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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Арай Киргизбаева
(Алматы, Казахстан),
Камила Ахмадиева, Рахат Пернебекова, Айгуль Ибрагимова
(Шымкент, Казахстан)
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И СТЕПЕНИ СВЯЗЫВАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ
Земли, уровни загрязнения которых превышают установленную концентрацию, являются
непригодными для длительного и безопасного проживания населения. Но эти площади в зависимости от
типа и уровня радионуклидного загрязнения и степени связывания радионуклидов могут быть
ограниченно использованы для сельскохозяйственных целей.
Выпавшие на поверхность лугов радионуклиды более доступны растениям, чем на пахотных
землях, вследствие чего содержание радиоактивных веществ в кормах на естественных пастбищах и
сенокосах существенно выше, чем в кормовых растениях на пашне. Это связано с длительным
пребыванием осевших из воздуха радионуклидов в так называемой луговой дернине (полуразложившихся
остатках растений вместе с верхним слоем почвы), что обеспечивает нахождение радионуклидов в
доступной для растений форме [1].
Первоочередными задачами агромелиоративных мероприятии на загрязненных лугах являются
разрушение этого дернинного слоя и перемешивание радионуклидов в корнеобитаемом слое почвы (с
минеральной фракцией почвы), то есть перевод естественных пастбищ в искусственные.
Заметное влияние на миграцию радионуклидов в системе почва-растение оказывает механическая
обработка, приводящая к перераспределению радионуклидов по профилю почвы. На лугах,
расположенных на черноземах, при фрезеровании Sr-90 равномерно перемешивается с дерниной в слое
0-10 см. Перепашка этих земель на глубину более 25 см приводит к неравномерному перераспределению
радионуклида по профилю почвы. При обработке таких лугов на глубину до 60 см основное количество
стронция-90 перемещается в подпахотные горизонты от 40-55 см [2].
Длительное пребывание Sr-90 в обменной форме после попадания в почву обеспечивает его
повышенную доступность для усвоения корневыми системами растений в течение продолжительного
времени, в связи с чем химическая мелиорация почв (внесение органических и минеральных удобрений,
известкование кислых почв) особенно необходима. Так как накопление стронция-90 растениями зависит
от типа почвы, то и эффективность химической дезактивации в отношении снижения перехода стронция90 в урожай зависит от типа почвы.
Под влиянием известкования и внесения удобрения на малоплодородных, бедных гумусом и
минеральными веществами торфяных, подзолистых, легкого гранулометрического состава почвах
стронция-90 в растения поступает меньше всего. Внесение минеральных удобрений уменьшает
накопление радиостронция на дерново-подзолистой почве до 2,5 раз. Но следует учесть, что по
сравнению с раздельным внесением совместное внесение азотных, фосфорных, калийных удобрений на
дерново-подзолистых почвах значительно больше снижает накопление стронция-90 в урожае [1].
Внесение торфа снижает переход Sr-90 из почвы в урожай овса на 25%, а совместное внесение
карбоната кальция и торфа значительно уменьшает накопление Sr-90 в урожае овса. Но добавление к
торфу сульфата кальция не вызывает дальнейшего снижения стронция-90 [3].
Под влиянием фосфорных удобрений содержание Sr-90 в урожае овса понижается приблизительно
в 2,5 раза. На фоне известкования на дерново-подзолистой почве большие дозы фосфорных удобрений
снижают накопление стронция-90 в растениях в 5-8 раз. При добавлении очень больших количеств
фосфорных удобрений в почву радиоактивный стронций со временем прочно закрепляется в ней, что
обусловлено осаждением микроколичеств труднодоступными фосфатами кальция [1,3].
Применение калийных удобрений для уменьшения поступления Sr-90 из почвы в растения, хорошо
проявляется в почвах с низкой концентрацией обменного калия. Но при этом следует учесть, что в траве с
уменьшением накопление стронция-90, содержание кальция снижено [1].
На богатых гумусом и питательными веществами почвах, с тяжелым гранулометрическим составом,
с нейтральным значением рН применение минеральных удобрений менее эффективно, чем на почвах с
низким содержанием в них гумуса, питательных элементов и легких по гранулометрическому составу.
Внесение в эти почвы азотных удобрений, наоборот, усиливает поступление стронция -90 в растения.
Применение калийных удобрений является основным приемом, ограничивающим поступление Cs137 из почвы в растения. За счет добавления калийных удобрений поступление цезия из разных типов
почв в растения уменьшается до 20 раз [1, 4].
Наиболее высокие концентрации Cs-137 в растениях были отмечены при внесении азота в
сочетании с фосфором. Негативное влияние сочетанного действия азота и фосфора можно полностью
нейтрализовать, внося в почву калий [1]. Органические удобрения, особенно торф с низким рН, вызывают
повышение доступности для растений Cs-137 в почве. Это нежелательное влияние торфа обычно
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компенсируют известкованием.
В регионе аварии Чернобыльской атомной электростанции хорошо зарекомендовавшим себя
приемом ограничения поступления цезия-137 в растения явилось внесение калийных удобрений в
двукратной норме (по сравнению с общепринятыми). Внесение органических и минеральных удобрений с
известкованием кислых почв обеспечивало снижение поступления цезия-137 в растения в 2 раза [1].
При использовании почв на загрязненной радиоактивными веществами территории, местные
органические удобрения (навоз, перегной), зола, торф, полученные на площадках, экспонированных
радиоактивными выпадениями, могут содержать радионуклиды в довольно больших концентрациях.
Поэтому неправильное использование таких удобрений может быть причиной вторичного загрязнения
сельскохозяйственных угодий.
При выбросе короткоживущего йода-131 радиационная опасность обусловлена поступлением его с
рационом, а роль других путей облучения от этого радионуклида очень мала. Такие радионуклиды, как
Се-144, Ru-106 прочно закрепляются в почвенном поглощающем комплексе и практически не поступают в
растения из почвы. Загрязнение этими радионуклидами растений и далее других звеньев пищевой цепи
возможно лишь в результате ветрового подъема пыли с почвенного покрова и еѐ осаждения на
поверхности растений. Роль внешнего облучения населения для цезия-137 возрастает со временем в
результате накопления этого радионуклида при непрерывных выпадениях.
При загрязнении сельскохозяйственных угодий в результате аварий долгоживущими
радионуклидами, эти радионуклиды распространяются на этих территориях неравномерно, что ставит
задачу зонального ведения сельского хозяйства и проведения мероприятий по ограничению содержания
радионуклидов в природных средах в зависимости от уровня радионуклидного загрязнения в отдельных
участках.
Ядерная авария на Южном Урале в 1957 году, в результате которой образовался радиоактивный
Восточно-Уральский след, является одной из наиболее тяжѐлых. Состав радионуклидного выброса
характеризовался Се-144+Pr-144 и Zr-95+>Nb-95. Основная опасность была в том, что в смеси
радионуклидов находился стронций-90 [4, 5]. Эти земли находились в достаточно интенсивном
сельскохозяйственном обороте: 60% – занимали сельскохозяйственные угодия, а 40% – пашня.
Направление всего аграрного производства на этих территориях животноводческо-зерновое. Целинные
земли использовались под сенокос или выпас скота. После аварии концентрации радионуклидов в воде,
растительности, в других природных объектах были очень высокими. На расстоянии 18 км от места
аварии концентрация радионуклидов в растительности составляла 3, 4-3, 610 Бк/кг. В момент
прохождения радиоактивного облака сельскохозяйственные животные находились на пастбищах, и это
обусловило загрязнение их шерсти и поступление радионуклидов в организм с травой.
Первое время после аварии и особенно в более поздние сроки главной трофической цепочкой
стала система почва – растения – животные – человек. Основными источниками стронция-90 стали
молоко, хлеб, вода.
Через 30 лет после аварии суточное поступление Sr-90 в организм человека уменьшилось в 1300
раз, что связано с трансформацией этого радионуклида в почвах под действием физико-химических и
природных процессов. На этих территориях из употребления было изъято около 10 тысяч тонн различной
сельскохозяйственной продукции. Площадь в 6200 га подвергалась дезактивации, которая, в основном,
проводилась с помощью глубокой вспашки: верхний радионуклидный слой заглублялся на 0,5 метра. Из
сельскохозяйственного оборота было изъято около 106 тысяч га, из них к 1992 году не использовались
лишь около 10000 га. В результате проведения мелиоративных работ концентрации радиоактивного
стронция в молоке и мясе удалось снизить в 7 раз.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла в апреле 1986 года и является
самой крупной в истории ядерной энергетики. Образовавшееся в момент аварии облако сформировало
след на местности в западном и северном направлениях в соответствии с розой ветров [6].
Суммарный выброс радионуклидов составил 1,85×10 Бк/кг. Радиационная опасность выброса на
ЧАЭС связана с присутствием в смеси долгоживущих радионуклидов Cs-137, Sr-90, Pu-239. Особенностью
загрязненного района является преобладание дерново-подзолистых и торфяных почв с кислым рН,
низкой ѐмкостью обмена, слабой насыщенностью основаниями и лѐгких по гранулометрическому составу.
Это усугубляло обстановку потому, что переход Cs-137 и Sr-90 из почв в растения, а далее по цепочке в
молоко и мясо в этих условиях в 3-5 раз выше, чем на более плодородных почвах. Из землепользования
после аварии было изъято 144 тысяч га.
Проведение агрохимических мероприятий на пахотных землях обеспечило снижение перехода
цезия-137 из почвы в растения почти в 3 раза.
Применение торфа с внесением минеральных удобрений в 1,5-3,5 раза увеличило накопление
радиоактивного цезия в растениях, что связано, возможно, с подкислением почвы и образованием
подвижных органических соединений Cs-137. Внесение смеси цеолитов с торфом уменьшало
концентрацию цезия-137 в растениях, чему способствовала щелочная реакция цеолитов (рН 8-9). Ещѐ
сильнее снижало переход цезия-137 в растения, внесение в комплексе торфа, калийных удобрений и
цеолитов. Применение фосфорно-калийных удобрений снижали концентрацию цезия-137 в растениях,
тогда как азотные и азотно-фосфорные удобрения повышали концентрацию цезия-137 в растительности
до 6 раз. Фосфорные удобрения до двух раз увеличивали поступление цезия-137 в растения [1, 7].

8
Обзор литературы по химическому составу почв различных регионов за исключением СИЯП
(Семипалатинский испытательный ядерный полигон) и по изучению распределения в них радионуклидов
позволил сделать следующие заключения:
− распределение радионуклидов в почвах зависело от характера их взаимодействия с почвой,
миграционной способностью в ней, от типов самих почв, от рН почв, от наличия в почве илистой фракции.
− распределение радионуклидов в системе почва-растение зависело от физико-химических свойств
радионуклидов, агрохимических характеристик почвы, биологических особенностей растений.
− накопление радионуклидов и их поглощение растениями зависело от типа и водного режима
почвы.
Таким образом в доступной нам литературе мы не нашли достаточно данных по изучению перехода
радионуклидов из почв в растения, особенно на территориях СНГ.
Нет исследований по гигиенической оценке степени радионуклидного загрязнения почвы различных
участков территории СИЯП в зависимости от расстояния от эпицентра, характера радионуклидного
загрязнения и возможности использования данных земель в хозяйственных целях. В связи с чем считаем,
что необходимо провести исследования в этой области.
Литература:
1 Алексахин P.M., Васильев А.В., Дикарев В.Г. и др. В кн.: Сельскохозяйственная радиоэкология. – М.:
Экология, 1992. – 400 с.
2 FesenkoS.V. at al. Leachates from decompocingleaves //Environ, Radioactiv. – 1996. – Vol. 34. – N.3. –
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МИГРАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В СИСТЕМЕ ПОЧВА – РАСТЕНИЕ
Разработка приемов ведения сельскохозяйственного производства на территориях, подвергшихся
радиоактивному заражению, основывается на знании закономерностей миграции радионуклидов в
системе почва-растение.
Интенсивность включения радионуклидов в трофические и пищевые цепочки во многом
определяется поведением их в системе почва-растение. В почве как в сложной многофазной системе
большое число параметров, таких как кислотность, содержание органических веществ, минералогический
состав и другие будут оказывать влияние на радионуклиды и определять динамику их подвижности и
биологической доступности [1].
Миграция и распределение радионуклидов в системе почва-растение зависит от комплекса
факторов: физико-химических свойств радионуклидов, агрохимической характеристики почвы,
биологических особенностей растений, агротехники возделывания культур.
Внесенные «свежие» радионуклиды в первый период пребывания в почве могут быть более
доступными для усвоения растениями, чем в более поздние сроки, когда произошло «старение»
радионуклидов. Интенсивность старения зависит от физико-химических свойств радионуклидов. Так, для
Cs-137 характерно заметное уменьшение поступления в растения с течением времени, тогда как у Sr-90
подвижность в системе почва-растение меняется медленно.
Миграционная способность радионуклидов в системе почва — растение зависит от формы
поступления их в почву. Внесение некоторых радионуклидов Fe-59, Со-60, Y-91 в виде комплексов с ЭДТА
увеличивает подвижность радионуклидов в почвах по сравнению с их добавлением в виде простых солей.
Комплексы этих радионуклидов достаточно прочны и не разрушаются в почвах. В то же время темпы
миграции Sr-90, Cs-137 и Се-144 не увеличиваются в присутствии ЭДТА, так как комплексные соединения
этих радионуклидов в почве недостаточно устойчивы [2].
Накопление радионуклидов растениями зависит от их концентрации в питательной среде. Для
коротко и среднеживущих радионуклидов, которые находятся в почве в ультрамикроконцентрациях,
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характерна линейная зависимость (рисунок 1). В большинстве случаев, связанных с загрязнением
почвенного покрова искусственными радионуклидами, их поступление в растения происходит прямо
пропорционально содержанию в почве (плотности загрязнения), так как количество радионуклидов
находится в области ультрамалых массовых концентраций. Только для долгоживущих концентраций
радионуклидов в почве, при которых наблюдается эффект пороговости в усвоении радионуклидов
растениями [3].
Важное влияние на миграцию радионуклидов в почве и поглощение их растениями оказывают
органические вещества. Для большинства радионуклидов увеличение содержания гумуса в почве
является фактором, снижающим их переход в растения [4].

1

2
3
Концентрация радионуклидов в почве мг/л

Рисунок 1 – Зависимость концентрации радионуклидов в растениях
от их концентрации в почве
Многие исследователи отмечают, что от того, как прочно закреплен химический элемент в почве,
зависит его доступность растениям. Данные литературы подтверждают это предположение [5]. Fe-59, Y91, Се-144 поступают в растения из других типов почв в значительно больших количествах, чем из
дерново-луговой. Снижение поступления радионуклидов в растения из дерново-луговой почвы может
быть связано с повышенным содержанием в ней гумуса. Справедливость этого утверждения
подтверждается и другими исследователями на примере вегетационных опытов.
Согласно авторам [6] концентрация кобальта-60 в растениях, особенно в корнях закономерно
снижается с повышением содержания гумуса в почве (таблица 1).
Таблица 1 – Воздушно-сухая масса (г), концентрация (Бк/ кг) Со-60 в основных частях растений в
зависимости от содержания гумуса в почве
Содержание Со-60 в Бк/кг
Наземная часть растений
Корневая часть растений

