. Здесь важны
познавательные, эстетические, спортивные и научные аспекты.
Тогызкумалак имеет и терапевтический эффект, он развивает деятельность мозга у подростков.
Поэтому эта игра имеет не только локальное, национальное значение, но и мировое.
Формирование здорового образа жизни среди молодежи посредством развития национальных
видов спорта, для современной молодежи Казахстана является одним из актуальных. Испокон веков
воспитание подрастающего поколения нашими предками проводилось с помощью национальных видов
спорта, так как нет ни одной страны, где не существовало бы своих традиций и национальных
особенностей, в том числе и различных видов спорта, которые передаются из поколения в поколение. Это
неисчерпаемая кладезьнародной педагогики, и в современных условиях она имеет действенную силу.
Научный руководитель:
доктор PHD, Авсиевич Виталий Николаевич.
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ПРОБЛЕМА ВИСВІТЛЕННЯ ЖІНОЧОГО СПОРТУ У ЗМІ
Актуальність дослідження. Останнім часом все популярніше постає питання гендерної рівності. У
зв'язку з цим, засоби масової інформації активніше вводять у вжиток фемінітиви, зачіпають
недискримінаційні теми, але чи справді дотримується у матеріалах ЗМІ гендерна рівність? Досліджувати
ми будемо дане питання у статтях з «нежіночої» теми – спорту.
Аналіз попередніх робіт. Аналізуючи останні статті зі схожою проблематикою, у вільному можна
знайти матеріал лише за 2010 та 2016 роки. У статтях більше висвітлюється проблема жіночого спорту в
цілому, його виникнення та започаткування на Олімпійських іграх. Дослідження застарілі та немає
підтверджень даних, не згадано, які ЗМІ аналізували та за який час. Проте, у тексті сказано, що
висвітлюють переважно у матеріалах той спорт, який вважається «фемінним»: гімнастика, синхронне
плавання, фігурне катання. «Події олімпійського жіночого спорту висвітлюються, якщо тільки на карту
поставлено «золоту медаль», в іншому випадку висвітлення «жіночих» видів спорту достатньо
вузьке» [1, с. 61], - зауважив автор.
Як бачимо, дана тема потребує додаткового дослідження. Минуло, майже, десятиліття і гендерна
рівність набуває поширення у всіх сферах життя, тому варто проаналізувати сучасне висвітлення даної
теми у ЗМІ.
Мета. дослідити кількість та якість матеріалів засобів масової інформації, що стосуються жіночого
спорту.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи засоби масової інформації ми вирішили
проаналізувати різні за видами журналістики медіа для більш достовірного результату. Для дослідження
ми обрали інтернет-сайт газети «День», «Hromadske.ua» та новини сайту «Факти». За дослідження ми
взяли дати з 12 жовтня по 12 листопада 2019 року. Телеканал ICTV націлений переважно на чоловічу
аудиторію, тому спортивні новини оновлюються по декілька разів на день. За останній місяць вийшло 209
матеріалів з яких лише 20 статей про жіночий спорт чи де фігурує спортсменка. Тобто лише 10% зі всього
напливу інформації були фемінними. Більш до того, сім з цих новин ми віднесли до категорії «Сенсації»,
де героїня-спортсменка завагітніла чи пішла в порноіндустрію, що зовсім не стосується спорту. На інших
аналізованих сайтах ситуація дещо краще. На ресурсі «Hromadske.ua» 28% матеріалів присвячені
жіночому спорту, а на сайті газети «День» - 47%. Важливим є те, що значна частина матеріалів, а деколи і
половина новин, про відому українську тенісистку Еліну Світоліну. Інша ж половина про над досягнення
жінок у спорті: перші місця на чемпіонатах Європи чи віту. Це вказує на те, що попасти жінці у стрічку
новин не так просто і потрібно досягти неабияких результатів у сфері своєї діяльності, аби про жінок
написали. Це підтверджується словами попередника: «Події олімпійського жіночого спорту висвітлюються,
якщо тільки на карту поставлено «золоту медаль», в іншому випадку висвітлення «жіночих» видів спорту
достатньо вузьке» [1, с. 61].
Проте, жіночий спорт наразі висвітлюють не лише «фемінними» видами спорту. У досліджених
матеріалах згадувалися легка атлетика чи синхронне плавання на рівні з велозагоном чи дзюдо. Хоча
найбільше новин присвячено тенісисткам. Можливо, з тієї причини, що цей вид спорту не знецінює жіночу
привабливість, а навпаки підкреслює її, тим самим підсилюючи сприйняття гендерних ролей. На це
спиралися і попередні дослідження: «Здебільшого ЗМІ генерують повідомлення, які ретранслюють і
закріплюють стереотипи щодо розподілу видів спорту на «чоловічі» та «жіночі». Крім того, зображення
жінок-спортсменок та чоловіків-спортсменів засобами масової інформації підсилює стереотипне
сприйняття ґендерних ролей. Жінки-спортсменки дуже часто зображуються «жіночими» та
«сексуальними», а не сильними, спритними, професійними, що знецінює їхні досягнення в
спорті» [2, с. 12].Важливо також наголосити про те, що засоби масової інформації майже не висвітлюють
суто жіночий спорт та подібні змагання. Серед аналізованих новин знову ж таки складається враження, що
жіночі змагання проводяться лише з тенісу.
Висновки. Попри, феміністичний рух у всьому світі, щопопуляризує гендерну рівність варто
зауважити, що у ЗМІ все ще існує дискримінація жінок у матеріалах. Порівнюючи з попередніми
результатами досліджень, кількість матеріалів про жіночий спорт зросла, у деяких медіа навіть досягає
50%, що є позитивним кількісним показником. Проте, все ще важливим є хто головна-героїня матеріалу і
чим вона прославилася в певному виді спорту.
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ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ
АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ
Сьогодення змінює вимоги до фізичної підготовленості молоді, спонукає до визначення й
усвідомлення ролі фізичної культури як складової частини загальної культури та необхідності розв‘язання
проблем, пов‘язаних зі здоров‘ям [10, 11, 14]. Низький рівень фізичного здоров‘я більшості населення, у
тому числі й школярів, дає підстави вважати, що наявна система фізичного виховання не спроможна
повною мірою вирішити питання культури здоров‘я особистості, поліпшення її фізичних якостей. Спроби
використати фізичну культуру як засіб оздоровлення, без вироблення необхідності фізичного
самовиховання, створюють лише передумови для деякої модернізації самого процесу формування
фізичного розвитку людини, але не формування фізичної культури особистості [2, 6, 7].
Система фізичного виховання школярів спрямована нині лише на розвʼязання проблем сьогодення ‒
складання контрольних і залікових нормативів, що не сприяє виробленню в них прагнення до самостійного
вдосконалення, націлює на виховання слухняного виконавця, орієнтованого на дотримання вимог
програми з фізичного виховання. За таких умов фізичної культури особистості не можна сформувати. На
думку багатьох науковців, для цього потрібно змінити цільові установки сфери фізичної культури з
концепції оздоровлення та фізичного виховання на формування фізичної культури особистості в межах
загальної культури [2, 6, 7, 9].
Проблема базової силової підготовки школярів в даний час набуває значущості в зв‘язку з
вираженими змінами соціальних, екологічних і економічних умов життя суспільства [3, с. 46].
Важливе місце в даному питанні відводиться атлетичній гімнастиці, тому що цей вид діяльності
викликає все більший інтерес у молоді, дозволяючи максимально компенсувати «руховий голод», знімати
стрес, зміцнювати серцево-судинну систему, підвищувати імунітет, ставити бар‘єр на шляху старості,
впоратися з багатьма хворобами і дефектами фізичного розвитку людини [12, с. 37].
Однак розробка основоположних методичних рекомендацій по широкому використанню різних
підходів у використанні засобів атлетичної гімнастики стримується дефіцитом наукових досліджень. У
зв‘язку з цим вивчення динаміки м‘язової сили школярів представляє як науковий, так і практичний інтерес.
Це дозволяє виявити педагогічні та фізіологічні закономірності в розвитку силових можливостей і на цій
основі більш об‘єктивно планувати силові навантаження з урахуванням віку на уроках фізичного
виховання.
Для визначення рівня розвитку швидкісно-силових здібностей і силової витривалості
використовуються наступні контрольні вправи: стрибки через скакалку, підтягування, віджимання на
паралельних брусах, від статі або від лавки, піднімання тулуба з положення лежачи з зігнутими колінами,
виси на зігнутих і напівзігнутих руках, підйом переворотом на високій перекладині, стрибок в довжину з
місця з двох ніг, потрійний стрибок з ноги на ногу (варіант ‒ тільки на правій і тільки на лівій нозі),
піднімання і опускання прямих ніг до обмежувача, стрибок вгору з помахом і без помаху рук (визначається
висота вистрибування), метання набивного м‘яча (1-3 кг) з різних вихідних положень двома і однією рукою і
т.ін. Критеріями оцінки швидкісно-силових здібностей і силової витривалості служать число підтягувань,
віджимань, час утримання певного положення тулуба, дальність метань (кидків), стрибків і т.ін [1, с. 24].
По більшості з цих контрольних випробувань проведені дослідження, складені нормативи і
розроблено рівні (високий, середній, низький), що характеризують різні силові можливості [4, 5, 8, 13].
Незважаючи на те, що найбільший приріст сили досягається шляхом застосування вправ з вагою,
рівним 80-90% від максимального результату, на початковому етапі силової підготовки більший ефект у
вихованні сили досягається в результаті застосування вправ з малою вагою (30-40% від максимального).
По міру зростання тренованості ефект від виконання вправ знижується при підйомі малої ваги і знову
зростає при підйомі середньої ваги, приблизно 60-70% від максимального [4, с. 37].
Силова підготовка юнаків 15-17 років має низку особливостей. Застосування тренажерів як засобу
інтенсивного розвитку різних м‘язових груп можна розглядати як один з ефективних засобів, яке необхідно
використовувати при силовій підготовці школярів, так як саме локальні, ізольовані вправи найбільш
відповідають особливостям розвитку дитячого організму в цьому віці [5, с. 308].
Силова підготовка юнаків в цей період повинна здійснюватися відповідно до загальними
закономірностями навчання і виховання. Тому при її організації доцільно керуватися як загальними
принципами навчання, так і принципами, відповідними спортивному тренуванні як особливій формі
виховання з притаманними їй специфічними закономірностями [8, с. 144].
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На початку кожного заняття повинна проводитися розминка ‒ комплекс спеціально підібраних
фізичних вправ. Основна частина тренувального заняття повинна відводитися освоєння і вдосконалення
техніки спеціально-допоміжних вправ, а також виконання комплексів вправ, спрямованих на розвиток
різних м‘язових груп [4, с. 38].
При цьому основна увага на початковому етапі силової підготовки юнаків в перші два роки необхідно
приділяти технічно правильному виконанню вправ з обтяженнями, а не їх результату.
В останні роки деякими фахівцями [4, 5, 8, 12] проводилися комплексні дослідження щодо організації
та планування силової підготовки школярів. Аналіз цих досліджень і отримані експериментальні дані
дозволяють зробити деякі висновки:
‒ силова підготовка школярів дає найбільш виражений приріст можливостей в 12-14 і 16-17 років. У
меншій мірі вона впливає в молодшому шкільному віці;
‒ силова підготовка, спланована з урахуванням вікових особливостей розвитку, сприяє інтенсивному
розвитку всіх функціональних систем і сприятливо позначається на розвитку різних сторін моторики
школярів 10-17 років.
Різнобічність занять атлетичною гімнастикою масово-оздоровчого напрямку визначається
включенням в неї таких видів спортивної діяльності, як біг, плавання, ігри, які за рахунок своєї специфіки
надають благотворний вплив на серцево-судинну і дихальну системи організму атлета. Крім силових
вправ з різного роду ускладненнями, вправ на спеціальних тренажерах, які є для атлетів спортивного
спрямування основними, атлетична гімнастика масово-оздоровчого характеру будується на використанні
комплексів, які можуть включати:
‒ силові вправи на гімнастичних снарядах (бруси, перекладина низька і висока, бруси різної висоти,
кінь, кільця і ін.);
‒ опорно-рухові вправи з силовим акцентом без предмета і з предметами (скакалки, гімнастичні
палиці, набивні м‘ячі, гантелі, гумові джгути і ін.) [55].
Підбираючи силові вправи для складання комплексів для юнаків 15- 17 років, слід керуватися
наступним [4, 5, 8]:
‒ обов‘язково повинні бути вправи для основних м‘язових груп: для м‘язів шиї, плечового поясу і рук,
м‘язів спини, черевного пресу, ніг;
‒ використовувані в тренуванні атлета силові вправи повинні враховувати три режими м‘язової
діяльності: а) напруга м‘язів без зміни їх довжини (статичний, ізометричний режим), б) скорочення м‘язів зі
зменшенням їх довжини, в) збільшення довжини м‘язів (поступальний режим).
Обов‘язковим компонентом занять атлетичною гімнастикою є вправи на гнучкість; спеціальні вправи,
пов‘язані з проявом активної і пасивної гнучкості, можуть бути включені:
‒ в розминку, як засіб підготовки суглобів до зростаючого навантаження;
‒ в основну і заключну частини заняття як засіб додаткового розвитку і активного відновлення м‘язів
між підходами до силових завдань. Для цих цілей, зазвичай, вправи виконуються на підлозі, на снарядах і
з предметами [4].
Атлетична гімнастика, взявши на озброєння засоби основної гімнастики, отримала чудову нагоду
для вдосконалення спритності, координації, швидкісних якостей атлетів. Освоєння техніки великої кількості
вправ на основних гімнастичних снарядах, в акробатиці може в значній мірі збагатити зміст тренування,
зробивши її більш цікавою і захоплюючою, надасть можливість використовувати в справі свою силу,
гнучкість і координацію. Причому, значна кількість гімнастичних вправ на снарядах, пов‘язане з проявом
сили, має прикладний характер, що при нагоді може знайти своє застосування в трудовій, побутовій або
військової обстановці [5].
Побудова заняття масово-оздоровчого напрямку атлетичної гімнастики, на відміну від спортивного,
не вимагає обов‘язкового набору спеціальних тренажерів, штанг і гантелей різної ваги. Залежно від умов
проведення заняття (квартира або парк, двір з гімнастичними снарядами або звичайний фізкультурна
зала), відповідно до правил складання комплексів вправ, закономірностями виховання фізичних якостей, а
також, з огляду на індивідуальні особливості вихованців, відбираються, а потім і використовуються засоби
основної гімнастики [12, с. 37].
У старшому шкільному віці (15-17 років) поряд з вдосконаленням спритності, швидкості і гнучкості
необхідна спеціальна систематична робота (особливо з юнаками), спрямована на розвиток сили і різних
проявів витривалості. Особливого значення набувають різні вправи з обтяженням [3, 4, 5, 8].
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КИТАЙ - ПРАБАТЬКІВЩИНА ФУТБОЛУ
Актуальність. Однією з найпопулярніших спортивних ігор у світі є футбол. Він збирає тисячі
людей на стадіонах і мільйони біля екранів. Але коли і за яких обставин був винайдений цей вид спорту?
Раніше батьківщиною футболу вважалася Англія, проте зараз, вивчаючи фрагменти хронік династії
Хань, вчені дійшли висновку, що саме Китай подарував нам гру - цуцзюй. З Китаю до Європи прийшли
папір, порох, компас, цуцзюй, тощо. Ці надбання були перейняті і трохи трансформовані європейцями,
так у 16 столітті цуцзюй в Піднебесній занепадає і вже у 20 столітті повертається туди як
європейський футбол.
Ключові слова: цуцзюй, Китай, прабатьківщина футболу.
Дослівно цуцзюй означає «бити ногою по м'ячу». Згідно з легендою, першим «м'ячем» була голова
міфічного героя Чі Ю, яку відрубав Жовтий Імператор, кинув своїм солдатам і наказав бити її ногами. У
письмових джерелах вперше про цю гру згадується в «Історичних записках» Сима Цяня, в розділі, який
описує події періоду Чжаньґо (475-221 рр. до н.е.). Автор згадує цуцзюй разом з іншими улюбленими
забавами жителів Ліньцзи – столиці царства Ці. Аж до епохи Хань (206 р до н.е. – 220 р н.е.) гра
залишалася популярною серед простого люду. Ганяв у дитинстві м'яча і майбутній засновник династії Хань
- син селянина Лю Бан. Ставши імператором, він не забув про своє захоплення і продовжував разом з
батьком бігати за шкіряною кулею у дворі імператорського палацу. Після цього цуцзюй стала також
улюбленою грою імператорів. При династії Хань гра цуцзюй розглядалася як різновид бойових мистецтв.
Гра розвивала спритність, витривалість і вправність. Незважаючи на жорсткі вимоги до відбору гравців,
набула поширення не тільки серед столичних низів чи в імператорській армії, але і при палаці
аристократії. [3, 9]
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У ті часи правила гри були жорсткішими, ніж у сучасному футболі. Гра була фізично складною, іноді
навіть жорстокою, гравці боролися за м'яч, як на війні. Іноді ігри закінчувалися смертю одного з гравців. Не
дивно, що з часом, цуцзюй увійшла в спеціальну програму підготовки військових і всі солдати повинні були
навчалися її базовим навичкам.
Майданчик для цуцзюй мав квадратну форму і огороджувався стіною. Сторони поля суперників
розташовувалися на заході і на сході. Воріт в той час не було, замість них на кожній зі сторін викопували
по шість лунок. Команда заробляла очко, коли заганяла м'яч в одну з них на стороні суперника. Під час
гри, потрібно було не тільки забити гол протилежній команді, а й встигнути показати майстерність
володіння м'ячем, ногами або головою. Це набагато складніше, ніж по широким воротам. І крім цього
правила, більше не було ніяких правил. Віталося штовхання, підніжки, все, що зараз вважається не чесною
грою. Саме тому гравці завжди були з відмінним здоров'ям. Кожну лунку захищав окремий воротар, тобто
голкіперів на полі було дванадцять, а загальна кількість гравців в командах не була фіксованою, проте
кількість людей в обох командах мала бути однаковою.
М'яч в той час виготовляли з двох шматків шкіри, які зшивали і заповнювали пір'ям або вовною.
Такий м'яч був досить важким. Згодом цуцзюїсти придумали, як зробити його легшим – помістили в
шкіряну оболонку жовчний міхур бика, наповнений повітрям. Після таких змін, гравці почали звертати увагу
не тільки на фізичну підготовку, а й на техніку гри. З'явилося кілька різновидів цуцзюй. Лунки поміняли на
ворота, схожі на ті, які використовують в сучасному футболі. Існував також різновид гри з одними
воротами. Майданчик для цуцзюй ділили на дві рівні частини і перегороджували, натягнутою між двох
бамбукових палиць сіткою з круглим отвором посередині, в який і треба було попасти м'ячем. Одне
попадання – один гол. Завдання було не просте, адже величина отвору становила всього 30-40
сантиметрів в діаметрі, а торкатися до м'яча руками, як і в сучасному футболі, заборонялося. [1]
Наступні зміни в грі припали на період правління династії Тан (618-907 рр.). Це час розквіту
демократії в стародавньому Китаї. Зокрема, в роки правління танської династії жінки стали більш вільними
у правах. Вони сміливо намагалися знайти себе в тих сферах суспільного життя, які раніше були
доступними лише чоловікам. Цуцзюй не була винятком. Представниці слабкої статі швидко освоїли
принципи гри. Танський письменник Кан Пянь в одному зі своїх оповідань описав випадок, як солдат,
граючи на вулиці, попав м'ячем у жебрака, але той ухилився і спритно відбив м'яч в стрибку. На
превеликий подив оточуючих, під лахміттям ховалася дівчина. Жінки вважали за краще варіант гри з
одними воротами, оскільки в ньому основну роль відігравали не фізична сила і витривалість, а спритність і
техніка. Іноді дівчата грали й зовсім без воріт, тобто влаштовували показові виступи, головними
критеріями в яких були видовищність і граціозність поводження зі шкіряною кулею. [3, 9]
Зважаючи на ті історичні факти, що були представлені вище у 2004 році представник ФІФА офіційно
визнав Китай прабатьківщиною футболу. Проте, зараз не можна назвати Китай гідними продовжувачами
традиції – так, наприклад, у 2002 році у Чемпіонаті Світу з футболу Китай програв всі матчі, 2013 рік теж
був невдачним. Сподіваємось, що у 2022 році Піднебесна доведе, що вона є родоначальницею і
професіональним гравцем футболу.
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ВЗАЄМОДІЯ МЕДІА І СПОРТУ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ
У сучасному суспільстві професійний спорт видозмінюється, стає феноменом масової культури,
завдяки яскраво вираженій видовищності, медійності. Засоби масової комунікації не лише рекламують
певні спортивні заходи і змагання, а й швидко охоплюють найширші аудиторії, пропагують здоровий спосіб
життя, можливості самовираження особистості, тим самим популяризують спорт, сприяють його
комерціалізації.
Розуміння того, що процеси розвитку, трансформації, видозмін спорту (як суспільного феномену, що
спрямований на захоплення мас від змагань до флешмобів і шоу), тісно пов‘язані із генезою сучасного
соціуму та глобалізації ЗМІ. Саме тому взаємодія спорту й медіа заслуговує на особливу увагу й аналіз, як
особливе соціокультурне явище.
Метою нашого дослідження є визначення особливостей взаємодії медіа і спорту в сучасному соціумі.
Стрімкий технічний прогрес спонукає й розвиток масових суспільств, спільнот, де люди часто не
знають один одного особисто. Вимоги ефективного бізнесу об‘єднують виробництва, створюючи великі
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корпорації. Тотальна індустріалізація концентрує великі маси населення у містах. ЗМК розширюють
горизонти пізнань і впливають на розвиток кожної особистості як у позитивному, так і в негативному плані,
інколи сприймаючи віртуальне за реальність. Хоча людська природа мало змінилася з часів створення
світу на відміну від самого світу. Але людина – істота, що зростає й виховується в колективі. Саме тому
масовість – ознака епохи, спосіб життя, продиктований вимогами часу.
В масовому суспільстві виникає й культура, орієнтована на маси. Тобто, така культура, яка
задовільнила би потреби кожного і суспільства в цілому, тому що вона є орієнтованою на загал і, водночас,
– плодом діяльності людини. Саме культура виступає маркером суспільства. На сьогодні масова культура
створена саме засобами масової комунікації, новими віяннями в економіці й політиці, освіті тощо.
Дослідники масової культури мають різні думки щодо цього феномена. Наприклад, Є. П. Смольська
вважає, ―що підстав для того, щоб говорити про тисячолітню історію масової культури, не існує‖ [4, с. 144].
Натомість американський соціолог Д. Уайт переконує, що бої римських гладіаторів – це теж елемент
масової культури, бо задовольняли потреби тогочасних глядачів. А. Адорно, вважає зародженням масової
культури форми, які з‘явилися під час становлення капіталізму в Англії, (XVII–XVIII ст.), а саме: романи
Д. Дефо, С. Річардсона, котрі були спрямовані на задоволення потреб читачів цього періоду, мали успіх і
відображали віяння часу. Тому їх відносив більше до масової, ніж до елітарної культури. На думку
Дж. Сторі, масова культура – це така, ―яка виникла після індустріалізації та урбанізації‖ [5, с. 33]
Ф. Ніцше, Д. Томпсон, Р. Вільямс, Р. Хоггарт та ін. переконують, що ―масова культура‖ трактується,
як вираження духовної несвободи, соціальний механізм відчуження й гноблення особистості. Тобто,
феномен масової культури оцінюється негативно.
Х. Ортега-і-Гассетстверджує, що масова культура створила «масову людину», для якої спорт
перетворюється лише на видовище, завдяки мас-медіа [2, с. 45]. На думку науковця такий підхід руйнує
культуру.
Сучасний професійний спорт поліфункціональний. Завдяки сприяння масових комунікацій, спорт має
значущий вплив на стиль життя, розвиток культури, стиль одягу, імідж особистості, її соціалізацію.
Англійський банкір, бізнесмен і фінансист Натан Ротшильд більше двох століть тому сказав: «Хто
володіє інформацією – той володіє світом». На сьогодні ці слова вже не афоризм, а золоте правило і
бізнесу, і культури, і спорту, і приватного життя. Засоби масової комунікації, використовуючи різноманітні
сучасні технології, змінюють свідомість людини, впливають на формування цінностей і норм, ставлення до
інших і до навколишнього.
Є. Войтик акцентує на тому, що спортивна інформація висвітлює не лише уявлення про спорт як
спосіб здорового життя, як бізнес-індустрію або видовище, а й рекламує види спорту, тренерів,
спортсменів, що дає змогу залучити до спортивної теми якомога більшу авдиторію [1, c. 59–62].
Е. П. Семенюк коментує побудову подібної моделі як складання «гіпотетичних блоків, з‘єднаних
послідовно або паралельно і таких, що реалізують певні функції» [3, c. 171].
Отже, можемо зробити висновки, що, по-перше, сучасний спорт тісно пов‘язаний із засобами масової
комунікації. По-друге, ця співпраця впливає на формування масової культури суспільства. По-третє, ЗМІ
розширюють поняття «спортивна інформація», і воно набуває нового змісту в усіх сферах життєдіяльності
людини (в економіці, рекламі, особистому житті тощо). По-четверте, відповідно до тенденцій часу зв‘язок
спорту з мас-медіа (видовищність спортивних заходів і висвітлення за сценарієм змагань) сприяє рекламі
спортивних товарів, закладів спорту, атлетичних залів, видів спорту, видатних особистостей в галузі
спортивної індустрії, пропагує здоровий спосіб життя. Тож очевидно, що взаємодія медіа і спорту є
позитивною, корисною для формування нової масової культури.
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СЕРЕД МОЛОДІ ДО КОМПЛЕКСНИХ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ
Вступ. У 2016-2019 рр. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) здійснював збір даних щодо
Індексу Здоров‘я нації. За результатами цих досліджень, було виявлено, що лише 17.3% опитаних людей
до 20 років займаються спортом. При цьому за даними Міністерства охорони здоров‘я України майже 90%
студентів мають хоча б незначні проблеми зі здоров‘ям, а рівень фізичної підготовки понад 50%
незадовільний.
У фізичній підготовці студентів на сучасному етапі постають питання, пов‘язані з підвищенням
мотивації серед молоді до комплексних занять спортом, аби забезпечити молоді у майбутньому здорове
та щасливе життя.
Мета дослідження – дослідити та визначити чинники, що впливають на мотивацію молоді до занять
фізичною культурою; виявити методи, які б допомогли залучити до занять спортом щонайбільше людей,
що з тих чи інших причин не займаються ним.
Методи дослідження. Вивчення літературних джерел, аналіз науково-методичної літератури,
проведення соціологічних опитувань, що б дали змогу зрозуміти, чому серед молоді так мало людей, що
були б зацікавленні у фізичній культурі та розробити методи, що б допомогли підвищити в них цей інтерес.
Анкетування студентів та методи статистичної обробки даних.
Актуальність дослідження пов‘язана з погіршенням стану здоров‘я молоді — в Загальнодержавній
програмі «Здорова нація» спосіб життя сучасної молоді названо головною загрозою майбутньому країни.
За даними Міністерства охорони здоров‘я України при відсутності спорту фізичний стан здоров‘я
молодої людини починає погіршуватись, починаючи з 13 років. Основні чинники, що впливають на стан
здоров‘я та фізичний розвиток сучасних студентів – сидячий та малорухомий спосіб життя, психічні та
емоційні навантаження, нерегулярне харчування. Всі ці фактори призводять до психологічної перевтоми,
кволості, надлишкової ваги та зниження потреби в русі. Тому надзвичайно важливим завданням для
студента є дотримання режиму дня, де розумове навантаження могло б чергуватись з фізичним.
Навчання в університеті пов‘язане з впливом на організм низки несприятливих факторів: потреба
засвоєння великої кількості інформації разом з постійним напруженням зорового апарату та тривалої
роботи з дрібними переметами приводять до порушень постави, підвищення артеріального тиску,
виникнення порушень зору. У свою чергу це призводить до появи серцево-судинних хвороб та порушень в
обміні речовин.
В результаті соціального опитування, що проводилось серед студентів першого курсу фізикотехнічного факультету Донецького національного технічного університету імені Василя Стуса, в якому
брали участь 69 чоловік, серед яких 23 дівчини та 46 хлопців, було виявлено основні причини того, що
молодь не займається спортом:
 брак часу — 25% (17 чоловік);
 брак коштів — 14% (10 чоловік);
 брак інтересу — 28% (19 чоловік);
 переконання, що й без спорту здоров‘я відмінне — 13% (9 чоловік).