3,4
20,0
72, 50

Содержание гумуса в почве, %
5,1
13,1
20,0
13,0
24, 80
19, 30

16,9
8,0
290

Поведение радионуклидов в почве связано с органическим веществом почв специфической
природы – гуминовыми и фульвокислотами [4]. Способность гуминовых кислот абсорбировать ионы, а так
же образовывать прочные сложные комплексы с радионуклидами оказывает влияние на сорбцию их в
почве и поступления в растения. Доступность радиоактивного стронция из гуматов и фульватов
отличается: переход радионуклида в растения из фульватов примерно в два раза выше. Органические
комплексы цезия-137 так же менее доступны растениям по сравнению с ионной формой, причем фульват
Cs-137 в 1,3 раза доступнее гумата.
Для трансурановых радионуклидов заметное влияние на их доступность растениям оказывает
образование соединений хелатного типа, которые характеризуются высокой мобильностью [7].
Особенно сильно влияют органические вещества на поведение Sr-90. Распределение, миграция
стронция-90 в значительной степени определяются количеством и качественным составом гумуса. Sr-90
легче связывается с фульвокислотами [8]. В выщелоченном черноземе и дерново-подзолистой почве с
гумусом связано соответственно 38 и 36% Sr-90. Распределение его между гуминовой кислотой,
фульвокислотой и гуматами составляет 3,62 и 35%. Для выщелоченного чернозема – 3,69; для дерновоподзолистой почвы – 28%.
Роль органического вещества в поведении Cs-137 невелика, закрепление Cs-137 в органогенных
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почвах незначительно. Исключение составляют почвы торфяного и болотного рядов (например, в регионе
аварии на Чернобыльской атомной электростанции), где высокая подвижность цезия-137 в системе почварастение связано с наличием в почвах большого количества органических соединений, содержащих
радиоактивный цезий [4].
Сравнительным изучением особенностей миграции изотопов тория в типичных почвах таежной и
тундровой зоны установлено, что в первой из этих зон большая часть изотопов тория определяется во
фракциях фульвокислот, а во второй во фракциях гуминовых кислот. Это позволяет говорить об
определяющей роли органического вещества в процессах миграции изотопов тория в изученных
разновидностях почв [9].
Доля радиоактивного йода в свободном состоянии даже в почвах с высоким содержанием
органического вещества составляет около 15% [10].
На миграцию и биологическую подвижность радионуклидов в системе почва-растение влияет
кислотность почвы. Для стронция-90, цезия-137 при увеличении кислотности возрастает интенсивность
поступления радионуклидов в растения. При повышении рН Fe-59, Со-60, Zn-65, Сd-115 переходят из
ионной формы в различные гидролизные и комплексные соединения, что снижает их доступность
растениям. С увеличением рН почвенного раствора от 4,4 до 8,3 поглощение Cs-137 у подзолистых почв
возрастает на 220%, а у краснозема на 250% [11].
На передвижение цезия-137 в корни и наземную часть растения оказывает влияние присутствие в
почвенном растворе химических аналогов цезия-137 [12]. Калий как неизотопный аналог цезия-137
находится в почве в макроколичествах, в то время как сам цезий-137 – в ультрамикроконцентрациях.
Благодаря этому происходит сильное разбавление микроколичеств Cs-137 ионами калия и при
поглощении их корневыми системами растении отмечается конкуренция за места сорбции на поверхности
корней, поэтому при поступлении данных элементов в растения наблюдается «антагонизм» ионов цезия и
калия.
Анализ литературных данных показал, что поступление Cs-137 в растения и накопление его в
урожае в значительной мере определяется содержанием калия во внешней среде и в самих растениях. С
повышением калия в питательной среде или в почве снижается поступление цезия-137 в растения [12].
Вопросы миграции цезия-137 в системе почва-растение, метаболизма и биологического действия
наиболее полно освещены в литературе [13]. Выпавший на поверхность почвы радиоактивный цезий, под
воздействием природных факторов мигрирует в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Горизонтальная миграция обусловлена ветровой эрозией почв, смыванием радионуклида с растений
атмосферными осадками, последующим стоком в низменные участки. Вертикальная миграция Cs-137
обусловлена процессами ионного обмена, диффузией, перемешиванием, переносом нуклида токами
воды, выносом нуклида растениями из корнеобитаемого слоя почвы в наземные части растений,
деятельностью микроорганизмов и почвенных животных [14]. В зависимости от свойств почв,
биологических особенностей растений, климатических условий радионуклид стронций-90 поступает в
растения с разной интенсивностью и накапливается в разных количествах. Содержание кальция,
органических веществ, рН почвенного раствора, механический и минералогический состав почвы могут
значительно влиять на миграцию радиоактивного стронция из почвы в растения [15].
Некоторыми авторами установлено, что миграционные свойства стронция-90 лучше
прослеживаются на почвах легких по механическому составу, с низким значением рН среды, пониженным
содержанием гумуса [16].
Установлено, что миграция цезия-137 в растения возрастает с увеличением содержания гумуса в
почвах. Это обстоятельство имеет большое значение при загрязнении пастбищ, характеризующихся
повышенным содержанием органического вещества в поверхностном слое почвы. Накопление
растениями других радионуклидов не зависит от внесения органических удобрений. Поглощение Sr-90 и
других радионуклидов (кроме Cs-137) можно снизить, если добавить в почву большие количества
органических удобрений [17].
Те же авторы показали, из песчаных почв растения накапливают больше радионуклидов, чем из
почв более тяжелого механического состава [17].
В реальных условиях на миграционные свойства радионуклидов в почве оказывают влияние
микрорельеф местности, водный режим почвы и многие другие факторы [18].
Вопросы миграции радионуклидов в системе почва-растение, как видно из приведенных данных,
имеют весьма противоречивый, разносторонний характер. Однако можно сделать некоторые общие
выводы по этому вопросу. Из почвы растениями потребляются лишь те изотопы радионуклидов, которые
растворяются в воде: стронций-90, йод-131, цезий-137 и 134, церий-144. Миграция радионуклидов в
растения происходит, главным образом, через корневую систему. Накопление радионуклидов в растениях
и их поглощение растениями зависит от типа и водного режима почвы. Скорость поступления
радионуклидов в растительные организмы зависит от плотности загрязнения почвы и подвижности
радионуклидов.
Изучение миграции радионуклидов в почвах СИЯП (Семипалатинский испытательный ядерный
полигон) находится на самом начальном этапе, поэтому весьма актуально проведение изыскательских
работ в этом направлении.
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Андрій Шинькович
(Київ, Україна)
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ В СИСТЕМАХ
СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Історична практика функціонування країн і суспільств наочно довела, що важливішою умовою їх
сталою, поступального розвитку є поділ влади і розподіл владних повноважень. В науковому,
політологічному плані такий процес називають принципом субсидіарності – як поділ влади між її основними
гілками (законодавча, виконавча, судова) та розподіл владних повноважень (по вертикалі і по горизонталі
між усіма суб‘єктами суспільно – політичних процесів).
Перше. Субсидіарність об‘єктивно має право на життя з огляду на те, що влада, повноваження її
органів не можуть бути зосереджені у якомусь одному місці, поширюватися на усі колективні рішення,
оскільки країни і суспільства є складними, ієрархічними системами. Отже, субсидіарність – принцип
(механізм), засіб) оптимального функціонального впорядкування політико – ділових відносин між
різнорівневими елементами соціальної ієрархії у державі [10].
Друге. Усі складові державного управління, як і соціальної системи не можуть покинути центр
взагалі, бо тоді їм навряд чи вдасться функціонувати самостійно, тим більше що єдиним інтересом для
таких складових є людина, її інтереси, права і свободи.
Третє. Ідеальним варіантом реалізації принципу субсидіарності є той, коли повноваження гілок
влади, центру взагалі, передаються регіональним, місцевим структурам за умови, якщо це сприятиме
найбільш результативно зреалізовані [1].
Четверте, як зазначає, зокрема, І. Хохлов, при реалізації принципу субсидіарності має обов‘язково
діяти «субсидіарна відповідальність», коли суб‘єкти політичної діяльності (центр – регіони, наприклад) є
подвійними суб‘єктами відповідальності за результати реалізації будь – яких рішень [12].
Відтак, принцип поділу (субсидіарність) це специфічний принцип розмежування функцій у єдиній
системі державної влади, коли різні гілки влади відповідно і максимально врівноважують самих себе і свою
діяльність. Наочно і переконливо пояснює цей процес відомий російський політолог В. Халіпов, коли
зазначає, що це: «розподіл повноважень в організації, колективні, команді з наданням кожному члену
певної частини прав і повноважень в межах власної вертикалі. З цим пов'язаний також розпол обов'язків,
функцій, а також завдань, питань тощо» [11, c. 327]
Принцип субсидіарності по – різному реалізується за різних політичних систем, систем влади в
окремо взятих країнах. Так український політолог П. Мироненко пише: «при виборі або зміні державного
правління необхідно пам‘ятати про те, що політичний розвиток значної кількості країн в останні десятиліття
відзначається поліваріантним, гібридним характером форм правління й типів політичних режимів. Одним із
найбільш актуальних та значущих не тільки у теоретико – концептуальному сенсі, а й у прикладному їх
застосуванні є розгляд і вивчення трансформації форми правління у сучасному світі, насамперед на
прикладі країн попереднього типу» [9, с. 21]. Нагадаємо, що сучасна Україна, як суверенна держава, і
знаходиться (як країна) на такому, перехідному, етапі свого функціонування, взаємозв‘язків з іншими
країнами і суспільствами.
Підкреслимо, що усі суб‘єкти політичного процесу, за різних суспільно – політичних та інших статусів
і обставин, можуть перебувати в ситуаціях: співробітництва (співпраці), протистояння (нерідко, і
конфліктів), політичної боротьби і т. ін. Модифікації таких ситуацій не є сталими, навпаки, вони досить
змінні і динамічні. Однак, це в більшості випадків, взаємини, конфлікти, пов‘язані з певними інтересами.
Тому, в процесі реалізації принципу субсидіарності має «працювати» система стримань і противаг, з
приводу якої українська політолог Н. Гайдаєнко влучно зазначає: «Сучасна система стримань і протваг і
самодостатньою, невід‘ємною складовою процесу здійснення влади в сучасних державах, яка
поширюється на тільки на державну владу, а й на всю систему влади у суспільствах через надання
кожному з владних інститутів та народу, як джерелу влади в демократичних державах, відповідних важелів
впливу один на одного з метою не тільки запобігання концентрації влади в одному з них, а й налагодження
взаємин між ними щодо організацій та здійснення політичного процесу, підтримки поступального розвитку
та злагоди в суспільстві» [2, с. 10 - 11].
В різних країнах світу, за різних політичних систем, систем організації влади принцип субсидіарності,
система стримань і противаг реалізується по – різному, зі своїми відмінностями. За багатьох обставин
поділ влади, розподіл владних повноважень, використання системи стримань і противаг неможливо
зреалізувати без відповідної децентралізації влади, широкої демократизації суспільного життя, Крім того у
ХХІ столітті достатньо гостро виявлялася проблема взаємин еліти і бюрократії. Свого часу видатний
німецький політолог М. Вебер акцентував увагу на тому, що сучасна бюрократія блискуче оволодіває
найновішими прийомами, способами, технологіями управління усіма суспільними, політичними,
соціальними процесами, завдяки чому нерідко гостро протистоїть політичній еліті. Дійсно, у наш час
кардинально постає питання, наскільки бюрократія (в тому числі і державні службовці в системі влади)
віддані ідеалам державного характеру, підконтрольні широким масам, цілому громадянським суспільствам.
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Як пише відомий український вчений, громадський діяч П. Гайдуцький «Україна не має альтернативи
народовладдю, парламентаризму, представництву та прямій участі народу в управління, становленню
самоврядування і громадянського суспільства загалом. Цей європейський шлях пройшли більшість
розвинених країн. На нього стають постсоціалістичні і пострадянські країни, а також з потребою світу. Такі
ідеї все толерантніше сприймають навіть у державах з традиційно авторитарною владою, що й
підтвердили «кольорові» революції в арабському світі» [3, c. 204].
В процесі реалізації принципу субсидіарності достатньо гостро постають проблеми: а) правового
уточнення і визначення статусу, функцій, повноважень усіх владних структур, переш за все гілок влади;
б) визначення характеру взаємин між центральними органами влади і органами виконавчої влади на
місцях; в) розвитку громадянського суспільства і т. ін. Щодо відповідної системи стримань і противаг, то
така система, - зазначає Н. Гайдаєнко, - «вбирає в себе принцип розподілу влади, а не навпаки» [2, с. 3].
Є потреба зробити акцент на тому, принцип субсидіарності в купі з системою стримань і противаг
далеко не завжди, і, понад усе, не дає певного ідеального варіанту впровадження системи влади, владних
взаємовідносин. Завжди існує проблема тяжіння регіонів до певної автономізації, а країни в цілому – до
регіоналізації, федералізації. В даному випадку, вважають фахівці, можливу автономізацію країни завжди
слід визначити як «самоврядування, право самостійного здійснення державної влади і управління, що
надається конституцією держави якійсь її частині…» [6, с. 22]. Тут необхідно вказати і на те, що суть
автономії, автономізації слід розглядати у широкому і вузькому розумінні цього процесу. У широкому –
йдеться про надання окремим частинам держави прав в самоврядування за ситуацією з Автономною
Республікою Крим в Україні, а у вузькому – це надання можливості місцевим, регіональним частинам
держави (селам, селищам, містам і т. ін.) права і можливості функціонувати на засадах самоврядуваня.
Субсидіарність слід розглядати у контексті територіально – адміністративного устрою держави. Так,
стаття 2 Конституції України [8] проголошує Україну унітарною державою, окреслює не лише відповідну
форму державного устрою а й конституційно – правовий статус цілого уряду суб‘єктів владних відносин.
Далі, с. 132 Конституції визначає також особливості статусу окремих адміністративно – територіальних
одиниць в країні, проголошує принципи сполучення, централізації і децентралізації у здійсненні державної
влади та збалансованості соціально – економічного і іншого розвитку регіонів країни. Проблема поділу
влади, розподілу владних повноважень в Україні залежить також від тих адміністративно – територіальних
реформ, які здійснюються останніми роками. Найпомітніше процес децентралізації влади між центром і
регіонами найпомітніше виявився після прийняття 5 лютого 2015 року Закону України «Про добровільне
об‘єднання територіальних громад» [7].
Динаміка процесу такого об‘єднання виглядає досить оптимістично. Так, станом на 17 жовтня 2017
року в Україні 3118 територіальних громад об‘єдналися у 665 об‘єднаних територіальних громади. Це
становить 27,8% від загальної кількості громад базового рівня станом на 01.01.2915р. [5, с. 239].
Незаперечною є думка про те, що одним з вирішальних факторів раціонального поділу влади й
розвитку владних повноважень є взаємовідносини держави і громадянського суспільста. Так
взаємовідносини є найбільш плідними саме у правовій демократичній державі, про що писали ще
Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. – Л. Мотеск'є, Ж. Ж. Русс, Е. Кант, Т. Джефферсон, М. Драгоманов та багато інших
мислителів минувшини і сучасності. Як пише М. Головатий «Розбудова усієї системи державного
управління в Україні має здійснюватися за умови природного і доцільного раціонального розподілу
державної влади і державного управління, за територією держави – її національно – державними,
територіально – державними і адміністративно – територіальними одиницями» [4, с. 23].
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Ірина Авдіюк
(Ірпінь, Україна)
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою. Екологічна
проблема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо,
цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така взаємодія може бути здійснена при
наявності в кожній людині достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких
починається з раннього дитинства і продовжується все життя. Гармонізація цих взаємовідносин може
настати лише в результаті трансформації екологічної свідомості й діяльності, а саме підвищення
екологічної освіти шляхом формування екологічної культури. Проблема екологічної освіти і виховання в
Україні вкрай актуальна і має велике значення для сьогодення та майбутнього.
Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей, що робить украй
актуальною проблему зміни ставлення людства до природи. Цій меті служить екологічне виховання, яке
являє собою систематичну педагогічну діяльність, спрямовану на розвиток у студентів екологічної
культури. Тому першочерговим завданням педагогічних працівників є формування екологічних знань у
студентів, виховання любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, виховувати культуру
природокористування [1, с. 134]. Негативні зміни в природному середовищі під тиском сукупної дії
виробничих чинників істотно прискорились в останні десятиріччя. Тобто, збереження життя на землі
залежить тепер безпосередньо від рівня і темпів виховання екологічної культури в молоді, суспільства в
цілому.
Екологічна освіта є сукупністю екологічних знань, екологічного мислення, екологічного світогляду,
екологічної етики, екологічної культури. Основною метою її є формування екологічної культури окремих
осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного
мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності.
Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної системи освіти, і з іншого
боку, виконує інтегративну роль у всій системі освіти. Ця мета досягається поетапно шляхом вирішення
освітніх і виховних завдань та вдосконалення практичної діяльності. Головними складовими системи
екологічної освіти та виховання мають бути її формальна й неформальна частини, форми й методи яких
різні, а мета одна: різнобічна підготовка громадян, здатних визначати, розуміти й оптимально вирішувати
екологічні та соціально-економічні проблеми регіонів проживання на основі наукових знань процесів
розвитку біосфери, загальнолюдських досвіду й цінностей [3, с. 86]. Екологічні знання здобуваються в
процесі екологічної освіти. Проте екологічна освіта не зводиться тільки до екологічних знань, бо вона
повинна сприяти розвиткові характеру особистості, її здібностей та вмінь, необхідних для адаптації в
умовах ринкової економіки. Отже, екологічна освіта повинна включати загальнонаукові, моральноестетичні і практичні аспекти.
Екологічне виховання молоді визначається як особистісно орієнтований процес формування
екологічної вихованості. Тому педагогічно грамотно та раціонально організована позааудиторна робота в
студентських групах сприяє перетворенню кожного її активного учасника з об'єкта в суб'єкт
комунікативного процесу, творчої взаємодії викладача й студента.
Важливим компонентом екологічної культури особистості є екологічна свідомість як сукупність
екологічних знань, ідей, поглядів, суджень, інтересів. Це поняття включає і раціональну складову (знання) і
емоціональну (почуття) та зовнішній вплив, екологічні погляди інших людей, значимі для особистості.
Екологічна свідомість є наслідком пізнання, безпосереднього відображення особистістю екологічних
відносин і її ставлення до різних явищ екологічного життя сім‘ї, школи, суспільства в конкретний період. У
своїх діях і вчинках люди спираються на знання, аналіз екологічної діяльності, досвід господарювання,
передову екологічну практику [2, с. 7].
Особливістю формування екологічної культури студентів є нормативне забезпечення екологічної
спрямованості, що передбачає засвоєння сучасних правових джерел, екологічного права, тобто системи
юридичних норм, які регулюють взаємодію Людини й Природи. Потрібно навчити молодь розуміти, що
відбувається навколо (робота ТЕЦ, кількість і типи дерев, що ростуть, садів, дикорослих лісів, транспортні
потоки, викиди підприємств і ін.). Потрібно навчитися ставити екологічні завдання і вирішувати їх, уміти
критично і тверезо оцінювати стан довкілля. Молодь повинна навчитися розуміти проблеми міста або села,
в якому живе, мету формування заповідників та заповідних зон, знайомитися з глобальними проблемами
екосистеми та з конкретною природою конкретного району, навчити уявляти, що буде в конкретному місті
або селищі через 50-100 років. Важливо також звертати увагу на те, що екологізація техніки – одна з
найскладніших проблем сьогодення, розглядати питання техніки і довкілля, висвітлюючи згубні наслідки
антропогенної діяльності. Як наслідок, екологічна свідомість набуває дієвості, системності, цілісності й
багатогранності. Формування екологічної культури ставить такі основні завдання:
- вивчати природу свого краю, виховувати дбайливе ставлення до природних багатств України;
- виховувати нетерпиме ставлення до вчинків, які завдають шкоди природі;
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- озброїти студентів знаннями, виробити у них практичні вміння і навики раціонального
природокористування, спонукати їх до конкретних дій щодо поліпшення стану довкілля, не допускати
негативних впливів на природу в процесі своєї трудової діяльності;
- формування відповідальності за природу як національну, так і загальнолюдську цінність, основу
життя на Землі;
- формування у молоді усвідомлення того, що людина – частина природи, а історія людського
суспільства – частина історії природи, що природа є першоосновою існування людини і
суспільства [4, с. 12].
Проблеми екологічного виховання студентів виступають в контексті формування у них екологічної
культури. Вдосконалення екологічної культури повинно грунтуватись на загальних теоретичних основах та
мати чітко окреслену тактику: в процесі вивчення природничих дисциплін необхідно знати структуру
неживої природи, її фактори, багаторівневу ієрархію та функціонування живої природи, її зв‘язки з неживою
природою; розуміти, що людина – невід‘ємна частина природи і повинна керуватися її законами; студенти
повинні розуміти: ресурси природи обмежені й вичерпні, потрібно провести їх інвентаризацію в усьому світі
і перейти до глобальної політики збереження та оптимального використання; необхідно переконувати
молодь в тому, що вихід з екологічної кризи полягає в розробці природоохоронних технологій, які будуть
використовуватися в планетарному масштабі; забезпечення чистоти довкілля шляхом розробки
безвідходних природоохоронних технологій і дотримання принципу «мислити – глобально, діяти –
локально»; необхідні спільні зусилля жителів планети Земля для забезпечення свого існування [1, с. 16].
Таким чином, екологічна освіта молоді шляхом підвищення екологічної культури повинна бути
тривалим процесом, яка має продовжуватися на всіх стадіях формальної і неформальної освіти; бути
міждисциплінарною за своєю суттю, включати спеціальний зміст у кожен навчальний предмет; вивчати
головні проблеми новколишнього середовища з урахуванням місцевих, національних, регіональних і
міжнародних точок зору, щоб отримати знання про умови навколишнього середовища в інших
географічних регіонах; надати можливість молоді застосовувати свої знання і досвід у плануванні,
прийнятті рішень і визначенні наслідків; допомогати молоді визначити ознаки виникнення проблем
навколишнього середовища; розглядати навколишнє середовище в усій його повноті.
Таким чином, можна зробити висновок, що необхідність посилення впливу на духовну сферу
особистості, формування етичного компоненту екологічної культури є необхідною умовою екологічного
виховання молоді.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНИХ» ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
З метою надмірного, дармового збагачення за рахунок природи, людство інколи не до кінця
усвідомлюючи наслідки своїх дій, вирубують ліси і нераціонально використовують деревину. Крім того, в
процесі розбудови мережі доріг та інфраструктури урбокомплексів в екологічно небезпечних чи вразливих
місцях (узбережжя річок, крутосхили), добуваються і вивозяться корисні копалини та геологічні породи
таким способом, що порушує структуру ландшафтів, яка не відновлюється.
Під час свого виступу на саміті G7 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підкреслив, що
липень 2019 року був найгарячішим в історії. При цьому, наголосив, що 2015-2019 роки є найтеплішими за
всю історію метеоспостережень. Він також підкреслив, що згідно з даними Всесвітньої метеорологічної
організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію
людства. Антоніу Гутерреш нагадав про стрімке танення льодовиків в Гренландії і підкреслив, що
одночасні пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді, в Гренландії за полярним колом і в Амазонії у червні-липні
цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу [2].
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Аналізуючи дані про зміни клімату, ми бачимо, що темпи того, що відбувається впродовж останніх
років, суттєво перевищують темпи природних кліматичних змін. Нинішні ж зміни виходять далеко за межі
природних коливань клімату, що призводить до глобального потепління [1].
Потужності української енергетики залишаються найбільшим у країні джерелом парникових газів. В
Україні галузями, які викидають найбільше парникових газів, є енергетика разом із опаленням далі йдуть
металургія, транспортна та інші сектори економіки.
За словами екологів, в Україні робота зі зменшення парникових викидів відбувається набагато
млявіше, ніж у Європі. Зокрема, держава могла б замінювати значну частину викопного палива енергією
сонця, вітру та рослинним паливом (біомасою).
Річ у тому, що солома, тріски чи біогаз при спалюванні теж виділяють оксид вуглецю. Однак, це
переробленні рослини, які свого часу отримали його з повітря. Тому таке паливо не сприяє насиченню
атмосфери парниковими викидами, вважають у Біоенергетичній асоціації України.
Голова Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха наголошує, що Україна має замінювати таким
безпечним паливом вугілля, нафту і газ [3, с. 6].
Активне нарощування промислового виробництва призводить до забруднення навколишнього
середовища (води, грунту, повітря). Досить шкідливим та небезпечним для живих організмів є забруднення
природного середовища токсичними речовинами, важкими металами, а викиди в атмосферу
промисловими підприємствами великої кількості СО2 спричиняють велику небезпеку для навколишнього
середовища та призводять до створення парникового ефекту. Але останніми роками як у світі, так і в
Україні зокрема, в зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, все більше уваги почали приділяти біопаливу, що
виробляється з високопродуктивних енергетичних культур.
Виробництво енергії з відновлювальних джерел, включаючи біомасу (біопаливо), динамічно
розвивається в більшості європейських країн. Наприклад, основною сировиною для виробництва
біопалива у Бразилії є цукрова тростина, у США – кукурудза. В європейських країнах, а особливо в
Німеччині, постійно збільшується виробництво біопалива з цукрових буряків.
Одним із найперспективніших альтернативних джерел енергії на сьогодні є тверда біомаса
(біопаливо) органічного походження, в тому числі і рослинного, яка є екологічно чистим відновлювальним
джерелом енергії.
Значну увагу в світі приділяють проблемі переробки біомаси з метою отримання біопалива. Біомаса
в енергетиці може бути використана безпосередньо шляхом спалювання або як паливо – після
попередньої переробки на дизельне паливо, етанол або газ. Залучення цього потенціалу для виробництва
енергії може задовольнити близько 12–15% потреб України в первинній енергії [4].
Енергетичні рослини цінні великим урожаєм і невибагливістю до вирощування. За відносно короткий
часовий період можуть давати великі прирости біомаси (біопаливо). В перерахунку на еквівалент енергії
витрати на вирощування таких культур значно менші, ніж вартість енергоносіїв, отриманих від традиційних
джерел. Використання рослинної біомаси за умови її безперервного відновлення (наприклад, нові лісові
насадження після вирубування лісу) не призводить до збільшення концентрації СО2 в атмосфері.
Підготовка ґрунту для їхнього вирощування не потребує великих енергетичних затрат, урожай
збирають узимку або навесні з використанням звичайної сільськогосподарської техніки [5]
Енергетична верба – вид верби (Salix), що швидко росте, тому придатна для використання як
біомаса. Особливостями даного виду енергетичних рослин є [6]:
– за теплотою згоряння сухої деревної маси дорівнює теплоті згоряння хвойних порід дерев
(18,5 МДж/кг);
– низька потреба в мінеральних добривах (утричі менша, ніж для зернових);
– 60–80% поживних речовин повертаються в ґрунт разом з опалим листям;
– низькі вимоги до ґрунту (клас III, IV, V); позитивно впливає на збагачення ґрунту вуглекислим газом
і бактеріями, які підвищують родючість;
– можливість рекультивації плантацій після використання, зважаючи на неглибоку кореневу систему
(80% кореневої системи залягає на глибину 40 см);
– ідеально підходить для рекультивації забруднених і малопродуктивних земель, виводить із землі
важкі метали;
– можливість використання як аераційних полів для очищення й утилізації стічних вод;
– ефективно застосовується в протиерозійних заходах для укріплення ґрунтів;
– приріст 2 м/рік, урожайність становить 40–60 т/га біомаси природної вологості за трирічного циклу
збирання врожаю, що по теплотворності еквівалентно 10–15 тис. кубометрів газу;
– навколо плантацій покращується біологічне різноманіття флори та фауни.
Перший збір тріски можна проводити на третій рік після посадки. Ріст дуже залежить від погодних
умов та дотримання технології, максимально на перший рік вона буде становити два метри. Але навіть
метр деревини – це нормально. Головне, аби була приживаність самої верби – вона має бути не менше
85%. Хороші доглянуті поля та сприятливі погодні умови дають 98–99% приживаності.
Отже енергетичні рослини, цінні великим урожаєм і невибагливістю до вирощування. За відносно
короткий часовий період можуть давати великі прирости біомаси. В перерахунку на еквівалент енергії
витрати на вирощування таких культур значно менші, ніж вартість енергоносіїв, отриманих від традиційних
джерел. Використання рослинної біомаси за умови її безперервного відновлення (наприклад, нові лісові
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насадження після вирубування лісу) не призводить до збільшення концентрації вуглекислого газу в
атмосфері.
Тому, розвиток енергетики на основі відновлюваних джерел енергії – енергетичних рослин – є
важливим напрямком, який підвищує рівень енергетичної безпеки і знижує антропогенний вплив на
навколишнє середовище.
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Електронний ресурс. – Режим доступу –
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/96041/Golova_OON_ogoloshuje_nadzvychajnu_jekologichnu
_sytuaciju_na?a_offset&fbclid=IwAR0SEVfjHXP6Y3Wy_jpVuVAkxc-uAob02S44f5rk9uh6X9TYEuJVSy4iOWE
2. Потепління на Землі бували й раніше. Чому нинішнє - зовсім інше? – Електронний ресурс. – Режим
доступу – https://www.bbc.com/ukrainian/news-49138097
3. Джерела викидів парникових газів та заходи з пом'якшення зміни клімату в інфраструктурі міст України
[Текст]: пілотний проект у м. Рівному / М. В. Рапцун [та ін.]; ред. М. В. Рапцун, О. М. Трофимчук;
Агентство з раціонального використання енергії та екології (АРЕНА-ЕКО), Український ін-т дослідження
навколишнього середовища і ресурсів (УІДНСР). - К.: [б.в.], 2003. - 146 с.: табл. - Бібліогр.: с. 145-146. ISBN 966-96172-1-9
4. Концепція державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання
біологічних видів палива. – Електронний ресурс. – Режим доступу –
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/201151833
5. Технологія вирощування енергетичної верби. – Електронний ресурс. – Режим доступу – http://agrobusiness.com.ua/agro/idei-trendy/item/8384-tekhnolohiia-vyroshchuvannia-enerhetychnoi-verby.html
6. Перспективи та «підводні камені» вербного бізнесу на Волині. – Електронний ресурс. – Режим доступу –
https://www.volynnews.com/news/economics/perspektyvy-ta-pidvodni-kameni-verbnoho-biznesu-na-volyni/
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викладач, Товста Світлана Миколаївна.
Вячеслав Грубляк
(Кам’янець-Подільський, Україна)
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЇ, ДОВКІЛЛЯ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ
Вступ. Проблеми здоров‘я населення, особливо молоді, мають важливе значення в умовах
зростання захворюваності і зниження репродуктивності населення в більшості країн світу. Цьому питанню
присвячені окремі розділи у документах Європейського регіонального бюро ВООЗ [1]. Зокрема
наголошувалось, що до 2020 року молодь повинна бути більш здорова і мати більш сприятливі умови і
можливості більш повного самовираження у соціальному і економічному плані.
Фактори зовнішнього середовища, біотичні та абіотичні, мають прямий або посередній вплив на
життєдіяльність людини [2, 4]. До біотичних факторів відносяться взаємовідношення, а також психологічні
особливості відношень між окремими людьми або групами людей (поведінка людини, фізична активність,
дотримання здорового образу життя, конкуренція, боротьба за владу, за людину, яка подобається, за
матеріальні блага, джерела існування та ін.) [3]. Абіотичні – це фактори неорганічної природи, які
впливають на здоров‘я людини: освітленість, температура, опади, атмосферний тиск, вологість і швидкість
повітря та ін. [3, 7, 8]. До абіотичних факторів відносять також якість води (її жорсткість, вміст фтору,
хлору, наявність мікроорганізмів), якість повітря, ступінь оксигенації (вміст О 2), вміст водяних парів, СО2, а
також пилу, домішок, отруйних речовин [5, 8]. Продукти харчування, що можуть містити отруйні хімічні,
радіоактивні речовини, також є абіотичними факторами, які суттєво впливають на стан здоров‘я
людини [8].
Мета дослідження. Вивчити вплив екологічних факторів на стан здоров‘я, захворюваність молоді
віком від 17 до 26 років (студентів вищого навчального закладу); визначити взаємозв‘язок між
захворюваністю і екологією, метеорологічними показниками протягом року. Розробити заходи щодо
впровадження здорового способу життя, зміцнення імунітету, фізичного, морально-духовного і
психологічного здоров‘я.
Матеріал і методи дослідження. Проведено анкетування 2456 студентів віком 17-26 років. Стан
здоров‘я оцінювався за динамікою показників медичного огляду студентів 2017-2019 років, амбулаторних
карток за період спостереження і річних звітів по диспансеризації та захворюваності студентів по місяцях
за роки. Для оцінки стану екологічно-кліматичних факторів за вказаний період використовували дані
метеостанції м.Кам‘янець-Подільський. Санітарно-гігієнічну оцінку зовнішнього середовища здійснювали за
даними МСЕС: склад домішок у повітрі, жорсткість води, вміст фтору, хлору, патогенних мікроорганізмів та
ін., у порівнянні із гранично допустимою концентрацією (ГДК).
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Анкетування проводилось з метою визначення відношення і дотримання студентами режиму дня.
Враховувались такі показники як тривалість сну та відпочинку, режим і якість харчування, дотримання
гігієни розумової праці, захворюваність протягом року, фізична активність та участь в громадському житті,
відношення до друзів, рідних, батьків, вирішення конфліктних ситуацій, готовність надати допомогу
незнайомій людини, друзям, рідним, а також оцінка матеріального забезпечення студентів. Застосовані
методи динамічного спостереження і диференційованого аналізу показників річних звітів, а також
визначення середніх статистичних показників (М±m) за Ст‘юдентом.
Для оцінки стану здоров‘я і фізичних можливостей використані річні звіти по диспансеризації за
2017-2019 роки; проведено порівнювальний аналіз структури хвороб диспансерних груп, а також структури
хвороб по захворюваності; визначали середньомісячну захворюваність.
Вивчення екологічно-кліматичних особливостей проводилось за даними метеостанції Кам‘янецьПодільського щомісячно, визначалися середньомісячні показники: середньодобова відносна вологість у
відсотках, середньодобова температура повітря в градусах, середньодобове коливання барометричного
тиску в мм рт. ст., швидкість вітру в метрах за хвилину.
Результати дослідження і їх обговорення. За даними анкетування студентів виявлено, що
матеріально забезпеченими себе вважають на достатньому рівні 28% (688 осіб), задовільно – 40% (982),
недостатньо – 32% (786). Харчуються 3-4 рази на добу 59% (1449 студентів), 2 рази – 28% (688), 1 раз –
13% (319). Використовують молочнокислі продукти – 48% (1178), студентів, овочі в харчуванні – 32% (786).
Сон 6-8 годин у 59% – 1449, менше 6 годин – 41% (1007 осіб). Систематично займаються спортом 25%
(614 осіб), фізичною культурою і спортом – 84% (1178), недостатньо займаються спортом (вважають самі)
25% (614). Хворіють більше 2 разів на рік 38% (933 студента), 1-2 рази – 42% (1031), не зверталися до
лікаря, не хворіли – 20% (491). Вважають себе доброзичливими, готовими надати допомогу іншим – 58%
(1424 студента). Приймають участь в громадському житті, заходах в університеті і місті – 48% (1178).
Палять юнаки (у 2017р. – 65% (643 осіб), 2019 – 72% (798) й дівчата (у 2017 – 38% (511), 2019 – 46% (619),
при чому, знали про шкідливість паління всі опитані, що свідчить про некритичне ставлення та відсутність
усвідомлення шкідливості паління у молоді.
За даними медичних оглядів студенти були розподілені по диспансерних групах. Спостерігалось
зменшення кількості студентів основної групи і збільшення підготовчої і спеціальної груп. Так, у 2017 році в
основній групі Д1 було 45,6% (1353 студента), в підготовчій, Д2 – 47,3% (1403,) в спеціальній Д3 – 7,1%
(211), а в 2017 в основній групі Д1 – 43% (1555 студента), в Д2 – 49% (1772), Д3 – 8 % (290).
В структурі хвороб студентів диспансерної групи Д3 на І місці були хвороби ЛОР-органів
(ринофарингіт, тонзиліт, гайморит, ларингіт та ін.) і органів дихання (трахеїт, бронхіт, пневмонія та ін.), що
відображує вплив на здоров‘я оточуючого середовища (у 2017 році – 13,7% (34 спостереження), 2019 –
16,8% (49). Умови особистого розвитку, харчування та генетичні особливості обумовили наявність астенії,
астено-вегетативного синдрому, гіпотрофії. На ІІ місці були захворювання захворювання серцево-судинної
системи, вегето-судинна дистонія та вади серця (у 2017 – 9,7% (24 спостереження), 2019 – 13,8% (40); на
ІІІ місці – захворювання органів травлення: гастрит, гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунку і
дванадцятипалої кишки, хронічний холецистит, дискінезія жовчних шляхів (у 2017 – 16 спостережень, 2019
– 37); на ІV – наслідки ушкоджень (2017 – 19, 2019 – 32), хвороби нирок (у 2017 – 12, 2019 – 22), очей і зору
(19 і 23, відповідно), наслідки ЧМТ (11 і 12, відповідно) і нейроінфекції.
Дослідження погодно-кліматичних умов 2017-2019 років показало, що найбільш несприятливими для
здоров‘я молоді була погода у лютому (захворюваність 386±10,5 випадків) при відносній вологості повітря
більше 60% (65,8±7,2%), середній добовій t° повітря 2,1±0,6°, середньодобовому коливанні
барометричного тиску від 86,5±6,4 мм рт. ст. до 120,0±11,5 мм рт.ст., середній швидкості вітру 12-16 м/хв.,
а також у березні (218±6,4 випадків) при відносній вологості більше 70% (78,5±3,6), середньодобовій t°
+4,2±0,8°, середньодобовому коливанні барометричного тиску від 82,8±9,3 до 125±12,8 мм рт. ст.,
середньої швидкості вітру 10-18 м/хв.
В осінній період найбільша захворюваність студентів відмічалась у вересні та початку жовтня,
особливо серед студентів перших курсів (65%) через складнощі періоду адаптації щодо нових вимог і умов
розумової праці на фоні вікових особливостей (астенії, астено-вегетативного синдрому чи юнацької
гіпотрофії). Так, у вересні через хворобу звернулось 315±7,8 студентів при кліматичних показниках погоди:
відносної вологості повітря більше 60% (від 62±5,8 до 72±3,1%), середньодобовій t° повітря 18,2±4,5°,
середньодобовому коливанні барометричного тиску від 88,4±5,3 до 130±10,2 мм рт.ст., швидкості вітру 1022 мм/хв. Захворюваність у жовтні (236±6,5 випадків) реєструвалась при відносній вологості повітря
більше 65% (від 65±4,6% до 78±6,3%), середньодобовій t° повітря 11,5±3,6°, змінах середньодобового
барометричного тиску від 92,5±8,2 мм рт.ст. до 145,0±12,4 мм рт.ст., середній швидкості вітру 8–25 м/хв. У
листопаді захворюваність студентів складала 227±4,5 випадків при відносній вологості повітря більше 70%
(70±5,3% до 85±9,2%), середньодобовій t° 8,5±3,2°, барометричному P >90% (від 95,2±5,4 до 148,0±13,1
мм рт.ст.), середній швидкості вітру 12-22 м/хв.
Таким чином, визначена дія екофакторів на зростання захворюваності студентів, яка в 2017
складала 1734 випадків (58,4%), в 2019 – 2212 (61%). Слід також враховувати особливості імунної системи
молодої людини в період дії наведених факторів ризику, а також збільшення розумово-психологічного
навантаження підчас адаптації до навчання, пізніше – за рахунок впливу заліків та екзаменів.
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Вивчення структури хвороб, якими хворіють студенти, підтверджує спостереження: екологічні
фактори суттєво впливають на стан здоров‘я молоді, зокрема студентів. Через хворобу в 2017 році
звернулося 1867 осіб (56,6%), 2019 – 2212 (61%). Забруднення повітря є важливим екологічним фактором
ризику. Серед хвороб, якими хворіють студенти, на І місці хвороби верхніх дихальних шляхів: ГРЗ,
аденовірусні інфекції, грип (2017 - 933 випадків (50%), 2019 – 1238 (61%), на ІІ – хвороби ЛОР-органів
(2017 – 37, 2019 – 93) і органи дихання (2017 – 43,2019 – 36), що складає в 2017 – 80 спостережень, 2019 –
129; на ІІІ місці – травматичні ушкодження (2017 – 23, 2019 – 28), на ІV – хвороби очей (2017 – 23, 2019 –
30), на V – хвороби шкіри (2017 – 22, 2019 – 24 спостереження). За даними МСЕС, у 2017 році наявність
домішок у повітрі складала 1,4 мг/м. куб., 2019 – 1,6 мг/м, при ГДК 0,5 мг/м куб., жорсткість води –
відповідно – 9,7 мг-екв і 10,5 мг-екв., при ГДК не більше 10 мг-екв, вміст фтору в 2017р. – 0,5 мг/л, 2019 –
0,46 мг/л при ГДК не менше 0,7 мг/л.
Висновки:
1. Стан здоров‘я молоді залежить від екології, яка в сукупності з іншими факторами ризику (астенія,
гіпотрофія, гіподинамія, обмеження фізичного навантаження та перебування на свіжому повітрі,
порушення режиму і якості харчування, психоемоційні стреси та ін.), сприяє порушенню стану здоров‘я,
зростанню захворюваності та збільшенню кількості студентів у диспансерних групах Д-2, Д-3, Д-4.
2. Найбільш несприятливою для стану здоров‘я студентів є погода у лютому-місяці (середня
захворюваність 386±10,5 випадків) при відносній вологості повітря більше 60%, середньодобовій t° повітря
+2,1±0,6°, середньодобовому коливанні барометричного тиску від 86,5±6,4 мм рт.ст. до 120,0±11,5 мм
рт.ст., середній швидкості вітру 12-16 м/хв., а також у березні (218±6,4 випадків) при відносній вологості
більше 70%, середньодобовій t° повітря +4,2 ±0,8°, середньодобовому коливанні барометричного тиску від
82,2±9,3 до125±12,8 мм рт.ст., середній швидкості вітру 10-18м/хв. Восени студенти більше хворіють у
вересні (315±5,8 випадків), менше у жовтні (236±6,5 випадів) і листопаді (277±4,5).
3. Покращення стану здоров‘я молоді потребує покращення екології: чистоти повітря, якості води,
контролю за чистотою харчових продуктів, а також виховання в молоді вибору здорового способу життя,
дотримання санітарних і гігієнічних норм і санітарної культури використання природи, виховання любові до
природи і прагнення покращувати своє здоров'я і оточуючого середовища.
4. Вважаємо необхідним введення курсу лекцій в навчальних та учбових закладах «Екологія і
здоров‘я».
Перспективи подальшого дослідження: розробка ефективних методів профілактики захворювань
студентів в залежності від особливостей кліматичних умов та екологічних чинників.
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Ярослав Дібров
(Запоріжжя, Україна)
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Моніторинг (лат.-контролювати, наглядати) – це процес неперервного спостереження за об‘єктами
– повітрям, водами, рослинами, тваринами, землями. Цей термін з‘явився в 1972 р. на Стокгольмській
конференції ООН з охорони довкілля [4, с. 6].
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Моніторинг передбачає виявлення змін, а також оцінки: ефективності використання угідь, полів,
ділянок; процесів, пов‘язаних зі змінами родючості ґрунтів(розвиток водної та вітрової ерозії, втрата
гумусу, погіршення структури ґрунту, заболочення і засолення),заростання сільськогосподарських угідь
бур‘янами, забруднення земель пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими токсичними
речовинами. Дуже важливим є моніторинг стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ,
лиманів, гідротехнічних споруд; процесів, пов‘язаних з утворенням ярів, зсувів, селевих потоків, карстових
та інших явищ. Щоб зберегти, тобто врятувати та відновити об‘єкти, що можуть бути втрачені, необхідно
знати місця їх знаходження, чисельність, тенденції до скорочення або навпаки – до збільшення.
Для цього і проводять моніторинг. Моніторинг не передбачає управління якістю навколишнього
середовища, але правильне, науково обґрунтоване управління можливе тільки при функціонуванні цієї
системи. [1]
Основними завданнями екологічного моніторингу є:
організація єдиної державної системи контролю за складовими природного середовища;
налагодження автоматизованої системи збору, обробки, узагальнення і зберігання інформації про кількість
і стан природних ресурсів (банк даних);
оцінка природно-ресурсного потенціалу та можливого рівня використання ресурсів;
інвентаризація джерел забруднення і вивчення ступеня антропогенного впливу на компоненти
природного середовища;
моделювання і прогноз змін екологічної ситуації та рівня здоров‘я довкілля;
розробка управлінських рішень, спрямованих на забезпечення раціонального природокористування і
сталий розвиток регіону.
Залежно від призначення здійснюється загальний (стандартний), оперативний (кризовий) та
фоновий (науковий) моніторинг навколишнього природного середовища.
Загальний (стандартний) моніторинг навколишнього середовища — це оптимальні за кількістю
параметрів спостереження на пунктах, об‘єднаних в єдину інформаційно-технологічну мережу, які дають
змогу на основі оцінки і прогнозування стану довкілля регулярно розробляти управлінські рішення на всіх
рівнях.
Оперативний (кризовий) моніторинг навколишнього природного середовища — це спостереження
спеціальних показників у цільовій мережі пунктів у реальному масштабі часу за окремими об‘єктами,
джерелами підвищеного екологічного ризику в окремих регіонах, які визначено як зони надзвичайної
екологічної ситуації, а також у районах аварій із шкідливими екологічними наслідками, щоб забезпечити
оперативне реагування на кризові ситуації та прийняття рішень щодо їх ліквідації, створити безпечні умови
для населення.
Фоновий (науковий) моніторинг навколишнього середовища — це спеціальні високоточні
спостереження за всіма складовими навколишнього середовища, а також за характером, складом,
кругообігом та міграцією забруднювальних речовин, за реакцією організмів на забруднення на рівні
окремих популяцій, екосистем і біосфери в цілому. Цей моніторинг здійснюється у природних і біосферних
заповідниках, на інших територіях, що охороняються, на базових станціях.
Комплекс екологічного моніторингу має такі підсистеми: геосферний, геохімічний і біологічний.
Геосферний моніторинг. Передбачає оцінку стану і прогнозування змін в літосфері (геологічне
середовище, мінерально-сировинні ресурси), геофізсфері (гравітаційні, магнітні, радіаційні, сейсмічні та
інші поля), геоморфосфері (рельєф і його порушення геодинамічними процесами — зсувами, ерозією,
карстами, суфозією, осипанням тощо), гідросфері (водні ресурси, водоспоживання і водовідведення,
несприятливі гідрологічні явища, рівень забруднення поверхневих і підземних вод), атмосфері (стан
повітряного басейну та його забруднення, транскордонний перенос, розподіл тепла і вологи, зміни
клімату).
Геохімічний моніторинг. Включає дослідження й інвентаризацію джерел забруднення, встановлення
об‘ємів викидів і скидів, вивчення хімічного складу повітря, опадів, ґрунтів, наземної і водної рослинності,
поверхневих і підземних вод, донних відкладів та ін. Передбачає також встановлення «градієнту
випадань» — кількість надходження на поверхню землі різних речовин з атмосферними опадами і пилом.
Біологічний моніторинг. Основою його є вивчення стану рослинності (фітосфера) за візуальними
симптомами пошкодження листя (дефоліація, дехромація), розвитку епіфічних лишайників на деревах,
динаміки змін видів рослин і структури рослинних угруповань (сукцесії, дигресії, демутації) під впливом
природних і антропогенних факторів.
Існують спеціальні станції моніторингового спостереження. Найбільшою з них є Всесвітній центр
моніторингу охорони природи, створений у 1981 р. до нього входять Міжнародний союз охорони природи
та Всесвітній фонд дикої природи, Міжнародна інформаційна система з оточуючого середовища (створена
в 1977 р.). Ці організації надають громадськості об'єктивну інформацію про стан довкілля, сприяють
об'єднанню національних мереж екологічного моніторингу в міжнародну систему.
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Структура моніторингу
Рівні моніторингу
Локальний,або біоекологічний,
санітарно – гігієнічний з
обовязковою фіксацією
перевищень фонових
показників