брак часу

20%

25%

брак коштів

брак інтересу

13%
14%

Впевненiсть у власному
здоров‘ї
Займаються спортом

28%
20% (14 чоловік) з опитаних респондентів відповіли, що займаються спортом частково — серед
названих видів спорту катання на велосипеді, гра в волейбол, футбол, відвідування басейну.
Опитаним респондентам в кількості 17 чоловік було поставлено питання, чи хотіли б вони займатись
спортом, якби у них вистачало часу?
З 17 чоловік опитаних, кому не вистачає часу, відповіді були наступні:
 так, звичайно — 5 чоловік;
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 можливо — 2 чоловіка;
 не впевнений — 4 чоловіка;
 важко відповісти, напевно — 6 чоловік.

так, звичайно

29%

35%

можливо

не впевнений

12%
важко вiдповicти

24%

Аналогічні закриті запитання були задані і тим, кому бракує коштів. Їхні відповіді (10 чоловік)
розподілились наступним чином:
 так, звичайно — 4 чоловік;
 можливо — 3 чоловік;
 важко відповісти, напевно — 3 чоловіка.

30%

так, звичайно

40%
не впевнений

важко вiдповicти

30%

З отриманих відповідей можна зробити висновки, що внутрішня мотивація до занять спортом
найвища у тієї категорії студентів, які вважають, що не можуть займатись спортом через відсутність коштів.
Також відповідь на це питання дозволяє зробити висновки, що понад 50% з опитаних респондентів
насправді не має стійкої мотивації до заняття спортом, а лише шукає переконливу причину, що дозволяє
виправдати свою відмову у власних очах та перед оточенням.
Відповідно до мети нашого дослідження, найбільше нас цікавить найчисельніша категорія студентів,
що не має бажання займатись спортом через брак інтересу. Мотивація – це те, що спонукає до дії.
Важливо, щоб мотивація до занять спортом була внутрішньою, а не нав‘язаною зовні.
Описаним респондентам було запропоновано відповісти, чи якась з перерахованих мотивацій
надихнула б їх до заняття спортом: зміцнення здоров‘я, удосконалення форми тіла, досягнення визначних
спортивних результатів, активний відпочинок та спілкування з друзями.
Серед 19 респондентів відповіді розділись наступним чином:
 зміцнення здоров‘я — 2 чоловіка;
 удосконалення форми тіла — 3 чоловіка;
 досягнення визначних спортивних результатів — 0;
 активний відпочинок — 2 чоловіка;
 спілкування з друзями — 3 чоловіка.
зміцнення
здоров’я

20%
30%

удосконалення
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aктивний
відпочинок
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спілкування з
друзями
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Решта опитаних, а саме 9 чоловік відповіли, що не бажають займатись спортом взагалі і їх жодна з
названих мотивацій не надихає. Звідси можна зробити висновок, що зацікавити студентів позаурочними
заняттями спортом можна, якщо запропонувати їм такі форми занять спортом як походи, туристичні
забави, а також фітнес секції, заняття єдиноборствами. Загальний висновок наступний: для категорії
студентів, що байдужі до занять спортом, мотивацією може стати можливість відвідувати заняття разом з
друзями, а також соціальний престиж виду спорту — мотивувати може не лише результат, а й відношення
до занять спортом однолітків.
Існують різні методи мотивації молоді до занять спортом, проте найбільш дієві пов‘язані з
демонстрацією позитивного впливу рухової активності та фізкультури на організм людини.
Можливі варіанти пробудження мотивації наступні:
 цікавість до нової справи;
 цікава форма проведення занять в спортивних секціях;
 колективна свідомість — разом з товаришем;
 бажання мати гарне тіло, що привабить осіб протилежної статі;
 наслідування кумира — кінозірки, відомого спортсмена;
 бажання цікаво проводити вільний час в колі однодумців.
Переважна більшість студентів, а саме 95% обізнані в питаннях про позитивний вплив фізичної
культури на організм і здоров‘я людини. Зокрема, багато хто розуміє, що заняття спортом не можуть бути
сумісні з таким шкідливим звичками як куріння, алкоголізм чи наркоманія.
Отож, що може стати мотивацією для студентів першого курсу фізико-технічного факультету
Донецького національного технічного університету імені Василя Стуса?
Пропонуємо наступні кроки для розв‘язання проблеми:
1. Підвищення престижу занять фізкультурою та спортом як на загально державному рівні так і на
рівні університету.
2. Популяризація окремих видів спорту та доступність спортивних секцій для молоді.
3. Популяризація спортивних секцій на університетському рівні та підтримка тих студентів, що
займаються спортом.
4. Можливість заповнювати «вікна» між парами спортивними заняттями — пограти в теніс, футбол,
волейбол, влаштувати спортивну боротьбу чи поплавати в басейні.
Ще один важливий момент, що міг би сприяти заняттям фізкультурою між парами — наявність
зручних роздягалень з душовими кімнатами в стінах університетського корпусу, що забезпечить
можливість прийняти душ після фізичних навантажень та психологічний комфорт.
Якщо молода людина обирає для себе спорт, яким вона бажає займатись, щоб мотивація стала
постійною, важливо усвідомити ціль занять, а також знайти персонального тренера, з яким буде цікаво
працювати та який буде надихати не залишати заняття після перших труднощів.
Висновки.
Займатись спортом та фізкультурою варто кожній молодій людині, що дбає про своє майбутнє та
прагне не мати проблем зі здоров‘ям. Рухова активність покращує настрій, сприяє виділенню гормону
щастя – ендорфіну, підіймає загальний тонус організму та сприяє росту популярності студента в колі
ровесників.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
Основною метою дисципліни ―Фізичне виховання‖ є формування та розвиток основних фізичних
якостей. Однією із ключових вимог до викладання є пошук ефективних підходів до організації навчального
процесу, а також впровадження інноваційних технологій у систему фізичного виховання.
Рухова активність є невід‘ємною частиною способу життя і поведінки студента, яка визначається
соціально-економічними і культурними чинниками, залежить від організації фізичного виховання,
морфофункціональних особливостей організму, типу нервової системи, кількості вільного часу, мотивації
до занять фізичними вправами, доступності спортивних споруд і місць відпочинку [1, с. 610]. Ефективність
рухової активності студентів в значній мірі залежить від мети відвідування навчальних та самостійних
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занять з фізичного виховання [2, с. 445]. Вирішенню цієї проблеми сприяє достатня фізкультурнооздоровча діяльність та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Технології
розвиваються з неймовірною швидкістю, надаючи нові рішення, що покращують освітній процес. Раніше
можна було рахувати кількість калорій у спеціальних програмах на комп‘ютері, потім вони перейшли до
смартфону разом з додатками, що відслідковують сон та рухову активність. Але телефон не завжди можна
взяти з собою на заняття. Для комплексного підходу потрібно дещо, що об‘єднуватиме всі важливі сфери
життєдіяльності. Тут стають в нагоді новітні гаджети – фітнес-браслети та трекери.
Такі пристроїздатні виконувати низку функцій. Вони дозволяють здійснювати підрахунок кількості
кроків, підрахунок дистанції і витрачених калорій, підрахунок ЧСС, моніторинг сну [3]. Потенційні переваги
використання мобільних фітнес-трекерів включають в себе здатність мотивувати людину до здорового
способу життя, розвивати спільноту однодумців, які прагнуть покращити своє здоров‘я, а також
допомагають створити середовище стійкої відповідальності за довгострокове просування технологій, що
допомагають відслідковувати якісні показники [4, с. 110]. Крім цього, дані, зібрані за допомогою фітнестрекерів, смартфонів чи "розумних" годинників, можуть бути використані, як допоміжні при встановленні
діагнозу та лікування тих чи інших хвороб [5, с. 684].
Технології мобільних фітнес-трекерів на сьогодні широко застосовуються для спостереження за
рівнем рухової активності різноманітних соціальних та вікових груп. У сучасних наукових дослідженнях ця
технологія використовується, як у дослідженнях рухової активності школярів і дорослих, так і при
визначенні рухової активності особливих груп, зокрема, онкохворих дітей. Відповідне дослідження
здійснено Мері Хукі [5, с. 686].
Стефан Райт зі співавторами провели дослідження особливостей найпопулярніших на сьогодні
пристроїв та програм, які дозволяють спостерігати за показниками діяльності людини, і встановили, що такі
пристрої є ефективним інструментом для вивчення фізіологічних особливостей організму [6, с. 358].
Також одним із способів спостереження за показниками здоров‘я є використання спеціальних
додатків, наприклад, додаток Health, розроблений для операційної системи IOS. Дана програма дозволяє
відслідковувати кількість кроків, пройдених за день, також охоплює контроль ваги та калорій, що
сприятиме оптимізації режиму фізичних занять та раціональному харчуванню, що є важливим чинником
фізичного розвитку та удосконалення. Також компанія Appleвипустила годинники AppleWatch, які мають у
своєму асортименті ряд корисних функцій, зокрема, виявлення високого пульсу(тахікардію) або ж низького
рівня серцевих скорочень(брадикардія) [7].
Іншою популярною платформою є Xiaomi Mi Band. Він допомагає при підрахунку кількості кроків, має
у своєму асортименті пульсометр, а також може сповістити, що людина занадто довго знаходиться у
сидячому положенні і потрібно випити склянку води або ж зробити невелику прогулянку [8].
На даний момент одним із провідних напрямків розвитку інформаційних технологій, пов‘язаних із
фізичним вихованням, є створення пристроїв для визначення хімічного балансу у тілі людини. Зокрема,
вже було розроблено датчик, здатний оцінювати стан здоров‘я протягом певного періоду та планувати
фізичне навантаження.
Отже, ми можемо зробити висновок, що використання багатофункціональних пристроїв допомагає
контролювати фізіологічні показники людини, що певним чином допомагає запобігти захворюванням та
стимулює фізичне удосконалення і розвиток.
Література:
1. Вілмор Дж. Х., Костілл Д. Л. Фізіологія спорту. К., 2003.
2. Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. Житомир, 2009.
3. Олександр Томенко, Сергій Матросов, "Відмінності в показниках соматичного здоров‘я, рухової
активності, теоретичної підготовленості й мотиваційно-ціннісної сфери старшокласників та студентів
залежно від статі".
4. Генріксен, Андрель, "Використання фітнес-трекерів та розумних годинників для вимірювання фізичних
навантажень у дослідженні: аналіз
5. наручних пристроїв", Журнал медичних інтернет-досліджень, № 20.3, с. 110.
6. Гук, Мері К., "Використання фітнес-трекера для збільшення фізичних навантажень у дітей з гострою
лімфобластною лейкемією", Дитяча кров & рак, № 63.4, с. 684-689.
7. Райт, Стівен П. та ін., "Як споживачі фізичної активності споживачів могли трансформувати
дослідження фізіології людини", Американський журнал фізіології-регуляторної, інтегративної та
порівняльної фізіології, № 312.3, с. 358-367.
8. AppleWatchSeries 5[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.apple.com/apple-watch-series5/health/
9. MiBand 2[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mi.com/ua/miband2

123

СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Жанат Айнакулова
(Тараз, Қазақстан)
М.ӘУЕЗОВ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ ӘЙЕЛДЕР БЕЙНЕСІ
Ақын-жыраулар, сал-сері тегіс жырлаған ақбілек хас сҧлуды сҥрінген жерінен Мағжан мен Мҧхтар
кҥнәдан ақтап алды. Онысы әйел деп емес, адам деп ақтаумен қымбат. Творчествоның ӛзегіндегі
адамсҥйгіштік пафос «Қаралы сҧлу» мен «Шолпанның кҥнәсі»тәрізді жаһҧттай мӛлдір әңгімелердің
тҧлғасын зорайтып жіберді.
«Қобыланды батыр» жырында Қара Қыпшақ Қобыланды сҥйген жары Қҧртқасынан бір айнымайды,
қыр соңынан қалмаған Қарлыға сҧлуға қарамай қор қылады. Кӛбікті ханның қызы Қарлыға, осы бір далалық
Медея, Қобыландыға ғашық болып, соның жолына әкесі мен інісін садаға қылып, мерт етеді. Жырдың
соңында Қобыланды әкең мен інің ең жақының еді, оларға сонша қастық қылдың деп Қарлығаның бетіне
басады. Қарлыға махаббатын махаббатын мойындап ақталады. «Қобыланды» жырындағы биік мҧрат ҥшін
адамды ақтау, кешіру Мағжан мен Мҧхтар прозасына тән болды.
Жыраулар поэзиясында ару образын жасағанда «әбжыландай есіліп» деген мифтік теңеу
қолданылады.
Жылан сӛзінің тҥсі суық. Жыланға ҧқсату әйелдің сайқалдық табиғатына мегзейтін тәрізді. Мҧнда
әйел жаратылысына, оның әзәзілдің азғыруына бейім осалдығына сенбеушілік, кҥдік бар. Осыншалық
кҥрделі, жҧмбақ Хауа ананың ҧрпағының ӛз топырағынан, адами болмысынан асып ештеңе
бҥлдірмегенінен ҧлы жазушылардың алтын қаламы сыр шашты. Әйел сорлыны рухани мҥсәпірліктен
арашалап, шариғат сотынан қорғап қалды.
Абай поэзиясының реалистік бағыты, қаласаңыз, эротиканың ӛнерге тән биік ҥлгісінен нәр алған
Мағжан мен Мҧхтар ақылы қысқа саналған, қай заманда болмасын кемсітіліп келген әйелден идеалға
лайық, жаны нәзік, тәні сҧлу, тағдыры трагедияға толы ӛшпес бейнелер сомдады. Олар әйелдің екінші
қайтара жҧмақтан қуылуына эстеттік, суреткерлік ыстық жҥрекпен қарсы болды. Мағжанның аруы аяулы,
ҧлы ақынның әйел десе іші-бауыры елжіреп, егіліп тҧратыны ӛлеңдерінде анық, оны Жҥсіпбек қадап
айтады. «Ақбілек» романының лейтмотиві де әйелді ӛлтірмеу, оны баққа бӛлеу, ӛмірдің негізі деп атау
болатын.
Мҧхтар Әуезов «Адамшылық негізі - әйел» деп мақала жазғанда ислам философиясынан алшақ
кеткен жоқ.
Қазақ әдебиетіндегі ең керемет ертегі – «Ер Тӛстік» болса, қазақ прозасындағы теңдесі жоқ әңгіменің
бірі – «Қаралы сҧлу». Осы дҥниесін жазғанда ӛз әңгімесінің ішкі қызуына, жҧмбақ болмысына ӛзге тҥгіл,
шебердің ӛзі де сҥйсінбей қалмаған сияқты. Жазушы ӛзіне-ӛзі сҧқтануы да мҥмкін. Дәлірегі, шығармадағы
поэтикалық қҧдіретке.
Мҧхтар Әуезов әңгімесіндегі осы тҥркілік шығыстық болмыс Қаракӛзді ханша дәрежесіне кӛтеріп
жіберді. Нағыз ханша, кҥң емес. Кҥңде бас еркі болмайды. Әйелдің сҧлтаны.
Жазушы «Алғаным ару болмаса, алдыма алып сҥймен-ді» - жыраулар поэзиясының идеал ару
бейнесін қоса тірілтті.
Әйелді жек кӛру жерді, ананы жек кӛрумен тең болатын. Әйелді қорғау Отанды, ҧрпақты, жер ананы
қорғау екенін Мҧхтар Әуезов суреткерлік парызбен айрықша ашып берді.
Зерттеушілердің назарына жиі ілігетін «Қаралы сҧлу» және «Кінәмшіл бойжеткен» әңгімелерінің
тақырыбы дәстҥрлі әйел теңсіздігін суреттеуден бӛгде болды.
«Қаралы сҧлу» әңгімесінің лейтмотиві: «Іштегі жалын мен кҥрсінген жҥзі Қаракӛздің басқа тіршілікті
талақ қылып ҧмытқанын білдірді. Қаралы тор тҧтқынын жҧрт: «Жарын жоқтай білді» десті. Қаракӛздің
жоқтауы мен дауысын барлық Ырғайлы жаттап алып, әнге салып айтып та жҥрді. Кемпір-шал Қаракӛзді
аузынан тастамай мақтады: «Байының артын бҧндай жақсы қылып кҥткен әйел болған емес» деп аңыз
қылды». Әңгіменің алтын кілті, ауыр діңгегі жасырулы, тҧспалы жойқын тҧс осы.
Демек, адам баласы ӛлім тәрізді бақилы ҧғымды да мансабына пайдалана алады. Ізгілік қасиеті
мақтаулы жас жесір аза тҧтуын жҧрт солай дей тҥссін деп доғармапты. Қаралы сҧлудың дҥйім елді таңдай
қақтырған асыл қасиеті ақыр аяғында қҧр кӛзге жылтырау екен. Ішінде ит ӛлген. Ӛйткені жас жесір уақыт
әміріне бағынудан бас тартып, қателікке ҧрынды. Менмендік – теология мен философияға аса маңызды
ҧғым. Жазаға лайық қарғыс атқан қасиет.
Адам нәсілінің боямаға ынтық, данққҧмар, жасандылыққа бейім толқымалы екіҧшты психологиялық
табиғатын жазушы қауым сҥйіп суреттейтіні белгілі.
Мҧхтар Әуезовтің қҧдіретімен жас жесірдің нәпсі буып буырқанған сезімі кҥнәдан арылып, бӛгде
тҥйсікке айналды. Жазушы ӛз кейіпкерін ішінен шыққан нәрестесін қорғантайтын аналық махаббатпен
сҥймеген шығарманың қҧны кӛк тиын.
Басқа, Қаракӛздің о бастағы шынайы қарғысы мерзімі біткен соң ҧмытылуға, ескіруге, ӛткеннің
белгісіне айналуға тиіс. Тҧрақсыздық - мәңгілік қозғалыс, табиғи заңдылық. Қасірет кӛлгірлікке ауыспасын.
Адам жҥрегі ақиқат деп соғады.
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Қаракӛзге ӛзіңді-ӛзің тірідей жерлеме, нағыз ғҧмырыңды сҥріп қал, қапы қалма деп мазалайтын от
сезім ӛмірдің нақ ӛз келбеті. Тіршілік оты лаулаған Болат қойшы образына суреткер артық сӛз
шығындамайды.
Мҧхтар Әуезовтің екі әңгімесі бҧрын тиым салынған сияқтанып перделей, бҥркей сӛйлейтін сӛздің
атын атап, тҥсін тҥстеп берумен мәнді. Халық әніне ымырт жабыла шапан жамылып, сҥйгеніне асыға
ҧрланып сайға тҥскен сҧлудың шолпы сыңғырынан арыға бармайтын иба сақталған.
Ҥлкен прозаның ерекшелігі – оның адам жанында қалтарыс қуыс қалдырмайтын – сҧңғылалығы.
«Кінәмшіл бойжеткен» әңгімесінде автор Ғаббасты жазушы жігіт деп атауы селт еткізерлік. Ғайша образы
жағымды, жағымсыз кейіпкер деген айдарлы шеңберге сыя ма? Жазушының сатиралық таланты, жеңіл
юморы осы дҥниеде айқын. 1925 жылы кеңес ӛкіметі орнаған соң жазылған бҧл шығарма тіпті әулиелік,
сәуегейлік сарыннан ада емес. Қазір қазақтың Ғайша тәрізді қыздары кӛбейген. Жылауға да, кҥлуге де
кӛнбейтін замана пейілі.
Ғайша салмақты болуға дағдыланбаған. Әбден жеңілге ҥйренген. Мысықтабанданып заматта
ажалдан тайқып кеткені қандай нанымды. Осы қылығы бҧл әйелдің ақыл-парасаттан мақрҧм еместігін
дәлелдеді. Және бір ғажабы, Ғайшаның осы сайқымазақ ісі оны толық ақтап алуға татиды. Қылықты әйел!
У ішпекке қиялдаған әншейін босаңсу екен. Ӛлімнен тез жалтара салғаны ӛмір сҥйгіштігі. Жазушының ҧлы
жҥрек біткен гуманистігі адасқан әйелге деген жҧмсақ мейірінен кӛрінеді» [1. 38-40].
Қаракӛз ата салтына берік, діні қатты. Ол - ӛз жҥрегінің әміршісі, ӛз мінезінің қҧрбаны. Қаракӛзді ӛмір
сҥруге ғашықтығы жалған намыстан қҧтқарды. Ғайшаның бақытсыздығы ӛмірдің бағасын арзандатып,
ҧсақтап, жеңіл қызыққа айырбастауда. Әйел мҧраты отбасы мен бауырына басқан балалары екенін
ҧғынуды оған қҧдай жазбапты.
Толыққанды Ғайша портретіне соңғы деталь – айна алдында у ішуге әрекет қылуы. Айна –
метафора. Айнада адам қаншалық талпынса да ӛзін-ӛзі алдай алмайтын сиқыр бар. Ол ӛкпе кӛтермейді,
бет-жҥзді опа-далаппен ӛңдеп ӛзгертуден бҧрын нағыз бет-пішініңді кӛрсетеді.
Әдебиет:
1. Кемелбаева А. Мҧхтар Әуезов әңгіме жанрында. //Абай. №1. 2001
Атілғазы Ҧлжан
(Талдықорған, Қазақстан)
БАҒАЛАУЫШТЫҚ ЛЕКСИКА – ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛДІК АГРЕССИЯСЫНЫҢ ҚҦРАЛЫ
Белгілі бір зат я болмаса сол жӛнінде ой-пікір пайымдау бағалауға тән қызмет болып табылады.
Тілімізде бағалауыштық мәндегі тілдік қҧрылымдар жиі кездеседі. Бағалауыштық лексика белгілі бір
адамның тҥр-тҥсін, мінез-қҧлқын, жҥріс-тҧрысын, сырт-келбетін сипаттап кӛрсетуде жиі қолданысқа тҥседі.
Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде баға, бағалау сӛздеріне мынандай сипаттама берілген:
«Баға зат. (1) Заттың қҧны, нарқы. (2) Ауыс. Қадір-қасиет. Бағала ет. (1) Баға қою. (2) Ауыс. Қадірлеу,
қҧрметтеу. Бағалау бағала етістігінің қимыл атауы. Бағалаушы зат. (1). Баға беруші. (2). Ауыс.
Қадірлеуші, қҧрметтеуші»[1, 239 б.].
Бағалау типтерінің жіктемесін 1963 жылы финн зерттеушісі Г. Фонн Райт ҧсынды. Ол бағалауды
«игілік, қҧндылық формалары» деп атайды және аспаптық, техникалық, медициналық, утилитарлық,
адамның мінез-қҧлқына байланысты («адам мейірімділігі»), гедонистикалық деп бӛліп қарастырады.
Лингвист-ғалым Е.И. Диброво жеке бағалауыш мағынаның тӛмендегідей тҥрлерін белгілейді:
1. Эмотивті баға
2. Этикалық баға
3. Интеллектуалды баға
4. Нормативті баға
5. Квалификативті (сапалық/сандық) баға.
Н.Д. Арутюнова жеке бағалауышты мынадай категорияларға бӛледі:
І. Сенсорлық бағалауыш:
1. Сенсорлық баға беру немесе гедонистикалық /дәмді - дәмсіз/.
2. Психологиялық баға беру:
a. Интеллектуалды /білімді, қызықты/;
b. Эмоционалды /кӛңілді, қуанышты/.
ІІ. Сублимирлік бағалауыш:
1. Эстетикалық баға беру, сенсорлық және психологиялық баға беруден пайда болған /әдемі,
ҧсқынсыз/.
2. Этикалық баға беру /мейірімді, қатігез/.
ІІІ. Рационалды бағалауыш:
1. Утилитарлы баға беру /пайдалы, зиянды/.
2. Нормативті баға беру /дҧрыс, қате, теріс/.
3. Телеологиялық баға беру /сәтті, сәтсіз/ [2, 196 б.].
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Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы А. Байтҧрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегінің «Қара сӛз бен
дарынды сӛз жҥйесі» деген тарауында сӛз, ҧғым, мағына табиғаты қарастырылады. Зерттеуші ойлаудың
екі тҥрін кӛрсетеді: «Ойлау екі тҥрлі сипатта болады. Ол сипаттардың біреулері бойына біткен сипат
болса, екіншілері адамның қосқан, таңған сипаттары болады. Мәселен, нәрсенің бірін жылы, бірін суық,
бірін теріс, бірін бҧдырмақ, бірін қатты, бірін жҧмсақ дейміз. Бҧл сипаттар нәрсенің бойында бар сипаттар.
Бҧл сипаттаудың біреулері адамға ҧнайтын болар да, біреулері ҧнамайтын болар» [3, 89 б.].
Зерттеуші М. Оразов «Қазақ тілінің семантикасы» деген еңбегінде эмоциялық мағынаға талдау
жасай келе, әрқашан да объектив дҥниедегі заттардың тҥйсік арқылы қабылданған информацияны адам
ойының, санасының елегінен ӛтіп жататындығын, оған белгілі бір баға берілетіндігін атап
кӛрсетеді [4, 76 б.].
Қазақ тіл білімінде бағалауыштық лексика терминін ең алғаш тілші ғалымдар А. Алдашева,
О. Бҥркітов, Б. Момынова, т.б. газет тілінің ерекшелігіне қатысты қолданған.
Қазақ тілінде тілшілердің бағалауға берген анықтамасын айтсақ, мысалы, Қ. Есенова мынадай
анықтама ҧсынады: «Баға не бағалай сӛйлеу салты дегеніміз – сӛйлеушінің нысанаға алған нәрсе
жӛніндегі мақҧлдау, қарсылық, ықылас не тілек, т.б. тҥріндегі кӛзқарасын білдіретін пайымдауы, стильдік
қосымша мағына мен мағыналық реңктің негізгі бір тҥрі» [5, 63 б.].
Б. Момынова «Бағалауыштық – сӛйлеушінің ӛз тарапынан қҧбылыс пен зат, іс-әрекет атауына
берген бағасы, кӛзқарасы, оған деген қарым-қатынасы» деп тҧжырымдайды [6, 102 б.].
З. Ерназарова: «Сӛйлеу тілі синтаксисінің прагмалингвистикалық аспектісі» деген зерттеу еңбегінде
мынандай тҧжырым жасайды: «Бағалау сӛйлеу актісі ҥстінде дҥниеге келеді. Сондықтан бағалау мәнді
сӛйлеу актілері бірден-бір прагматикалық мәнге ие болады. Адамзатқа тән қҧндылықтар тҧрғысынан
қҧбылыс - әрекеттерді бағалаушы мақсатта жҧмсалатын сӛйлесімнің қалыптасуына прагматикалық
мәнбірлер ықпал етеді. Бағалау жағымды- жағымсыз тҧрғыда берілетін болса, сӛйлеу тілінде осы мақсатқа
икемделген бірліктер бар» [7, 89 б.].
Д. Бекзат «Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің танымдық прагматикалық аспектісі» атты кандидаттық
диссертациясында мақал-мәтелдерге тән ерекшеліктің бірі олардың бағалауыштық танытуы деп атап
кӛрсетеді. «ММ-дер кез келген жағдай, соның ішінде адамға қатысты оның мінез-қҧлқы, іс-әрекеті және т.б.
қасиетіне баға береді» [8, 6 б.].
Б.Ҧ.Сағынова ӛзінің «Қазақ тіліндегі адам интеллектісіне қатысты лексика /этнолингвистикалық
зерттеу/» атты кандидаттық диссертациясында былай дейді: «Адамдар арасындағы сыйластық сезімі
адамның ішкі сезім дҥниесінен туындап, бағалау сипатын білдіреді» [9, 72 б.].
Адамның қоршаған ортамен тҥрлі қатынастарын кӛрсететін «бағалау» термині жағымды және
жағымсыз баға ретінде кӛрініс табады.Бағалауыштық лексикаға эмоция және экспрессиялылық тән.Бҧл
сӛздерден адамның қандай кӛңіл-кҥйде тҧрғанын және сонымен бірге оның қандай адам екендігін де
байқауға болады.
Тіліміздегі бағалауыштық лексикаға жататын сӛздерді ҥлкен екі топқа бӛліп қарастырамыз:
1. Заттың абстрактілі бағасын білдіретін денотат бағалауыш сӛздер;
2. Затты атап, оған бағасын беретін коннотат мағыналы бағалуыш сӛздер, бҧларды эмоционалдыбағалауыштық сӛздер деп те айтайды.
Зерттеуші Ш. Нҧрғожина сӛздердің бағалауыштық қасиеттері А-В деген қҧрылым арқылы
жақсы//жаман деген екі мағынада жҧмсалатындығын айтады. Бағалауыштық ҧнату//ҧнатпау; қуану//ренжу
сияқты сӛздер арқылы субъектінің эмоциясын білдіреді деген тҧжырымға келеді [10, 32 б.].
Тіл арқылы байланысу, қатынас жасау адамға ғана арналған басты байлық. Дегенмен осы байлықты
жағымды жағынан ғана емес, жағымсыз тҧрғысынан да қолданатынымыз жасырын емес.
Қазіргі таңда кӛбінесе мектеп оқушылары мен жасӛспірімдер арасында бірін-бірі кемсіту, мазақ қылу,
іс-әрекетіне, қасиетіне баға беру әрекеттері ашық сипатталуда. Олар кӛп жағдайда ӛзінің
сыныптастарымен, қҧрдастарымен ҧрысады және жағымсыз тҧрғыда баға береді, кейде ӛздерінің
мҧғалімдерімен де ҧрысатын жәйттер де кездеседі:«…Бір-бірін мазақтау кездеседі. Бұл менің ойымша,
барлық оқушыларға тән», «Иә, балалар балағат сөздер айтады. Əдетте, нашар оқитын балалар...»
«Болады. Барлық мектептерде кездеседі, оны жасырмаймыз» «Бұл жиі, әрі үнемі кездеседі. Қазір бұл жиі
кездеседі» «Жиі, әр үзілісте бір-біріне айтып жатады».
Жасӛспірімдер арасындағы зорлық-зомбылық пен кемсітушілік нысандары мынадай әрекеттерді
қамтиды:
- психологиялық зорлық-зомбылық (мазақтау не келеке ету, басқа балалардың баланы жақсы
кӛрмеуі ҥшін алдау);
- кемсітушілік (қыздардың ар-намысына тиетін сӛздер айту, ҧлтына, терісінің тҥсіне, киімі не тҧрған
жеріне, дініне байланысты жағымсыз қарым-қатынас/мазақтау, мҥгедек болуына байланысты жағымсыз
қарым-қатынас/ мазақтау).
Жағымсыз бағалауыштық лексиканың кӛбісі сын есімдерден жасалады. Зат есімдерден жасалған
бағалауыштық сӛздер негізінен ауыс мағынада, нақтырақ айтқанда эмоционалды-бағалауыштық мағынада
кӛрініс табады. Кейбір мӛлшер, сын-бейне, кҥшейту ҥстеулері бағалауыш мағынаны білдіруге бейімдірек
келеді. Бҧған олардың қимылдың, сынның теңдік немесе кемдік дәрежесін, алуан тҥрлі сапасын, тәсілін,
бейнесін білдіруі, заттың сынын, қимылдың мӛлшерін я аса кҥшейтіп, я аса солғындатып кӛрсетуі дәлел
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бола алады. Жағымсыз бағалауыштық мәнге ие болатын қимыл-әрекет атауларының кӛбісі етістіктен
жасалады.
Оқушылар тілінде кездесетін жағымсыз бағалауыштық лексикадағы тілдік агрессияның кӛрінісін
бірнеше тҥрге бӛліп қарастыруға болады:

1-кесте
Адамның сырт келбетіне қатысты баға.Жасӛспірім шақта адамдар сырт келбетіне кӛңіл бӛле
бастайды. Кӛбінесе мазақ сӛздер, сыртқы келбетіне қатысты кемсіте айтылған әңгімелер ҥшін ӛзін тӛмен
сезіне береді. Мысалы, оқушылар арасында «Ерніңмаймылдікі сияқты екен»,«Ұзынтыра келе жатыр»,
«Е, маймақ, бері кел»,«Бадырақ, ары отыршы», «Андағы қысық көзіңмен не көресің?», «Ей, ақсақ, тез
жүрші», т.б. сырт келбетке қатысты кекету мақсатында айтылатын сӛздер жиі кездеседі.Сонымен
қатар,боқ қарын, бауырсақ, шошқа, құбыжық, сайқымазақ, өгіз, сүйкімсіз, сұрықсызсекілді бағалау мәндегі
сӛздер айтылып жатады.
Адамның іс-әрекетіне қатысты баға. Жасӛспірімдер ӛзара бір-бірінің іс-әрекетіне, қимыла қарап
«Е, Сақау»,«Қызтекеге ұқсап сызылмашы»,«Тасбақа сияқты әрең жүресің ғой», «Қайдағыны оттай
бермеші», «Маубас, осы өмірі ұйықтап жүреді», «Не қоразданып тұрсың?», «Өтірікшінің сөзіне
сенбеңдер», «Мына тоқылдақ қазір-ақ жеткізеді», «Қызсың ғой тұштақайланбашы»,«Мыстансың сен»,
«О, шайтан десе шайтан екенсің», «Қандай тентексің»,т.б.баға беріп жатады.
Адамның сезім, кӛңіл-кҥйіне қатысты баға. «Жылауық, осы-ақ жылайды да жүреді»,«Байғұс-ай»,
«Бейшара,соны да жеңе алмадың ба?»,«Сүмелек екенсің», «Ит сияқты шәбелеңдемеші», т.б.
Адамның мінез-қҧлқына қатысты баға. «Жынды,қуады екенсің», «Топас,соны да айта алмайсың
ба?»,«Есалаң,не істедің сен?», «Тауықтың миындай ми жоқ», «Албасты десе», «О, ақымақ», «Кәпір»,
«Сен ашулансаң жалмауыз кемпірсің ғой», «Ынжық, жүр сөйтіп таяқ жеп»,«Есуас»,«Сен нағыз түлкісің
ғой», «Қызғаншақ,өмірі қызғанып жүреді бі нәрсесеін»,«Ұятмэн,ұятыңды қалтаңа салып қой»,
«Қорқақ,отыр үйіңде сөйтіп», т.б.
Жоғарыда келтірілген мысалдардан байқағанымыз, жағымсыз бағалауыштық мағынадағы сӛздерден
тілдік агрессияның кӛрінісі байқалады.
Кӛп жағдайларда балалар ӛздері басқа балаларға тіл тигізген немесе бірдеңені қалжыңдап
қорлаған, келеке еткен уақытта мақсаттары сыныптастарын кҥлдіру және оларды мазақ қылған балаға
қарсы психологиялық зорлық-зомбылық кӛрсетуболып табылады.
Жоғары сыныптағы балалар арасында (8-10 сыныптар) тӛменгі сыныптардағы балалармен
салыстырғанда (5-7 сыныптар), мектепте психологиялық және кҥш кӛрсету зорлық-зомбылығы жоғары. Ал
керісінше, тӛменгі сыныптардағы балалар арасында жоғарғы сыныптардағы балалармен салыстырғанда,
басқа балаларды кемсіту, мазақтау әрекеттері айтарлықтай жоғары болған. Бҧдан шығаратын қорытынды,
оқушылар басқалардан ӛздерін ерекше ҧстау, ӛзінің ішкі агрессиясын шығару, ӛзіне кӛбірек кӛңіл
аудартумақсатында жағымсыз бағалауыштық лексиканы қолданады.«Басқа пәле тілден» деп ӛткен атабабамыз аңдап сӛйлеуді, тілді талдап қимылдатуды ҥйреткен. «Аңдап сӛйлеу» деген кітапта келесідей
кеңес беріледі: «Қоқысты кӛбейтіп қайтесің. Қайта, тазалық сақтауға ҥлес қос. Осылай ӛзіңе деген қадірқҧрметің артады, ӛзгелердің алдында да абыройлы боласың».
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(Казахстан, Талдыкорган)
МӘТІННІҢ АНЫҚТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТЫЛАТЫН МӘТІН ТҤРЛЕРІ
Мәтін табиғаты ӛте кҥрделі болғандықтан, мәтін әртҥрлі ғылым салаларында, тҥрлі бағыттарда
қарастырылуда. Соған орай мәтінге берілген анықтамалар сан алуан. Қазірде тіл білімінде мәтінге
берілген ҥш жҥздей анықтамалар кездеседі. Мәтіннің анықтамаларының кӛптігін айта келе,
М.И. Откупщикова «Сӛйлемге берілген анықтама қанша болса, мәтіннің сонша анықтамасы бар» деп
кӛрсетеді [1, 312 б.].
З.Я. Тураева «Мәтін – әртҥрлі лексикалық, логикалық, грамматикалық байланыстардан тҧратын
қҧрылымдық-мағыналық бірлік ретінде қызмет ететін кҥрделі тҧтастық» [2, 11 б.].
Мәтін – обьективті әлемнің субьективті бейнесі, кең мағынада екі сананың қарым-қатынасқа
тҥсінуінің бір жолы. Мәтін – (әңгіме, сӛз, хат, оқиға) әрқашан біреулерге бағышталған, әрі сол
бағышталғанымен ғана қҧнды бағалы. Мәтін – ӛзіңді жеткізудің, кӛрсетудің бір тҥрі, ӛзіңді ойлай білетін
субстанция ретінде табу жолы. Іс-әрекет, қылықта ӛзіндік мәтін тҥрінде тҥсіндіріле алады. Адам іс-әрекеті
потенциалды мәтін және ол ӛзі уақытынын сҧхбаттылық контексі арқылы ғана тҥсіндіріледі [3, 74 б.].
Мәтін дегеніміз – жазба қҧжат тҥрінде обьектіленген аяқталғандықты білдіретін, әдеби тҧрғыда
ӛңделген, тақырып (атау) лексикалық, грамматикалық, логикалық, стилистикалық байланыстардың әр
тҥрлі типтерімен біріккен, бірқатар ерекше бірліктерден (кҥрделі фразалық тҧтасымнан) тҧратын белгілі бір
мақсаты, грамматикалық нҧсқамы бар сӛздің (речь) шығармашылық процесінің туындысы [ 4 , 1 8 б . ].
Мәтін мәселесі тек шетел лингвистерінде ғана емес, қазақ тіл білімі ғалымдарының еңбектерінде
кездеседі. Ең алғаш мәтін туралы қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғалымдар – А. Байтҧрсынҧлы мен
Қ. Жҧбановтың еңбектерінде айтылған.
Ахмет Байтҧрсынҧлы мәтінді шығарма сӛз деп атаған."Сӛз ӛнерін жасалып шығатын нәрсенің жалпы
аты шығарма сӛз, ол аты қысқартылып кӛбінесе шығарма деп айтылады. Ауыз шығарған сӛз болсын,
жазып шығарған сӛз болсын, бәрі шығарма болады.", - деп анықтамасын берген. Ғалым мәтіннің
(шығарма) тақырыбы, жоспары, мазмҧны тҧратыны жайлы жазған болатын. Мәтінге берілетін тақырып
жайлы: "Әңгімедегі пікір не нәрсе туралы болса, сол шығарманың тақырыбы болады", -деген. Мәтін жазбас
бҧрын оны жоспарлап, неден бастап, нені айтып немен аяқайтынын белгілеу керектігін, кішкентай
шығарма болса да жоспарлап алу қажет дейді. Мазмҧнды "ойға алған пікірді айтуға жҧмсалған бҥкіл сӛз",
ал мәтіндегі мазмҧн тҥрлерін: жай сӛйлеу, сӛйлестірген тҥр, хат тҥрінде, аралас тҥрде деп атап,
бӛлген [5, 345 б.].
Ғалым Қ.Жҧбанов мәтінді сӛз бҧйымы (сӛз) деп атайды. Мәтінді қарым-қатынасты жҥзеге асыратын
қҧрал деп тҥсініп, ғалым оны ауызша және жазбаша тҥрлерін бӛліп кӛрсетеді және олардың
айырмашылықтарын атап ӛтеді. "Ауызша мәтіндерді ҧйымдастыруда тілдік бірліктермен қатар сӛйлеудің
бейвербалды амал-тәсілдері де катысады. Сондықтан ауызша мәтіндерді қҧрастыру жазбаша
мәтіндермен салыстырғанда белгілі бір дәрежеде жеңілірек болады. Жазбаша мәтіндерде сӛйлеушінің
айтылған хабарға байланысты кӛзқарасы, сезімін жеткізуде әр тҥрлі морфологиялык тҧлғалар, лексикалық
бірліктер, сӛйлемнің қҧрылысы, сӛйлемнің айтылу мақсаты, мәтінде қолданылып отырған графикалык
белгілер т.б. қызмет етсе, ауызша мәтіндерде ым-ишарамен қатар, дауыс ырғағы, кідіріс, интонация т.б.
тҥрлі мағыналық реңктерді, хабарды жеткізуге ат салысады"[6, 148 б.] – деген.
А. Байтҧрсынов пен Қ. Жҧбановтан кейін де мәтін мәселесі қазақ тіл білімінде зерттеліп, мәтін және
мәтін лингвистикасына байланысты еңбектер шыға бастады. Осы тҧрғыда, Г. Смағҧлова «Мәтін
лингвистикасы» (2002 ж.); Р. Сыздықова, Б. Шалабаев «Кӛркем тексті лингвистикалық талдау» (1986 ж.);
Б. Шалабаев «Мәтін лингвистикасының негізгі мәселелері» (2002 ж.) және әдістемеші-ғалым
А. Жапбаровтың, Ж. Қайшығҧлованың, Г. Кәріпжанованың және т.б. еңбектерін айта аламыз.
Мәтін жайлы Г. Смағулова "Мәтін – тіл жҥйесіндегі ӛзінің мәні мен болмысына сай сӛйлемдердің жай
ғана тізбегі емес, мағыналық-қҧрылымдық тҧлға. Ол – логикалық, грамматикалық, мағыналық
байланыстарға негізделген, тиянақты мазмҧнға ие біртҧтас қарым-қатынас бірлігі"- деп, ӛзінің «Кӛркем
мәтін лингвистикасы» атты еңбегінде мәтін мен мәтінді зерттеуші ғалымдар және олардың берген
анықтамаларына тоқталып ӛткен.
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Еңбектегі тіл білімінің мәтінге берілген анықтамалардың негізгілері:
 Мәтін тілдік таңбалардың мағыналық және тҧлғалық байланыстығы негізінде тҥзеледі, textus білімді
– латынша – байланысу, бірігу мағынасын білдіреді.
 Мәтін сыртқы тҧлғалық байланыстарға, белігілі бір ішкі мағынаға және адресат ҥшін дер кезінде
қабылдана алу мҥмкіншіліктеріне ие бола алады.
 Мәтін – сӛйлеу процесінің жемісі. Ол тілді жҥйелі қолданудың барысында ғана пайда болады.
Тілдің жҥйелілігі сӛйлеуге әсерін тигізеді.
 Мәтін – жазудың шығуымен байланысты қалыптасып жетілген және әрі қарай дамытып отыратын
тілдік қҧрылым [7, 6 б.].
Кӛптеген ғалымдар мәтіннің кіші бірлігі деп сӛйлемді емес, бірқатар сӛйлемді біріктіретін ірірек бірлік
– кҥрделі фразалық тҧтастықты есептейді, оның кҥрделі синтаксистік тҧтастық, мәтін компоненті, прозалық
шумақ, синтаксистік кешен, монологтық айтылым, коммуникативтік блок және басқа осы сияқты
синонимдері бар.
Жоғарыда аталған мәтін жайлы анықтамаларды тҧжырымдай келе, мәтінді біз бірнеше сӛйлемнен
тҧратын, белгілі бір мақсатта жазылып, белгілі бір ойды білдіретін, логикалық, грамматикалық және
мағыналық байланыстан тҧратын қарым-қатынас бірлігі дейміз.
Мәтін жайлы тҥсінік мектеп кезінен қалыптасады. Мектеп жасынан оқушы мәтін, мәтінмен жҧмыс
және мәтін тҥрлерін меңгереді. Мәтін арқылы керек ақпаратты алып, білімін жинақтайды және қолданады.
Мәтінді меңгерту ол оқытушының қолында екенін есімізден шығармауымыз керек. Сондықтан да оқытушы
ең алдымен оқушыны мәтінмен таныстыртып, оны тҥсінетіндей дәрежеде жеткізуі керек деп есептейміз.
Осыған орай мәтінді тҥсіну туралы әдістемеші-ғалымдар мынандай пікірде: С. Жиенбаев «Мәтінді оқысақ
та, алдымен мазмҧнын тҥсіну шарт» дейді [8, 66 б.]. Ал С. Рахметова «Тҥсініп оқу дегеніміз оқушының
оқыған мәтіннің мазмҧнын анық, терең ҧғынуы болып табылады. Бҧл сӛздің, сӛйлемнің мағынасына
тҥсінуден әр бӛлімі логикалық, психологиялық байланыстырудан келіп шығады» дейді. Ал мәтінді
қабылдау ҥшін мынадай жҧмыс жҥргізіледі деген:
1. Тексті қабылдауға оқушыларды психологиялық дайындау.
2. Текстке байланысты сӛздік жҧмысын жҥргізу.
3. Шығарманы оқу.
4. Әңгіменің жоспарын жасау.
5. Оқыған шығарманың мазмҧнын айту.
6. Шығарманың мазмҧны бойынша жҥргізілетін творчестволық жҧмыстар [9, 55 б.].
Оқушыға мәтінді игертпес бҧрын, тақырыпқа сай мәтіннің тҥрін талдап және мәтінді меңгертудің
жолдарын іздеуіміз керек.
Бҥгінгі таңда мектеп бағдарламасында мәтінмен жҧмыс істеу барысында оқушыларға мынадай
тҥрлерін ҧсынады: әңгімелесу, пайымдау, сипаттау.
Əңгімелесу арқылы мәтінді бергенде тек мҧғалімнің ӛзі емес оқушылар да қатысып, топта
талқыланады.
Ал, сипаттау арқылы мысалы бір нәрсенің бейнесін немесе табиғат кӛріністерін сипаттайды.
Пайымдау дегеніміз – бір сӛзбен алғанда, болжау дегенді білдіреді. Мәтін арқылы оқушылардың тіл
байлығы жетіліп, ой-ӛрісі дамиды [10,55 б.].
Әңгімелесу
Сҧрақтары: Не істеді? Қайтеді?
Қҧрылымы:
1. Оқиғаның басталу
2. Оқиғаның одан әрі дамуы
3. Оқиғаның аяқталуы

Мәтіннің тҥрлері
Сипаттау
Сҧрақтары: Қандай? Қай?
Қҧрылымы:
1. Тҥрі
2. Сипаты
3. Ерекшелігі

Пайымдау
Сҧрақтары: Неліктен? Қайтты?
Қҧрылымы:
1. Дәлелденетін пікір
2. Дәлелдеу