Обєкти
Приземне повітря, викиди.
Поверхневі, грунтові води, скиди.
Випромінювання (теплові.
Радіочастотного діапазону,
радіоактивні

Регіональний або
геосистемний

Червонокнижні об‘єкти, ландшафти
природні, антропогенні

Глобальний, або біосферний

Атмосфера, гідросфера, літосфера,
стан її компонентів, рослини,
тварини, гриби, мікроорганізми

Показники
ГДК шкідливих речовин.
Хімічні,біологічні фактори (ГДК
ШР, шумозвукові, вібраційні
впливи.
Всі види, рівні випромінювань,
небезпечних для людей, тварин,
рослин.
Популяційний склад видів,
структури популяцій,
продуктивність
Тепловий, хімічний, біологічний
баланси, стан об‘єктів, кругообіги
біогенних, абіогенних речовин

[4, с. 11]
Найпростіший моніторинг був започаткований ще в 16 сторіччі, в Європі, коли зміни в природі стали
вже очевидними й особливо великого розміру вони набули в середині 20 сторіччя. Вчені повною мірою
зрозуміли глобальну небезпеку негативного впливу техногенних чинників на природу, її об'єкти, ресурси.
Сучасні ботаніки підрахували, що кількість рідкісних рослин і тих, що перебувають під загрозою зникнення,
або потребують охорони, нараховується біля 12 тис. видів. Тільки на території Європи, 2000 видів
віднесені до рідкісних і таких що зникають. Таким чином, кожний один вид із п'ятьох потребує охорони. За
результатами моніторингу складають аналіз стану будь-якої території, який відображує відносини людини,
суспільства з природою - флорою, фауною. На підставі таких даних складають карти екологічного змісту,
які характеризують соціально-екологічні проблеми, як результат відносин людини з природою. [1]
Функціонування державної системи моніторингу довкілля
Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 20, 22) передбачено
створення державної системи моніторингу довкілля (далі – ДСМД) та проведення спостережень за станом
навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення. Виконання цих функцій покладено на
Мінприроди та інші центральні органи виконавчої влади, які є суб'єктами державної системи моніторингу
довкілля, а також підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до
погіршення стану довкілля.
Основні принципи функціонування ДСМД визначені у постанові Кабінету Міністрів України від
30.03.1998 ғ 391 „Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля".
На даний час, у державній системі моніторингу довкілля (далі – ДСМД) функції і задачі спостережень
та інформаційного забезпечення виконують 8 суб`єктів системи моніторингу: Мінприроди, МНС, МОЗ,
Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держкомзем. [4, с. 10]
Література:
1. https://pidruchniki.com/16520205/ekologiya/ekologichniy_monitoring_yogo_vidi_znachennya_zbere
zhenni_prirodi_bioriznomanittya_sviti
2. https://buklib.net/books/24813/
3. menr.gov.ua
4. Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.]; під ред.
В. М. Боголюбова. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 232 с.
Науковий керівник:
кандидат фармацевтичних наук, доцент Пономаренко Надія Іванівна
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Лілія Ріщук, Леся Тараєвська
(Івано-Франківськ, Україна)
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЇХ РИЗИКІВ
У сучасному динамічно змінюваному світі заклади вищої освіти (ЗВО) мали б визначати напрям
розвитку економіки та суспільного життя держави, бути не тільки носіями теоретичних знань, а й
впроваджувати механізми поєднання фундаментальних досліджень (базовий принцип класичного
університету) із прикладними розробками, що мають комерційну перспективу. Саме так, сьогодні
функціонують університети, які очолюють світовий рейтинг вишів. Google (тепер Aphabets Inc) зародилася
у кампусі Стенфорду і несе його культуру у своїх корпоративних цінностях та способах управління. В
Університеті Оулу (Фінляндія) вже вивчають і тестують мобільний зв‘язок 6G, масштабний комерційний
запуск якого очікують лише через 10 років. Базовий принцип стратегічної програми Stanford-2025 – модель
Open Loop University, яка передбачає, що можна залишатися студентом університету впродовж довшого
часу, працювати не "закінчивши" його і періодично звертатися Alma mater за інтелектуальним
підживленням. Такі футурологи, як Кьелл Нордстрем, припускають, що на зміну звичному способу
отримання вищої освіти з видачею дипломів прийде модульна система за формулою: 3-5 місячний
інтенсив – робота з активним використанням отриманих знань, потім знову навчання і так далі [1].
Отже, у ХХІ ст. університети повинні бути прискорювачами історії через посилення дослідницької
компоненти, інкубування інновацій та трансферу технологій, а також, слід не забувати, що ЗВО є банком
людського капіталу, без якого неможливий будь який розвиток
Однак, класичні університети України, хоча деякі із них теж є в рейтингу кращих вузів світу The Times
Higher Education World University Rankings 2020, а саме: Національний університет «Львівська політехніка»,
Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», Сумський державний університет, Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна [2], постали перед серйозними
викликами часу.
Згідно з даними опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» у грудні 2018 року,
головними проблемами вищої освіти населення вважає: корумпованість викладачів (37% опитаних);
невизнання дипломів українських ЗВО у світі (34%); невідповідність викладання вимогам ринку праці
(32%); слабку матеріально-технічну базу вишів (32%) [3].
Дослідники відмічають необхідність вирішення наступних проблем: якою має стати нова роль
університетів у світі без кордонів; чи залишиться традиційне посередництво університетів у збереженні,
передачі й поширенні знань в умовах вільного доступу мільйонів людей до практично необмежених
інформаційних ресурсів; як зміняться традиційні форми університетської освіти (лекції, семінари,
колоквіуми); як зберегти високу якість підготовки студентів й особистісний контакт із викладачами в умовах
широкого впровадження в освіту інформаційно-комунікаційних технологій, різноманітних форм
самонавчання й мобільності студентів; якими мають бути нові механізми поєднання фундаментальних
досліджень із прикладними розробками, що сьогодні мають комерційну перспективу тощо. Теорія і
практика отримає відповіді на всі ці запитання в залежності від того, наскільки системно буде врахований
діапазон впливу на університетську освіту факторів як внутрішнього так і зовнішнього середовища.
Нинішня ситуація у вищій освіті України ретельно описана у таких документах як "Огляди ОЕСР на
тему доброчесності в освіті: Україна 2018"; "Вища освіта в Україні: порядок денний для реформ".
До основних викликів перед вищою освітою України можна віднести:
 концептуальні: відсутність чіткої та зрозумілої суспільством візії розвитку університетської освіти;
 академічні: невідповідність освітніх програм сучасним вимогам; застарілі педагогічні підходи
викладачів, подеколи їх невисока кваліфікація; низький рівень підготовки абітурієнтів та студентів; масові
практики академічної недоброчесності та плагіату і високий рівень їх підтримки спільнотою;
 управлінські і фінансові: надмірна централізація як управління сферою вищої освіти в цілому, так і
управлінських процедур всередині окремих університетів, дестимулююча природа чинної системи
державного фінансування ЗВО, критичний стан матеріально-технічної бази та загалом високий рівень
корумпованості цієї сфери [3].
Отже, перелік озвучених проблем включає зруйновану матеріально-технічну базу, обмежений доступ
до фінансів, корупційні ризики для викладачів, студентів і адміністрації, труднощі із забезпеченням якості
освіти в сучасних умовах.
В контексті підтримки нормального функціонування вищого навчального закладу важливого
значення набуває проблема своєчасної ідентифікації ринкових ризиків, а також визначення методів та
заходів спрямованих на їх регулювання (таблиця 1)

24
Таблиця 1 – Методи та заходи спрямовані на регулювання можливих ризиків закладами вищої освіти
Перелік ризиків ЗВО
Ризик скорочення бюджетного
фінансування
Ризик невідповідності освітніх
програм потребам ринку праці
Ризик
скорочення
абітурієнтів

кількості

Ризик неконкурентоспроможності
закладів
вищої
освіти
на
глобальному ринку

Ризик
нестачі
практичного
досвіду
і
недостатньої
кваліфікації викладачів
Ризик низької
випускників

компетентності

Ризик втрати ліцензії закладом

Методи та заходи спрямовані на регулювання ризиків
- планування та ефективний розподіл фінансових ресурсів;
- створення резервів на непередбачені витрати закладу
- залучення грантових програм
-збір інформації про потреби ринку та вимоги роботодавців до
компетенцій випускників;
- залучення роботодавців до формування освітніх програм
- створення сприятливих умов для навчання;
- співпраця з навчальними закладами потенційних абітурієнтів;
- запровадження дуальної освіти;
- ефективна рекламна політика закладу;
- заохочувальні програми для вступників
- посилення міжнародного співробітництва щодо інтеграцій програм
навчання, наукових досліджень та проектної діяльності;
- удосконалення якості навчання шляхом впровадження сучасних
методик навчання;
- підвищення конкурентоспроможності випускників;
- створення умов для посилення наукових розробок викладачів та їх
публікації у міжнародних виданнях
- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
- створення необхідних умов для професійного розвитку викладачів;
- забезпечення гідної заробітної плати;
- мотиваційні програми для залучення викладачів-практиків
- залучення студентів для вирішення реальних проблем на
підприємствах;
- підтримання прагнення студентів до саморозвитку і самоосвіти;
- стажування для студентів на вітчизняних та зарубіжних
підприємствах
- використання інтерактивних освітніх технологій в навчальному
процесі
- дотримання правил ліцензування на всіх рівнях ЗВО;
- дотримання обсягів наявної ліцензії

Актуальними ризиками для вітчизняних закладів вищої освіти на сьогоднішній день є:
1) ризик скорочення бюджетного фінансування, ступінь впливу якого відобразиться на матеріальнотехнічному забезпечення закладу. Якщо деякі столичні університети вирішують цю проблему за рахунок
інших джерел фінансування, то для регіональних закладів це перешкода для розвитку і нормального
функціонування закладу;
2) ризик невідповідності освітніх програм потребам ринку праці, що останнім часом стає все більш
виражено, оскільки багато випускників працюють не за спеціальністю;
3) ризик скорочення кількості абітурієнтів, який є надзвичайно актуальний на сьогодні особливо для
регіональних навчальних закладів. Причинами настання такого ризику є несприятливі демографічні зміни в
країні, доступність програм для навчання у зарубіжних вузах, зростання порогового балу для вступу на
окремі спеціальності тощо;
4) ризик неконкурентоспроможності закладів вищої освіти на глобальному ринку. Високі ціни на
навчання в престижних вітчизняних закладах та постійне їх підвищення стимулюють абітурієнтів вступати
до іноземних вузів;
5) ризик нестачі практичного досвіду і недостатньої кваліфікації викладачів;
6) ризик низької компетентності випускників;
7) ризик втрати ліцензії закладом.
Заклади вищої освіти повинні розробляти систему превентивних заходів, спрямованих на зниження
ймовірності настання вищезазначених ризиків та мінімізацію ступеню їхнього впливу в процесі навчальної,
науково-дослідницької, міжнародної діяльності [4]
Отже, сучасні ЗВО повинні виконувати, як мінімум наступні завдання – навчати, досліджувати,
обмінюватися знаннями та розвивати міжнародне співробітництво. Вища освіта – достатньо місткий,
стійкий сектор економіки у якого є всі необхідні перспективи для зростання. Однак, за даними експертів, які
брали участь у підготовці рейтингу «Топ 200 Україна 2019», залишається практично незмінною тенденція
великого розриву між потребами ринків праці України і результатами роботи університетів за моделлю
сучасних знань, головними компетенціями і практичною якістю підготовки фахівців. Отже, проблеми у
вищій освіті Україні дуже системні та комплексні, породжені роками відсутності чіткої стратегії розвитку,
потребують радикального перегляду і розробки комплексу дій для їх усунення. Оперативно управляти
університетами як суб‘єктами господарювання повинні особи з управлінськими навичками та досвідом,
академічно – вчена рада університету, а контролювати – наглядова рада з представників засновників та
основних стейкхолдерів, зокрема роботодавців.
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ОСОБЛИВОСТІ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Кількісна і якісна оцінка людського капіталу у регіонах України має традиційні алгоритми, але
виникають потреби у вдосконаленні її методики з урахуванням нових підходів в регіональній політиці та
стратегічного планування, спрямованого на SMART-спеціалізацію. Метою дослідження є визначення
особливостей методики оцінки людського капіталу у регіонах України в умовах сучасної економіки,
заснованої на знаннях.
З економічного боку людську поведінку розглядали два нобелівські лауреати - Т. Шульц і Г. Беккер.
Українські дослідники, як О. Амоша, В. Антонюк, О. Бородіна, О. Гладун, О. Грішнова, М. Долішній,
Т. Заяць, та інші вчені, займались формуванням і розвитком терміну «людський капітал». Вони встановили
ступінь відповідності фахової підготовки громадян до потреб національної економіки, розробили ґрунтовні
рекомендації щодо розвитку системи охорони здоров‘я та освітньої системи в регіонах України,
поліпшення демографічної ситуації та політики доходів населення.
Встановлено, що людський капітал можна визначати як «сформований або розвинений у результаті
інвестицій і накопичений людьми певний запас здоров‘я, знань, навичок, здібностей, мотивацій та інших
продуктивних якостей, що цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності,
сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів його
власника» [3, с. 101].
Визначено, що людський капітал стає «головним чинником ефективного розвитку на всіх рівнях
управління виробничими, фінансовими, соціальними та іншими процесами – від підприємства (організації)
до держави у цілому. І це стосується не лише сфери матеріального виробництва, де прорахунки очевидні
безпосередньо в процесі виробництва та обігу товару або послуг, а й усіх процесів суспільного
життя» [3, с. 58].
Людський капітал, як і фізичний капітал, являє собою благо тривалого користування, але він може
морально застарівати, фізично зношуватися, причому морально застарівати він може ще до того, як
відбудеться його фізичний знос, його цінність може рости й падати в залежності від зміни виробничих
факторів, в попиті на їхні спільні продукти. Тому виникає необхідність врахування різноаспектних чинників
у кількісній оцінці людського капіталу.
Таблиця 1
Чинники використання, формування та розвитку людського капіталу регіону
Рівень життя
населення

Зайнятість
населення

Чинник здоров‘я

 доходи і витрати працівників,
 соціальні пільги і їх забезпечення,
 заощадження і вкладення громадян в комерційних банках,
 шкала середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності,
 мінімальний та середній розмір трудової пенсії,
 економічна структура суспільства в регіоні, залежність попиту населення від доходів
та показник – питома вага населення
 чисельність і вікову структуру економічно активного населення,
 динаміка кількості підприємств і організацій за галузями економіки,
 кількість робочих місць,
 середня заробітна плата;
 розвиток малого бізнесу (кількість малих підприємств за галузями економіки, кількість
робочих місць, середня оплата праці),
 рівень зайнятості різних вікових груп за видами економічної діяльності,
 попит на робочу силу в залежності від кваліфікації та рівень зайнятості молоді
 кількість лікарняних закладів і медичного персоналу на душу населення регіону;
 захворюваність;
 рівень бюджетного фінансування медичних закладів,
 середня зарплата лікарів і медперсоналу;
 забезпеченість медикаментами і їх доступність;
 кількість населення, що користується послугами медичного страхування
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 рівень охоплення дошкільною, середньою і вищою освітою;
 наповненість закладів освіти;
 забезпеченість освітніх закладів, зокрема, кількість підручників, комп‘ютерів та іншого
сучасного обладнання в розрахунку на одного студента;
 кількість працездатного населення, що проходить перекваліфікацію, післядипломне
стажування, підвищення кваліфікації, володіння англійською мовою та комп‘ютером;
 фінансування освітніх закладів, середня заробітна плата вчителів і викладачів вищої
школи; наукова спроможність вищої освіти
 забезпеченість населення житлом;
 квартирні черги;
 інвестиції в житлове будівництво регіону;
 житлове кредитування;
 введення в експлуатацію житлових будинків;
 стан житла і населених пунктів регіону