Жоғарыдағы кестеде мәтіннің тҥрлері мен оның қҧрылымдары берілген. Әңгімелесу мәтінінде ″Не
істеді? Қайтеді?″ деген сҧрақтар арқылы мәтінде берілген оқиғаның не жайлы екенін оқушыдан біліп,
оқиғаның қҧрылымын талдатамыз, оқиғаның басталуы, одан әрі дамуы мен аяқталуы. Ал сипаттау
мәтінінде ″Қандай? Қай?″ сҧрағынан мәтіннің сипаттау мазмҧнында тҧрғанын білдіртіп тҧрғанын, мәтіннің
тҥрін, сипатын, ерекшелігін талдатып, меңгертеміз. Пайымдау мәтіні дәлдік пен фактіні талап ететін мәтін.
Сҧрақтары: ″Неліктен? Қайтты?″. Бҧл мәтін тҥрі дәлелденетін пікірді талап етеді. Бҧл мәтіннің ҥш тҥрі
мектеп бағдарламасында кӛптеп кездеседі және де осы мәтіндерді меңгерту оқытушының қолында деп
есептейміз.
Қорыта келе, мәтін жайлы ғалымдардың мәтінге берер анықтамалары бірізді деп есептейміз. Мәтін
белгілі бір мақсатта, белгілі бір форматта жазылатын, тілдік бірліктерден тҧратын және мағыналық,
грамматикалық байланыста болатын қарым-қатынас бірлігі. Мәтін жайлы тҥсінік мектеп қабырғасынан
басталады. Мәтінді меңгерту оңай емес екені де бізге белгілі. Оқушыға мәтінді және мәтін тҥрлерін
меңгерту оқытушының білімі, ҥздіксіз ізденісі мен әдістемелік шеберлігін талап етеді.
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Улжан Еркалым
(Талдыкорган, Казахстан)
АБАЙДЫҢ ЖЕТІНШІ ҚАРАСӚЗІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚҦЗІРЕТТІЛІГІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
«Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай
әрқашан біздің ҧлттық ҧранымыз болуы тиіс» − деген Елбасының ойлы пікірін тірек ете отырып, жас
ҧрпақтың санасына Абай Қҧнанбаевтың жеке тҧлғаны ҥйлесімді қалыптастырудағы ой пайымдаулары мен
психологиялық кӛзқарастарын ғылыми негіздеп, оны оқу ҥдерісінде жҥйелі тҥрде қолдануын іске
асыру [1, 32 б.].
Абай – халқымыздың ҧлы ойшылы. Абайдың «Қара сӛздері» - терең пәлсапалық, этикалық,
эстетикалық, философиялық және психологиялық ойларға толы, тіршілік тҥйткілдерін дәл болжай білген
қҧнды мҧра. Онда айтылған даналық ойларды жыл сайын оқысақ та, қайта-қайта оқысақ та зерікпейміз. Әр
оқыған сайын кӛңілдегі кӛп сҧраққа жауап алып, жаңа ой тҥйіндеп, басқаша тҧжырым жасаймыз.
Оның қара сӛздерінің басты тақырыбы – адам, жеке тҧлға, ал басты мақсаты - адам тәрбиесі. Адам
болғанда да, адамдар ҥшін еңбек ететін, жан- жақты жетілген адам. Абайша айтқанда, «толық адам». Ол
«нағыз адам», «толық адам» қандай болу керек деген сҧраққа жауап іздейді, әрі ӛзінің қара сӛздерінде
соған жауап береді. Ол адамды жан-жақты қарастырып, мінезін, ӛзін-ӛзі тануын, адамды жат қылықтардан
аулақ болуға шақырып, керісінше, психология пәнінің зерттеу нысаны болып табылатын жоғары
сезімдерге: махаббат пен парыз, адамгершілік пен жомарттық, еңбексҥйгіштік пен еңбекқорлық, борыш
сезімдеріне тәрбиелейді.
Қарасӛздерді алғаш жазуға отырғанда ақын: «Ойыма келген нәрселерді жаза берейін..., кімде-кім
ішінен керекті сӛз тапса, жазып алсын я оқысын, керегі жоқ десе, ӛз сӛзім ӛзімдікі дедім де, ақыры осыған
байладым", — деп қаншалыкты қарапайымдық білдірсе де, бҧл жазбалар ғылыми-танымдық және әдебикӛркемдік мәні ӛте зор, ақынның жалпы ақыл-ой ӛрісін, дҥниеге кӛзқарасын танытуда баға жетпес
мағлҧмат беретін аса қҧнды қазына болып табылады [2, 9 б.].
Абай Қҧнанбайҧлының қара сӛз тақырыбын мағынасы, қҧрылымы және ӛмірмен байланысына
байланысты мынадай тақырыптарға бӛлуге болады:
1. Адам жанын зерттеу, бала тәрбиесі жайлы;
2. Имандылық тақырыбы;
3. Жаман мінез, әдеттер;
4. Адамгершілік жайлы;
5. Қазақ мақалы;
6. Қазақ халқы жайлы;
Адам психологиясы және бала тәрбиесі жайында ағартушы 7, 10, 20, 25, 31, 41, 43 қара сӛздерінде
айтқан. Адамның қызығушылығы бір нәрсені, не кӛріністі білейін, игілігін кӛрейін деген ерекше
ынталануынан шығады. Ӛзінің 7-ші қара сӛзінде Абай жас балада анадан туғанда екі тҥрлі қажеттіліктің
болатындығын атап кӛрсетеді: «біреуі ішсем, жесем, ҧйықтасам» деп туады. «Бҧлар тәннің қҧмары, бҧлар
болмаса, тән жанға қонақ бола алмайды, һәм ӛзі ӛспейді, қуат таппайды», екіншісі – білсем екен демелік.
Не кӛрсе соған талпынып, жалтыр-жҧлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап,
тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-керней болса, дауысына ҧмтылып, одан ержетіңкірегенде ит ҥрсе
де, мал шуласа да, біреу кҥлсе де, біреу жыласа да тҧра жҥгіріп, «ол немене?», «бҧл немене?» деп, «ол
неге ҥйтеді?», «бҧл неге бҥйтеді?» деп, кӛзі кӛрген, қҧлағы естігеннің бәрін сҧрап, тыныштық кӛрмейді.
Мҧның бәрі − жан қҧмары, білсем екен, кӛрсем екен, ҥйренсем екен деген» - дейді Абай. Осындай
айналасын қоршаған дҥниені танып білуге қҧлшынуды, ҧмтылуды Абай ең жоғарғы жан қҧмарлығы дейді.
Абайдың "Жетінші сӛзінде" ҧшырасатын "жанның тамағы" деген кҥрделі философиялық ҧғым бар.
Оны Абай біздің санамыздан тыс ӛмір сҥретін объективті дҥниенің санада сәулеленуі нәтижесіңде пайда
болатын ғылым, білімнің жинақталған қоры ретінде қарайды. Осы себептен де Абай: "... құмарланып жиған
қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның тамағы еді", - деп қайыра тҥсінік беріп отыр... [3, 39 б.]
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Абайдай ҧстаз ақынның бҧл "Жетінші сӛзде" кӛздеген мақсаты адамның бойында туа пайда болатын
жан қҧмары арқылы ӛз ҧрпағының санасына тек қана жанның пайдалы тамақтарын сіңдіру еді. Міне,
Абайдың ағартушылық кӛзқарасының тамыр алған бір саласының қайнар кӛзі осы жақта жатыр. Абай
шығармашылығындағы осындай баға жетпес қҧндылықтарды оқушылардың танымдық қҧзіреттілігін
қалыптастыру жолдарына кеңінен тоқталсақ.
Оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту мәселесі заманауи педагогиканың маңызды
мәселелерінің бірі болып табылады. Ол оқушылардың білімге деген қажеттілігін қалыптастыру,
интеллектуалдық қызметтің дағдыларын игеру, білімнің тереңдігі мен кҥшін қамтамасыз етудің негізгі
шарты болып табылады. Бҥгінгі кҥннің ӛзектілігі жасӛспірім оқушыларды жеке дамудың негізі ретінде
адамның танымдық белсенділігін дамытуға бағдарлауды қажет етеді, ӛйткені бастауыш білім беру
ҥдерісінде білім беру дағдысының негізі қаланды, ол кейінірек ӛмір бойы білім алудың негізгі шарты болып
табылады. Дәстҥрлі бақылау жҥйесі мен оқушылардың білімін бағалаудың жетілдірілмеуі кӛбінесе оқу
процесінің мотивациялық саласына қайшы келеді. Адамның танымдық белсенділігі тҧлғаға туа бітті қасиеті
емес, сондықтан оны қалыптастыру және дамыту туралы айтуға болады. Танымдық қызметтің дамуына
ҥлес қосатын келесі әдістер мен шарттарын Т.С. Сабыров келесідей жіктейді:
- алдыңғы жҧмыстың нәтижелерін және білімді ӛзектендіру кезінде ҥстірт бағалауды болдырмау;
- оқу жҧмысын ҧйымдастырудың әр тҥрлі формаларын біріктіру, олардың сабақтың әр кезеңіндегі
орнын анықтау;
- іс-әрекет нәтижелерін талқылау және жаттығулар мен тапсырмаларды орынды қолдану;
- мҧғалім мен оқушылардың жҧмысына достық, эмоционалдық жағдай жасау [4, 110 б.].
Оқушының танымдық қызығушылығын дамытпай танымдық іс-әрекетін жандандыру қиын емес, бірақ
іс жҥзінде мҥмкін емес. Міне, сондықтан оқыту процесінде оқушылардың танымдық қызығушылығын жҥйелі
тҥрде дамыту және нығайту, оқу-жаттығудың маңызды себебі ретінде, тҧлғаның тҧрақты белгісі ретінде
және тәрбиелеуші оқытудың қуатты қҧралы ретінде, оның сапасын арттыру қажет.
Оқушылардың танымы - ӛзіне тән ерекшелігі бар кҥрделі ҥрдіс. Ал оқушының танымдық іс-әрекеті
міндетті тҥрде меңгеруге тиісті, ҥнемі жетілдіріп отыратын іс-әрекеті болып табылады [5, 39 б.].
Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде 6-сыныптың оқу бағдарламасындағы «Абайды оқы,
таңырқа!» атты бӛліміне сәйкес, Абай Қҧнанбайҧлының бірінші, жетінші қарасӛздері оқытылады. Бірінші
сӛзін оқытуда оқушы адамгершілік, жомарттық ҧғымдарымен танысады. Қалыптастырушы тапсырмаларды
орындау арқылы аталған қҧндылықтарды оқушының танымын қалыптастыруға ықпал етеміз. Ал, жетінші
қарасӛзін оқыту арқылы оқушыларды еңбексҥйгіштікке, еңбекқорлыққа, ӛзгенің еңбегін бағалауға, алдына
қойған мақсатқажете білуге және жауапкершілікке тәрбиелеу дағдыларын саралау, қалыптастырушы
тапсырмаларын орындату барысымен оқушының танымдық қҧзіреттілігінқалыптастырамыз.
Оқушылардың оқу танымдық іс-әрекетінің нәтижесі олардың білімді ӛз бетінше талдап және бір
жҥйеге келтіре алатын тапсырмаларды орындауы болып табылады. Оқушылардың оқу танымдық ісәрекетінің формаларының бірі – ӛздік жҧмыс. Ӛздік жҧмыс – оқушының ойлау қабілетін, ақыл-ой және істәжірибесінен туындайтын оқу, тану әрекеті. Оқушылардың белсенділігін арттыруда практикалық
жҧмыстың да маңызы зор. Берілетін тапсырмалар қарапайымнан басталып, біртіндеп қиындап
оқушылардың танымдық қызметін белсендіруге назар аударылады.Оқытушы аталған іс-әрекетті қысқа
мерзімді сабақ жоспары арқылы іске асырады және соның негізінде оқушылар ӛмірде кездесетін тҥрлі
жағдайлармен танысады, мҧның барлығы олардың ой-ӛрісін кеңейту, танымын дамыту, кітаппен жҧмыс
істеу дағдысын қалыптастыруға әкеледі.Осылайша қазақ тілі мен әдебиеті сабағында оқушылардың
танымдық, іскерлік дағдыларын қалыптастыруға болады.
Қорыта айтқанда, әдебиеттерді талдау оқушының оқу іс-әрекетінің жалпы қҧрылымында танымдық
қҧзыреттіліктің жетекші рӛлін анықтауға, жалпы сипаттама жасауға және негізгі ҧғымдардың
анықтамаларын беруге мҥмкіндік берді. Танымдық қҧзыреттілік дегеніміз − оқушының оқуға, білімге деген
ынта-ықыласының, қызығушылығының, қҧштарлығының ерекше кӛрінісі.

1.
2.
3.
4.
5.

Әдебиеттер:
Н. Назарбаев Абай и наше время. Абай, наследники на перепутье - Алматы, 1995 г.,
Абай. Энциклопедия. – Алматы: Атамҧра, 1995 ж.
Абай Қҧнанбайҧлы / Шығармаларының екі томдық толық жинағы. − Алматы: Жазушы, 2005., 2т.
Т.С. Сабыров Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары. – Алматы: Мектеп, 1990. - 110-111 бб.
М. Жанпейісова. Модульдік оқыту технологиясы. – Алматы, 2004.
Динара Есимбекова
(Талдықорған, Қазақстан)

БОЛАШАҚ ҚҦҚЫҚТАНУШЫЛАРДЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ҚҦЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жҥйесінің басты міндеті – ҧлттық
және азаматтық қҧндылықтар мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу ҥшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу,
білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіге шығу» - делінген.
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Отандық педагогика ғылымы тарихында таза ағартушылық қызметпен айналысып, тәрбие мен оқуағарту ісін дамытуға кәсіби теориялық тҧжырымдамаларымен ат салысқан ғалым – Ы. Алтынсарин. Оның
мақалалары мен хаттарында, «Қырғыз (қазақ) хрестоматиясы», «Қырғыздарды (қазақтарды) орыс
тіліне оқыту ісіне алғашқы басшылық», т.б. кітаптарында сол замандағы дидактика мәселелері әр
қырынан сӛз болады. XX ғасырдың басында балаларды оқыту, тәрбиелеу мәселелері А.Байтҧрсынҧлы,
Ж. Аймауытов, М. Дулатов, М. Жҧмабаев, т.б. кітаптарында жан-жақты талқыланды. Әсіресе,
Байтҧрсынҧлының сол замандағы әлемдік дидактика ғылымындағы оқыту әдістерін талдаған мақалалары,
әдістемелік «Баяншы» кітабы отандық кәсіби дидактика ғылымының дамуына негіз қалады.
Кейін оқыту теориясымен айналысқан педагог ғалымдар (Қ. Жҧбанов, Т. Тәжібаев, Р.Г. Лемберг,
Н. Кӛшекбаев, т.б.) әлемдік дидактиканың заңдылықтары мен принциптерін отандық оқу-ағарту ісіне
қатысты тҧжырымдап, тәжірибеге енгізді.
Болашақ мамандарды кәсіби іс-әрекетке даярлауда жоғары мектептің алдында бірқатар кҥрделі
міндеттер қойылып отыр.
«Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы, дҥниежҥзілік деңгейде ықпалбеделінің артуы, заманауи инновациялық техника мен технологияларды кҥнделікті ӛмір мен ӛндірісте
қолдану, жаһандану ҥдерісінен сырт қалмау қажеттілігі қазіргі заманғы білімді де білікті, рухани ой- ӛрісі
кең де жан-жақты, ҧлттық және жалпыадамзаттық қҧндылықтарды ҧштастырған азаматтың қалыптасуын
талап етеді. Мҧндай азаматтардың қалыптасуына еліміздегі кӛптілді білім беру жҥйесінде мемлекеттік тілді
оқыту да ӛз әсерін тигізеді. Кәсіби қазақ тілін студенттерге халықаралық стандарттарға сай деңгейлеп
оқыту жҥйесінің мақсаты — қазақ тілінде еркін сӛйлей алатын, коммуникативтік-прагматикалық дәрежеде
меңгерген тілдік тҧлға қалыптастыру» [1, 73 б.].
Жоғары оқу орны оқытушысының алдында білімгерлердің бойында әмбебап қҧзыреттіліктерді (soft
skills), яғни әлеуметтік, интеллектуалдық, коммуникативтік, креативтілік, командамен жҧмыс істей білу
қабілеттері қалыптастыру міндеті тҧр.
«Коммуникативтік қҧзыреттілік – біріншіден, жеке тҧлғаның дамуы мен ӛзіндік дамуы процесіндегі
педагогтың жеке тҧлғалық қасиеті; екіншіден, ҧстаздың педагогикалық қарым-қатынастық мақсаты, тҥйіні,
қҧрылымы, қҧралы, ерекшелігі туралы хабардарлығының кӛрсеткіші; қажетті технологиялық деңгейін
меңгеруі; маманның жеке психологиялық сапасы; коммуникативтік іс-әрекетін әрдайым жетілдіріп тҧруға
тырысуы; негізгі қҧндылық ретінде жеке адамның тҧлғасына бейімделе білу» [2].
Тілдік материалдар тақырыптық топтарға біріктірілген лексиканы, сӛйлеу әдебінің стандартты сӛз
орамдарын, бағалауыш мәнді бірліктерді қамтуы тиіс. Аталған тілдік материалдың меңгертілуі жаттанды
тҥрде емес, студенттің сӛйлеу жағдаятына сәйкес шығармашылықпен қолдана алуын қамтамасыз етуі
қажет. Сондықтан оқу ҥдерісінің нәтижесі коммуникативтік-танымдық, мәдени-әлеуметтік, тҧлғалықбағдарлы тәсілдер негізінде жаңа технологиялар арқылы білім алушы мен оқытушының ӛзара біріге жҧмыс
істеуіне байланысты болмақ. Бҧл орайда студенттің тҧлғалық, психологиялық, интеллектуалдық
ерекшеліктерін ескеру, жетілдіру, әлеуметтік қарым-қатынасқа қабілеттілігін дамыту кӛзделеді.
Деңгейлеп оқытудың алғашқы кезеңінде сӛйлеу әрекетінің тӛрт тҥрін еркін игеріп, оларды сауатты
қолдана алуға қол жеткізілуі тиіс, ӛйткені кәсіби білік-дағдыларды қалыптастыру бҧларсыз мҥмкін емес.
Ақпараттық технологиялардың дамыған заманында кәсіби қазақ тілін оқытуда электрондық
оқулықтар таптырмас қҧрал болып табылады. «Электрондық оқулықтар арқылы оқыту кезінде 3 қағиданы
анықтай білу керек:
1) логикалық ойлау жҥйесін дамыту;
2) ойлау белсенділігін арттыру;
3) трансформация әрекетін жетілдіру.
1. Логикалық ойлау операцияларын қалыптастыру жолдары: - заттардың, сӛздердің касиеттерін
сипаттау;
- берілген қасиеттерге сай немесе басқа нәрселердің ҧқсас және ӛзгеше қасиеттерін анықтау.
Мысалы: «Сӛздерді анықтау», «Артық сӛзді табу», «Сӛйлем қҧрастыру» т.б.
2. Ойлау белсенділігін, ӛз бетімен жҧмыс істеуін дамыту жолдары: - сҧрақ қою; - шағын пікірталас
ӛткізу; - мазмҧнын айту. Мысалы: «Ситуация қҧрыңыз», «Қалай пайдалануға болады?», «Кері сӛйле», «Ӛз
ойыңызды айтыңыз».
3. Трансформация әрекетін жетілдіру бағытында арнайы жаттығулар ҧсынуға болады. Мысалы:
«Қажеттісін тандап ал», «Қажетті қосымшаны қойыңыз», «Сӛз тіркестерін пайдалана отыра сӛйлем
қҧрастырыңыз» т.б. [3, 95 б].
Белгілі ғалым Ф.Оразбаева былай деп кӛрсетеді: «…тілдік қатынасты игеру тек тілдік ортаға қатысты
тақырыптарды соған сәйкес лексикалық минимуммен сӛйлеу ҥлгілерін сӛйлем әрекеттерін ҥйретумен іске
асады. Тілдік қатынас ешуақытта грамматиканы жеке ҥйретумен жҥзеге аспайды.
Адамға қажет тақырып, сӛйлем, тҧрақты тіркес, мәтін арқылы ҧсынылып, грамматика сол тілдік
қатынастың қажетіне қарай сҧрыпталғанда ғана нәтиже береді». Сондықтан, ең алдымен студенттердің
мамандығына қатысты сӛздік минимумды сҧрыптап алу қажеттілігі туындайды [3, 96].
Cӛздік жҧмысы, сыни тҧжырым, пікірталас, оқылым, жазылым сияқты кӛптеген жҧмыс тҥрлері бір
мақсатқа — студентті сӛйлесе білуге, ойын еркін жеткізе білуге ықпал етеді.
Сӛзіміз жалаң болмас ҥшін «Қҧқықтану» мамандығының І курс студенттерімен ӛткізілген «ҚР некеотбасы қатынастары» атты сабағымызға шолу жасап, талдасақ.
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Оқылым дағдысын дамытуға арналған тапсырмалар:
1. Әуелі ӛтілетін тақырыптың сӛздік минимумы беріледі: неке,отбасы, ерлі-зайыптылар,
кәмелетке толмаған, АХАЖ т.б. Білімгерлер жаңа сӛздер мен сӛз тіркестерінің аудармасын, мағынасын
тҥсіндіруге тырысады.
2. Мамандығына байланысты кәсіби бағытталған мәтінмен танысып, студенттің қызығушылығын
тудыру.
Неке-отбасы заңдарының негiздерi
2-бап.
1. Неке және отбасы, ана, әке және бала мемлекеттiң қорғауында болады.
2. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңдары:
1) еркек пен әйелдiң некелi одағының ерiктiлiгi;
2) ерлi-зайыптылардың отбасындағы қҧқықтарының теңдiгi;
3) отбасының
iсiне
кiмнiң
болса
да
ӛз
бетiнше
араласуына
жол
берiлмеушiлiк;
4) отбасы iшiндегi мәселелердi ӛзара келiсiммен шешу;
5) балаларды отбасында тәрбиелеуге басымдық беру, олардың ӛсiп-жетiлуi мен әл-ауқатты
болуына қамқорлық жасау;
6) отбасының кәмелетке толмаған және еңбекке қабілетсiз мҥшелерiнiң қҧқықтары мен мҥдделерiн
қорғауға басымдық беру;
7) отбасы мҥшелерiнiң ӛз қҧқықтарын кедергiсiз жҥзеге асыруын қамтамасыз ету, бҧл қҧқықтарды
сот қорғауының мҥмкiндiктерi;
8) отбасының барлық мҥшелерiн салауатты тҧрмыс салтына ынталандыру принциптерiне
негiзделедi.
І. Айтылым дағдысын дамытуға арналған тапсырмалар:
3. Дюлленгердің психогеометриялық тесті арқылы студенттерді топқа бӛлу.
КВАДРАТ. Ӛте еңбекқор, табандысыз. Бастаған істі тиянақты аяқтауға тырысасыз. Шыдамдылық,
тӛзімділік тән. Әрбір істі реттілікпен, тәртіптілікпен жоспарлы тҥрде ҧйымдастырады.
ҤШБҦРЫШ. Кӛшбасшылықтың нышаны. Айқын мақсат қойып, соған ҧмтылатын іскер, мықты
жандар. Ӛзіне ӛзі сенімді, ӛзімшіл, басқаруға бейім. Ӛзгелермен бәсекеге тҥскенді ҧнатады. Жаға білімді
тез қағып алады, жетістікке ҧмтылады.
ДӚҢГЕЛЕК. Ҥйлесімділіктің нышаны. Олар ҥшін ең жоғары қҧндылық – адам. Тыңдағанды ҧнатады,
ҧжымды біріктіруге, тҧрақтандыруға тырысады. Істен гӛрі, адамға назар аударады. Бейбітшіл, ымырашыл,
билікке қҧмар емес. Адамгерлішігі зор, интуициясы жоғары. Адамдарды жақсы таниды, туа біткен психолог.
4. Жоба қорғау (топтық жҧмыс)
Ҥшбҧрыштар. «Азаматтық неке: иллюзия ма, отбасы ма?»
Квадраттар. «Неке куәлігі бақыт кепілі ме?»
Дӛңгелектер. «Неке келісім-шарты ненің кепілдігі?»
ІІ. Жазылым дағдысын дамытуға арналған тапсырмалар:
5. Проблемалық тақырып: Алимент тӛлеу мәселесі.
«Дисней стратегиясы». Топ психологиялық типтері бойынша топтарға бӛлініп отырады.
Арманшылдар
Мәселені шешуде мінсіз
іздейді. Сын мҥлде жоқ.

жол

Сыншылар
Проблемалық мәселені
жолдарын
ҧсынады.
тҧрғыда қарайды.

шешу
Сыни

Реалистер
Арманшылдар мен Сыншылардың
пікірлерін ескере отырып, салмақты
шешім қабылдайды

ІІІ. Тыңдалым дағдысын дамытуға арналған тапсырмалар:
6. Сыни тұжырым жасау: «Әр елдің салты басқа». Әр білімгер қажетті ақпаратпен бӛлісіп, ойын
ауызша тҥрде дәлелдейді.
Некеге отыруға қатысты әр халықтың салтдәстүрлері
Қазақстанда...
Қытайда...
Араб әмірліктерінде...
Жапонияда...
Ресейде...

Өзіндік тұжырым (өз ұлтының
дәстүрлерімен салыстыру)

салт-

Болашақ мамандардың кәсіби тілдік қҧзыреттіліктерін қалыптастыру тҥрлі оқыту технологиялары
мен әдіс-тәсілдерін пайдалану арқылы жҥзеге асырылады.
Әдебиеттер:
1. Б.М. Айтбаева. Кәсіби қазақ тілін деңгейлеп оқытудың тиімділігі. Қарағанды университетiнiң
хабаршысы. Филология cериясы 3 (75) 2014. – 384 б.
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ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫНЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Оқушылардың оқуға деген қызығушылығы, ниеті болмаса,оқу мақсатына қол жеткізу ӛте қиын. Қазіргі
таңда сабақта оқытудың сан алуан технологиясы, қҧралдары мен ресурстарының пайдаланылуына
қарамастан оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру әлі де шешімін таппаған мәселеле. Сондықтан
кейінгі педагогикалық зерттеулерге арқау болып отырған ӛзекті мәселелердің бірі – оқушылардың оқу
мотивациясын арттыру.
Әр ҥйренушінің оқуға деген қызығушылығын бір сәтте оның жеке тҧлғасына, жеке ӛміріне, жеке
басының мҧң-мҧқтажына, қажеттіліктеріне, мҥдделеріне жҥгіну арқылы жҥзеге асыруға болады. Белгілі бір
мақсатқа жету ҥшін оқушылардың білімге деген қажеттілігі мен мҧқтаждығын, қҧлшынысы мен ҧмтылысын,
ынтасы мен кӛңілін, қызығушылығы мен қҧмартушылығын ӛзінің бойына сіңіріп жатқан мотивация ӛте
қажет.Ҥйренушінің оқуға/ҥйренуге деген ықылас-ынтасы, ниеті мен зауқы болмаса, оқу нәтижесінің
мардымды болуы екіталай. Бҧл турасында француз жазушысы Анатоль Франс «Тамақ тек зор тәбетпен
ішкенде ғана сіңеді деген екен. Оқу мотивациясы дегеніміз дәл осы сияқты білімге, білуге деген «тәбет»
деп жазған[1, б. 98].
«Мотив» терминіне қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде «уәж» 1. Пәтуалы сӛз, дәлелді жауап. 2. Себеп,
сылтау» [2, б. 850], ал Қазақ тілінің сӛздігінде «уәждеме» белгілі бір ойды, қағиданы негіздеу ҥшін
ҧсынылатын тҧжырымды пікірлердің жиынтығы [3, б. 675]; Психологиялық энциклопедиялық
сӛздікте«мотив» (себеп, тҥрткі) – белсенділігінің ішкі кӛзі, тҧлғаның қылықтар мен әрекеттерді таңдау
негізінде жататын себептерді жандандырады.Мотив субъектінің қажеттіліктерімен байланысты, бірақ ол
тек қажеттілікті ғана емес, оны қанағаттандыру жолдары мен әдістерін білумен де байланысты [4, б. 380]
деген тҥсінік берілген.
«Орысша – қазақша психологиялық тҥсіндірме сӛздікте»«мотив»индивидтің қажеттіліктерін ӛтеумен
байланысты іс-әрекетке талаптандыру. Ол ішкі және сыртқы жағдайлардың адам белсенділігін тудыратын
және оның бағытын анықтайтын жиынтық, материалды немесе идеалды зат, сонымен қатар мотивтің
мазмҧны болып келеді және іс–әрекет бағытын таңдауын анықтайды. Сонымен қатар мотивтің мазмҧны
жеке адамның әрекеттер мен қылықтар таңдауының негізі болып қалыптасатын ҧғынықты себеп болуы
мҥмкін. Мынадай мотивтер кӛрінеді: 1) жҥргізуші мотив – мақсатты іс–әрекет негізінде жататын басты
мотив; 2) санасыз мотив жастар мен бозбалаларда жиі кӛрінеді; 3) саналы мотив – іс-әрекетті ӛмірдің ҧзақ
кезеңдер азысына бағыттайтын ӛмірлік ҥлкен маңызды мақсаттар негізінде пайда болды [5, б. 45];
«Орысша-қазақша» сӛздікте «мотив» I. (причина) себеп, дәлел, тҥрткі, сарын, уәж, сылтау [6, б. 490] деген
анықтамалар беріледі.
"Мотив" термині нақты мәнге ие, ол ниеттің қызметі. Бҧл әрекет қанағаттануы тиіс қажеттіліктермен
тікелей байланысты, яғни белгілі бір жағдайлардың немесе факторлардың ықпалымен субъектінің
белсенділігін тудыруы.
"Мотивация" терминіне келсек, ол "мотив"терминіне қарағанда ауқымы кең. Бҧл ретте "мотивация"
заманауи психологияда және педагогикада қолданылады. Педагогика және психологиялық анықтамалық
сӛздікте«мотив (франц. «matio» - тҥрткі, қозғаушы, себеп) – адамның объективті сҧранысы мен ынтасын
бейнелейтін әрекетіне ішкі талап-тануы. Демек, сҧраныс пен ынта мотивацияға негізі болады делінсе,
педагогикада мотив сӛзін адам іс-әрекетінің мәндік бірлігі» [7, б. 169] деп кӛрсетеді. Психологиялық
энциклопедиялық сӛздікте «мотивация» – ӛмірге қажетті мақсаттарды туғызатын қажеттілікті
қанағаттандыруға бағыттайтын қылықтардың барлық факторлары, механизмдері және ҥрдістерінің
жиынтығы. М-тердің таластары – адам мотивтерінің, қажеттіліктерінің, ҧмтылыстарының ҥйлеспеушілігінің
негізінде туындайтын кӛтеріңкі эмоциялық толқулар және қарама-қарсы әрекеттерін сипаттайтын оның ішкі
психологиялық ахуалы» делінеді[4, б. 380]. Мотивсіз мақсат бірлігінің қарапайым шеңберден аспайтынын
кӛреміз. Мотив белгілі бір мақсатқа бағытталған істің субъект мҧны не ҥшін істеп жатқанын, оның ықпалын
ашады.
Ғылымда мотивацияны және оның қҧрылымын зерттеу бойынша кӛптеген тәсілдер бар.
Мотивацияны жіктеу арқылы, жеке мотивтер топтастырылды. Оқу-кәсіби зерттеулер маңызды болып
табылып, онда кәсіпті табысты меңгеруге ықпал ететін қызметтің негізгі себептері зерделенеді. Кӛптеген
жҧмыстар психологиялық механизімнің пайда болуына және мотивацияның дамуына негізделді, сондай-ақ
жеке тҧлғаның дамуына бағытталды. Бҧл ретте әртҥрлі аспектілер: мінез-қҧлықтың ситуациялық жағын
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анықтаудан бастап мотивацияның жоғары деңгейде дамуына дейін. "Мотивтер" – "ынталандырулар
ретінде әрекет етеді, адам қызметінің нақты қозғалтқыштары, мінез-қҧлықтың қуатты реттегіштері ретінде".
Субъект, жалпылама болса да, мақсат пен мотивті айқындамағанша, іс-әрекетке бара алмайды.
Мақсат болжастыру аймағында мотив екі себептік маңызға ие. Біріншіден, мотив іс-әрекет сипатына әсер
етеді: қуат, кҥш салу, адалдық, нәтиже жолында белсенділік деңгейі, субъектің психологиялық қалпы.
Екіншіден – мақсаттың мотивпен бірлесуі, мотивпен орын ауысуы. Мысалы, тҧрмысын жақсарту ниетімен
адам педагогикалық кәсіпті таңдады. Алдыңғы мақсат мотивпен ауысты, енді оның мақсаты кәсіптік
шеберлікті игеру болды, ал мақсатқа деген ҧмтылысты әлеуметтік бағыт мотиві қолдапқуаттайды [8, б. 42].
Ғҧлама А. Байтҧрсынов «мотив» терминін арнайы қолданбағанмен, мотивке жақын мәндегі
ҧғымдарды қарастырады: жҧмсалатын орнына қарай әуелі екі салаға бӛледі: 1) сауықтама,
2) сарындама [9, б. 422]. Сарындама (сарын сӛз) саласы. Ҥш тараудан тҧрады: 1. Салт сӛзі. 2. Ғҧрып сӛзі.
3. Қалып сӛзі.
Неміс психологы Хайнц Хекхаузеннің «Мотивация и деятельность» еңбегінде психология
мотивациясын жаңа деңгейге шығарды. Ойдың дәл жетуі ҥшін ғалым сӛзін еш ӛзгертусіз ҧсынсақ:
«Понятие «мотив» в данном случае включает такие понятия, как потребность, побуждение, влечение,
слонность, стремление и т.д. При всех различиях в оттенках значения этих терминов указывают на
«динамический» момент направленности действия на определенные целевые состояния, которые
независимо от их специфики всегда содержат субъект стемится достичь, какие бы разнообразные
средства и пути к этому не вели [10, б. 33] деп анықтама береді.
«Мотив» термин ретінде кейінірек қалыптасқанымен, ерте кезден бері айтылып келеді. Мотив белгілі
бір мақсатқа итермелейтін кҥш, ішкі тҥрткі. Адамзатты алға сҥйрейтін, қуаттайтын кҥш болып табылады.
Мотив – нақты бір әрекетке ғана байланысты болмайды, сол адамзаттың тҧлға болып қалыптасуына
тікелей әсер етеді.Ғҧлама ойшыл Абай ӛзінің қарасӛздерінде адам ӛмірінің сәні де мәні, тіршілігінің кӛркі
болып табылатын еңбекті жемісті етудің, әрекетке жҧмылдырудың және сол арқылы адамзаттың рухани
дҥниесін жетілдіру жолдарын саралаудың аса тиімді әрі ғылыми-танымдық, әрі әлеуметтік-мәдени
тҧрғыдан кӛркем ҥлгісі екені даусыз. Абай қарасӛздерінде адам ӛмірінің мәнін және ӛмір сҥрудің басты
шарты еңбекті, сол еңбекке талпындыратын ішкі қуат кӛздеріне, яғни мотив мәселесіне ҧдайы тоқталып
отырады. Бірақ, бҧл ҧғым мотив деп аталған жоқ. Алтыншы қарасӛзінде: «Кӛкірегі, кӛңілі тірі болса, соны
айтады. Ӛзің тірі болсаң да кӛкірегің ӛлі болса, ақыл табуға сӛз ҧға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей
жҥріп мал табуға жігер қыла алмайсың.
Кеселді жалқау, қылжақбас,
Әзір тамақ, әзір ас,
Сыртың – пысық, ішің – нас,
Артын ойлап ҧялмас, - болып жҥріп, тірімін десе, онан да Алла жіберген ақ бҧйрықты ӛлімнің ӛзі
артық», - дейді [11, б. 14]. Белгілі бір ізденіске бағытталған еңбек қана, ақыл-ойыңды дамытып, кҥшжігеріңді арттыратынын ашып кӛрсетеді. Қу жанын бағып, жатып ішер жандарды адал еңбекпен ерінбей
жҥріп мал табуға шақырады.
Жетінші қарасӛзінде: «Кӛкіректе сәуле жоқ, кӛңілде сенім жоқ. Қҧр кӛзбенен кӛрген біздің хайуан
малдан неміз артық? Қайта, бала кҥнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген
адамның баласы екенбіз. Енді осы кҥнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп
таласпайды. Біз тҥк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, ӛлертірілерімізді білмей, кҥре тамырымызды адырайтып кетеміз», - дейді [11, б. 15]. Адам баласының жанжақты жетілуіне тҥрткі болатын мотив мәселесі тереңінен талданған.
А. Байтҧрсынов: «Ҥйрену һәм ҥйрету ең басында қиын. Балалар оқудың басында қиналмаса, оқудан
тауы шағылмай, кӛңілі қайтып, мҧқалмайды; оқуға ықыластанып, оқыған сайын қызығады. Ҥйретушінің де
жігері қҧм болмай, ісі ілгері оңай жылжыған сайын, кӛңілденіп оқытуға жаһада зорайып, шабыттанады. Оқу
басында қиын болса, балалар миға (ҧйыққа) тҥскен мал сықылды, малтығып жылжи алмай қиналады,
ҥйретуші сҥйреп шығара алмай қиналады. Екі жағының да жігері кеміп, шабыты болмайды. Шабыттанып
істемеген іс оңды да болмайды» деп жазған [12, б. 323]. Мотивация мен оқыту бір-бірімен тығыз
байланысты. Мотивация оқушыларға нені және қалай ҥйренуіне септігін тигізеді. Оқушылар оқып ҥйренген
сайын оқуды жалғастыруға деген ынталары арта тҥседі. Қазіргі таңда оқушылардың оқуға деген
қҧштарлықтарын арттырып, қызығушылығын тудыратын тиімді әдістер ҧсынсақ, оқуға ықылыстанып,
талаптары қанат байлағандай кӛтеріліп, зораймақшы.
Оқудың біраз тҥрлерін аз ғана мотивация кӛмегімен, тіпті кейбірін мотивациясыз-ақ орындау мҥмкін
болғанымен, білім алу барысында мотивация ӛте қажет. Мысалы: оқыту теориясы білім беру кӛкжиегі
еңбегіндегі мотивация тарауында бастауыш сынып оқытушысы Керри Тоунсенд оқушыларға қайта жіктей
отырып, азайту тәсілін ҥйрету барысында оқушылардың қызығушылығын туғызу ҥшін, кҥнделікті ӛмірде
кездесетін мысалдарды, кӛрнекіліктерді және оқушылардың білімін арттыратын тәсілдерді қолданады.
Сонымен қатар, сабақ жҥргізу барысында әрі-бері жҥріп, әр оқушымен жеке сӛйлесіп, жҧмыстарын
тексереді. Бҧл тарауда оқумен тығыз байланысты мотивация жӛнінде әңгіме болады. Мотивация белгілі
бір мақсатқа негізделіп, мінез-қҧлыққа әсер ететін және оны қуаттап отыратын процесс ретінде анықтама
беріледі. Оқушылар белгілі бір қиын тапсырмаға тап болғанда, оны оқымай-ақ қҧтылудың жолын іздемей,
табандылық танытады. Мҧндай оқушылар берілмеген тапсырманы да орындай береді. Бос уақыттарында
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ӛздерін қызықтыратын тапсырмалар шешумен айналысады. Жалпы мотивация оқушыларға оқытуды
жеңілдетуге мҥмкіндік береді.
Оқыту теориясы білім беру кӛкжиегі еңбегін оқи отырып, мазмҧнына қарамастан, адами білімнің
кӛпшілігіне ортақ қасиеттер тән екенін байқадық. Оқу оқушылардың жағдайға қатысты қолданатын білімі
мен дағдысынан басталады, кейін олар бҧл білімді арттырып, жетілдіреді. Оқуға зейін, тҥйсік, қайталау,
ҧйымдастыру, сақтау және еске тҥсіру сияқты танымдық тәсілдер мен процестер кіреді [13, б. 386].
Қазіргі кезде қазақ тілі сабағында оқу мотивациясын қалыптастыру ӛзекті, себебі: оқушылар әр
сабақтың олардың ӛміріне, толық тҧлға балып қалыптасуына және кҥнделікті қажеттіліктеріне тікелей
байланысты екенін тҥсінген кезде таным процесіне кӛшеді. Сондықтан, оқушыға «Мен» сезімін тудыру
арқылы, оқу материалына қызығушылығын туғызуға болады.
Қызығушылықты ояту дегеніміз сіңіретін білімнің елеулі пайда алып келетінін оқушының сезінуі және
сол ҥшін тынбай еңбек етуі. Жоғарыда айтып кеткендей оқуға деген «тәбетті» шақыру. Білімді жҥйелі тҥрде
сіңіру тікелей оқушыға байланысты екенін сезіндіру. Сол кезде ғана тақырыпқазер салуға, оны зерттеуге,
ары қарай қарастыруға деген қызығушылықтары артады.
Оқушылардың қызығушылығын ояту барысында оларды келесідей әрекеттерге баулуға болады деп
кӛрсетеді филология ғылымдарының кандидаты, доцент Асхат Әлімов:
1. Ҥйренушілер ӛздерінің бҧрынғы жеке білімін айқындайды.
2. Ҥйренушілер талқыланатын тақырыпты кең ауқымды контексте қарастырады.
3. Ҥйренушілер белсенді болады.
4. Ҥйренушілер ізденіс, зерттеу және талдауға негізделген шығармашылық жҧмыстарға жҧмылады.
5. Ҥйренушілер алдағы тақырып бойынша қажеттіліктерін айқындайды.
6. Ҥйренушілер прагматикалық тҧрғыдан ой толғауға және талқылауға жҧмсалады [1, б. 100].
1. Ҥйренушілер ӛздерінің жеке бҧрынғы білімдерін айқындауға мҥмкіндік алады.
Осы тҧрғыда, тақырып бойынша не білімін? Не есімде қалды? деген сҧрақтарға жауап іздейді.
Алынған білімді ары қарай талдап, зерттей тҥседі. Жаңа білім ескі білім негізінде қалыптасатынын тҥсінеді.
Бҧл тарапта оқушы білім алу процессі аяқталмай жалғаса беретініне кӛз жеткізеді. Жаңа тақырыпқа деген
ынтасы артып, қызығушылығы оянады, жауапкершілігі артады. Жаңа тақырып оқушыларға таныс болмаса
да, бҧл тақырып бойынша қандай ақпарат білемін? Мҧны білу қаншалықты маңызды? деген сҧрақтар мен
мақсаттар арқылы ӛз-ӛздерін алға бағыттайды, қызығушылықтарын арттырады.
2. Ҥйренушілер талқыланатын тақырыпты кең ауқымда қарастырады.
Талқыланатын тақырып шеңберін кеңейту арқылы әр-тҥрлі ақпараттар жинауға болады. Ӛтілетін
тақырыпты бір қырынан емес жан-жақты қарастыру арқылы оқушылардың ӛзіндік кӛзқарастарын туғызуға
болады. Тақырыпты этикалық, экономикалық, рухани, әлеуметтік, саяси, идеологиялық және т.б. жағынан
да талқылауды қажет етеді.
3. Ҥйренушілердің белсенділігін арттыру.
Білім алу процесі ҥздіксіз жҥретін болғандықтан, ол ҧдайы әрекетті талап етеді. Сабақ барысында
оқушылар тыңдау мен жазу әрекеті ҥстінде болады. Ал белсенді әрекет дегеніміз тақырыпты жете тҥсіну
ғана емес, талдау, таңдау, шешім қабылдау, жаңа мазмҧн қҧрастыру, ойлану, талқылау, ӛз пікіріңді
қалыптастыру, оны дәлелдеу, қорғау, пікір алмасу, ӛзгенің пікірін тыңдау, қабылдау сияқты жеке және
топтық жҧмыстан тҧрады.
4. Ҥйренушілер талдауға негізделген шығармашылық жҧмыстарға жҧмылдырылады.
Әр адамда жаңа нәрсеге деген қызығушылық болады. Жаңа тақырыпқа да дәл солай. Біз
табиғатымыздан таныс емес нәрсеге әуеспіз. Нәрестелер де жаңа ойыншықты кӛргенде, біраз уақытын
оны зерттеуге жҧмсайды. Оқушылардың осы қасиетін сабақ барысында ҧтымды пайдаланған жӛн.
Жҥктелетін жҧмыстың тҥрі іздестіру мен зерттеуді талап етуі және ӛзіндік жҧмыстан тҧруы абзал.
5. Ҥйренушілер тақырып арқылы қажеттіліктерін айқындай алады.
Әр оқушы жаңа тақырыптың ӛзіне қаншалықты пайда алып келетінін, қандай қажеттілігі бар екенін
жете тҥсінуі керек. Тақырып бойынша «Не білгім келеді?» деген сҧраққа жауап іздейді. Сабақ барысын
сырттай бақылап қана қоймай, ӛзіне тікелей қатысы бар екенін сезінеді. Себебі бҧл әрекет оны белсенді
әрекетке жетелеп, ынталандырады.
6. Ҥйренушілер прагматикалық тҧрғыдан ой толғауға және талқылауға жҧмсалады.
Әр тақырыптың ӛзіндік маңыздылығы бар. Ҥйренушілер дамытушылық, рухани, философиялық,
әлеуметтік, кәсіби, тҧрмыстық жағынан да назардан тыс қалмауы тиіс.Оқушылар ӛзіне «Бҧл тақырып маған
тҧлғалық, кәсіби даму тҧрғысынан не береді? Оның маған келтірер пайдасы қандай?» деген сҧрақтарға
жауап іздейді. Сол арқылы тақырыпқа деген қызығушылығы мен ынтасы артады.
Еліміздегі білім беру жҥйесінің алдында тҧрған айқын мақсаттардың бірі – білім әлеміне тереңінен
бойлау. Оқушыларға оқудың жеңіл тҥрін ҧсыну ҥшін бізге мотивация ҧғымын жете тҥсіну керек.Адамзат
баласы ӛзінің ішкі және сыртқы кҥштердің ықпалымен айқын әрекеттерге қол жеткізеді. Бҧл кҥштер
жиынтығы мотивация деп аталады. Белгілі бір мақсатқа бағытталған іс-әрекетті нәтижелі аяқтау сайып
келгенде мотивацияға қарайды. Мотивация барлық адамға бірдей әсер етпейді және мағынасын бір
сӛзбен жеткізу де мҥмкін емес. Оқушылардың меңгеретін білімін терең қабылдап, тҥсінуі ҥшін, белгілі
мақсатқа қол жеткізуі ҥшін таптырмайтын тҥрткі болатыны анық.
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(Жетісулық ақын қыздар шығармашылығы жайында)
Қай тақырып болмасын, ондағы ӛмір философиясы, әлеуметтік жай-кҥй, уақыт ағымымың сарыны,
кӛңіл-кҥй кірбіңі мен шырайы, табиғат тамашасы, қызығы мол жылдар, адамзат ажары мен адами тәрбие
т.с.с. жіктей берсең жҥйесі сарқылмас тақырып пен идеяның тізгініне тәуелді лириканың кҥллісіне тән.
Десек те, айтылмақ ой, ашылмақ сыр Жетісулық ақын қыздардың туған жер табиғаты, туған елге деген
махаббаты, туған тіл тағдыры тақырыбы. Жетісулық ақындар қатары сонау айтыскер ақын Сҥйінбай,
Жамылдан басталып, Ілияс, Мҧқағали, Жҧматай жырларымен дәстҥр жалғасын тауып келе жатыр. Соңғы
жылдары Жетісулық жас ақын қыздар деген де ҧғым қалыптасып келеді.
Халқымыздың рухани қазыналарын сіңіру – қазіргі ақындардың кӛпшілігіне тән дәстҥр. Сағыныш
Намазшамова, Гҥлбақыт Қасен, Мақпал Мыса әрқайсысының ақындық палитрасы бір-біріне ҧқсамайды,
дегенмен осылардың бәрін біріктіріп, бір жҥйе, бір арнаға әкелетін барлығына ортақ бір қасиет бар десек,
ол, бірінші кезекте – туған жерге деген сҥйіспеншілік, әйелге тән нәзіктік.
Жетісулық ақын Гҥлбақыт Қасен не туралы жырласа да, ерекше бір кӛңіл-хошымен ӛзінің танымтағлымына лайық жыр кестелейді. Гҥлбақыт ӛлеңдері тақырыбының алуандығымен, рухының биіктігімен,
тіл байлығымен жҥрекке жылы тиері сӛзсіз. Ақынның сонымен қатар ешкімге ҧқсамайтын ӛзіне тән
нәзіктігімен қатар, жан-дҥниесінің кеңдігі болды. Оның поэзиядағы ҧстамдылығы, ой тҥйіндеуі, тіпті
сабырлылығы кез-келген оқырманды баурап алатыны хақ. «Тиегін тілдің ағыттым», «Тілімді таптым»,
«Тілім менің», «Тіл сарайы», «Жанашыр жанның тілегі», «Асқақ ҥн», «Кӛкірегі ояу азаматқа», «Тағы да
шындық» т.б. ӛлеңдер отты да, ойлы, мӛлдір де мадақ жыр жолдары деу аздық етеді. Ол әрбір ҧлтжанды
қазақтың ӛз елінде әлі де есіктен тӛрге жете алмай, Тәуелсіздігімізді қорғап, ҧлттық менталитетімізді берік
орнықтыратын мемлекеттік тіліміздің тағдырына бей-жай қарай алмайтынын ескертіп, абыройын
асқақтатуға ҥлесін қосуда. Айталық:
Ана тілден бастау алар даналық.
Тілімізбен болашаққа баралық.
Тілге қызмет әр азамат борышы.
Бойда болсын жігер, намыс, саналық, [1, 151 б].-деп, әлемдегі ең бай, қҧнарлы, сҧлу тілдердің бірі
отарлық лингвосаясаттың ықпалынан орыс тілінің кӛлеңкесінде қалып, әлі де соның жетегінде жҥргеніне
кҥйініп, ҧлт азаматтарын ана тілінің абырой, беделін ӛсіріп, коғамдағы орнын қайтарып беру ҥшін барын
қҧрбан етіп, жігер, намысын қайрауға, саналы әрекетке бас тігуге шақырады.
Қай ақын да туған жер табиғатын шалқар шабытпен жырға қосады. Сол жырланған табиғатқа ақын
кӛзімен қарап, сол табиғатты ақын сезімімен сезінеді. Пейзажды адамға тән сипаттармен суреттеп, жансыз
табиғат қҧбылыстарына кӛркемдік мінездеме беріп, ой-қиялға әсер ете алса – ол ақынның ҧсталығы мен
тапқырлығы.
Ақынның ӛзіндік ҥнін, ӛзіне тән дауысын танытатын ерекше тақырыптардың бірі – туған жер
табиғаты. Гҥлбақыт Қасеннің бҥкіл ақындық палитрасына тән бояулар әлемі, әсіресе оның табиғат
тақырыбына жазған жырларына келгенде жансызға жан біткендей, сан тҥрленіп, мың тҥске еніп, ғажап
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қҧбылады.
Бір-бірімен шендесе жымдасқан, әсем кӛріністің әсері оқушыны да бей-жай қалдырмайды. Ақынға
тән байқағыштық осындай-ақ болар. Ақындық шеберлік, нәзік сезімталдық, жіті кӛрегендік бҧлттың ӛзін
емес, жерге тҥскен кӛлеңкесін кӛру арқылы елеусіз бір қҧбылысты еркін де сҧлу поэзияға айналдырып
отыр. Кӛркемдік танымның қҧдіреті осында.
Шынында да ақын табиғатпен жҥрек қылын шерте отырып, суреттейді. Жалпы әйелдер поэзиясына
тән ерекше қасиеттің бірі табиғатқа, нәзік әлем, сырлы дҥниеге ӛзгелерге қарағанда бір табан жақындығы.
Әйел жҥрегінің нәзік иірімдерін табиғат тілінде сӛйлету, табиғат кӛрінісін орайластыра образды ӛрнек қҧру
шеберліктің, ақындық сезімталдықтың шынайы кӛрінісі. «Туған жердің топырағына, жазып кетем жас
жырымды», - дегені әсерлі, әдемі жолдар. Әдетте бҧлай тек поэзия тілімен ғана айтуға болады.
Жетісудың тағы бір талантты ақын қызы Сағыныш Намазшамова ӛзінің жан сезімін, кӛңіл кҥйін ӛзі
туып ӛскен туған жеріне сыр ғып, жыр ғып жеткізеді.
Ақын ҥшін бәрі ардақты. Жапырағын жайған жауқазын жас гҥлдердің ерке желмен майыса толқуы
да, туған жер аспанында шарықтаған қыран қҧстың шаңқылы да, бозала таңда ән салған бозторғай ҥні де,
ертеңгі ел ырысы, егінжайдың әсем кӛріністері де, тҧңғиық теңіздей тербелген орман, жаратылысқа жан
беріп жатқан жаңа адамдардың жасампаз еңбегі – бәрі де толқытып, ӛз кезегінде ӛлең ӛрнегімен
кестелене тҥседі, ақын жҥрегіне шабыт сәулесін қҧяды. Мҧның барлығы да тҥптеп келгенде оқырман ҥшін
таныс суреттер. Дей тҧрғанмен, ақынның қаламына іліккен табиғат ӛзгеше реңге бӛленіп, басқаша
бояумен қҧлпырады, оқушы кӛзіне жаңа бір нҧрға шомылып, жаңара, жасара, жарқырай кӛрінеді. Қай ақын
да туған жер табиғатын шалқар шабытпен жырға қосады. Сол жырланғантабиғатқа ақын кӛзімен қарап, сол
табиғатты ақын сезімімен сезіне білу керек.
Туған жерім –
Алтын бесік Айдарлым,
Кҥннен ыстық, ажарлысың Айдан мың.
Тҥлеп ҧшып кетсем дағы қҧсың боп,
Тілекшің боп кіндігіммен байландым.
Сенде қалды балалығым балдырған,
Бақ тҥбінде тәтті ҧйқымды қандырғам.
Табанымда ізі қҧмның, тікеннің,
Таңдайымда кілегей мен тандыр нан.
Ақындар жырлағандай әркімге ӛз туған жері ыстық. Тебіреністен туған шумақтарды оқып отырып,
жаныңды селт еткізгенде «шіркін-ай, мынау менің де ойларым ғой. Қалай дәл тауып жеткізген» деп
сҥйсінерің анық.
Сенде ӛткіздім тәтті бала кҥнімді,
Кҥлдім, жылап, тізем неше бҥлінді.
Жҥгерінің шашағынан шаш ӛріп,
Тердім жусан, жиде, бақбақ гҥліңді.
Туған жерім –
Алтын бесік Айдарлым,
Кҥннен ыстық, ажарлысың Айдан мың.
Жерҧйығым,
Қҧдіретіңе бас иіп,
Қасиетіңе бас иіп.
Қасиетті топырағыңнан айналдым! [1, 6 б]
«Жҥгерінің шашағынан шаш ӛру» - қандай әсерлі, оқырманын сҥйсінту, ӛзімен бірге сезім әлеміне
жетектеу нағыз ақынның ғана қолынан келмек.
Ақын қыздар лирикасы ӛзіндік сыр-сипатқа ие, тҧрақты оқырманы бар, іздеушісі мен сҧраушысы бар,
ӛлең-жырдың жетік дәстҥрін ӛн бойына жиған байсалды поэзия. Ақынның лирикалық кейіпкерлері жалпы
қазаққа, оқырманға жақсы таныс, кҥнделікті ӛмір тіршілігінің ӛтінде жҥрген біздің замандастарымыз.
Саналы ғҧмыр, ӛнегелі ӛмірі ӛлеңге айналған ақын-лириктің жыр-сандығынан ақтарылар маржан ойлары
образдылық тудыруда орасан мол байлыққа ие. Ойлы оқырманның кӛңіл тӛрінен ӛзіндік стилімен тӛл
табиғатымызға тән мінез-қҧлық әдебінің ажарын айқара ашып таныту – ақын поэзиясының нҧрлы
шамшырағы десе де болғандай. Бҥкіл жҧрттың кӛкейіндегі келелі мәселелерді лирикалық образдың ӛн
бойына жинақтап, ӛлең-жырдың жасампаздық қҧдіретіне әлеуметтік маңыз беру де ақындық мҧраттың
басты шарты болса керек.
Ӛлеңді аялау, қҧрметтеу ақын біткенге ортақ қадірлі қасиет. Ақын болмай-ақ сӛз ӛнерін бағалайтын
пенде де жыр-жақҧтын жан серігі етуге қақылы. Айырым сол-жыр маржаны «жҥрекке жылы тисе» (Абай).
Парасатты ақын пайым-таныммен кестеленген лирикалық шумақтарында ӛршіл ӛлеңнің ӛресі ӛшпестің,
ӛлместің ӛрмек жібінен ӛрілген, лирикасындағы «сӛз сарасының» қадір-қасиеті жеке бастың мҧңмҧқтажынан жоғары тҧр, ӛнегесі – адамды тәрбиелеудің қазыналы, қастерлі қҧралы.
Жетісудың тағы бір талантты ақын қызы Сағыныш Намазшамова ӛзінің жан сезімін, кӛңіл кҥйін ӛзі
туып ӛскен туған жеріне сыр ғып, жыр ғып жеткізеді. Сағыныш ақын ӛлең жазуда Отан жайлы
шумақтарында былай дейді:
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Отаным менің – ӛз ошағым, керегем,
Қалай, қайтып сҥйем, оған не берем?
Таны ӛзіңді алдыменен, бабаң кім,
Тарих жыр боп сӛйлеп тҧрсын сӛреден.
Отан менің – терегім де терезем,
Қалай, қайтып сҥйем, оған не берем?
Ӛміріне ӛзек алсын кӛнеден,
Ӛз тілінде ӛнеге алсын немерең.
Отаным менің – тауым, белім, қыратым,
Қалай асқақ етем оның бір атын?
Сҥйгенің де кҥйгенің де сол болар,
Биік болса, биік болса мҧратың. [2, 9 б]-деп Отан жайлы, оның алдындағы борышы, міндеті,
сҥйіспеншілігі жайлы ағынан ақтарылады.
Қазақстан жазушылар одағының мҥшесі, «Қазақстанның жҥз жаңа есімі» жобасының жеңімпазы,
«Алақандағы бақыт», «Мен керекпін», «Аспантаудың кӛктемі», «Шоған абыз» атты тӛрт жыр жинақтарының
авторы, аспантаудың аясында туып, алаштың аяулы ақын қызына айналған ақын Мақпал Мысаның да
поэзиясында туған жер, дала тақырыбы ардақталады. «Мақпал туған жер киесімен, табиғатпен де де
риясыз сырласады. «Аспантаудың кӛктемі»- сәуір сәттердің, мамыр -кӛңіл-кӛктемнің сағынышы. «Саздар
ҧшқан сағымнан қаздар ҧшқан» кҥз - «жаныңның кҥй тартатын шерлі мҧңы». Ақын жырларында пейзаждық
суреттеуден гӛрі ақжарма кӛңіл кҥй ауаны, психопоэтикалық лиризм басым. Бҧл ақындық қиял мен сезімнің
суреткерліктен гӛрі сыршылдыққа бейімдігінен. Шынайы сезім мен ой-парасат ҥндестігі де кӛркемдік
шеберлік ӛлшемінің бірі-дейді [3] әдебиеттанушы С. Қожағҧл.
Кӛркінен кӛз сҥрінер сҧлулығымен асқақ Аспантауда туып ӛсті. Бҧл да еліміздің ҧлт қадірін ҧғынған
бірлікті, ынтымақты қазақ даласының қаймақты жері. Мҧнда биік таулардан қасиеттілік пен тектілікті, жҧпар
иісі аңқыған дала кӛркінен еркіндік пен ерлікті, ҥміт пен сенімді, белі мен белесінен бақытты болашақты
жан жҥрегіммен сезінгені ақын қыздың нәзік жырларынан байқалады. Ертелі-кеш бітпейтін тынымсыз ауыл
тірлігін кӛріп ӛскен, кӛгалда кӛбелек қуып, кӛз ҧшында бҧлдыраған сағымға қарап арман тҥзеген, қиял
қуған бойжеткен Мақпалдың туған ауылы «Қайнар» жайлы ӛлеңдері куә.
Қайнарда туу – бір бақыт,
Жҥректі жастан жырлатып.
Маңдайым тасқа тигенде
Кӛзімнің жасын қҧрғатып.
Аруанаболсаң – ботамын,
Сен асқарболсаң – жотамын.
Балаңмын – барлықатағым,
Сағынышымдыаялап
Ӛзіңе бара жатамын,
Қайнарға бара жатамын [4].
Туған жер... Поэзия... Осы екі ғана сӛзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр. Туған елге, туған
жерге, туған тілге деген ыстық сезімді ақындар қашанда ӛлеңдері арқылы жеткізіп отырған.
...Екіндіде сҥйгенде сырғамды нҧр,
Сол бір кҥйден жанымда тҧнған дҥбір.
Бақытымның бҧрымын ӛзім ӛріп,
Жасап алған бір қызбын
Жырдан ғҧмыр.
Әсерлі, әдемі жолдарды оқығанда жан сарайың ашылып сала береді. Ондай ӛлең тәптіштеп
тҥсіндіруді қажет етпейді де. Мақпалдың «қыз бҧрымындай ғҧмырлы жырларында» сыр мен сӛздің ҥндесуі
қос ӛрім бҧрымның ҧшындағы шолпының сылдырындай жҥректі шым еткізеді.
Ақындарды ойлы ақын, сезімнің ақыны деп те тҥстеп, жіктеп қарайтынымыз да бар ғой, дегенмен
Мақпалдың «наурыздың ақша қарындай» лирикасындағы ой ҧшқындары кӛктем кӛңіл ауанымен астасып
жатады.
«Сапар саздары», «Тҥн ғазалдары» циклді ӛлеңдерінде де жалаң дидактикаға бой алдырмайды,
ақыл айтпайды, егіліп пессимизмге салынбайды, асқақтап оптимизмге қҧлаш сермемейді, табиғат пен
болмыс қҧбылыстарынан сыр аңдап, жарастықты, ҥйлесімді, жасампаздықты, сиқыр сезімдерді
тебіреніспен жырына арқау етеді. Мақпалдың жҧқана жинағы «Аспантаудың кӛктемінен» қай ӛлеңін
алмаңыз дҥние мен болмысты, сезім сырларын бейнелеуде ҧлттық мінез бен ҧлттық бояу қанықтығы
поэтикалық пайымдауынан айқын аңдалады. Сондықтан, аққу арманды, талантты, қанатты, «шабысына
шабылып бҧлақ ерген», «қҧс біткеннің бәріне ғашық» ару ақын жырына «қанаттылардың бәрі ғашық».
Қазақ поэзиясы – қызық та кҥрделі және жан-жақты поэзия. Соның ішінде әйел ақындар поэзиясы
ӛзіндік сыршылдығымен, нәзіктігімен, айтар ойларын аялап жеткізетін сезімталдығымен де ерекшеленеді.
Біз мақаламызда Жетісудың ӛнер туын асқақтатып келе жатқан ҥш ару ақынының лирикалық жырларына,
туған жер атиғаты мен оған деген перзенттік махаббатына, тақырып аясы мен идеялық ҧстанымына,
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азаматтық әуеніне тоқталдық. Ал стилі мен тіліне, кӛркемдігі мен қҧрылысына жалпы поэтикасына терңдей
ҥңіліп, жан-жақты зерттеу - аясына айналдыру алға қойған болашақтағы басты мақсаттарымыздың бірі.
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КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ НАУЧНОЙ МЫСЛИ