Демографічні та соціально-демографічні чинники мають прямопропорційний вплив на людський
капітал і виявляються на макроекономічному рівні. Чинники цієї групи мають переважно інтенсивний
характер, впливаючи на етапи формування й використання людського капіталу.
Організаційні фактори формування і використання людського капіталу: організаційний механізм
функціонування економіки регіону, кредитно-фінансовий механізм, податкова система, система мотивації
праці, розміщення продуктивних сил на території, рівень спеціалізації, концентрації виробництва, рівень
розвитку зовнішньоекономічних відношень в регіоні та ін.
Також треба виділити екологічні чинники формування й використання людського капіталу, що
охоплюють: екологічний стан території, якість питної води та харчових продуктів, природно-кліматичні
умови, санітарно-гігієнічні умови праці тощо. Економічні, організаційні та екологічні чинники прямо й
частково впливають на формування і використання людського капіталу, мають інтенсивний вплив на його
величину й ефективність використання. Але крім цих факторів, слід розглядати ще й показники культури та
відпочинку.
Всі ці чинники в більшій або меншій степені впливають на формування та використання людського
капіталу. Найвпливовіші чинники, що визначають об‘єм людського капіталу в регіоні - рівень загальної та
професійної освіти. Важливість освіти у формуванні людського капіталу дозволяє вченим-економістам
використовувати цей показник, як базовий при формуванні методики економічної оцінки інвестицій у
людський капітал, але однозначно не можливо так казати, всі чинники формування та використання
людського капіталу складають його єдине ціле.
Таким чином, демографічні, економічні, екологічні, чинники здоров‘я та життєві умови пов‘язані з
проблемою розвитку регіону, бо саме регіональна політика впливає на формування сукупного людського
капіталу в регіоні, що повинно бути враховано в кількісній оцінці людського капіталу регіонів України в
новій економіці.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою розвитку інших секторів
економіки країни. Наявність ефективних фінансових посередників – банків, страхових компаній,
недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та
прогнозованому розвитку усіх економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів,
фінансові посередники є потужним джерелом інвестицій в економіку України [3, с. 152].
Фінансові посередники — це різноманітні установи фінансового (грошового)ринку, які акумулюють
тимчасово вільні грошові кошти (капітал) і розміщують їх серед позичальників як доходні активи у вигляді
цінних паперів та кредитів.
До складу фінансових посередників входять такі типи кредитно-фінансових установ:
- депозиторські установи (комерційні банки та ощадні установи, взаємоощадні банки, позикоощадніасоціації та кредитні спілки); ощадні установи контрактного типу (страхові компанії — компанії з
страхування життя, компанії, що забезпечують інші види страхування, пенсійні фонди);
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- інвестиційні посередники (інвестиційні та іпотечні банки, фінансові компанії).
Основна їхня функція — допомога в передачі коштів від потенційних заощаджувачів до потенційних
інвесторів і навпаки. Фінансові посередники створюють свої фонди, беручи кошти в борг у заощаджувачів,
за що останнім виплачується процентний дохід. Акумулюючи так кошти, вони надають їх під вищі проценти
інвесторам. Різниця між отриманим і виплаченим процентним доходом спрямовується на покриття витрат
фінансового посередника та на його прибуток. [1, с. 86]
Роль фінансових посередників досить важлива і вигідна як для заощаджувачів, так і для
позичальників, оскільки відповідає потребам щодо взаємного пошуку, зменшує ризик неповернення
позики, що впливає на зростання процентного доходу заощаджувача. Дрібні заощаджувачі отримують
можливість брати участь у бізнесі тощо. Діяльності фінансових посередників притаманний так званий
ефект масштабу — маючи велику кількість клієнтів, фінансовий посередник може залучити
найкваліфікованіших спеціалістів для розробки типових форм фінансових угод. [2, с. 102]
Причому, за великих витрат на таку розробку якість її буде високою, а ціна в розрахунку на одного
клієнта — низькою.
Ефект масштабу помітний завдяки зростанню ефективності використання коштів за рахунок їхньої
акумуляції. Він проявляється у вартості оформлення фінансових операцій, збирання інформації про
економічне становище клієнтів і вартості моніторингу (контролю за виконанням угоди) використання
наданих позик.
Є досить різні види фінансових посередників:
1. Депозиторські установи — кредитно-фінансові установи, що мають право залучати внески на
депозитні рахунки. До складу таких установ входять:
а) комерційні банки — кредитні установи, що надають клієнтам універсальні банківські послуги.
Джерелом залучення коштів є внески клієнтів на депозитні рахунки. Кошти позичкового фонду, що є у
кожному комерційному банку використовуються для надання банківського та споживчого кредиту, для
придбання державних і муніципальних облігацій;
б) ощадні установи, що розподіляються на:
— позиково-ощадні асоціації — кредитно-фінансовий, що акумулює кошти, які зберігаються на
ощадних, термінових і чекових депозитах. Кошти, що зберігаються у цих установах, використовуються для
надання кредиту під заставу нерухомості;
— кредитні спілки — невеликі фінансові установи, що утворюються на кооперативних засадах певній
соціальній групі для надання кредитів членам цієї групи.
Джерелами залучення коштів є внески учасників спілки, а використовуються вони для надання
споживчого кредиту.
2. Ощадні установи контрактного типу — це кредитно-фінансові установи, які залучають
довготермінові заощадження на контрактних засадах. Фонди свої формують завдяки періодичним внескам
згідно з контрактами. Ощадні установи поділяються на:
а) компанії із страхування життя, страхування від пожеж і нещасних випадків. Кошти цих компаній
формуються за рахунок внесків юридичних і фізичних осіб, а використовуються для довготермінового
кредитування і фінансування, завдяки купівлі державних облігацій, акцій та облігацій корпорацій.
б) пенсійні фонди створюються фірмами для сплати пенсій робітникам і службовцям.
Створення таких фондів дозволяє знизити податкові платежі фірм і використати їхні кошти для
придбання акцій та облігацій корпорацій.
3. Інвестиційні посередники до складу яких долучаються:
а) інвестиційний банк, який провадить довготермінове кредитування, завдяки чому імовірне втілення
великих науково-технічних проектів.
Спеціалізація у сфері довготермінового кредитування має сенс, тому що впровадження великих
інвестиційних проектів пов'язане із значним ризиком. Інвестиційний банк мобілізує довгостроковий
позичковий капітал і передає його позичальникам завдяки випуску та розміщенню облігацій або інших
боргових зобов‘язань;
б) іпотечний банк — банк, що спеціалізується на видачі довготермінової позики під іпотеки (тобто,
ресурси за рахунок випуску та розміщення іпотечних облігацій);
в) фінансова компанія — отримує фонди шляхом продажу комерційних паперів, випуску акційта
облігацій. Залучені кошти надає споживачам у вигляді позик або кредитів на придбанняспоживчих товарів
довготермінового користування, для ремонту будинків, на потреби малого бізнесу. [3, с. 156]
Визначаючи своїм пріорітетом у середньостроковій перспективі приєднання до європейського
співтовариства, Україна має розв‘язати нагальну проблему прискорення розвитку свого фінансового ринку,
зокрема і його фінансових посередників. Важливими умовами успішного розвитку фінансових посередників
є:
- високі стандарти фінансової прозорості, що забезпечуються якісною бухгалтерською звітністю та
ефективністю нагляду за її надійністю;
- спрямованість законодавства та регулювання на пріоритетний захист прав кредиторів при
банкрутстві, ліквідації підприємства;
- забезпечення умов дотримання контрактів.
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Важливою характеристикою розвитку фінансового ринку країни є його здатність забезпечувати
довгострокові інвестиційні ресурси. Здатність інвесторів надавати довгострокові інвестиції визначається
зокрема і рівнем розвитку фінансових посередників. Слід зазначити, що довгострокові кошти повинні
акумулювати перш за все такі фінансові посередники, як недержавні пенсійні фонди та страхові компанії,
якщо не брати до уваги банки. [3, с. 164]
Серед небанківських фінансових установ, що є посередниками на фінансовому ринку, провідна
роль належить страховим компаніям. Страхові компанії здійснюють страхування життя або майна. В нашій
країні існує майнове і особисте страхування. Кошти страхових організацій складаються із статутного
фонду, поточних надходжень по страхових операціях та фондів спеціального призначення. [2, с. 82]
В Україні до небанківських кредитних установ відносять також каси взаємної допомоги та ломбарди.
Каса взаємної допомоги – громадська кредитна установа, яка об'єднує на добровільних засадах
громадян для надання взаємної матеріальної допомоги. Вони створюються при профспілкових
організаціях для робітників та службовців – членів профспілки: у відділах соціального забезпечення
місцевих рад– для пенсіонерів. Кошти каси взаємної допомоги формуються за рахунок вступних і
членських внесків, пені за несвоєчасне повернення довгострокових позик, дотації профспілкових органів та
інших грошових надходжень. За рахунок цих коштів надаються довгострокові (до шести, в окремих
випадках до десяти місяців) та короткострокові (до черговогоодержання заробітної плати) позики. За
рішенням правління каси її членам може бути надана відстрочка повернення довгострокових позик до
трьох місяців. Граничні розміри позичок встановлюються правлінням каси, причому довгострокових
позичок – залежно від суми внесків, нагромаджених членом каси.
Позики надаються без стягнення відсотків. При їх несвоєчасному поверненні стягується пеня в
розмірі 1 % від суми залишку боргу за кожний прострочений місяць. Вибулому з членів каси повертаються
його членські внески за мінусом його заборгованостей по позиках. [3, с. 170]
Ломбарди – це кредитні установи, які надають грошові позики під заставу рухомого майна.
Ломбарди були створені з метою надання можливості населенню зберігати предмети особистого
користування і домашнього вжитку, а також брати позику під заставу цих
речей. Ломбарди видають позики на строк до трьох місяців у розмірі 75 % від вартості оцінки
заставлених речей і до 90 % – вартості виробів з дорогоцінних металів, каменів, годинників у золотій
оправі тощо. Оцінка речей, що здаються на зберігання або під заставу для одержання позики,
здійснюється за домовленістю сторін, а вироби з дорогоцінних металів – за державними
розцінками. [2, с. 64]
Для розвитку своїх операцій ломбарди можуть користуватися банківським кредитом.
Однією із передумов подальшого розвитку фінансового ринку України є відновлення довіри до його
учасників. У контексті вирішення цієї проблеми важливим видо діяльності повинно стати: інформування
населення про стан діяльності учасників фінансового ринку; активізація ролі держави та її органів у
зміцненні фінансового ринку України; впровадження нових, більш привабливих та прогресивних видів
послуг; приведення вітчизняного фінансового ринку у відповідність до світових стандартів. [1, с. 98]
Фінансові посередники позитивно впливають на кругообіг активів у процесі розширеного
відтворення, підвищують темпи економічного зростання, стимулюють розвиток торгівлі, виробництва та
інших сфер економічної діяльності. Особливо важливу роль фінансове посередництво має для великих
суб‘єктів господарювання, які через специфіку своєї діяльності мають ділові контакти з багатьма
контрагентами, розрахунки з якими технічно неможливо реалізувати без допомоги фінансових
посередників.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах господарювання одним із важливих чинників розвитку ринкової економіки є
ефективна банківська система, основу якої складають комерційні банки. Від надійності банківської системи
залежить не тільки подальший розвиток економіки держави, а й добробут кожного клієнта банківської
установи.
Банківський сектор – є частиною фінансової системи, яка виконує специфічні функції, складається із
банківських установ і Національного банку України (НБУ).
З метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників в Україні
функціонує система банківського нагляду НБУ. Загалом наглядові органи Національного банку мають
відпрацьований механізм контролю за функціонуванням банківської системи держави та виявлення ризиків
у діяльності банківських установ (рейтингування за системою CAMELSО, визначення показників раннього
реагування тощо).
Головною функцією банківського нагляду є виявлення проблемних банків і застосування відповідних
заходів щодо них. Зазначимо, що проблемні банки становлять певну загрозу для банківської системи, тому
до них вживають відповідні заходи впливу – низку вимог, спрямованих на відновлення стабільності
фінансового стану банку, впорядкування його діяльності згідно з чинним законодавством та нормативноправовими актами НБУ [1].
За результатами аналітичних досліджень департаменту НРА «Рюрік» [3] в Україні ведеться пошук та
проводять дослідження щодо вирішення проблемних питань, пов‘язаних з банкрутством вітчизняних
банків, необхідності розроблення заходів для зменшення негативних наслідків фінансової кризи у
вітчизняній банківській системі, відновлення ефективної роботи банків.
Аналіз стану вітчизняного банківського сектору дав змогу виявити головні проблеми, вирішення яких
сприятиме підвищенню фінансової стійкості та надійності банківського сектору. До таких проблем можна
зачислити зокрема високі темпи інфляції і девальвацію національної грошової одиниці впродовж
останнього десятиліття, недостатній рівень капіталізації та концентрації банківського капіталу, збільшення
частки проблемних кредитів у кредитному портфелі вітчизняних банків, скорочення частки іноземного
капіталу в статутному капіталі банків, високий рівень доларизації банківської системи, що підвищує
залежність банків від коливань курсів іноземних валют, непопулярні регулятивні рішення НБУ, зниження
показників розвитку та погіршення ситуації у реальному секторі економіки, корупцію у банківській системі,
погіршення соціально-економічної ситуації, а саме: зростання безробіття та зменшення реальних доходів
населення на фоні високих темпів інфляції і, як наслідок, зростання споживчих витрат та зменшення
обсягу заощаджень, звуження внутрішнього ринку.
На нашу думку,однією з найбільш актуальних на сьогоднішній день є проблема зростання недовіри
до банків, яка, внаслідок негативного емоційного фону та скорочення обсягу вільних ресурсів у населення і
підприємств, призводить до відтоку депозитів, що так само дестабілізує діяльність банків, ускладнюючи
процес видачі кредитів та розрахунків за своїми зобов‘язаннями. Окрім цього, зростання недовіри
інвесторів може призвести до відтоку інвестицій у банківський сектор, результатом чого стане ускладнення
процесу відновлення нормальної діяльності вітчизняних банків.
Питання рефінансування банків, які знаходяться у кризовому стані, також залишається актуальним
для нашої держави. Сутність згаданої проблеми полягає в тому, що низка банків після отримання
рефінансування від НБУ не змогли повернути боргу і збанкрутували.
Суттєво вплинула на вітчизняну банківську систему також девальвація національної грошової
одиниці. Протягом 2014–2017 рр. гривня девальвувала щодо долара США більше, ніж у 3 рази, що
призвело до зростання проблемної заборгованості клієнтів перед банками [2].
З метою підвищення фінансової стійкості банків України та забезпечення стабільності у вітчизняній
банківській системі НБУ, як головному регулятору, необхідно вжити низку заходів щодо [4]:
– проведення щорічного стрес-тестування банків та аналізу якості їхніх активів незалежними
аудиторами, забезпечення повної прозорості діяльності та фінансового стану банківських установ;
– сприяння подальшому зменшенню кількості банків на ринку завдяки їхній консолідації;
– відновлення кредитування і вирішення питань із проблемними кредитами;
– активізації інвестування у інноваційний розвиток комерційних банків.
Адже відновлення кредитування – ключ до підвищення прибутковості банківського сектора і
залучення коштів акціонерів, зокрема зарубіжних, поштовх до економічного зростання та фінансової
стабільності в державі.
Особливу роль у розвитку банківського сектору відіграють інновації, які стосуються дистанційного
банківського обслуговування, управління ризиками, удосконалення інформаційних комп‘ютерних
технологій. Однак у переважній більшості українських банків процес управління інноваційною діяльністю
зорієнтований на вирішення поточних завдань, а якість управління не відповідає міжнародному рівню та
загальнонаціональним потребам розвитку банківської системи, зокрема підвищенню ефективності,
конкурентоспроможності, забезпеченню стабільної діяльності банків та посиленню їхнього впливу на
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інноваційні процеси в економіці [2]. Заснована на інноваціях банківська діяльність забезпечує значне
зменшення витрат і підвищення ефективності.
Дві фінансові кризи (2008–2009 і 2014–2015 рр.), високий рівень проблемної заборгованості й низька
прибутковість призвели до того, що банки впродовж останнього десятиліття мало інвестували в нові
технології. За винятком ПАТ ―ПриватБанк‖ і ще декількох банків, автоматизація банківського бізнесу в
Україні є доволі застарілою. Дослідження, проведене McKinsey і Finalta на замовлення НБУ на початку
2016 року, показує, що через недостатню автоматизацію банківська система працює з продуктивністю у 9,5
разів нижче, ніж у Великій Британії. Банки мають величезні витрати і на персонал, і на організацію процесів
там, де у зарубіжних банків вже працюють роботи і штучний інтелект.
Одним із найбільших досягнень в інноваційній банківській сфері за останні роки є виникнення
онлайн-банкінгу. Однією з найпопулярніших послуг, у якій зацікавлені користувачі інтернет-банкінгу, є
можливість дистанційно сплачувати за комунальні послуги [5].
Перспективним для банків є об‘єднання цифрових і банківських технологій (ФінТех), створення
фінансових інкубаторів. За результатами прогнозів при впровадженні ФінТех-сервісів прибуток банків може
зрости на 76% [5]. За таких умов важливо побудувати відносини з клієнтами таким чином, щоб вони
потребували банківських продуктів.
Можна стверджувати, що вітчизняна банківська система не стоїть осторонь світового інноваційного
процесу та має достатній потенціал для активного впровадження інновацій, які позитивно
зарекомендували себе на ринках інших країн, а також розробки власних інноваційних продуктів.
Таким чином, з одного боку, для відновлення банківської системи необхідним є покращення
економічної ситуації, а з іншого – банківська система має забезпечити інвестиційну підтримку реального
сектора економіки, сприяти економічному розвитку держави.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ БАНКУ
Банк є юридичною особою, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати
банківські послуги [4]. Найважливішим фактором, що впливає на суму всіх видів прибутків банку, є розмір
доходів банку, який він отримує в процесі діяльності.
Доходи банку – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення
зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок
внесків акціонерів).
Доходи є базою для розвитку його діяльності, яка забезпечує рішення наступних задач [1, c. 23]:
По-перше, основна частина доходів банку є джерелом покриття витрат, пов‘язаних із здійсненням
банківської діяльності. Реалізація цього завдання забезпечує самоокупність операцій банку [7, c. 99].
По-друге, частина доходів банку є джерелом формування його чистого прибутку. За рахунок
прибутку банк формує фонди та резерви для подальшого його розвитку та зниження ризиків. За
допомогою реалізації цього завдання банк розвивається в довгостроковому періоді та забезпечує
самофінансування розвитку банку на розширеній основі в майбутньому періоді.
Усі доходи банку з огляду на ймовірність їх сплати боржником поділяються на:
- нараховані доходи, що фіксують суму, належну до отримання за настання строків, визначених
угодами;
- прострочені нараховані доходи, що виникають у разі непогашення боржником заборгованості за
нарахованими доходами в строк, передбачений угодою;
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- безнадійні нараховані доходи, що списуються з балансу за рахунок сформованих резервів, коли
ймовірність їх сплати практично неможлива (значне погіршення фінансового стану боржника, його
збиткова діяльність).
Банківські доходи поділяються на: відсоткові; комісійні; торгові; інші банківські та небанківські
операційні доходи (рис.1.).