Смысл понятия «толерантность» совершенствовался в ходе развития мирового общества,
постепенно трансформируясь. Сегодня толерантность часто используют в качестве инструмента
формирования личности, начиная с детского сада, школы и высшего учебного заведения. Но история
рефлексий над этим явлений, в том числе научных, очень длинная.
И естественно в массе таких исследований представлено множество определений и мнений
указанного понятия. Античность понятия «толерантность» не знала. Но использовала термин
«терпимость». Тогод она отвечала за сохранение равновесия в человеческих отношениях, направленное
на компромисс человека, его потребностей и желаний с окружающей его средой и действительностью.
Термин «терпимость» встречается в работах греческих философов Аристотеля, Платона, Сократа,
Тертуллиана и многих других.
Аристотель объяснял терпимость как стремление к так называемой «золотой середине».
А, например, Пиррон под терпимостью имел в виду воздержанность и умеренность. Платон видел в ней
интеллектуальную самозащиту, Сократ – способность обуздания страстей с помощью знаний и
определенного воспитания. Римский философ Тертуллиан толковал терпимость как спасение и покаяние,
вводя собственно во взаимоотношения «добра» и «зла» терпение в качестве меры [1].
Всѐ это отобразилось на педагогической мысли античной эпохи, и нашло своѐ продолжение во
взглядах на воспитание всесторонне развитой личности, гармоничного формирования человека, его
индивидуальностей, навыков критически мыслить, защищать свою точку зрения. И такое понятие как
«толерантность» трактовалось в качестве «терпимости» фактически до 1689 г., когда в Англии был принят
«Акт о толерантности». Естественно, всѐ Средневековье (V – XVI вв.) терпимость была обусловлена
религиозными представлениями о Боге, как моральном наставнике для всех [1].
Итальянский мыслитель Фома Аквинский (1225–1274) и немецкий теолог Йоганн Экхарт (1260–1328)
предлагали определение терпимости с помощью преодоления страданий, которые были начертаны
человеку. При этом преодоление заключалось и в возможности терпеливого отношения к людям уже со
стороны не только Бога и Церкви, но и государства, и другого человека.
По сути, исторически разработка концепта толерантности существовала во всех мировых религиях.
Буддизм преподносит это как принцип гармонизации отношений между человеком и окружающей средой.
Христианство – как любовь к ближнему с помощью прощения и понимания. Иудаизм и ислам
проповедуют, что люди созданы по лекалам и подобию Бога, – а значит, равны перед ним, даже видя свои
различия. И не будет ошибкой считать, что современные представления о толерантности заметно
укоренены в историческом развитии религиозных взглядов на воспитание в человеке терпимости.
Возвращение к гуманистической природе толерантности времѐн Средневековья нашло своѐ
продолжение в эпоху Возрождения, когда стали считать, что педагогу, например, следует уважать
учеников, изучать и учитывать их личностные особенности. В философской мысли этой эпохи в основу
понимания толерантности было положено принятие человека в качестве «меры всех ценностей». От
природы все люди считались равными, и эти идеи легли в основу всей научной мысли о толерантности
тех времѐн [2, с. 44].
Научной разработкой концепта толерантности в Новое время занимались французский писатель
Мишель де Монтень (1533–1592), итальянский философ Джордано Бруно (1548–1600), французский
мыслитель Пьер Бейль (1647–1706). Они видели в людях равных, рефлексирующих индивидов, которые
несут ответственность за своѐ самопознание. Акцентировали внимание на острой необходимости
сосредоточить все законы морали на подчинении еѐ естественной идее справедливости [3, с. 20].
Философы Нового времени под толерантностью понимали собственно принцип диалогичности,
отношения между людьми лично и в определенных сообществах. Толерантные отношения начали
осмысливать как возможности принятия одним человеком ценностей другого, но и не изменять личной
системе ценностей. То есть на заре классического Модерна толерантность оформилась в определенный
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инструмент по поддержке личностного роста человека в обществе, по уважению индивидуальности как
таковой.
По сути, на то время существовало два способа осознания толерантности: 1) отказ от насилия;
2) добровольное вступление на нравственный (религиозный путь) [4]. Иными словами, толерантность и
была свободой выбора, предполагала добровольное вступление в конкретное вероисповедание. Тогда же
развивается и терпимое отношение к представителям иных религиозных течений.
Собственно нужно понимать, что научные рефлексии на тему толерантности в Новое время вышли
из разработок Возрождения и эпохи Просвещения. Один из представителей последнего Эразм
Роттердамский (1466–1536) репрезентировал терпимость в качестве преодоления соблазна. Основой
этого чувства он называл принципы самопознания («ничего не знает тот, кто о себе ничего не знает»).
Принципы Роттердамского требуют от человека «разумного самоограничения и преодоления соблазнов,
чем определяется «терпимость» как понятие» [3, с. 29].
Английский философ Джон Локк (1632–1704) разделял это мнение, но также предложил
обоснование понятиям «терпимость», «веротерпимость» и «право на терпимость». И если первое у него –
это ограничение проявления различных форм насилия, а второе – возможность свободного
вероисповедания (выбор конфессии зависит только от человека), то третье – «право на терпимость» – это
законная необходимость соблюдения меры, которая предусмотрит сохранение отношений терпимости в
обществе.
По мнению российского исследователя Й. Подгорcкого, более современное понятие
«толерантности» появилось именно в период Просвещения [5]. Она инструментировалась в возможность
свободы выражения личностных взглядов и совершенствования человека. К примеру, Вольтер
представил толерантность как всеобщую ценность, в основе которой будут мир и согласие между
религиями, социальными группами, народами и государствами [6, с. 8]. В XIX столетии понятие
«толерантности» эволюционировало в сторону ещѐ большего прагматизма личности и означало
неприкосновенность частной жизни, частной собственности и пространства [2, с. 5]. Собственно это было
очень органичное понимание толерантности в контексте развития так называемого буржуазного
общества.
В российской философской мысли концепт толерантности (терпимости) развивался так же, как и в
Европе, – естественно по своему специфическому пути. На концептуальном уровне проблемы
толерантности в русской философии впервые разработал Лев Петражицкий (1867–1931), который
выделил понятие «терпимость» из многих других качеств человека, акцентируя внимание на контексте
сотрудничества, как части его семантического поля.
Разбирал смысл толерантности и Николай Бердяев (1874–1948). Он считал, что терпимость можно
определить с помощью уровня нравственной сознательности. Бердяев дифференцировал термины
«свобода воли» и «свобода выбора», а также – «ответственность и наказание» от «освобождения».
После этого мыслители И. Киреевский, Н. Данилевский репрезентировали терпимость как
искусственное нахождение середины. П. Чаадаев называл еѐ физиологической характеристикой
человека. А В. Соловьев – допуском чужой свободы. С. Мейнер вѐл своѐ видение из понимания
терпимости, как сочувствия к другому, Ю. Ищенко – как проявление сострадания, Ю. Шрейдер – как
готовность принять другого таким, какой он есть [3, с. 4].
Прошлый век стал временем, когда толерантность начали изучать в качестве самостоятельной
проблемы в сопоставлении с интолерантностью. Поэтому более глубокое понимание толерантности
можем получить через изучение противоположного понятия – интолерантности. Она построена на
убеждениях, что именно личные взгляды, идеи, цели, образ жизни являются правильными и стоят выше
остальных. Существуют такие критерии интолерантности (проявления нетерпимости), как негативное
отношение к человеку на основе отрицательных мнений, эталонное сравнение с другими, оскорбления,
игнорирование в общении, перекладывание вины на других. Так же к критериям интолерантности
относятся: преследование, угрозы, дискриминация, изгнание, репрессии. Особенно важно подчеркнуть их
проявления в педагогике. К ним можно отнести следующие различия ценностных ориентаций личности:
этические, в интеллектуальном развитии, в индивидуальных особенностях, мировоззрении, интересах,
нравственных нормах (зло, несправедливость и др.). Через обозначенные критерии интолерантности
можно осознать важность воспитания толерантности.
Толерантное общество характеризуется проявлением свободного выбора жизненной позиции,
взаимоуважением, доброжелательностью, терпимостью, принятием Другого таким, какой он есть. Важной
целью воспитания подрастающего поколения является ценность человеческого достоинства,
неприкосновенность каждой личности. Толерантный образовательный процесс «должен носить
непрерывный характер, начиная с дошкольного образования» [7]. Практики подтвердили данное мнение о
непрерывном характере толерантности, который продолжает формировать внутреннюю установку в
процессе воспитания через обогащение внутреннего мира и собственного опыта личности.
Проведенный нами теоретический анализ взглядов на понятие «толерантность» показал, что оно
рассматривалось, с одной стороны, как закономерный итог многовековых споров, а с другой – как новый
этап в развитии самой идеи толерантности. Толерантность на первое место выдвигает такие качества
личности, как открытость, уравновешенность, самоуважение, ответственность, стойкость и мужество,
необходимые для принятия Другого. По мнению Т. Туманова, «толерантность – следствие обогащения
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человечества навыками миролюбия, взаимопонимания,
существования на Земле множества этносов» [8, с. 56].
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ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ КАЛЕНДАРНО-ЧАСОВИХ ПОНЯТЬ
Один із найдавніших пластів лексики української мови поряд із метеорологічною та астрономічною –
календарно-часова лексика, оскільки з давніх-давен, окрім спостережень за явищами, пов‘язаними з
погодою та астрономією, людина примічала прикмети, що залежать від зміни пір року, місяців та днів
тижня, фіксувала їх у календарі тощо.
Календарно-часова лексика і пов‘язані з нею процеси та явища стали предметом наукових
досліджень А. Болобан [3–5], Г. П. Занько [7], Т. В. Крашеніннікової [8] та інших мовознавців, які вивчали
номени часу та календаря української, частково – англійської мов. М. Г. Джиоєва [6], В. О. Мінін [10],
М. Н. Тоноян [12; 13], О. В. Атрошенко [1], Д. А. Худяков [14], З. М. Маллаєва [9], А. М. Соболев [11],
Л. Р. Ахмерова [2] проводили аналіз на ґрунті російської, перської, хантийської, селькупської, тангутської
та аварської мов.
Актуальність досліджуваної теми визначає потреба вивчення номінацій на позначення календарночасових понять у семантичному та функційному аспектах.
Мета розвідки – опис особливостей вираження календарно-часових понять у говірці села Більманка
Куйбишевського району Запорізької області, розташованого на території південно-східного наріччя
української мови на межі східностепових та нижньонаддніпрянських говірок.
У досліджуваній говірці засвідчено лексеми на позначення календарно-часових понять (назви
календаря, року, годин доби, пір року тощо).
Сему ‗календар, таблиця або книжка з послідовним переліком усіх днів року і наведеними іншими
відмінностями‘ представлено номінацією кал’ендар’. Зауважимо, що в західнополіському континуумі
засвідчено акцентний варіант кал’éндар ‗календар‘ [АЗП I, с. 205], у східнослобожанському обширі –
іменник календáрь ‗календар‘ [СУСГ, с. 90].
Носій говірки, пригадуючи дитячі роки, зазначає: кал’ендар’ // та ну / т’іки йа ў школу помн’у

нач·а ла хадит’ / то ўже кал’ендар’ так в·ін і буў / кал’ендар’.
і
Інформант подає такі назви пір року, місяців та днів тижня: з’іма / л’іто // йанвар’ / ф·е ўрал’ /
и
и
и
март // поне д’ілок / в·іўторок / се реда / ч·ітвер / субота / не д’іл’а // ў нас кажут’ проста.
Знакова та символічна фіксація народного календаря на різних побутових або культових предметах
жителям села Більманка не відома. Натомість вони просто згадують про свої заняття після основних
е
и
и
городніх робіт: виши вали скате рт’ / круже во в·азали / круги в·азали // сп·івали / виступали /
е
и



виши вали сал ф·еточ·ки / кохти / шили на машинк·і / пле ли рукавич·ки // круги / носки в·азали /
вишивали.
Сема ‗рік (365 днів)‘ у досліджуваній говірці виражена номенами рік та год. Відзначимо, що в
гуцульському просторі засвідчено варіант гід ‗рік‘ [ГГ, с. 45], у буковинському континуумі – номінацію год
‗рік‘ [СБГ, с. 72], у східнослобожанському ландшафті – номен год ‗рік‘ [СУСГ, с. 54].
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Щодо поглядів на високосний рік носії місцевої говірки подають коментар, у якому зазначають його
и
особливості та негативні риси і наводять шляхи їх уникнення: год // ўрожайу не буд’ / л’удеĭ багато
и
и

мерти / неш·ч·аст’а // двац’:ат’ де в·атаго не отм·іч·ат’ // ну знайу / це тоĭ год / йакиĭ д’ілиц’:а на
и
е
и




ч·і тир’і // ну в аснаў ном не ха рошим йо го нази вайут’ / не харошиĭ // ў висакосниĭ год старайуц’:а
и 
и
и 
и


не с вад’бу не спраў л’ат’ / не ў ходит’ там / напри м·ер дом пастройали новиĭ / да ўходини шоб не
и
и
и







бу ло // ну в аснаў ном от д ругиĭ раз не виса косниĭ год кажут’ / оĭ і не виса косниĭ і не ўра жаĭ да / і
и
и
и
прич·:уствуйут’ / шо не ўрожаĭ може т’ бут’ / йакас’ б·іда може т’ бут’ / йакас’ ст’іх·іĭна
и




б·едств·ійа може т’ бут’ ч·і о це так апа сайуц’:а.
Діалектоносій наголошує, що за період свого життя не зустрічав людей, які б народились 29 лютого.
З метою запобігання біди, оскільки вказана дата народження була не дуже доброю прикметою, мешканці
и
намагалися зафіксувати факт народження на день раніше або пізніше: знайете / йа не помн’у / шоб
и
і
и







зустр’і ч·ала л’у дину / йа ка ра дилас’а д вац’:ат’ де в·атаго ф·е ўра л’а // ну не бу ло // йа хоч·у ос’ вам
шо сказат’ / шо ран’ше р’ег·істр’іровали / приĭшли сказали / ну це ш·ч·е до ваĭни було / сказали
и
йакого ч·ісла радилас’а / та й і ўсе / о // так шо може хто й радиўс’ двац’:ат’ де в·атаго / воно








ста ралис’а запи сат’ а бо д вац’:ат’ вос’мого а бо першого / о так.
Сема ‗весняний період часу, коли розтає сніг, річки наповнюються водою, псуються дороги‘
и c
а
и
и
маніфестована іменником бе з дор’іж·:а, дієсловом ро зве зло та словосполученням не ма дороги.
Деякі варіанти відомі в інших діалектних обширах української мови. Наприклад, у поліському масиві
виявлено дієслово розвестú з семантикою ‗з невеликої кількості насіння мати багато плодів або рослин
через деякий час‘ [АЗП II, с. 125] та іменник бéздорож ‗негода (зимова)‘ [ЛПГ, с. 30].
Окремої назви для вираження семи ‗пора року за характером польових та інших робіт‘ у
а
а
досліджуваній говірці немає, натомість діалектоносії наводять словосполучення по л’ав·і ро боти.
Інформанти розповідають про особливість роботи у вихідні дні, відзначаючи, що люди в цей час
а
а
здебільшого не працюють: вихо дниĭ // ну так кажут’ / Бог даў / шоб вихо дн’і були // а ми слухайім // і
и 
и
и
е
и
не шили / не рубали / тошо не можна / Бог так сказаў // ну так при викли ми // ну а ўсе раўно йак
а
а
и
стройалис’а / то д’і ро били / ў не д’іл’у і те // бо йак же / нада / шоб стройац’:а / шоб жит’ дес’ було
/ це ж посл’е ваĭни сразу ж було.
и
З приводу дій, які не можна виконувати після заходу сонця, місцеві жителі зауважують: не можна






ви носит’ см·і т’:а / пози ч·ат’ ш·ч·о небут’ / вили ват’ воду.
Про сприятливі та несприятливі дні й роботу в цей час мешканці села Більманка зазначають: н’і / на
и
е
а
а
празники не роби мо // ну зараз у газ’етах це ўсе пишут’ / ко ли сприйатлив·і / ко ли
и
с






не спри йатлив·і // ну да / йак п·атниц’а й три нац’:ате це па гано // да / і сни з бу вайуц’:а кажут’ с
и
с
и
ч·е тверга на п·атниц’у / сни бач·иш багато / ну в аснаўном з бувайуц’:а т’і / шо с ч·е тверга на
а





п·атниц’у // да / а бо йак м·і н’айіц’:а по года // ос’ та к·і ўже йак йа / ми ўже ч·уствуйімо даўл’ен’ійе
а
повишайец’:а / с’ерцеб·ійен’ійе нарушайіц’:а / о рган’ізм проста ч·уствуйе.
и
Один із інформантів подає звичай святкування Благовіщення: птич·ка ж гн’іздо не в·йе на






Блага в·іш·ч·ен’:а // да / це ўсе п разнуйемо да // ран’ше ми ўкра шали / а зараз йа ста ра / так уже йа
и
нич·о не тоĭ // ран’ше травич·койу дал’іўки трусили // і ламали ж / кала хати ўстрамл’али / бо
а
и
и
а
а

то д’і йакос’ дере ва не було / да у стр’іху / і ў с’ін’ах / і ў хату но сили // ну то д’і т’і пастройіли /
и 
и
и
и
и





не дере ва не бу ло не ч·о / а де йа ке в·із’меш / так і не сеш йо го ў хату // то л’убисток / то

розач·ка така була / ўсе було у хату // ў мене там і м·ата йе // купали д’ітеĭ ў л’убистку / ў
палину / голову дуже харашо л’убистком мит’.
Маніфестантом семи ‗весняний, який відноситься до весни, стосується весни‘ виступає прикметник