Рис.1. Класифікація доходів комерційного банку за джерелами походження [8, c. 32]
До відсоткових належать доходи, які обчислюються пропорційно в часі, впливають на фінансовий
результат діяльності банку та компенсують банку взятий на себе ризик. До них належать [10, c. 123]:
— доходи за кредитами і депозитами та за іншими відсотковими фінансовими інструментами і т. ін.,
за борговими цінними паперами з фіксованим прибутком. Цінні папери з фіксованим прибутком — це
папери з постійною відсотковою ставкою або відсотковими ставками, які змінюються у відповідності з
особливими коефіцієнтами, наприклад, відсоткова ставка на міжбанківському ринку;
— доходи у вигляді амортизації дисконту (премії) за акціями;
— інші доходи, подібні за природою до відсотків. Наприклад, доходи від розміщення коштів у вигляді
позики або за зобов'язання її надати і визначені пропорційно (підраховані на часовій основі) або за оцінкою
відповідно до суми вимоги (зобов'язання).
Комісійні — це доходи за у сіма послугами, наданими (отриманими) від третіх сторін. Розрізняють
наступні види комісійних [11, c. 231]:
— комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів та за операціями з цінними
паперами;
— комісійні доходи від операцій за платежами, обслуговування кредитних (депозитних) рахунків,
зберігання цінностей та здійснення операцій з цінними паперами;
— комісійні за операції з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і дорогоцінних металів
для третіх сторін;
— інші комісійні доходи за операціями, що визначаються Законом України «Про банки і банківську
діяльність».
Торгові прибутки — це чисті прибутки від операцій з фінансовими інструментами. До них
належать [5, c. 199]:
— чисті прибутки від діяльності на валютному ринку і ринку дорогоцінних металів;
— чисті прибутки від операцій з цінними паперами, переданими для продажу;
— чисті прибутки від інших операцій з купівлі та продажу, що стосуються фінансових інструментів.
Усі операційні доходи поділяються на банківські та небанківські.
До банківських належать, безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю і визначені Законом
України «Про банки і банківську діяльність». Небанківські доходи можуть включати інші доходи, які не
належать до основної діяльності банку [4].
Небанківські операційні доходи включають інші небанківські операційні доходи [5, c. 48]. Інші
небанківські операційні доходи виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою
діяльності банку. Вони включають: -доходи від продажу основних засобів; -від орендних операцій; -доходи
від продажу окремих небанківських послуг (аудиторські послуги, програмне забезпечення, консультації не
фінансового характеру, тощо) та інших операцій [2, c. 153].
До складу доходів входять непередбачені статті. Доходи вважаються непередбаченими, якщо вони
відповідають таким ознакам: виникають у разі надзвичайних подій і носять одноразовий характер —
прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій; не повторюються по суті; не підлягають
контролю і не беруться до уваги для фінансової оцінки банку.
Доходи банку розрізняються в залежності від виду діяльність на: доходи операційної діяльності
(процентні доходи; комісійні доходи; прибутки від торговельних операцій; дохід у вигляді дивідендів;
доходи від проведення раніше списаних активів; доходи від проведення раніше списаних активів; інші
операційні доходи і витрати), доходи інвестиційної діяльності (доходи за операціями із збільшення
інвестицій в асоційовані компанії; доходи за операціями із збільшення інвестицій у дочірні установи;
доходи від реалізації основних засобів та нематеріальних активів тощо) та доходи фінансової діяльності
(доходи за операціями з цінними паперами власногу боргу; доходи за субординованим боргом; доходи, які
виникають завдяки випуску інструментів власного капіталу тощо) [9, c. 102].
З метою здійснення ефективного впливу на доходи комерційного банку здійснюється управління
доходами. Першим етапом управління доходами є планування, що підпорядковане головній меті політики
управління прибутком банку та забезпечується комплексом дій по проведенню розрахунків доходів у
майбутньому періоді.
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Основними вихідними передумовами планування доходів банку є розроблена програма, яка
визначає обсяги та склад наданих послуг на майбутній період; сума доходів, яка забезпечить умови
ефективного розвитку банку в плановому періоді; розроблена цінова політика банку.
Основні етапи планування доходів банку [3, c. 55]:
1 етап. Аналіз доходів банку в передплановому періоді. Він спрямований на пошук можливостей
збільшення доходів, забезпечення планових їх розрахунків необхідними інформативними показниками. В
процесі здійснення такого аналізу вивчаються: а) динаміка загальної суми доходів банку в передплановому
періоді. б) рівномірність формування доходу банку. в) співставлення чистого та валового доходів банку в
періоді, що аналізується. г) основні фактори, які впливають на зміну суми доходів банку в плановому
періоді.
2 етап. Оцінка та прогнозування кон‘юнктури ринку банківських продуктів. Вивчення кон‘юнктури
ринку банківських продуктів в процесі управління доходами банку включає наступні етапи: а) поточне
спостереження за ринковою активністю. б) оцінка поточної кон‘юнктури ринку банківських послуг.
в) прогнозування кон‘юнктури ринку банківських послуг.
3 етап. Розрахунок планової суми різних видів доходів. Ці розрахунки здійснюються на основі
використання розробленої програми надання послуг та здійснення банківських операцій в майбутньому
періоді, враховуючи цінову політику банку.
4 етап. Розробка системи заходів по забезпеченню виконання плану доходів. Система цих заходів
розробляється в розрізі наступних напрямків: а) ефективна реалізація розробленої цінової політики;
б) використання сприятливої кон‘юнктури ринку; в) покращення рівня обслуговування клієнтів;
г) інтенсифікація рекламної та інформаційної діяльності; д) розвиток мережі філій та відділень та інші
заходи.
При управлінні доходами основна увага приділяється активним операціям, тому що основним
джерелом доходів банку є доходи від активних операцій, тому їх ефективність в найбільшій мірі визначає
кінцевий фінансовий результат [11, c. 55].
На ефективність активних операцій впливають: прибутковість активної операції – прямо пропорційна
рівню її ризиковості, тому вибір конкретних активних операцій залежить від загальної стратегії банку та
його схильності до ризику. Відповідно до цього виділяють наступні підходи до управління
доходами [10, c. 61]: консервативний підхід – орієнтація банку на операції з обмеженим, але високо
надійним і стабільним доходом; агресивний - приоритетна орієнтація на максимізацію прибуткових
операцій, не зважаючи на рівень ризику, пов‘язаний з їх проведенням; поміркований – диверсифікація
операцій банку, тобто раціональне співвідношення між високоприбутковими та надійними операціями.
Залежно від обраної стратегії банку обирається стратегія управління активними операціями, які
забезпечують доходи банку [1, c. 99]. Наступним напрямком управління доходами є зниження питомої ваги
непродуктивних активів.
Основними завданнями по мінімізації непродуктивних активів є: - використання всіх наявних у банку
можливостей по зменшенню розміру обов‘язкових резервів; - оперативне управління фінансовими
ресурсами, тобто надлишок ліквідних коштів необхідно інвестувати в короткострокові активи; - зниження
питомої ваги тих операцій, що сприяють збільшенню питомої ваги непродуктивних активів в частині
безнадійних кредитів або цінних паперів, що не приносять доходів шляхом ефективного ризик менеджменту; - розробка оптимальної процентної політики, яка передбачає визначення оптимального на
розрахунковий момент часу діапазону між середніми процентами по залученим коштам та середніми
процентами по розміщеним коштам.
Зростання банківських витрат, яке не узгоджується із збільшенням його доходів, може істотно
погіршити фінансовий стан навіть крупного та авторитетного банку.
За результатами дослідження теоретичних основ аналізу доходів банку було встановлено, що
доходи банку являють собою збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення
зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок
внесків акціонерів). Важливість аналізу доходів банку полягає у тому, що доходи є базою для розвитку його
діяльності. Доходи банку класифікуються за різними ознаками: за видами діяльності, за джерелами
виникнення, з огляду на ймовірність їх сплати боржником.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ
Ефективність управління багато в чому залежить від того, в якій мірі керуючий суб'єкт володіє
повною, достовірною, а головне оперативною інформацією про об'єкт в цілому або його окремих
параметрах, про особливості і закономірності його розвитку. Головним джерелом інформації про персонал
як об'єкт управління виступає його комплексна оцінка. Ситуація, що склалася в країні, організаційні,
фінансово-економічні проблеми вимагають повної реалізації інтелектуальних, ділових, професійних
якостей працівників всіх рівнів.
В умовах нестабільності оцінка персоналу набуває особливого змісту. У період кризи і мінімізації
витрат на персонал скорочуються соціальні пакети, відбуваються масові скорочення працівників, кожен
співробітник розглядається як одиниця для інвестування капіталу. Для того щоб правильно розмістити
капіталовкладення, важливо чітко уявляти про можливості кожного працівника організації. В умовах кризи
особливо важливим стає збереження найбільш ефективних співробітників.
Проблеми, пов‘язані з оцінюванням персоналу, досліджували такі вчені, як Балабанова Л.В.,
Данюк В.М., Дмитренко Г.А., Завіновська Г.Т., Карякін А.М., Колот А.М, Корнюшин В.Ю.,
Крушельницька О.В., Максименко Т.М., Мельничук Д.П., Нижник В.М., Савченко В.А., Сардак О.В. та інші.
Зокрема, в працях вищезгаданих вчених висвітлювалися актуальні питання теорії і практики процедури
оцінки персоналу, визначаються шляхи вдосконалення існуючої системи оцінки персоналу. У зв‘язку з цим,
Балабанова Л.В. розглядає оцінювання персоналу як цілеспрямований процес встановлення відповідності
якісних характеристик персоналу (здібностей, властивостей) вимогам посади або робочого місця [1, с. 24].
Виходячи із досліджень авторів можна стверджувати, що галузь використання оцінки персоналу
досить широка. Досліджуючи питання оцінки персоналу, ми дійшли думки, що при оцінки персоналу
створюються стандарти діяльності та поведінки, а щодо цих стандартів оцінюється фактичний стан
діяльності як працівника так і підприємства в цілому.
Оцінка персоналу, так чи інакше, проводиться на кожному етапі роботи з персоналом. Позапланова
оцінка проводиться, коли керівництво змушене вдатися до даної процедури, наприклад, при наймі нового
працівника, під час проходження новим співробітником випробування, при виявленні будь-яких проблем у
взаємодіях між підрозділами або реорганізації підприємства, клопотанням співробітника про підвищення
окладу або перекладі на нову посаду тощо. Планова оцінка персоналу зазвичай проводиться з ініціативи
керівництва, так як дозволяє проаналізувати стан справ всередині підприємства і допомагає в побудові
стратегії подальшого розвитку.
Оцінити рівень професіоналізму працівників досить складна задача. Існує величезна кількість
методів і способів оцінки, що дають різні за рівнем об‘єктивності і точності результати, однак, жоден з них
не є досконалим і достатньо розробленим.
Розглянемо деякі напрямки використання оцінки персоналу:
- обґрунтування рішень в області стимулювання персоналу;
- визначення кандидатів до зарахування в кадровий резерв;
- визначення потреб у навчанні;
- визначення результатів діяльності за певний період;
- аудит людських ресурсів;
- залучення потрібних спеціалістів;
- визначення кандидатів на скорочення;
- накладення дисциплінарних стягнень [3].
Найбільш популярними методами оцінки персоналу є:
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- аналіз документації - ознайомлення з резюме, письмовими рекомендаціями, документами про
освіту, кваліфікацією, характеристиками керівників тощо. Здійснюється оцінка достовірності поданих
матеріалів;
- тестування з психологічним параметрам - для отримання результатів оцінки характеристик
особистості в кількісному і описовому вигляді.
- оцінювання робочих поведінкових характеристик, співбесіда зі співробітником для його оцінки;
- тестування за професійними тестами - для конкретних робітничих професій, посад для
виявлення основних навичок і знань;
- бізнес-есе - оцінювання на можливість вирішення в обмежений часовий відрізок певної виробничої
проблеми, виявлення здібностей стратегічного бачення у співробітника, вміння знаходити алгоритм
вирішення конкретних робочих питань;
- ранжування - проведення порівняльного аналізу співробітників в конкретному підрозділі;
- оцінка персоналу за компетенціями - обрані характеристики поведінки, що показують, наскільки
якісно виконуються поставлені завдання на конкретній посаді;
- 360 градусів - обробка інформації про дії працівника в робочому середовищі, наявності необхідних
ділових якостей. Ці дані надходять від співробітників, клієнтів, колег, підлеглих тощо;
- кадровий аудит - дозволяє оцінити наскільки ефективно працює система управління персоналом в
плані виконання стратегії, завдань, досягнення поставлених перед підприємством цілей. Цей метод також
дозволяє виявити зони ризику і розвитку;
- атестація - оцінюється, наскільки діяльність співробітника відповідає стандартним вимогам на
конкретному робочому місці відповідно до займаної посади;
- тест-кейси - методика, яка представляє собою структурований опис певної виробничої ситуації,
яку співробітник повинен проаналізувати, щоб знайти найбільш ефективне рішення.
Під час впровадження оцінки персоналу необхідно правильно вибрати методику, так як часто обрані
методи на практиці не відповідають рівню зрілості підприємства.
При цьому один з перерахованих вище методів не є бездоганним. Найбільш об'єктивна оцінка
досягається при поєднанні і одночасно використовується кілька методів. Однак на практиці все ж
доводиться вибирати, якому з варіантів оцінки віддати перевагу.
Чим більше людей буде залучено до оцінки, тим точнішим будуть її результати. До оцінки
працівників можуть бути залучені:
- керівник;
- колеги;
- підлеглі керівника;
- незалежні фахівці;
- безпосередньо працівники;
- споживачі товарів і послуг.
Для отримання об'єктивного результату потрібно вірно відмітити об'єктивні показники, за якими буде
оцінюватися персонал.
Також при відборі кандидатів на вакантну посаду робиться акцент на облік таких особистих якостей
як: професіоналізм, стратегічне мислення, висока самоорганізованість і працездатність, цілеспрямованість
і ініціативність, здатність приймати оптимальні рішення, організаторські здібності, комунікабельність,
стресостійкість [4].
Таким чином, в процесі оцінки персоналу виникають як помилки так і труднощі, про які потрібно
знати заздалегідь. Вони можуть бути пов'язані з наступними обставинами:
- помилкове зрівнювання працівників;
- низька їх диференціація;
- перенасиченість інформацією;
- недостатність критеріїв;
- помилкова поблажливість;
- судження на основі власних характеристик [2].
- Фахівці, які проводять оцінку роботи персоналу, можуть бути класифіковані як оцінювачі:
- з високою диференціацією (той, хто оцінює якості працівників у великому діапазоні, з безліччю
градації);
- з низькою диференціацією (хто використовує обмежену кількість критеріїв і їх невеликий розмах).
На підставі результатів оцінки, співробітнику повинен надаватися зворотний зв'язок за результатами
оцінки і розроблятися план розвитку на найближчий період.
Результати оцінки діяльності персоналу повинні бути систематизовані, структуровані з метою
отримання реальної картини стану. Ця процедура дозволяє: виявити поточний стан компетентності
персоналу; визначити відповідність кваліфікації працівників тактичним завданням і цілям підприємства;
оцінити професійний внесок персоналу в ефективну роботу підприємства; застосовувати в адекватних
розмірах винагороду співробітників відповідно до їх кваліфікації; виявити відповідність співробітника його
посадовими обов'язками; визначити пріоритетні завдання під час проведення наступної оцінки роботи
персоналу; ідентифікувати можливі ризики; проаналізувати слабкі та сильні сторони персоналу; намітити
напрямки для розвитку [5].
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Реалізація заходів з оцінки персоналу - це серйозний крок, який дозволяє оптимізувати діяльність
підприємства на кожній ділянці. В результаті ефективність роботи співробітників підвищуються їх
мотивація, персонал стає більш компетентним і продуктивним.
Таким чином, узагальнюючи вищесказане, можна констатувати, що оцінка персоналу несе в собі
величезну інформаційне, аналітичне та контрольне значення.
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(Львів, Україна)
РОЛЬ БІЗНЕ-ОСВІТИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Розвиток підприємницького середовища в Україні, відкриття нових ринків збуту в Європі та світі,
жорстка конкурентна боротьба, впровадження нових технологій у виробництво та управління,
використання сучасних форм фінансування бізнес-проектів обумовлює виникнення проблеми браку
професійних знань і вмінь керівників підприємств малого та середнього бізнесу. [1; 59]
Проблема людських ресурсів і виховання нового покоління керівників та менеджерів, які були б
здатні управляти сучасними підприємствами та організаціями, є критичною з моменту ринкових
перетворень в Україні. Серед чинників, що обмежують зростання підприємств (недосконале законодавство
в галузі підприємництва, високі податки, застарілі обладнання та технології тощо), не останнє місце
посідає брак менеджерів і керівників з ринковим мисленням. Без формування у власників, керівників та
менеджерів підприємств нового стилю управління і мислення зростання підприємств та економіки країни
неможливе. Таким чином, має змінитись ставлення керівників організацій до освіти та програм підготовки з
бізнесу та менеджменту як менеджерів вищої ланки, так і технічного персоналу.
Бізнес-освіта є найдинамічнішим сегментом ринку. Стрімкому розвитку цієї галузі послуг сприяли
ринкові відносини, гостра потреба в ефективному управлінні, вимушений перехід наукових та інженерних
кадрів у бізнес.
Загальновизнано, що на українському ринку бізнес-освіти головним споживачем є студент. Але
потрібно прийняти реалістичну модель сьогоднішньої освіти, в якій студент - це продукція, а працедавець це споживач. Як тільки визначаються ці позиції, зразу ж виникають додаткові складнощі, так звані "больові
точки".
 Перша "больова точка" бізнес-освіти - якість власників і працедавців.
 Друга - наявність несумлінних конкурентів.
 Третя "больова точка" - конфлікт між системами управління університетом і бізнес-школою.
 Четверта - відсутність системного підходу до забезпечення якості.
Саме з такими проблемами стикається бізнес-освіта в Україні.
Існують різні національні традиції, проте незаперечний той факт, що сучасний світовий бізнес і
бізнес-освіта багато в чому базуються на американській моделі. Це не дивно, адже США — найбільш
розвинена й динамічна країна, її економіка домінує в усьому світі. Однак попри повсюдну американізацію
бізнес-освіти, національна культура відіграє дуже важливу роль. Для формування української моделі
бізнес-освіти, потрібно поєднати кращий світовий досвід і українські практичні напрацювання у процесі
щоденної роботи з українським бізнесом.
Розглядаючи українську бізнес-освіту в термінах періодизації життєвих циклів, можна сміливо
стверджувати, що дитинство вона вже подолала. На черзі - підлітковий період. З періодом дитинства
пов'язані короткотермінові семінари і тренінги, що сприяють вирішенню актуальних проблем менеджерів у
міру їх виникнення, бажання українських слухачів пізнати "все, тут і зараз", відкриття перших
довготермінових програм за допомогою зарубіжних колег, не завжди якісні переклади зарубіжних
підручників. В дитинстві відбувалося і відбувається формування бізнес-шкіл і потреб клієнтів-менеджерів у
якісному і престижному навчанні, аналізувався і узагальнювався досвід програм МВА. Для підліткового
періоду буде характерна поява нових методичних підходів, навчальної літератури і викладачів, які здатні
не обмежуватися західним досвідом, враховувати особливості українського ринку, власну консультаційну
практику.
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Суттєвий вплив державних і громадських організацій на розвиток підприємництва обумовлює
необхідність навчання не тільки підприємців, а й представників влади, інфраструктурних елементів з
метою створення єдиної системи підприємницького середовища, однакового вектора мислення бізнесу,
влади, консультантів і громадських діячів.
Менеджмент-освіта створює базу для успіху всіх, хто навчається, незалежно від того, які цілі в житті
стоять перед ними. Студентам, які планують у майбутньому стати підприємцями, насамперед варто
розібратися в принципах ведення бізнесу. Молоді люди, чиє майбутнє буде пов‘язане з такими сферами,
як медицина, юриспруденція, наука, також мають розуміти: без знання принципів ведення бізнесу їхня
діяльність навряд чи буде успішною. Адже такі функціональні підрозділи бізнесу, як маркетинг,
менеджмент, бухгалтерський облік, виробництво та фінанси, мусять працювати разом. Крім того,
необхідно оволодіти основними прийомами комунікацій, розрахунків і розв‘язання різноманітних проблем.
Величезна увага приділяється вмінню приймати правильні рішення, набуттю ефективних навичок
мислення в процесі аналізу, синтезу й оцінювання інформації.
Визначення ролі бізнес-освіти потребує уточнення самого поняття «бізнес-освіта». На думку
Л. І. Євенко, «бізнес-освіта – це освітня діяльність з підготовки людей, що беруть участь у виконанні
функції управління на підприємствах і в господарських організаціях, які діють в умовах ринку і ставлять
своєю головною метою отримання прибутку» У літературі також існує визначення бізнес-освіти як
навчання, межі якого достатньо широкі – від освіти школярів і першої вищої освіти до підвищення
кваліфікації керівників вищої ланки корпорацій. [4; 5]Хоча дане визначення є досить суперечливим через
спрямованість цього типу освіти на людей з достатнім базовим рівнем, однак воно все ж таки дозволяє
виховувати підприємницькі здібності вже з початку навчання.
Узагальнюючи думки теоретиків і практиків, можна констатувати, що бізнес-освіта – це комплекс
освітніх послуг у вигляді широкого кола програм підготовки, перепідготовки та підвищення рівня
кваліфікації керівників підприємств вищої і середньої ланки, приватних підприємців, що надаються різними
освітніми закладами (навчальними та тренінговими центрами, бізнес-школами, організаціями підтримки
підприємництва, вищими навчальними закладами) та передають теоретичні і практичні навички і знання (в
галузі управління людьми, фінансами, часом тощо), необхідні для управління бізнесом з метою
підвищення ефективності діяльності цих підприємств та особистого кар‘єрного зростання.
Управлінська освіта, виступаючи самостійним видом бізнесу з відповідною інфраструктурою у
вигляді вищих навчальних закладів, організацій підтримки підприємництва, навчальних і тренінгових
центрів, бізнес-шкіл і електронних онлайн систем, функціонує для надання сучасних знань керівникам
вищої і середньої ланки та операційним менеджерам на всіх етапах діяльності підприємства
(проектування, виробництво, просування продукції чи послуг, сервісне обслуговування тощо). Отже, вона
має забезпечувати постійне оновлення знань за багатьма сферами управління (фінансами, інформацією,
кадрами, обладнанням, технологіями тощо). [1; 61]
Дослідження дозволили виявити значну роль бізнес-освіти, оскільки вона:
– забезпечує постійне оновлення знань у підприємницькому середовищі;
– обумовлює міждисциплінарність знань;
– стимулює підприємства впроваджувати сучасні підходи до ведення бізнесу, користуватися
наявними елементами інфраструктури завдяки інноваційним продуктам, що постійно пропонуються
навчальними центрами та бізнес-школами;
– сприяє координації підготовки і перепідготовки персоналу підприємств, притоку в сектор малого і
середнього бізнесу більш кваліфікованих фахівців.
У світовій практиці існують дві моделі організації системи бізнес-освіти: «традиційна»
(континентальна європейська або німецька) і «нова» (американська). Перша заснована на чіткому
розділенні вищої професійної освіти за інженерними, економічними, гуманітарними науками в
університетах, з одного боку, і підготовки кадрів для бізнесу і менеджменту в системі додаткової
(післявузівської) освіти – з іншого. [4; 56]
Для цієї моделі найбільш конструктивним є розподіл управлінської освіти на «до-досвідне» і «післядосвідне» залежно від того, чи мав підприємець досвід практичної роботи у сфері менеджменту: в
першому випадку – зовсім не мав; у другому – він вже перебуває на управлінській посаді. На відміну від
традиційної, «нова» модель базується на створенні шкіл бізнесу як основних центрів освіти для бізнесу і
менеджменту. В рамках цієї моделі відповідними навчальними центрами також пропонуються різноманітні
програми підвищення кваліфікації менеджерів незалежно від того, закінчили вони школу бізнесу чи ні.
На нашу думку, перша модель є більш прийнятною для України, адже ефективне навчання основам
бізнесової діяльності, формування навичок партнерства та прагнення до змін можливе завдяки поєднанню
існуючої системи навчання у вищій школі та тренінгових бізнес-програм. При цьому доцільно враховувати
мету здобуття бізнес-освіти керівниками та менеджерами середньої ланки підприємств. А тому за
показником первинності процесів (освіти чи ведення бізнесу) запропонуємо такі модифікації моделі:
1) «освіта для бізнесу» – бізнес-навчання з метою самовдосконалення, самореалізації задля пошуку
нових сфер діяльності чи нового місця роботи керівником;
2) «бізнес-освіта» – навчання керівників з метою розвитку свого бізнесу, удосконалення системи
управління підприємством;
3) «навчання в процесі ведення бізнесу» (коучинг, наставництво тощо).
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Отже, модель поєднання існуючої системи навчання у вищій школі та тренінгових бізнес-програм
має стати базовою для розвитку в Україні системи регіональних освітніх центрів бізнес-навчання.
Основна функція таких центрів має полягати передусім у формуванні класу підприємців,
сприйнятливих до інноваційних змін. Найімовірніше, їх засновниками мають стати регіональні органи
влади (департаменти та управління економіки, регіональні фонди підтримки підприємництва) за
безпосередньої участі громадських організацій і бізнес-асоціацій (торгово-промислові палати, спілка
промисловців і підприємців, федерація роботодавців тощо) та активних підприємців. [5; 32]
Основним завданням центральних органів влади є розвиток інституційної бази та методологічної
основи бізнес-освіти. Окрім цього необхідним є здійснення комплексної оцінки інтелектуальних ресурсів з
метою визначення ефективності створення центрів бізнес-освіти, а також систематичного статистичного
спостереження щодо впливу проведених освітніх програм на розвиток підприємницького середовища. Крім
цього необхідно визначити пріоритетні напрями та сформувати політику стимулювання організації
регіональних освітніх центрів бізнес-навчання з боку регіональної влади та бізнесу. Їх створення має
базуватися не лише на комерційній вигоді зацікавлених осіб, а й мати вагомий соціальний вплив з метою
підвищення культури підприємництва.
Дієвим важелем створення регіональних центрів бізнес-освіти може бути допомога міжнародних
організацій у вигляді грантових програм фінансування. [1; 66]
Проведені дослідження щодо місця бізнес-освіти в системі вищої освіти дозволили:
1) уточнити поняття «бізнес-освіта», яке запропоновано розуміти як комплекс освітніх послуг, у
вигляді широкого кола програм підготовки, перепідготовки і підвищення рівня кваліфікації керівників вищої і
середньої ланки підприємств, приватних підприємців, що надаються різними освітніми закладами
(навчальними та тренінговими центрами, бізнес-школами, організаціями підтримки підприємництва,
вищими навчальними закладами) та передають теоретичні і практичні навички і знання в сфері управління
людьми, фінансами, тощо, часом необхідні для управління бізнесом з метою підвищення ефективності
діяльності цих підприємств та особистого кар‘єрного зростання;
2) виявити її роль у системі вищої освіти завдяки тому, що вона: забезпечує постійне оновлення
знань у підприємницькому середовищі; обумовлює міждисциплінарність знань; стимулює підприємства
впроваджувати сучасні підходи до ведення бізнесу, користуватися наявними елементами інфраструктури
завдяки інноваційним продуктам, що постійно пропонуються навчальними центрами та бізнес-школами;
сприяє координації підготовки і перепідготовки персоналу підприємств, притоку до сектора малого і
середнього бізнесу більш кваліфікованих фахівців;
3) довести доцільність застосування в Україні моделі бізнес-освіти, заснованої на поєднанні існуючої
системи навчання у вищій школі та тренінгових бізнес-програм. Окрім цього, залежно від мети здобуття
бізнес-освіти, запропоновано модифікації моделі: «освіта для бізнесу», «бізнес-освіта», «навчання в
процесі ведення бізнесу», які обумовлюють первинність процесу отримання знань – отримання освіти чи
ведення бізнесу;
4) беручи до уваги неминучу подальшу відкритість України для міжнародної конкурентності у всіх
сферах економіки, вступ до Світової організації торгівлі і прийнятого вектора європейської інтеграції,
одним із стратегічно важливих довгострокових чинників конкурентноздатності України стає власне
конкурентноздатність її бізнес-освіти, рівень розвитку і якість якої мусять відповідати чинним міжнародним
стандартам і найкращій світовій практиці. Представники сучасного українського бізнесу все більш
професійно орієнтуються в цих стандартах, тому з кожним роком збільшують фінансування навчання своїх
менеджерів на гнучких програмах МВА, які вже сьогодні активно пропонуються європейськими бізнесшколами в Україні та за її межами.
5) запропонувати концепцію створення регіональних освітніх центрів бізнес-навчання на основі
тісного взаємозв‘язку регіональних органів влади, громадських організацій та інших елементів
інфраструктури підприємництва.
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
НА ОСНОВІ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ
Молодь – це та категорія населення, від якої безпосередньо залежить розвиток нашої країни. Молоді
люди володіють необхідним потенціалом, реалізація якого найближчим часом може істотно поліпшити
соціально-економічне становище суспільства і відродити національні та духовні надбання українського
народу. Відповідно до Закону України ―Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні‖, до молоді відносяться громадяни України віком від 14 до 35 років [1].
Однією з найважливіших проблем є молодіжне безробіття. Понад 40% української молоді прагнуть
влаштуватися на роботу за кордоном через фінансовий песимізм і зневірення у фінансову спроможність у
своїй країні, і тим самим вкладають свій потенціал у розвиток іншої країни.
За даними Державної служби статистики, на сьогоднішній день 34% офіційно зареєстрованих
безробітних – це молодь у віці до 35 років. В Україні немає ефективного законодавчо закріпленого
механізму, який би гарантував молодим спеціалістам перше робоче місце. Саме тому необхідно
переймати досвід розвинутих країн і створювати умови для самозайнятості молодого
покоління. Неможливо не погодитись, що формування досконалих ринкових відносин не буде існувати без
ефективного функціонування підприємницької діяльності, що вимагає створення умов, які сприяють
організації підприємництва усіх категорій населення і молоді в першу чергу.
Молодіжне підприємництво являє собою особливий вид економічної активності молоді, спрямований
на досягнення економічних інтересів, розкриття творчого потенціалу та самореалізацію молоді. Молодіжне
підприємництво, забезпечуючи зайнятість молоді, реалізується в таких функціях, як економічна, соціальна,
ресурсна, демографічна, політична [2].
Підтримка та розвиток молодіжного підприємництва, як з боку державних органів управління, так і
міжнародних та громадських організацій, є запорукою підвищення рівня зайнятості серед молоді та
створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Тим паче, що в Україні 42,5 % молодих
людей вважають, що «Бізнесмени» та «Підприємці» відносяться до ТОП-5 професій, що дають можливість
досягнути успіху в житті.
Найбільшу зацікавленість представляє досвід країн Євросоюзу і США щодо створення умов для
розвитку молодіжного підприємництва, оскільки в цих країнах частка малого та середнього бізнесу
становить майже 95%. Близько 24% економічно активного населення США – молодь, близько 6 млн.
молодих людей займається бізнесом.
На даному етапі розвитку молодіжного підприємництва можна розглядати 4 сценарії розвитку:
 Оптимістичний (максимальні зміни);
 Оптимальний (за розвитком США);
 Оптимальний (за розвитком ЄС);
 Песимістичний (мінімальні зміни).
Перелік основних заходів Оптимістичного сценарію (максимальні зміни) включає наступні дії:
 підтримка топ бізнесменами молодих підприємців через програми навчання і розвитку бізнесу –
топові бізнесмени будуть допомагати і ділитися власним досвідом, що дасть можливість вчитися на
власних помилках і залучати бізнесменів як своїх інвесторів;
 бізнес-простір при університетах (бізнес-кампуси, дискусійні клуби, консультаційні організації і т.п.)
– створення на студентському етапі життя платформи для обговорення власних бізнес ідей;
 фонди (корпоративні, венчурні, благодійні, файндрайзінг, краудфандінг) – допомагатимуть
фінансово молодим підприємцям;
 бізнес-акселератори та інкубатори - допомагають у розвитку і доопрацюванні різних бізнес ідей, що
приведе до збільшення кількості цікавих бізнес проектів – вони нададуть можливість також допомогти з
отриманням фінансування, що теж мотивує молодіжних підприємців;
 удосконалення регулювання молодіжного ринку праці;
 методичне, організаційне та інформаційне забезпечення розвитку молодіжного підприємництва;
 будь-який розвиток інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва;
 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва;
 виробничо-маркетингова підтримка молодіжного підприємництва;
 покращення рівня освіти молоді – одна із головних причин, провалу і страху молоді до відкриття
бізнесу, покращення рівня знань молоді сприятиме до збільшення компетенції що в свою чергу призведе
до більшої зайнятості молоді а також збільшення приватного підприємництва серед молоді.
 програма підтримки з боку держави - відсутність стартового капіталу вагома причина для того щоб
відкласти відкриття власної справи, у разі появи программи яка б змогла молодим новаторам необхідні
кошти за «адекватною» ставкою %, кількість підприємців серед молоді зростала б в геометричній прогресії.
У такому випадку також зросте і % зайнятих серед молоді, а бюджет отримає додаткові надходження від
малого бізнесу.
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 правовий захист молодих підприємців – взятки, вимагання та інші незаконні способи збагачення
також лякають кожного потенційного підприємця, у разі якщо держава забезпечить прозорість і контроль
над органами які приймають участь в процесі реєстрації нового підприємства, зникне ще один барєр для
започаткування власної справи.
Очікувані результати реалізації програми:
- збільшення кількості молодіжних підприємств на 35%;
- збільшення кількості робочих місць на 25- 45%;
- насичення ринку конкурентоспроможними товарами й послугами місцевого виробництва;
- підвищення ефективності діяльності селянсько-фермерських господарств;
- приріст обсягів виробництва молодіжних підприємств по всіх галузях економіки на 20-24%;
- підвищення соціальної ефективності за рахунок підвищення рівня зайнятості молоді і вирішення
проблеми дитячої праці;
- збільшення податкових надходжень у бюджети всіх рівнів від сфери молодіжного підприємництва
на 25-40%.
Ця програма дає максимально високе зростання молодіжного бізнесу.
Ймовірність здійснення даної програми складає 25%.
Реалізація Песимістичного сценарію (мінімальні зміни) щодо забезпечення зайнятості молоді на
основі розвитку молодіжного підприємництва визначаються її кінцевою метою та має полягати:
- у створенні правових, економічних, організаційних умов для розвитку молодіжного підприємництва
в Україні;
- у подоланні адміністративних бар'єрів на шляху розвитку молодіжного підприємництва;
- у наданні методичної, інформаційної, консультаційної, освітньої й правової підтримки молодіжного
підприємництва;
Очікувані результати реалізації програми:
- збільшення кількості молодіжних підприємств на 7%;
- збільшення кількості робочих місць на 3-9%;
- приріст обсягів виробництва молодіжних підприємств по всіх галузях економіки на 4-8%;
- підвищення соціальної ефективності за рахунок підвищення рівня зайнятості молоді і вирішення
проблеми дитячої праці;
- збільшення податкових надходжень у бюджети всіх рівнів від сфери молодіжного підприємництва
на 5-10%.
Ця програма дає низьке зростання молодіжного бізнесу.
Ймовірність здійснення даної програми складає 25%.
Якщо поглянути на закордонну практику, то широкий досвід організації самозайнятості молоді мають
економічно розвинені країни. Вільний розвиток підприємництва є одним із атрибутів громадянського
суспільства, що дає право кожному громадянину власними силами покращувати особистий добробут та
добробут своєї сім‘ї. Одним із найбільших прагнень сучасної молоді є досягнення особистої і фінансової
свободи, але страх відповідальності, брак коштів та знань, і просто невпевненість у собі змушує молодих
людей відкладати у довгий ящик відкриття власної справи.
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Світова фінансова криза 2007-2008 рр. та європейська суверенна боргова криза 2010-2011 р.
виявили слабкі місця у регулюванні банківської діяльності в Європейському Союзі.
Одним з найбільш проблемних питань виявилося те, що, незважаючи на встановлення на рівні
права ЄС єдиних вимог до діяльності кредитних установ, практика пруденційного регулювання з боку
національних органів держав-членів ЄС значно відрізнялася. Окрім цього, дії окремих держав з надання
значної фінансової підтримки приватним банкам та позичальникам призводили до зростання суверенних
боргів держав, що підривало основи макроекономічної стабільності в ЄС. В свою чергу, зростання
зовнішніх боргів держав створювало значні ризики та передумови для нестабільності банківського сектора
ЄС. У зв‘язку з цим, на Саміті держав-членів єврозони 29.06.2012 було прийнято рішення про створення
Європейського банківського союзу. [4]