ве с’ін’:іĭ. Деякі тотожні форми зафіксовано в інших українських діалектних масивах. Наприклад, у
гуцульському обширі виявлено фонетичні варіанти весíнний, вíсний, веснінúй ‗весняний‘ [ГГ, с. 35], у
західнополіському просторі – дериват весн’áн’с’ки ‗весняний‘ [АЗП I, с. 51].
Отже, в аналізованому просторі частотність вживання календарно-часових назв невелика, що
пов‘язано з вузьким використанням їх носіями говірки. У коментарях місцеві жителі наводять значну
кількість прикмет щодо особливостей праці у вихідні дні, сприятливих та несприятливих днів для роботи в
цей час, святкування Благовіщення, високосного року та ін.
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А. БАЙТҦРСЫНҦЛЫ ЕҢБЕГІНДЕГІ ДЫБЫСТАРДЫҢ ТАҢБАЛАНУ
ЖҤЙЕСІ ЖӘНЕ ГРАММАТОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ
Жазуды, жазу теориясын зерттейтін - грамматология ғылымы екенін айттық. Грамматология (гр.
gramma –жазу, гр.logos –ҧғым, ілім) –жазу туралы ғылым. Грамматология жазуды ғылыми кӛзқарас
тҧрғысынан зерттейді.
Грамматология терминін ең алғаш рет И. Гельб 1952 жылы енгізді. И. Гельбтің «Опыт изучения
письма» атты еңбегінде грамматология термині туралы сӛз қозғалады. И.Е. Гельб: «Письмо – это система
взаимной коммуникации людей при помощи условно применяемых зримых знаков» [1, 23]. Грамматология
терминін алғаш қолданған Дж. Гельб грамматологияның ҥш бӛлімін кӛрсетті: субграфемика, графемика,
параграфемика. Автор грамматология жазудың барлық типін зерттейтінін айтты. И.Е. Гельб кітаптың
алғысӛзінде бҧл кітап бойынша жиырма жылдан астам уақыт жҧмыс істегені туралы жазады.
И.Е. Гельбтің кітабының алғысӛзінде И.М. Дьяконов былай дейді. «И.Е. Гельбтің еңбегінде ең алғаш
рет жазу айрықша міндеттері мен заңдылықтары бар белгі жҥйесінің ерекше тҥрі және әлем мәдениетінің
ерекше саласы ретінде дербес ғылым тақырыбы пайда болды. И.Е. Гельб бҧл ғылымды грамматология
деп атауды ҧсынды. Енді И. Гельбтің не істегенін ескермей, енді жазудың даму тарихының теориялық
мәселелерімен, сонымен қатар оның ежелгі жҥйелерінің шифрын ашу теориясымен терең айналысу
мҥмкін емес. Әсіресе, ол «сӛз-буын» деп аталатын ежелгі жазбаша жҥйелерді, сонымен қатар квази-әліппе
деп атауды ҧсынатын буындық жазудың әртҥрлілігін тексеруге болатын ежелгі әліппелер туралы мәселені
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тҥсінуге ерекше ҥлес қосты. Ең алғаш рет алфавиттік жазу дауыстылар мен дауыссыздарды, яғни
сӛйлеудің фонетикалық элементтерінің, солар арқылы ғана морфология мен лексиканы беруге негізделген
жҥйе ретінде б.э.д. VIII ғ. тек гректер арасында ғана (сонымен қатар, фригийлерді қосқанда) пайда болды».
И.Е. Гельбтің ӛзі былай дейді: «Зерттеудің мақсаты - грамматология деп атауға болатын жаңа жазу
ғылымының іргетасын қҧру. Жазудың жалпы тарихы жекелеген жазбалармен негізінен сипаттамалытарихи тҧрғыдан айналысса да, жаңа ғылым салыстырмалы типологиялық негізде жазуды пайдалану мен
эволюцияны реттейтін жалпы қағидаларды белгілеуге тырысады. Зерттеудің қҧндылығы кӛрсетілген
қағидаларға сҥйене отырып, жазу тарихының және эволюцияның жҥйелі тҥрде алғаш рет ҧсынылуы болып
табылады».
И.Е. Гельб егер «алфавитті» тілдің жекелеген дыбыстарын білдіретін жазу деп тҥсінетін болсақ,
онда алғашқы алфавитті гректер ойлап тапты деген пікір айтады. Жазу тарихы әлемдік грамматологияда
гректерден бастау алады. Семиттер ӛз кезегінде гректерден дауыстыларған арналған белгілерді
қолдануды ҥйренді және оның нәтижесінде ӛз әліпбиін дамытты. Әліпбидің ҥш тҥрі бар, олар
дауыстыларды белгілеу әдісімен ерекшеленеді [1, 191].
• I тип - грек, латын және т.б. Дауысты жеке белгілермен белгіленеді: t-a, t-i, t-e, t-u, t-o.
• ІІ тип - арамей, иврит, араб және т.б.. Дауысты жеке диакритикалық белгілермен белгіленеді: •î' Î' !..
[> *' және т.б.*
• III тип - ҥнді, эфиопиялық. Дауысты белгілермен біріккен диакритикалық таңбалармен немесе
белгілердің ішкі модификациясы кӛмегімен белгіленеді.
Негізінен «грамматология» туралы ҧғымдар Гуссерль, Гегель, Хайдеггер, Фрейд, Ницще ықпалымен
туындады. Бірақ ең маңызды ықпал жасаған Гуссерль болып табылады, ол ең алдымен - уақыттың ішкі
сезім мәселелерін зерттеуші ретінде кӛрініс табады. Грамматология туралы еңбектер бірен саран ғана.
Олар: Жак Деррида «Of Grammatology» (1967), И. Гельб «Опыт изучения письма» (Gelb I.J. A study of
writing: the foundations of grammatology, 1952).
Грамматологияның маңызды ҧғымдарының бірі – белгі, ол метафизика қаруы және деконструкция
қҧралы. Белгіні батыстық метафизика шегінен шығатындай етіп қарастыру керек, ал бҧл әскери айлакерлік
(«стратагем») шегінде қолданатын тәсілді қажет етеді. Бірақ жазу болмаған кезде жазуды қалай
қарастыруға болады? Негізгі белгі – сӛйлеу, ал жазу – белгінің белгісі немесе екінші белгі. Басқаша
айтқанда, әр белгі белгілі бір мағынада жазу болып табылады, сонымен қатар кеңінен тҥсінілетін жазуға
(прото-жазу, archi-écriture) пікір, тіл, тәжірибе ретінде негізделген.
Деррида еңбегінде қарастырылатын айырмашылыққа байланысты ӛзара байланысты ҧғымдар: із,
прото-із, жазу, прото жазу, грамма, про-грамма (жазу алдындағы), графия, графика, әріп. Негізгі ҧғым –
жазу [2].
Әр белгі белгілі бір мағынада жазу болып табылатындығын ескерсек, А. Байтҧрсынҧлы еңбектерінде
қарастырылатын белгілердің барлығы жазу. Ал, жазу дегеніміз грамматология ғылымы. А. Байтҧрсынҧлы
былай дейді: «Қазақ әр дыбысқа белгілеп таңба арнаған», -дейді [3, 400]. Таңба – мағынаның (ҧғымның) ең
негізгі, ең тҧрақты, ең әмбебап кӛрінісі десек, дыбыс –адамның дыбыстау мҥшелері арқылы дыбысталатын
таңбаның тҧрақты айтылуы. Жазу, демек таңбалар мен әріптер, ең алдымен, ойдың кӛрінісі. Дегенмен
қалыптасқан пікір бойынша, тілдің ҥздіксіз даму барысында дыбыстық тіл пайда болады. Кейін
дыбыстардан ҧғымға негізделген кҥрделі атаулар жасалады. Сӛзді хатқа тҥсіру қажет болғанда, таңбалар
жасалады.
А. Байтҧрсынҧлы таңбаларды жасай отырып, грамматологияның метатілін қалыптастырды. Дыбыс
негізді әдіс - метатіл. Метатіл деп кең мағынада алып отырмыз. А. Байтҧрсынҧлы еңбегіндегі дыбыс әдіс
жолы: бір әріпке - бір дыбыс. Дыбыс әдіс - мҧнда араб харпі.
Сонымен қатар, дыбыстарға байланысты А. Байтҧрсынҧлы: «Дауысты дыбыстарға дауыссыз
дыбыстар бағынбақшы. Дауысты дыбыстар жуан айтылса, олардың қатарындағы дауыссыз дыбыстар да
жуан айтылмақшы; дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, дауыссыз дыбыстар да жіңішке айтылады»,дейді [3, 381]. Мысалы: ҧн, ҥн, тҧз, тҥз, тҧр, тҥн, тҥр, жҥру, жҥзу, бҥр, бҥру, сҥт, ӛсу, ӛну [3,40].«Ҧ» мен «Ҥ»
дыбыстарына қатысты берілген мысалда екі дыбыстың жуан, жіңішке айтылу ерекшеліктері берілген. Яғни,
дауысты дыбыстарға дауыссыз дыбыстар бағынатындығының айғағы осы мысалдар болып табылады.
Жак Деррида «Грамматология жӛнінде» атты еңбегінде грамматология мен лингвистиканың ӛзара
байланысын, грамматологияны позитивті ғылым ретінде қарастырады. Дерриданың еңбегінде «із»,
«жазу», «прото-із», «ӛзгешелік», «прото-жазу» (сӛйлеуге дейінгі жазу), орнын толтыру, орнын
толтырушылық деген терминдердің барлығы синонимдік қатар қҧрайды. Мысалы, із, жазу, ӛзгешелік,
орнын толтыру терминдерінде уақыттың ӛту мәнін ҧғуға болады: аталған терминдердің барлығы басқа
терминдерде кӛрініс таба отырып, бірін бірі алмастырады немесе алмасады [2].
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Жак Дерриданың «Грамматология жӛнінде» атты еңбегіндегі терминдердіңсинонимдік қатары
Кесте 2

Дерриданың пікірінше метафизика ҧғымы - негізгі бӛлшектеу нысаны, деконструкция.
Метафизиканың кӛптеген ҧғымдары бар: зат-идея, таңбаланушы-таңбалаушы, қҧбылыс-мән. Ал,
деконструкция - грек тіліндегі «талдау» сӛзінің латынша аудармасы. Деконструкцияланған ҧғымдар
Дерриданың батыстық пікірінің философиялық дәстҥрінде кездеседі: мысалы, мән, қҧбылыс, мақсат,
онтология, метафизика, бар болу...
Жак Дерриданың «Грамматология жӛнінде» атты еңбегіндегі метафизика ҧғымдары
Кесте 3

Деконструкцияланатын ҧғымдардың шығу тегі әртҥрлі болады. Бҧл барлық белгіленген
проблематиканы қайтадан ойлауға мҥмкіндік беретін, дәстҥр ішінде болатын, бірақ оның шеңберінен де
шығатын ҧғымдар болуы мҥмкін (олардың ішіндегі ең бастысы - белгі!) және айрықша айналымда алынған
қарапайым ҧғымдар (жазу) болуы мҥмкін.
Метафизика- негізінен тәртіптік кеңістік, топос, орын. Логоцентрлік модуста (логос-дауыс ретінде)
берілген барлық нәрселерді белгілі бір кеңістікте кӛруге, ҧстауға, қайта ӛңдеуге және деконструкциялауға
болады. Кеңістіктік метафоралардың, метонимиялардың және басқа да троптардың кӛмегімен Ж.Деррида
жанама тҥрде сипаттама жасай отырып, метафизикадағы ой қозғалысын кӛрсетеді. Яғни, осы қозғалысты
мәселе ретінде қарастыру мҥмкіндігі туындайды.
Деррида еңбегінде аталған метафизика А. Байтҧрсынҧлы еңбектерінде де орын алады.
Метафизиканың кӛптеген ҧғымдары бар: зат-идея, таңбаланушы-таңбалаушы, құбылыс-мән.Аталған
ҧғымдар А. Байтҧрсынҧлы еңбектерінде келесідей кӛрініс табады.
А. Байтҧрсынҧлы «Әліп-би» еңбегінде затты сипаттау мақсатында ҥйренушіге идея береді.
«Алабота», «ала қаз» сӛздерін тҥсіндіру ҥшін алаботаның, ала қаздың суретін береді, одан соң суреттің
тӛменгі жағына сӛздерді жазбаша тҥрде береді. Яғни, ҥйренушініңжадысында суретті, яғни затты кӛру
арқылы ол заттың не екендігі туралы идея қалыптасады.
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Алабота