40
Банківська інтеграція в Західній Європі формувалася задовго до створення Європейського Союзу
(далі - ЄС) і починалася з елементів валютної інтеграції. Римському договору, що закріпив його створення,
передували угода про багатосторонні валютні компенсації між Францією, Італією, Бельгією, Нідерландами,
Люксембургом і Німеччиною, яка приєдналася до них з 1947 р. Однак процес інтеграції в банківській сфері
починається на стадії формування економічного й валютного союзу, у межах якого забезпечується вільне
переміщення товарів, послуг, капіталів, валют на основі рівних умов конкуренції та уніфікації
законодавства у цій сфері.
Європейська банківська система, започаткована ще в перші повоєнні роки, є результатом і водночас
одним з важливих інструментів європейської інтеграції та Європейської валютної системи. Створення
ефективно діючої банківської системи потребувало не тільки кардинальних змін на законодавчому рівні
країн, що увійшли до складу валютного союзу, але й прийняття уніфікованих вимог усіма країнамичленами. Процеси реорганізації банківських систем країн Європейського валютного союзу та створення
Європейської банківської системи пройшли декілька важливих етапів розвитку.
На першому етапі (1971-1974 pp.) передбачалися звуження меж коливань валютних курсів спочатку
до ±1,2 %, а потім до 0 %, запровадження повної взаємної оборотності валют, уніфікація валютної політики
на основі її гармонізації й координації, узгодження економічної, фінансової та грошово-кредитної політики.
Другий етап (1975-1976 pp.) мав характеризуватися завершенням зазначених заходів. Основою третього
етапу (1977-1979 pp.) мали стати: передача наднаціональним органам ЄС деяких повноважень, що
належали національним урядам, створення європейської валюти з метою вирівнювання валютних курсів і
цін на базі фіксованих паритетів. Планувалося створення єдиної бюджетної системи, оптимізація
діяльності банків і банківського законодавства. Ставилося завдання заснувати загальний центр для
вирішення валютно-фінансових питань та об'єднати центральні банки ЄС за прикладом Федеральної
резервної системи США для гармонізації грошово-кредитної і валютної політики. [2]
Тривалий застій у створенні Європейської банківської системи продовжувався із середини 70-х до
середини 80-х років. Ситуація стала якісно змінюватися в 80-х роках. До цього часу посилилися економічна
взаємозалежність і міждержавне регулювання. Була сформована розгалужена інституційно-організаційна
структура.
Наступна спроба створити Європейську банківську систему була пов'язана з трансформацією
Європейського валютного союзу у Європейську валютну систему. Суть розвитку зазначених процесів
визначалася реалізацією пропозицій голови Комісії ЄС Ж. Делора, які після відповідного їх схвалення у
квітні 1989р. Радою ЄС отримали назву «План Делора». Він передбачав поетапну трансформацію
Європейської валютної системи в Європейський валютний союз - не просто глибоку валютну інтеграцію, а
утворення спільного для країн-членів ЄС Європейського центрального банку і заміну в перспективі
національних грошових одиниць єдиною валютою співтовариства.[2]
Важливою подією на шляху реалізації «Плану Делора» стало підписання у лютому 1992 р. в
м. Маастрихт і (Нідерланди) Маастрихтської угоди, яка визначила інституціональні та правові засади ЄВС.
Угодою окреслено основні передумови утворення ЄВС: здійснення країнами ЄС повної необмеженої
конвертованості національних валют, абсолютної лібералізації руху капіталів, інтеграції банківських та
інших фінансових ринків, суворої фіксації(без будь-яких граничних допущень) валютних курсів. Визначено
основні етапи становлення Європейської банківської системи.
Основним підсумком першого етапу, який почався у 1992 році та завершився на початку 1994p.,
стала ратифікація Маастрихтської угоди всіма країнами-учасницями; повна лібералізація у межах ЄС
міграції капіталу; здійснення системи заходів, спрямованих на наближення темпів інфляції до рівня країн,
які мають найсприятливіші для цього показники (таблиця 17.1); скорочення бюджетних дефіцитів.
Другий етап (1 січня 1994 р. - 31 грудня 1998 р.) був присвячений подальшій підготовці країн-член і в
до введення євро. Головною подією у створенні організаційної структури для переходу на єдину валюту
стало заснування Європейського валютного інституту, що виступав як прообраз Європейського
центрального банку (далі - ЄЦБ), основним завданням якого стало визначення правових, організаційних і
матеріально-технічних передумов, необхідних ЄЦБ для виконання своїх функцій, починаючи із третього
етапу. Європейський валютний інститут відповідав також за посилення координації грошово-кредитної
політики країн-членів напередодні становлення економічного й валютного союзу і міг виносити
рекомендації національним центральним банкам. На даному етапі відбулися такі інтеграційні процеси:
- прийняття законодавства, що забороняє підтримку діяльності державного сектору шляхом
кредитування центральними банками його підприємств й організацій у країнах-членах, так само як і пряме
придбання центральними банками боргів держави.;
- прийняття законодавства, що скасовує привілейований доступ підприємств й організацій
державного сектору до ресурсів фінансових інститутів;
- затвердження законодавчих актів, що забороняють брати на себе зобов'язання державного сектору
однієї із країн-членів іншою країною-членом або ЄС у цілому;
- формулювання вимоги про те, що країни-учасниці повинні докладати зусилля для недопущення
надмірного дефіциту державних фінансів (показник бюджетного дефіциту не вище 3 % ВВП і величина
державного боргу не вище 60 % ВВП);
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- прийняття національного законодавства, що надає центральним банкам країн-учасниць статутну
незалежність від їх урядів, для того щоб зрівняти їх правовий статус із аналогічним статусом, наданим
ЄЦБ. [2]
До кінця другого етапу відбулося помітне зближення основних макроекономічних показників країнучасниць ЄВС, були досягнуті реальні успіхи в забезпеченні стабільності цін, оздоровленні державних
фінансів, зниженні довгострокових процентних ставок, стабілізації обмінних курсів національних валют.
Не всі європейські країни відповідали умовам для введення Євро. Серед них були такі
країни:Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди,
Австрія, Португалія, Швеція, Англія, Фінляндія. [1]
Третій етап (1 січня 1999 р. - 1 липня 2002 р.) став етапом практичного переходу країн-членів на
єдину валюту. З 1 січня 1999 р. були зафіксовані валютні курси євро до національних валют країнучасниць зони євро, а євро стало їх спільною валютою. Відбулася також заміна екю на євро у
співвідношенні 1:1.
Почала свою діяльність Європейська система центральних банків (далі - ЄСЦБ), що включає в себе
ЄЦБ і центральні банки країн, що перейшли на євро. [2]
Інтеграційні процеси в банківській сфері країн ЄС можна розглядати на двох рівнях: макро- та
мікрорівнях.
На мікрорівні проходить співпраця, відбувається злиття банківських установ різних країн. На
макрорівні інтеграція розвивається між державами в формі координації банківської політики країн-членів
ЄС. При цьому, обидва рівні банківської інтеграції взаємодіють між собою.
Банківська інтеграція на макрорівні включає в себе гармонізацію банківської справи, вирівнювання
умов міжбанківської конкуренції. До її основних елементів можна віднести контроль за міжнародною
діяльністю банків країн-членів ЄС в рамках ЄС компетентними органами країни походження та країни
визнання, єдині норми капіталу банків, єдину ліцензію, створення спільного міждержавного органу для
погодження політики регулювання та контролю за діяльністю банків. [3]
Становлення сучасного історичного типу центральних банків характеризують наступні зміни
економічних постулатів: 1) поширення впливу на економічний світогляд теорії раціональних очікувань, що
спричинило перебудову макроекономічної доктрини в напрямі орієнтування її на широкий контакт із
суб‘єктами ринку для стабілізації очікувань майбутньої інфляції; 2) поширення думки в суспільстві стосовно
нейтральності грошей і негативних наслідків інфляції для ефективності розміщення ресурсів;
3) послаблення зв‘язку між динамікою грошової маси та інфляції; 4) концентрація діяльності центральних
банків на забезпеченні стабільності цін і, відповідно до цього, – підвищення їх відповідальності за
інфляційні наслідки монетарної політики [5]. Зазначені фактори соціально-економічного та політичного
середовища мали вагомий вплив на трансформацію системи і появу сучасного типу центральних банків
В економічній свідомості суспільства органи макроекономічного регулювання поширювали тезу щодо
необхідності формування довіри до центральних банків. Це мало стати основою для впливу на раціональні
очікування суб‘єктів ринку.
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CONFLICTS IN INNOVATIVE ACTIVITY
Conflicts are an integral part of any society‘s life. In terms of competition which means to be honest one
without monopolism and protectionism, any company must develop, increase its efficiency to survive. All this is
impossible without innovations. In any company staff has different attitude towards innovations. Such attitude can
cause arising of significant contradictions, psychological barriers to innovations that can lead to serious conflicts.
They became urgent in Ukraine due to difficulties of social and economic situation and political instability in the
country.
Everybody knows that XXI century is characterized by the transition of the world to the information society
where much attention is paid to innovations. There were widespread the so-called innovative conflicts arising
while developing, designing and projecting totally new goods and services.
The desire to learn the essence of such term as innovative conflict led to rising number of articles on the
given subject among which it should be highlighted the following: Antonyuk V.L., Prihach A.Yu., Zakharchin G.M.
The investigated works are devoted to the general characteristics of conflicts and concern innovative conflicts
themselves.
The purpose of this article is considering the peculiarities of the innovative conflicts in the company and
ways of their solution.
Judging by the concepts of innovation and conflict proposed both in the Law of Ukraine ―On Innovative
Activities‖ and by Antsupov A. Ya., we can say that an innovative conflict is a way to resolve the contradictions
arising in the process of introducing newly developed or improved competitive technologies, products and
services; and also organizational and technical decisions of a production, administrative, commercial or other
type, which usually cause negative emotions [1, 2].
Innovative activity, as a rule, is a collective one but it must involve many participanys who are the members
of various professional and job groups. The more people are involved in innovative process, the more intensive it
is, the more opportunities arise for conflict situations that can come from the difficulties peculiar for most
innovations.
Innovative conflicts arose in companies can be of both types – business and personal. Business innovative
conflicts arise among people who are in either ways connected with production and economic relations. The clash
of opposite, incompatible needs, motives, interests, thoughts, feelings causes interpersonal innovation conflicts.
They can arise both in the sphere of official and unofficial relations between supporters and opponents of
innovations. Such conflicts can have a situational and characterological basis.
The main reasons of innovative conflict can be divided into two groups:
1. General reasons [3, с.75]:
- limited resources subject to distribution;
- differences in staff‘s behavior, education, qualification;
- management mistakes;
- unsatisfactory communication within the company;
- employees‘ desire for recognition and remuneration;
- political situation in the country etc.
2. Purely innovative reasons of conflicts [4]:
- development level of legislation in innovative sphere;
- level of state, organizational and financial support of innovative process;
- market state of innovative products;
- development of innovative infrastructure;
- material security level of innovative activity;
- differences in goals and ways of making innovative activity;
- risk degree of innovative product and terms of its commercialization;
- availability of the system of stimulation and motivation of staff innovative activity.
The overcoming of any hurdles, more rational approach to the innovative process will enable to reduce
conflicts in companies.
There are two main types of modern approaches to the conflicts solution.
Authoritarian type - conflict resolution is made by using authorities. The leader tries to use his rights, official
position, authority and affect the parties in conflict by the power of logic, facts and personal example. Partner type
of conflict resolution is used when there is strong interaction between a leader and parties in conflict, compromise
readiness, and also when there is mutual search of solutions and development of alternatives accepted by each
other [5, с. 361-362].
Innovative conflict as any other can consists of four main stages: latent (characterized by contradictions
arising), demonstrative (contradictions become conscious and the parties start to actively demonstrate their
relationship to each other), aggressive (there is an increase in emotional tension, the parties move from
arguments to personal claims) and battle (characterized by a declaration of war) [6].
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However, conflicts in the innovative activity may be useful, because they stimulate social changes, a
possibility of the better learning of each other; they also enable to achieve better results. So, they are necessary
to be regulated and prevented.
The companies dealing with innovative activity must:
- create a competent structure for managing innovative development, which would be able to perform all
the work necessary for introducing innovations into production in the optimal time for professional and educational
level;
- develop ordinary forms for servicing innovative processes, provisions for innovative activities;
- the management of the company is offered to use sociological methods (questioning, interviewing
inventors) to estimate the level of conflicts and innovative activity;
- organize and motivate the staff to work with high productivity and quality;
- promote the initiative and creativity development of each employee;
- meet the needs of staff members and develop their interest to work as far as possible;
- provide labor harmony;
- form the necessary self-improvement;
- provide regular training of employees from relevant departments according to new standards;
- introduce the system of stimulating innovative activity, the system of participating innovative ideas
developers in profit which the company gets from implementing ideas in the future.
The company management should set the task not to avoid conflicts at all but to solve and prevent them as
relations among employees cannot be always positive therefore complete conflict-free area is impossible. It is
very important not only to overcome conflicts due to interrelations but to use it correctly and wisely, and organize
interaction optimally taking into account all interests. To prevent innovative conflicts, it is important, first of all, to
create information environment and to make relevant internal terms with the staff for positive perception of
innovations. So, offered measures, subject to complexity, will prevent conflicts arising in the innovative activity
and overcome them effectively.
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ГОЛОКОСТ. СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ
Друга світова війна – це не лише минуле. Її подих ще сьогодні холодить кров в жилах тих, які були
свідками звірств нацистів. Війна круто повернула життя багатьох народів, зокрема й українців, прийшла в
кожен дім, кожну сім‘ю, понівичіла мільйони людських доль, змінила їх світогляд. Для українців ця війна
була подвійним тягарем не тільки від нацистів та їх союзників, а й від московського більшовизму. Існує
правда історична, але є ще й правда людська, вона нетлінна і вічна. Це спогади, листи, документи,
фотодокументи, інтерв‘ю.
Актуальність теми в тому, що ми не маємо права на суд, але для себе і своїх нащадків ми маємо
дійти порозуміння. Сьогодні йдеться про перемогу, примирення, прощення, але не можна допустит забуття
мільйонів людських жертв та тих, що від них не народилися…
Тема Голокосту є актуальною для нинішнього покоління, яке стоїть на порозі самостійного життя.
Саме глибоке вивчення фактів дає можливість осягнути наслідки панування «сильної руки», тоталітарного
режиму на наших землях
Зміст
«Голокост» у перекладі з давньогрецької означає «цілоспалення», «знищення вогнем»,
«жертвоприношення». Уперше цей термін використав лауреат Нобелівської премії миру Елі Везелькак як
символ газових камер і таборів знащення.
Голокост є найбільщим в історії злочином проти людяності, він має свою історію і свою динаміку
розвитку. Це жахіття стало реальністю завдяки поєднання комплексу факторів: активне сприяння, або
мовчазне потурання більшої частини населення Німеччини, колабораціонізм і, нарешті, глибоко
укоріненний в Європі антисемітизм. Не минуло це лихо й наш народ. В Україні національним Днем пам‘яті
та скорботи є 29 вересня, що пов‘язано зі знищенням євреїв цього дня 1941 року в Бабиному Яру. Це місце
входить до списку всесвітніх меморіалів Голокосту, як одне з найбільш трагічних. Не обминула ця трагічна
доля євреїв з інших окупованих міст України.
Спогади – це, на жаль, занедбаний жанр в українській літературі. Проте саме вони є поштовхом для
розвитку історичної пам‘яті. Не маючи доступів до архівів, рукописних фондів ми мусимо реконструювати
події, факти з періодичних видань, збірників, свідчень очевидців цих трагічних подій.
Типовою ознакою ХІХ та ХХ століть невеличких містечок України були церкви, школи і певна
кількість єврейського населення з їхніми ремісничими майстернями, крамничками, кіосками, що надавало
цим містам тієї специфіки, якої не було в Росії, де не було єврейського населення за «смугою осідлості».
Саме таким було місто Златопіль Кіровоградської області (нині Кропивницької), де відбулись події про які
йдеться мова. Прикрасою Златополя була церква та надзвичайно гарна споруда школи, в якій свого часу
отримав атестат В.Винниченко. В цій школі отримало освіту і моє покоління. В період війни в підвалі школи
утримуви полоненних, молодь яку готували до відправки на примусові роботи в Німеччину. В шкільні роки
я мала багато друзів з єврейських сімей, найближчою подругою була Ірина Наточина (нині Лімперська) з
сімєю якої пов‘язані події, про які моя розповідь.
З розповідей своєї бабусі Приймак Ганни та моєї мами Приймак Меланії, я багато чула про події
масових розстрілів євреїв, зокрема й історію про те як було врятоване життя двох неповнолітніх дівчаток
(родичів Ірини Лімперської), яких було врятовано під час транспортування до місця розстрілу завдяки тому,
що батькові вдалося викинути їх з машини біля містка у бік Листопадове, назвавши адресу, за якою їм
могли б надати допомогу українські сім‘ї (подробиці в інтерв‘ю). В єврейських сім‘ях про це говорити було
заборонено. Я ж чула про це багато разів у своїй сім‘ї.
Після здобуття Україною незалежності родина Лімперських переїхала до Німеччини, де й нині
проживають в місті Лейпцигу. Через багато років нам вдалося зустрітися, поринути у спогади, згадати і
тему війни, загиблих родичів, зокрема й Олександру та Зіну, які були врятовані українськими сім‘ями під
час Голокосту. Зв‘язалися з Борисом - сином Олександри, який проживає з сім‘єю в Ізраїлі і невдовзі
отримали свідчення, які підтвердили ті жахливі події. Борис повідомив, що заповітом матері була вдячність
українським сім‘ям, які врятували їм життя, і побажання передати це наступним поколінням. Олександра
Наточина померла в 2017 році, похована в Ізраїлі.
Висновок. Отже, як це завжди буває, поруч зі злом жило добро. Всі, хто уникнув неминучої загибелі,
були зобов‘язані порятунком порядним людям, зокрема українцям, які зберегли істинну віру, християнські
чесноти. Наведенні факти і чимало інших стали відомі лише в останні роки, коли люди перестали боятися
говорити правду. А скільки їх, таких історій, за півстоліття кануло в літопис? Навіть в нелюдських умовах
нациського «нового порядку» люди залишалися людьми. Як образно і влучно сказав письменник Василь
Гроссман, «серед чорних хмар расового божевілля, серед отрутного туману, людиноненависництва сяяли
вічні, невгасимі зірки розуму, добра, гуманізму»
Отже, тільки гортаючи сторінки історії можна осягнути всю велич духу свого народу. Ми живеми в
ХХІ столітті і маємо винести належний урок з трагедії минулого, бо, лише пам‘ятаючи минуле, ми можемо
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зберегти майбутнє. Майже 6 мільйонів жертв Голокосту заслуговують на вічну пам‘ять, а ті хто надавав їм
допомогу в Ізраїлі занесені в книгу «Праведників». Зокрема в Кропивницькому випущена книга «Ми це
пережили. Кіровоградщина і кіровоградці в роки Голокосту» в честь вщанування пам‘яті жертв Голокосту.
Література
1. Х. Аронов, Катастрофа європейського єврейства під час другої світової війни, Київ: Інститут юдаїки,
2000
2. Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944)/Упоряд. М.Г. Дубик –
К., 2000
3. Коваль М. 1941-1945. Україна. /Український історичний журнал - ғ6 1991
4. Корогодський Ю.М. Чому українцям варто пам‘ятати про трагедію Бабиного Яру [Електронний ресур] //
Еспресо. tv – 2016- режим доступу: http://espreso.tv/article/2016/09/27/babyn_yar_75_rokovyny
5. Михайлюк М.В, Ми це пережили. Кіровоградщина і Кіровоградці в роки Голокосту, Кіровоград
ТОВ «КОД», 2011- 221с.
6. Додатки: свідчення Олександри, документи та інтерв‘ю
Додатки