Ала қаз

Екі зат та «ала» сӛзінен басталады. Ҥйренуші жадысында «ала» сӛзі – мал, хайуанат, қҧс денесінің
немесе денесінің бір бӛлігінің ақшыл тҥсіне басқа да тҥстердің араласып келгендегі тҥрі деген ҧғымды
туындатады, ал затқа байланысты суретті кӛру арқылы жазбаша ҧғым қалыптасатындығын атап айтқан
жӛн. Баланың санасында жазу арқылы таным қалыптасады. Есте сақтау ҥдерісі мен метафизикадағы ой
қозғалысы бір бірімен байланыса отырып, баланың санасына әріп беріп тҧрған ақпарат арқылы әсер етеді
және есте сақтауын дамытады.
А. Байтҧрсынҧлы мен Карл Юнгтың қарастырған адам психологиясының ерекшеліктеріне тоқталғым
келеді. Психоаналитикалық бағыттың кӛрнекті ӛкілі Карл Юнг санадан тыс процестерді тікелей бақылау
мҥмкін емес,ҧжымдық бейсаналы деңгейдің мазмҧнын архетиптер қҧрайды дейді. Адам
психологиясындағы ҧжымдық бейсаналы сфераға тарихи қалдықтар мен естеліктер енеді. Адам ӛз
психологиясының ең терең қабатында жеке индивид болып қалмайды. Олардың психологиялық жаны
бҥкіл адамзат психологиясымен бірігеді. Барлық адамның психологиялық фундаменталды қҧрылымы
бірдей. Алдымен ҧжымдық, одан кейін барып индивидуалды бейсаналы сфера, одан кейін сана сферасы
қалыптасады. Екі ғалымның жаңалығындағы ҧқсастық тҥпсанаға байланысты. А.Байтҧрсынҧлы адам
санасындағы байланысты жазумен байланыстырған, себебі қазақ халқының санасында орныққан
дыбыстарды басқа халықтардың дыбыстарымен салыстыру мҥмкін емес, басқа дыбыстармен
сәйкеспейтіндігін айта кеткен жӛн.
Ҧлт мәдениетінің қай тҥрінде болмасын, онда сол ҧлттың бҥкіл таным болмысы мен тҧрмыс-тіршілік
суреті сақталған. Белгілі-бір ҧлттың тарихынан, мәдениетінен, таным болмысынан, тҧрмыс-тіршілігінен
хабардар ететін тілдік бірліктерге ең алдымен фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, нақыл сӛздер жатады,
себебі, бҧл тілдік бірліктер белгілі-бір ҧлттың ӛзге ҧлттардан менталдық айырмашылығын кӛрсететін, салтдәстҥр ерекшеліктерін білдіретін ҧлттың ӛмірлік кӛріністерінің айнасы болып табылады. Тілдік бірліктер
әрбір халықтың жазуынан, алфавитінен кӛрініс табады. Сондықтан тілдегі дыбыстардың мазмҧны,
мағынасы, ҧлттық мәдени сипаты қарым-қатынаста маңызды рӛл атқарады.
Әдебиеттер:
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с. 250-269.
2. Деррида Ж. О Грамматологии. – М., 1967.
3. Байтҧрсынов А. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері) – Алматы, «Ана тілі»,
1992, 448 бет.
Молдир Сауганбаева
(Алматы, Қазақстан)
ҤШ ТІЛДІ МЕҢГЕРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Ҥштілділік жӛніндегі сӛз Елбасымыздың ―Тілдердің ҥштҧғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жҥзеге
асыруды қолға алуды ҧсынамын. Қазақстан бҥкіл әлемге халқы ҥш тілді пайдаланатын мәдениетті ел
ретінде танылуға тиіс. Бҧлар - қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ҧлтаралық қатынас тілі және ағылшын
тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі‖ деген салиқалы ҥндеуінен бастау алған болатын.
Сонымен қатар Нҧрсҧлтан Әбішҧлы: ―мектептерге ағылшын тілінен шетелдік оқытушыларды тарту қажет.
Кез келген мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып ҥйренуіне жағдай жасайтындай
дәрежеге қол жеткізуіміз міндет‖ [1] - деп ерекше атап кӛрсеткен.
Ҥштілділік - нақты тҧлға, ҧжым, халықтың белгілі бір қоғамда қарым-қатынас ҥдерісінде қажет болған
жағдайда ҥш тҥрлі тілді алма-кезек қолдану қҧбылысы.Біз ҥштілділікті тәуелсіз еліміз ҥшін стратегиялық
мәні ерекше қҧбылыс деп бағалаймыз, сондықтан да бҧл қҧбылысты тӛрттілділік пен бестілділіктен бӛліп
қараймыз, ҥштілділіктің кез келген сыңары ретінде кез келген шет тілін алуға болар еді, бірақ біз бҧл жерде
де қоғамның нақты сҧранысы басым тҥскен қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне ерекше мән берген жӛн деп
тҥсінеміз [2].
Бҥгінгі таңда мемлекетімізде ҥштілділік мәселесін нақты іс тҥрінде жҥзеге асыру керек пе? Әрине,
керек. Еліміз бен жерімізге ие болатын жастар ҥш тілді де қатар меңгеруі тиіс. Бірақ бҧл ҥш тілдің тҧғыры
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бірдей деген сӛз емес. Қазақстанда бір ғана тҧғырлы тіл бар, ол мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Тҧғыр сӛзі
діңгек, қазық деген мағынада қолданылады. Бір шаңырақты кӛтеру ҥшін ҥш діңгек керек емес. Бір діңгекпен
кӛтерген шаңырақтың жан-жағынан уықтар қадалып, оның беріктігін қамтамасыз етеді. Біздің алтын
діңгегіміз, тҧғырымыз – қазақ тілі, ал жан-жағынан ӛзге тілдер мемлекеттік тілді қолдап уық секілді
қадалады. Бірақ кейбіріміз ҥштілділік ҥдерісі жӛнінде басқаша кӛзқарас танытып жатамыз. Мҧның себебі
осы бір сӛздің мағынасын тҥсінбеуден келіп шығады. Бірқатары осы бағытты ҧстануға оң кӛзбен қарап,
қҧптаса, енді бірі ӛз қарсылықтарын білдіруде.
Атап айтсақ, саясаттанушы Т. Әбдуәлидің: «Мемлекет басшысы жаһандану жӛнінде мәселе
кӛтергенде де ӛре тҥрегелдік. Жаһандану дегеніміз қарапайым сӛзбен айтқанда жоғары деңгейге жеткен
елдермен қарым-қатынасымызды нығайту. Соның бірі - тілдік коммуникация. Бҧл ҥшін халықаралық
қатынас тілі болып жҥрген ағылшын тілін ҥйренуге жастарымызды жатпай-тҧрмай баулуымыз керек. Оның
қажеттілігін уақыт ӛткен сайын ӛткір сезініп келеміз» [3] деген ойын оқытушы Т. Тәңірбергенқызы ары
қарай жалғастырады: «Ағылшын тілін ҥйренгеннен біз мәңгҥрттенбейміз. Ағылшын тілі қазақ тілін ҥйренуге
ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны тҥсіне білуіміз керек. Себебі, ағылшын тілі мемлекеттік тілмен
бәсекелес емес» [4].
Ия, расында да, ағылшын тілі қазақ жерінде ӛз ҥстемдігін жҥргізе алмайды. Қазақстанда тек қазақ
тілі ғана билік қҧра алады. Ағылшын тілі – қазақ жерінің жаңа әлемге ашар есігі. Ҥштілділікті ҥрейлі кейіпте
елестететін кейбір ағаларымыз «мҧны ең соңғы ӛлу деп те қорқатындығын» [5] жасырмайды. Жоқ! Біз ӛзге
тілдерден қорықпауымыз керек. Керісінше, сол тілдерді пайдалана отырып ӛзімізді ӛзгелерге таныта
білуіміз қажет. Мәселен, М. Әуезовтың «Абай жолы» романы ағылшын тіліне аударылмаса Абайдай ғажап
ақынымызбен қалай мақтанар едік?
Ағылшын тілін ҥйренгеннен біз мәңгҥрттенбейміз. Ағылшын тілі - әлемдік бизнес тілі, мемлекеттік тіл
– ҧлт тілі. Мемлекеттік тілде сӛйлеу - әрбір Қазақстан азаматының борышы. Ағылшын тілі қазақ тілін
ҥйренуге ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны тҥсіне білу керек. Әлемдік ғаламдандырудың ӛткізгіші,
ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін білу - ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа тҥскен
әлемдік деңгейде ӛз орнын ойып тҧрып ала бастаған Қазақстан ҥшін қажеттілік. Қиындық туғызатыны аталған ҥш тілді меңгерген мамандардың кездесе бермейтіні. Ендеше, аталған компоненттерден тҧратын,
яғни қазақ, ағылшын, орыс тілі қатысқан ҥштілділік сӛйлермендерін дайындау кезек кҥттірмейтін мәселе.
Мәселені тҥбегейлі шешу ҥшін Қазақстанның жоғары оқу орындарында ағылшын, қазақ тілінен маман
болып шыққан қазақтілді қазақ және басқа ҧлт ӛкілдерін ҥштілділікке ыңғайлап қайта дайындаудан ӛткізіп,
оларға ҥштілділік маманы деген қҧжат табыс еткен жӛн.
Соңғы деректерге сҥйенсек, Қазақстанда 98 амеркандық пен 81 ағылшын тҧрады,
амеркандықтардың 78-і ағылшынның, 71-і ӛз ҧлтының тілін меңгерген. Бҧл кҥллі тҧрғынның 1 пайызын
қҧрайды. Ҧлт деңгейінде алсақ, ағылшын тілін меңгергендердің тең жартысын жергілікті қазақтар қҧрайды.
Басқаша айтқанда, ағылшын тілін меңгерген қазақ саны – 53 743, бҧл – ҧлт арасындағы ҥлкен кӛрсеткіш
және кҥллі қазақтың 0,7 пайызы деген сӛз.
Әрине, әр кӛтерілген мәселенің оң және теріс жағы болады, әр тҧлғаның ӛзіндік жеке пікірі болады,
бірақ анау айтты, мынау айтты деген негізсіз, дәлелсіз кҥдіктен арылып, бой кӛтеріп отырған мәселенің
маңыздылығының қаншалықты қажет дәрежеде екенін айқындап, нақты зерттеп алғанымыз жӛн сияқты.
Егер біз Ахмет Байтҧрсынов айтқандай, қазақ тілін дҧрыс жҧмсай білсек, ол қоғамдағы тілге
жҥктелетін қажеттілігіміз болса ӛтеуге жарайтын бай тіл. Мәселе тілдің міндетін дҧрыс тҥсініп, ӛз
міндетімізді атқаруда болып отыр. Ҧлттық ӛркендеп, тіліміз ӛз еліміздегі және халықаралық дәрежедегі
позициясын нығайтқан кезде біздің сӛздеріміз де ӛзге тілдерге енетіндігіне, тіліміздің әлемдік ақпарат
кеңістігінен ӛз орнын иеленетіндігіне кҥмән келтірмеуге болады. Дәл бҥгін де қазақ тілінің әлем тілдерінің
ешқасысынан да кем тҥспейтін, бірнеше ғасырлық даму тарихы бар, ҧлттық әдеби тіл деңгейіне дейін
дамып жетілген ҧлы тіл екендігіне еш кҥмән жоқ.
―Ҥш тілдің бірлігі‖ мәдени жобасы – ҥш тілді, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін Қазақстан
азаматтарының бірдей меңгеруін меңзегенімен, бҧның тҥпкі негізі, кӛздеген мақсаты – мемлекеттік қазақ
тілінің халықаралық қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен терезесін теңестіріп, әлемдік деңгейге
кӛтеріп, жаһан тілдерімен тең қолданылатын биікке жеткізу.Қандай мемлекет болмасын оның, ең әуелі мән
беріп, ҧлықтайтын тілі, әрине, мемлекеттік тілі. Ӛйткені, мемлекеттік тіл әлемдік қауымдастықтағы
мемлекеттердің сипатты белгілерінің бірі, ҧлттық саясатының кӛрсеткіші. Міне, осы бағытта еліміз, ең
әуелі, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыруға кҥш салып отыр. Бҧл мәселе тек қана қазақ халқының
ғана емес, елімізде тҧратын ӛзге ҧлт ӛкілдерінің де алдында тҧрған міндет.
Еліміздегі ең жоғарғы лауазым – Президенттікке ҥміткер тҧлғаға қойылатын талаптың бірі –
мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін тексеретін сынақтан ӛту. Осындай қатаң талап неге мемлекеттік қҧрылымның басқа да лауазымды тҧлғаларының алдына қойылмайды?! Мемлекеттік тілге деген шынайы
қҧрмет жоғарыдан бастау алып, қарапайым халыққа ҥлгі болса, қазақ тілінің тҧғыры беки тҥсер еді.Әрбір
маманның, қызметкердің ӛз қызметі шегінде, ӛзінің кәсіби біліктілігінің аясында мемлекеттік тілді меңгеру
межесі нақты айқындалып, жаңа міндеттер жҥктелуі тиіс.
Осы арада айрықша тоқталатын мәселе, тілдің тағдырын тек заңмен, басқа да міндеттеу
шараларымен, шешу мҥмкін емес. Тілге қажеттілік тудыру керек. Бҥгінгі таңда тіл саясатында атқарылып
жатқан жҧмыстар аз емес. Атап айтқанда, нормативтік-қҧқықтық және ғылыми-лингвистикалық базаны
одан әрі жетілдіру, мемлекеттік тілді оқытудың тиімділігін арттыру, мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалау
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жҥйесін дамыту, терминологиялық базаны қалыптастыру, тарихи атауларды қалпына келтіру, т.б. салалар
бойынша жҥйелі жҧмыстар жҥргізілуде.
Елбасымыз, Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев — ӛзінің стратегиялық ойлау қабілетімен, саясиэкономикалық батыл қадамдарымен Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына енгізген, енді алғашқы 30дың қатарына кіргізуді мақсат еткен әлемдік деңгейдегі, ірі саясаткер. Жалпы Мемлекет басшысы қойған
негізгі мақсат — 2050 жылға дейін Қазақстан әлемдегі 30 дамыған мемлекеттің қатарына қосылуы керек.
Бҧл әрине ӛте ҥлкен мақсат. Бірақ бҧл жетуге болатын мақсат екеніне кӛзіміз жетеді. Бҧған «Қазақстан2030» даму стратегиясы куә. «Қазақстан-2050» Стратегиясы бҧл болашақ ҧрпақтың қамы. Болашақ
бҥгіннен басталады, ел болашағы – ертеңгі азамат, бҥгінгі жас ҧрпақ. «Бала тәрбиелеу – болашаққа ең
ҥлкен инвестиция. Біз бҧл мәселеге осылай қарап, балаларымызға жақсы білім беруге ҧмтылуымыз керек»
— деген болатын. Білім берудің мектепке дейінгіден бастап жоғары білімге дейінгі барлық деңгейлерін
тҥбегейлі жаңғыртуға бағытталған Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы іске асырылып,
сондай-ақ жалпы барлық жеткіншек ҧрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор кӛңіл бӛлініп жатқаны
жасырын емес.Елбасы Қазақстан-2050 Стратегиясында жаңа қазақстандық патриотизм туралы ой
қозғайды. Болашаққа деген сенім болмаса, толыққанды мемлекет қҧруға болмайды. «Мемлекет пен
азаматтың мақсаттары барлық бағыттар бойынша сәйкес келуі ӛмірлік тҧрғыдан маңызды. Сондықтан да
ӛз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз керек.»
Осы мақсатта «Қазақстан тарихы» және жаңадан енгізілген «Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәндері —
оқушылардың белсенді азаматтық ҧстанымын қалыптастыру, жаңа қазақстандық патриотизмді дамыту,
сонымен қатар қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталған моральдық – адами қҧндылықтарын меңгеруге
ҧмтылысын тәрбиелеуге бағытталған. Бҧл мәселе 1997 жылғы Президент Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан
— 2030» даму стратегиясының ӛзінде ҧсынылған болатын. Шынымен де қазіргі қоғаммен оның ӛткенін
байланыстырушы тарихи сана қалыптаспайынша патриотизмді қалыптастыру мҥмкін емес. Сондықтан да
тарихты объективті оқыту және оны насихаттау бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі болып табылады.
Қазіргі таңда оқушыларға компьютермен, интернетпен, интербелсенді тақтамен сабақ ӛткізу
толығымен жолға қойылып отыр. Кӛптеген мҧғалімдер осы уақытқа дейін техникалық қҧралдармен сабақ
ӛтіп, оның қаншалықты тиімді екенін дәлелдеді. Компьютермен сабақ ӛткізу арқылы оның қолданылуын
ҥйрене отырып телесабақтарды тың, жаңа деңгейде ӛткізуге, оқытушы мен оқушының қарым-қатынасының
педагогикалық және методикалық тҧрғыдан сараланып алынған алуан тҥрлі қызмет тҥрлерінің қолданылуы
жҥзеге асады. Компьютерді қолдану барысында ӛздерін қызықтыратын әр тҥрлі мәселелерді шешуге
болады және талқылайды. Компьютермен бала жазады,о қиды,тҥрлі тестер орындайды. Техникалық
қҧралдарды пайдаланудың ең тиімді жағы уақытты ҧтасың, дәл, тиянақты оқу-материалдарын алдын-ала
дайындап, оқушыға беріп отырсаң ӛзінен-ӛзі жасауға тырысады, қызығады, жасамай,ҥлгермей отырған
оқушы болмайды, себебі оның алдында бәрі дайын тҧр. Сонымен қатар мҧғалім қазіргі мектептегі
ақпараттық қҧралдарды жетік меңгеру, Power Point, Active Studio бағдарламаларымен жҧмыс істеп қана
қоймай ҥнемі интернет жҥйесіндегі жаңалықтар мен ӛзгерістерді ӛзінің кәсіби шеберлігіне қолдана білу,
білім кеңістігін кеңейту, ашу бағытындағы ӛзгерістер мен әлемдік білім беру кеңістігіне кіруге талпыну
керек. Соңғы кезде уақыт кӛрсетіп отырғандай, мҧғаліммен салыстырғанда оқушыда кӛп ақпарат болатыны
кейінгі кӛрсетілген тәжірибелер дәлелдеп отыр. Сондықтан әрбір мҧғалім ӛз қызметіне ақпараттық
технологияны пайдалана білуі кажет. Бҧл мәселе білім беруді ақпараттындырудың қажетті шартына
айналып отыр.
Қазіргі кезде адамның кәсіби шеберлігіне, білім ӛрісіне, зиялылық және танымдылық деңгейіне
ӛмірдің ӛзі биік талаптар қойып отырЕлбасы 2006 жылдың қазанында ӛткен Қазақстан халқы
ассамблеясының XII қҧрылтайында «Ҥш тҧғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007 Жолдауында
―Тілдердің ҥш тҧғырлылығы‖ атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ҧсынды. Бҧл идеяның
негізі мынадай: Қазақстанды бҥкіл әлем халқы ҥш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет
ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ҧлтаралық қарым-қатынас тілі және
ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Яғни мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін
қолдаймыз және ағылшын тілін ҥйренеміз. Қорыта айтатын болсақ, кӛптілді білім беру бағдарламасы
аясында ҥштілді меңгеру тәжірибесін жинақтап, әлемдік деңгейде кӛтерілуіміз керек. Бҧл оқушылардың
халықаралық жобаларға қатысуын кеңейту, шетелдік әріптестермен ғылыми байланыстарын нығайтуға,
шетел тілдеріндегі ақпарат кӛздеріне қол жеткізуіне мҥмкіндік береді. Елдің ертеңі ӛресі биік, дҥниетанымы
кең, кемел ойлы азаматтарын ӛсіру ҥшін бҥгінгі ҧрпаққа ҧлттық рухани қазынаны әлемдік озық ой-пікірімен
ҧштастырған сапалы білім мен тәрбие берілуі қажет.
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(Ізмаїл, Україна)
ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Сучасний рівень усвідомлення освітнього процесу потребує нових підходів до розуміння суті
професійної індивідуальності вчителя-словесника та психолого-педагогічних умов її становлення.
Специфіка педагогічної діяльності ставить перед учителем низку вимог до його особистості. Вони
характеризують його інтелектуальну та емоційно-вольову сторони, суттєво впливають на результат
професійно-педагогічної діяльності, визначають індивідуальний стиль педагога.
Проблеми педагогічної майстерності вчителя-словесника давно стали об‘єктом наукового вивчення.
Одним з перших дослідників, хто намагався обґрунтувати критерії, за якими оцінюється робота вчителів
літератури, був відомий методист В. Острогорський. У книзі «Бесіди про викладання словесності» вчений
сформулював вимоги, що ставляться до них. Важливе значення він надавав «спеціальній теоретичній
підготовці, яка включає глибоке знання не тільки художньої літератури, а й логіки, психології, естетики,
історії, філософії, граматики тощо» [1, с. 14 ].
Ці думки осмислювались і поглиблювались багатьма відомими педагогами, які в нових історичних
умовах виробили та аргументували нові вимоги до вчительської професії. Так, відомі вітчизняні вченіметодисти Т. Бугайко і Ф. Бугайко зауважують, що «сучасний вчитель повинен досконало володіти
навчальним предметом не тільки в межах шкільної навчальної програми, а в усіх розгалуженнях, у зв‘язках
із спорідненими галузями знань [2, с. 43]. До професійних вимог учителя-словесника належать: ґрунтовна
підготовка з теорії літератури та уміння користуватися цими знаннями; ґрунтовні знання історії літератури
й народної поезії, взаємозв‘язку літератур; знайомство з найважливішими творами світової літератури в її
історичному розвитку; лінгвістична озброєність, знання історії України; естетична підготовка, знайомство з
явищами вітчизняного і світового мистецтва – живопису, музики, театру, а також обізнаність із сучасними
досягненнями науки й техніки.
Методист Є. Пасічник, розглядаючи вивчення літератури як шкільного предмета у двох вимірах –
наука про літературу і вид мистецтва, зазначає, що «вчитель літератури повинен мати і певні артистичні
здібності, без яких не можливий його вплив на школярів. Звідси – необхідність володіти словом, дикцією,
виразністю мовлення, його змістовністю, яскравістю, образністю та переконливістю» [3, с. 46].
Слушною є думка вітчизняного методиста Н. Кузьміної, яка крім належної фахової підготовки, вказує
на наявність у словесника спеціальних педагогічних здібностей, що розвиваються в процесі навчання і
праці. У зв‘язку з цим вона виділяє педагогічні здібності та об‘єднує їх в «спеціальні групи: перцептивнорефлексивні здібності, які вимагають високого розвитку емпатії, педагогічної інтуїції, зміни тактики в різних
життєвих ситуаціях, правильної самооцінки своїх дій, поведінки, почуття міри і такту; гностичні здібності,
які полягають у здатності педагога формувати у кожного учня такі риси особистості, що забезпечують їй
саморозвиток за умови, навіть якщо вона потрапляє у несприятливе середовище; конструкторські
здібності, які вимагають від учителя своєрідних конструкторських умінь, що полягають у моделюванні
педагогічного процесу як творчості; комунікативні здібності, сутність яких передбачає вміння зацікавити
учнів, розбудити їх творчу активність, виховати прагнення до вивчення літератури, формувати уміння
самостійно набувати знання; організаторські здібності, що дають можливість словеснику спланувати
уроки літератури та позакласні заходи на літературну тематику» [4, с. 47].
Методист Л. Мірошниченко вказує на «дослідницький, конструкторський комунікативний напрями
роботи вчителя-словесника» [5]. Доцільно зазначити, що основні компоненти педагогічної праці, що
засвідчують професійну зрілість учителя літератури спрямовані на вивчення і врахування особливостей
учнівського колективу, формування в учнів здатності до навчання й саморозвитку, реалізація
модельованого навчання, побудові навчального процесу на діалогічних засадах, майстерне планування
навчально-виховної роботи й досягнення очікуваного результату.
Аргументуючи професійні вимоги до учителя-словесника в інноваційному освітньому процесі,
сучасний вчений-методист, автор численних методичних розвідок та публікацій Анатолій Ситченко,
зауважує, що «професійний портрет учителя літератури складається передусім з фундаментальних знань і
вмінь, серед яких необхідно виокремити наступні: широкі й міцні знання художньої літератури, її історії та
теорії, літературного процесу, а також досконалі вміння аналізувати твори різного літературного роду й
жанру, мати здатність до аргументованої інтерпретації самостійно прочитаного твору» [6, с. 246].
Доречними є думки вітчизняних вчених-методистів (О. Бандури, Ю. Бондаренка, Н. Волошиної,
О. Куцевол, Є. Пасічника) щодо мистецтва викладання літератури в школі та наукової основи роботи
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вчителя-словесника. Проблема поєднання пізнавальних та естетичних здобутків є одним із головних
питань методології літературної освіти в школі. Говорячи про методику викладання літератури як науку,
необхідним виступає здійснення теоретико-методичного обґрунтування не лише педагогічних дій, а й
пізнавальної роботи учнів, забезпечення її різноманітними зразками, алгоритмами й рекомендаціями.
Слушним є зауваження А. Ситченка, який стверджує, що «кожен учитель і учень має право на
власне творче бачення як прочитаного, так і способів його освоєння, внаслідок чого виникають умови для
неоднозначної інтерпретації художнього витвору й повніше реалізується особистісний фактор» [6, с. 248].
У зв‘язку з вищезазначеною думкою сучасного вченого-методиста доцільним є твердження щодо цілісного
філософського осмислення художнього твору. Сказане стосується того, що проблема такого типу набагато
більша і має свій «філософський корінь»: ідеться про давній конфлікт чуттєво-інтуїтивного та
раціонального, що триває ще з давніх античних часів, на який вказують сучасні філософи [7].
Доречним є твердження про те, що багато залежить і від того, яку мету ставить учитель у своїй
фаховій діяльності. Наведемо приклад, пов'язаний із завданням аналізу літературного твору. Так,
методист Є. Ільїн зауважує, що аналіз твору має «зачарувати» й «окрилити» читачів-учнів, бо є
«…моральні категорії спілкування з книгою значніші навчально-теоретичних задач і вправ» [8, с. 34].
Елементи системи Є. Ільїна, мають багато позитивного для подальшого вдосконалення літературної
освіти, створення інноваційних проектів. Однак, не можна погодитися із його думкою про те, що «…логікою,
послідовністю й чіткістю керуватися може лише «прямолінійний» словесник» [8, с. 179]. Таким чином,
можемо дійти до твердження, що спеціально зорієнтований науково обґрунтований навчально-виховний
процес має поступитися «художній самодіяльності» вчителя літератури, що суперечить законам
навчально-виховного процесу, не відповідає особливостям і завданням цілеспрямованого розвитку
особистості. З цього приводу вітчизняний науковець-методист М. Рибникова стверджувала, що «…
методика боїться випадковості, безсистемності, несвідомості у вчинках учителя [9, с. 27].
Сучасний методист В. Монахов пов‘язує професійне вдосконалення вчителя літератури з
технологічним оновленням навчально-виховного процесу. При цьому він чітко формулює вимоги, в яких
акцентує увагу з «функціонуванням педагогічної технології як взаємопов‘язаної діяльності вчителя й учнів з
урахуванням принципів індивідуалізації, диференціації; поетапне проектування і наступна реалізація
елементів педагогічної технології; уведення в педагогічну технологію діагностичних процедур, що містять у
собі параметри, критерії [10, с. 58].
Науковець І. Богданова чітко формулює ключові завдання педагогічної технології, які виступають
необхідним компонентом в діяльності вчителя-словесника. До них належать: «…поглиблення і зміцнення
знань, закріплення вмінь та навичок; навчання дій з технологічним інструмента рем; розвиток критичного
мислення, умінь самостійно планувати, стандартизувати навчальну самоосвітню діяльність» [11, с. 37].
До складових професійних вимог педагога перераховують: «людські якості, фахова компетентність,
педагогічні здібності, психолого-педагогічні знання та вміння» [12, с. 41]. Їх чітко окреслюють педагогиноватори М. Чепіль та Н. Дудник у навчальному посібнику «Педагогічні технології» (2012). Особливої
значущості серед перелічених набувають людські якості педагога, а саме: гуманність, порядність, чесність,
відповідальність, справедливість, доброзичливість, урівноваженість, емоційна культура, потреба в
спілкуванні. Це зумовлено тим, що науково-технічний прогрес призводить до розриву між технічною
підготовкою людини і рівнем її свідомості.
Не менш важливою складовою є компетентність – обізнаність і володіння досвідом у своїй сфері. Під
професійною компетентністю вчителя розуміють його особистісні можливості, які допомагають учневі
самостійно і ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. Методист Є. Пасічник зазначає, що
«професійна компетентність передбачає наявність певних знань, умінь і навичок та є необхідним
компонентом діяльності вчителя» [3, с. 124]. Доцільним є твердження, що порушує орієнтацію на розвиток
особистісного потенціалу як вчителя, так і учня, потребує удосконалення технологій, які за твердженням
методиста Н. Й. Волошиної, вимагають «від учителя бути не диктатором, а організатором, консультантом і
помічником у всіх видах діяльності учнів» [13, с. 3].
Загалом у методичній творчості вчителя слід розрізняти творчість наукову і практичну. Перша
передбачає відкриття раніше не пізнаних закономірностей навчально-виховного процесу, розробку та
впровадження високоефективних методичних концепцій, які спрямовані на розв‘язання сучасних проблем
та подальший розвиток. Слушним є зауваження О. Куцевол щодо методичної творчості вчителя, яка
акцентує увагу на «науковий рівень педагогічної творчості піднімаються лише обдаровані педагоги, котрі
здатні теоретично осмислити, узагальнити й удосконалити власні напрацювання та відомий досвід
методичної науки [14, с. 18].
Отже, професійні вимоги до учителя-словесника в інноваційному освітньому процесі передбачають:
наявність цілісного гуманістичного світогляду, наявність гуманістичних знань про природу людини,
психологічна грамотність і культура, здатність і потреба в рефлексії власних якостей, потреба в
особистісному професійному саморозвитку, високий творчий потенціал, уміння розв‘язувати життєві та
професійні суперечності гуманістичним шляхом, при цьому не порушуючи індивідуальної логіки дій учня.
У світлі такої настанови перед сьогоднішніми дослідниками відкриваються різнопланові
інтерпретаційні стратегії щодо осмислення професійних вимог до педагогічної діяльності словесника та
його інноваційної діяльності.
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ЭМОЦИОНАЛДЫ МАЗМҦНДАҒЫ МӘТІНДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Прозалық шығарма мәтіндеріндегі эмоционалды мазмҧндағы мәтіндердегі ерекшеліктер туралы
айтпас бҧрын эмоция ҧғымына тҥсінік берсек.
Эмоционалдылық мәселесін жҥйелі тҥрде зерттеудің қазіргі қазақ тіл білімі ҥшін ӛзекті мәселелердің
бірі. Адам ӛзінің сан қырлы эмоциясын тіл арқылы сыртқа шығарады, адамның тҥрлі эмоциялық кҥйі де тіл
арқылы бейнеленеді.
"Эмоция – латын тілінен аударғанда тітіркендіру, толқу, деген мағынаны білдіреді. Бҧл жан-дҥниенің
сыртқы және ішкі әсерлер салдарынан ызалану, қаһарлану, қорқу мен шаттану сияқты жағдайларының
кӛрініс беруі. Эмоция – адамдар мен жануарлар дҥниесінде де кӛрініс беретін кейіп. Сезім мен эмоцияның
адам іс әрекеті мен кӛңіл-кҥйіне ҧнамды әсер етуі стеникалық-кҥшті сезім тудырса, ал ҧнамсыз не теріс
әсер етуі астеникалық – әлсіз, жағымсыз сезім тудырады." [1, 51 б.].
Сонымен қатар, Е.Е. Тҥйте ӛзінің «Психикалық жай-кҥйлер атауларының лингвостилистикалық
сипаты» ғылыми монографиясында: " Эмоция міндетті тҥрде адаммен бірге ӛмір сҥреді. Әрбір тҧлғаның
ӛзінің негізгі сезім палитрасы болады, ол осы сезімдер арқылы дҥниені ӛзінше қабылдайды. Адам
сезімдерінің жиынтығы – бҧл адамның дҥниеге және ең алдымен басқа адамдарға деген ӛзіндік
толғанысының тҥрі және тікелей формасы тҥріндегі жиынтығы болып табылады. Жалпы психикалық
толғаныс субъективті уайымдау және оның жҥріс-тҧрысы, психикалық әрекеттің себебі тҥріндегі сыртқы
дҥниетанымы болып табылады." делінген [2, 58 б.].
Ал, эмоционалды деп қандай сӛздерді айтамыз? Адам кӛңіліне жағымды я жағымсыз реакция
тудыратын сӛздерді эмоционалды сӛздер деуге болады.
Адам ойы тілдік тәсілдер арқылы ойын, сезімін білдіргенде, басқа адамдардың ақыл-ойына, еріктілегіне, сезіміне ықпал жасау және жеткізе білу кӛзделеді. Демек, адамның жалпы шындық тану
процесінде маңызды бір фактор ‒ оның эмоциясы.
Прозаның мәтіндеріне тілдік талдау жасай отырып, ғалымдар эмоционалдық мазмҧнды білдіруіне
қатысты мәтіндердің екі тҥрін ажыратып кӛрсетіп жҥр. Олар: эмотивтік мәтіндер және эмоциялық мәтіндер.
Эмотивті мәтіндер субъектінің эмоциялық жай-кҥйінің сипаттамасы болып табылады, және де адам
бойындағы сезімі, кӛңіл-кҥйі мәтін тақырыбына байланысты эмотивтің арқасында мәтіннен кӛрініс табады.
Осылайша, қорқыныш туралы мәтіндер "Қорқыныш", "Қорқу", "Қорқынышты тҥн", мҧң - "Мҧңаю", қуаныш
пен бақыт туралы - "Қуаныш", "Әйел бақыты", "Бақытсыздық", махаббат туралы - "Махаббат" және т. б.
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сынды тақырыптар астарында жасырылып тҧрады. Тақырып эмотивтен туындауы мҥмкін. Бірақ кез келген
жағдайда ол әңгіменің эмоциялық тақырыбын анықтайды.
Ал, эмоциялық мәтін тақырыптарында эмоционалдық жағдайға байланысты эмотивтер немесе
лексемалар болмайды. Олардың мәні - уайымның сипаттамасы емес, мҥлдем басқа сюжеттік желі.
Алайда, мҧндай мәтіннің жекелеген фрагменттерінде субъектінің эмоционалдық жай-кҥйіне назар
аударады, бҧл бізге мәтінді эмоционалды деп айтуға мҥмкіндік береді.
Басқаша айтқанда, алдыңғы типтегі эмоционалды мазмҧн бір немесе екі сӛйлемнің аясында
шоғырланған, оны мәтіннің ішінен қайталап кездестіруге болады. Осылайша, эмоционалды мәтінді
эмоционалды компоненті бар мәтін ретінде қарастырамыз.
З. Ахметованы эстелік-эссесінде («Шуақты кҥндер) эмоционалды-бағалау семантикасын кӛп
қолданады. Оның әңгімелерінің мәтіндерінде эмоционалды және бағалаушы сӛздер (таңғалу, ләззат алу,
қуаныш, аңсау, қорқыныш және т.б.) кӛптеп кездеседі. Осы эмоционалды және бағалаушы сӛздер
қатысқан, кейіпкердің кӛңіл-кҥйі бірде бейвербалды әрекеттері арқылы кӛрініс тапса, бірде адамның жайкҥйін кӛрсететін одағай сӛздер қатысу арқылы, бірде эмоцияны бейнелейтін бірліктер арқылы мәтінде
кӛрініс табады.
Эмоционалды мазмҧндағы тҥрлі мәтіндерге тоқталып ӛтейік:
І. ҚОРҚЫНЫШ: «Қорқыныш» жай-кҥйін білдіретін лексика туралы «Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігі»
атты еңбекте: «Қорқыныш – бір нәрседен қорыққанда пайда болатын сезім, ҥрей», - делінген [3, 522 б.].
Мысалы: -А-а-а! – Ержанның бақырған ащы үні құлағыма келгенде, жүрегім шым ете қалды. Қай ана
перзентінің дауысы шыққанда жанұшыра жүгірмейді дейсіз, шаруамды тастай сала мен де жеттім.
Ержан едендегі алашаның шетін ала тыпырлап бақырып жатыр екен.
- Встать! – деген өктем де ызғарлы дауыс естілгенде өзім де шошып кеттім.
Ержан айқайын тоқтатпаған күйі екі қолымен жер тірей орнынан тұрді.
- Не смей плакать! – атасының бұйрығы тым қатал естілді. Ержанның дауысы пышақ кескендей
тыйылды.
Мені өзіне қорған көрді ме, бері қарай жүре бергені сол еді:
- Не двигаться с места!
Бала құрттай жұдырықтарымен көзін уқалап тұр. Шынымды айтсам, баламның жылай алмай көз
жасын тұншыға жұтып, бір уыс болып қалған мына мүсәпір қалы жүрегімді қарс айырды. Ержанға
қараудың өзі соншалық аянышты, шығып кетуге шамам жоқ, араға түсуге қорқам. Амалсыздан есікке
сүйенген күйі тұра бердім [4, 117 б.].
- Вон отсюда! - деген атамның айбарлы айқайы есімнен тандыра жаздады. Орнымнан қалай
тұрғанымды да, есіктен қалай шыққанымды да білмеймін. Əлем шыр көбелек айналып, үйдің іші
қарауытып кеткендей болды. Бері келіп бетімді салқын сумен жуған соң ғана айналам айқындала
бастады, әйтсе де, құлақ-шекем дуылдап, өртеніп барады. Бір жағынан, шынтағым тыз-тыз етіп
ауырып тұр. Өзіме де обал жоқ, ана кісіге атамның шабуылы басталғанда-ақ табанды жалтырату
керек еді. Самаурын түбінде қылқиып отырып алдым. Енді өкінгенмен не пайда, болары
болды [4, 171 б.].
Бҧл мәтін ҥзіктерінде адамның қорыққан кездегі дауыс ырғағының ӛзгеруі, қарым-қатынас
барысындағы бейвербалды әрекеттері: бет-әлпетінің сҧрлануы, бозаруы, қолын сермеуі, саусағын
шошайтуы, т.б. кейіпкердің қорқыныш эмоциясы барысында кӛрініс тапқан.
Эмоционалды мазмҧндағы мәтін тҥрлерін ажыратып, бірнеше тҥрге бӛліп қарастырған орыс
зерттеушісі В.П. Беляниннің "Психолингвистические аспекты художественного текста" атты еңбегін ерекше
атап кӛрсете аламыз. В.П. Белянин эмоционалды мәтіндерді: ашық мәтіндер, белсенді мәтіндер,
қарапайым мәтіндер, кӛңілді мәтіндер, қайғылы мәтіндер, кҥрделі мәтіндер, аралас мәтіндер, әдемі
мәтіндер деген тҥрлерге бӛліп қарастырған. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, тҥрлі мысалдар келтіреді.
«Шуақты кҥндер» естелік-эссесінде осы мәтіндердің ішінен кӛптеп кездесетін мәтіндер - кӛңілді және
қайғылы мәтіндер. В.П. Белянин: "Кӛркем әдебиетте кӛңілді деп атауға болатын мәтіндер кӛптеп
кездеседі. Кӛңілді мәтіндер адамдардың идеяларға байлығымен, тапқырлығымен, ептілігімен,
шығармашылығымен және әрқашан кӛңілді мінез-қҧлқымен сипатталады" - деген тҧжырым
жасайды [5, 65 б.]. Дәл осындай кӛңілді мәтіндер «Шуақты кҥндер» естелік-эссесінде кӛптеп кездеседі.
Солардың ішінде бірнеше мәтінді мысалға келтірсек:
ІІ. ҚУАНУ, МӘЗ БОЛ, КҤЛУ ЭМОЦИЯСЫ:
1) - Ата, мен жұмыстан қашпаймын. Қойдың басын күйдіріп алдым, наным шала пісті, соған ыза
болып өзіме ашуланып жүрмін, - дедім.
Енді не болар екен деп ойлап үлгергенімше, атамның ох-охлағаны, оған апайдың сыңғыр күлкісі
қосылғанын естіп, дым түсінбей басымды көтердім. Соншама мәз болып жатқан ата-енеме «не
болды» дегендей аңқайып қарап қалыппын. Атамның мінезіндегі лезде ауысып жататын көңіл күйдің
қырларына мен әлі үйренбегенмін, тіпті білмеймін де. Жаңа ғана қаңтардың аязындай қарып, бүрістіріп
еді, от айналмай жаздың жайдары күніндей жайнап шыға келді [4, 34 б.].
2) Е-е-ей, інісі Жартыбайдың Бауыржанмын,
Зейнеп пен Бақытжаннан тәуір жанмын.
Батыр деген атақты халқым берген,
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Аржақ-маржақ ұйқасын өздерің шығара беріңдер, ау, аха-аха-ау! - деген жазу еді. Біз көзімізден
жас аққанша күлдік. Жартыбай деген кісінің кім екенін күні бүгінге дейін білмеймін, әйтеуір, ұйқас қуып
жазған өлең болса, атам "Жартыбайский" дейді [4, 143 б.].
3) Ұяттан өртеніп отырып, «бүлдіргенімді» ашық айтуға тура келді. Атам үйді басына көтере
күлді, оны естіп Бақытжан келді. Мән-жайды білген соң, ол тіпті есіріп күлді, оған тек сылтау
табылмай тұрады. Бұл келемеж күлкі емес, бірақ ыңғайсыз халде қаласың, одан құтылудың бір жолы шамаң келсе, өзіңнің қосылып күлгенің.
Атам мен Бақыт күліп, сәл саябырлағандай болды, атам орамалымен көзін сүртіп, маған қарап:
- Көрдің бе, маған еліктеудің неменеге апарып соғарын? [4, 283 б.].
ІІІ. ҚАЙҒЫРУ ЭМОЦИЯСЫ. Шығармада кӛңілді мәтіндермен қатар қайғылы мәтіндер де кӛрініс
табады.
1) Көктемнің қар еріп жатқан лайсаң күндері еді. Атам ала таңнан тұрып, шырттай киініп
алыпты. Түсі суық көрінді, әйтсе де, жөн сұрадым.
- Ата, қайда барасыз? - Əдеттегідей тағы бір жаққа сапар шекпекші-ау деп ойлап қалдым.
- Жәмкеге барамын.
Осыдан жеті жыл бұрын қайтыс болған адам мамамызға барамын дегені жүрегімді зырқ еткізді.
- Бақырайма маған! Жамал түсіме кірді. Машина шақыр. Басына барамыз, - деді сөзін қысқа
қайрып.
Енемнің қабіріне келдік, атам сәл үнсіз тұрды, содан кейін жердің батпағына да қарамастан
тізерлеп отыра кетті. Екі қолымен жер тіреп:
- Жәмкем! Қайран, Жәмкем! Не көрсетпедім саған, кеш мені! - Енемнің қабіріне маңдайын тигізіп
солқылдап жылағанда, менің дауысым қосыла шығып, көпке дейін басыла алмадым... [4, 322б.].
2) Бір күні Бақытжан үйде жоқта, баланы көтеріп, нар тәуекел деп бұрын өзім есігін ашпаған
атаның үйіне тартып отырдым. Бұл кезде Ержан бес айға толып, уілдеп, күліп, киім киюге жарап,
әжептәуір болып қалған.
Есікті атамның өзі ашты, үйде басқа ешкім жоқ екен. Біздің үстіміздегі қорбиған қыстық киімнен
бе, әлде жиі көріп тұрмағандықтан ба, бірден танымады. Менің сәлемімді алған соң, не шаруамен
жүрген адам екенімізді сұрағанда жылап жіберуге шақ қалдым.
- Ата! Бұл біз ғой. Немереңіз Ержан, - дедім.
Атам біресе маған, біресе Ержанға қарап, бір нәрседен қорғағандай қолын сермеп, сасқалақтап
қалды. Одан қолымдағы баланы алып, бетін бетіне тақап, әлденені күбірлеп бауырына қыса түсті.
Жүзі керемет бір қасіретті күйден бозарып, көзі жасаурап, немересін өзінің алып құшағына
қысып тұрып қалған жан тебірентерлік сол бейнесі күні бүгінге дейін көз алдымнан кетпейді [4, 29 б.].
Мәтіндерде кездесетін эмоционалды мәтін тҥрлерінде кейіпкерлердің тҥрлі эмоциялары,
сӛйлегендегі пайдаланған бейвербалды әрекеттері аса шеберлікпен суреттелгенін байқадық.
Қорыта келе, кӛркем шығарманың қай-қайсысында болмасын кейіпкер сӛзі арқылы кейіпкер бейнесі
жасалады. Оқырман кейіпкер сӛзінен адам мінезін біледі, оның жан-дҥниесін таниды. Шығармада
кездесетін эмоционалды мәтіндер арқылы кейіпкерлерінің эмоциясын ғана емес, сол арқылы мінез
ерекшелігін аңғаруға болады.
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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 января 2020 г. проводится ХХІІІ 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.

158
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 января 2020 г. (включительно).
Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет:
Оргвзнос - 10 USD США или 10 ЕВРО (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)

159
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: 31.01.2020 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 січня 2020 р. проводиться ХХІІІ 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 січня 2020 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.
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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:
9.
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.
10.
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
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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
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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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