46

47
Любомир Зубик
(Івано-Франківськ, Україна)
РИТУАЛИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ГУЦУЛІВ У ПУБЛІКАЦІЯХ ТОВАРИСТВ “POLSKIE TOWARZYSTWO
TATRZAŃSKIE” ТА “TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HUCULSZCZYZNY”
Дослідження традиційної культури як в цілому конкретного етносу, так і його локальних частин чи
етнографічних груп, займає чільне місце у етнології ще з часів її виокремлення в окрему науку. У контексті
вивчення традиційної культури українців своїм багатством локальної традиції завжди вирізняються гуцули.
Як етнографічну групу їх фіксують ще наприкінці XVIII століття. З того часу і до сьогодні у етнологів не
зникає зацікавлення у дослідженні матеріальної та духовної складової світогляду гуцулів.
Варто відзначити, що поряд з напрацюванням таких видатних українських дослідників Гуцульщини,
як В. Шухевич, В. Гнатюк, П. Шекерик-Доників, А. Онищук, не меншої ваги мають праці польських
дослідників жителів Українських Карпат. Ба більше, швидше розпочавши свою роботу на ниві вивчення
гуцулів, їм вдалося зафіксувати більш давні елементи традиційної культури, що безперечно робить їх
праці незамінними для сучасних етнологів.
Серед етнографів другої половини ХІХ першої половини ХХ століття вирізняються науковці, що
працювали в рамках наукових товариств. Маючи за своїми плечима фінансовий та науковий ресурс,
результати їхніх досліджень і досі є чи не єдиними зафіксованими фактами побутування тих чи інших
ритуалів чи обрядодій. Зокрема, вони містять цінні свідчення про ритуали життєвого циклу людини
(народження, ініціації, весілля, похорони). Саме тому праці Польського Татрянського товариства (Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie, далі ПТТ) та Товариства Приятелів Гуцульщини (Towarzystwo Przyjaciół
Huculszczyzny, далі ПТГ) і до сьогодні є актуальними та потребують більш детального розгляду.
Виходячи з потреби розширення кола джерел з вивчення традиційної культури гуцулів, метою даною
розвідки є аналіз наукового здобутку вищезгаданих польських наукових товариств, який безпосередньо
стосується елементів ритуалістики життєвого шляху людини. Завдання полягає у окресленні загального
напрямку діяльності цих установ та визначенні їх джерельної та історіографічної цінності.
Окреслена проблема стала частиною більш загальних досліджень діяльності польських етнографів в
Україні. Першою такою ґрунтовною працею стала монографія українського дослідниці радянського періоду
З. Болтарович [8], де в контексті огляду доробку польських збирачів згадує окремі праці, що вийшли в
рамках діяльності ПТТ. Також в радянський період даного питання торкалися П. Арсенич та
І. Пелипейко [10].
В сучасний період варто виділити праці української етнологині І. Солонець (Дмитрук). Вивчаючи
етнографічні дослідження Гуцульщини у другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття, у її доробку
маємо аналіз праць вищезгаданих товариств як у контексті вивчення гуцульської культури в цілому [9], так
і їх внесок в фіксування окремих елементів матеріальної спадщини [10] та родинної обрядовості [11].
Хронологічно першим товариством, що здійснювало дослідження гуцулів (і їхніх обрядів життєвого
циклу в тому числі), було Польське Татрянське товариство. Воно створене у 1873 року у Новім Таргу;
юридично оформлене у Кракові 10 травня 1874 року; його головна мета - вивчення Карпат і Татрів,
організація туристичних походів у ці гори, заохочення до гірського туризму, промоція гір серед видатних
діячів того часу. До 1910 року ПТТ видає 30 збірників публікацій (томів), серед яких містяться дані й про
гуцулів. [12, с. 82-83].
Чи не єдиним членом-українцем ПТТ був парох с. Жаб‘є (тепер - смт. Верховина) Софрон
Витвицький. У першому виданому збірнику товариства він розмістив свою статтю ―Hucuły‖ [5]. Окрім опису
окремих питань, що стосуються матеріальної культури, етнограф подає докладні відомості про
побутування у гуцулів різних видів ініціації. Зокрема, однією з її форм були ―пострижини‖. Як зазначає сам
автор, гуцульський варіант обряду відрізнявся від загальнослов‘янського тим, що проводився у
вісімнадцять років і був обов‘язковим тільки для хлопців. Його суть полягала у наступному - посвячуваного
ставили коло дерева, причіпаючи його волосся над головою так, щоб можна було зрізати. Вправний гуцул
точним кидком топірця відтинав волосся юнака, і якщо той не злякався - його вже офіційно називали
парубком [5, с. 83-84].
Другий варіант ініціації був більш складним і включав у себе два етапи. На першому, щоб отримати
статус ―молодика‖ хлопець повинен був витримати побої від парубків під час ―грушки‖, яку проводили при
померлій людині. Після того, якщо молодику випадала нагода, і він демонстрував особливі навички (долав
пороги на плоті, поборов ведмедя і т.д.) він става ―легінем‖ і отримував значні права у парубочій
громаді [5, с. 84].
У цьому ж томі збірника С. Витвицький публікує опис гуцульського весілля. У ньому він чітко маркує
вік, в якому можна одружуватися (не швидше 23 років), детально фіксує процес походу молодого за
молодою [5, с. 81].
Свідчення С. Витвицького були настільки важливі, що видатний польський етнограф О. Кольберг
помістив у своїй неопублікованій праці ―Гуцули‖ (що згодом вийшла під назвою ―Русь Карпатська‖) його
описи весілля та ініціації.
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В контексті положення ―легіня‖ у громаді цікавими є свідчення Ю. Дзєдзелевіча у другому томі
журналу за 1877 р., де він, перебуваючи на полонині, описує місцевий устрій пастухів. За його словами,
помічники ватага мають бути легінями [7, с. 58].
Паралельно з виходом книги, у журналі ПТТ публікується праця Л. Вайгеля ―Про гуцулів‖. Вона є
цінною передусім своїм описом весілля, а саме зафіксовані такі елементи весільної драми як сватання,
запрошення на весілля, ―повниця‖ (дарування), похід до вінця, звичай обсипання молодих зерном та ―викуп
молодої‖ [6]. У своєму описі дослідник у латинській літерації передає багато автентичних назв і термінів,
що стосуються ритуального процесу. Попри те, недоліком його роботи виступає відсутність текстів
весільних пісень. Сам Л. Вайгель стверджує, що у гуцулів їх немає. [11, с. 227].
Не менш важливий внесок у дослідження обрядів життєвого циклу людини внесло і Товариство
Приятелів Гуцульщини. ТПГ було загально польською організацією, з садибою у Варшаві, подібно, як і інші
товариства, з самого початку воно планувало відкриття філій у різних місцевостях, зокрема у Львові.
Товариство ставило низку завдань, які були пов‘язані з етнографічним дослідженням Гуцульщини, а саме
проведення польових досліджень та видання наукових праць, збереження місцевого фольклору на творів
народного мистецтва, які, водночас, мали відбуватися на фоні просвітницької роботи з населенням,
підкреслюючи їх етнічну своєрідність, заохочуючи до збереження строю, мови, звичаїв, будівництва,
ужиткового мистецтва [13, с. 112-114].
Говорячи про етнографічний внесок ТПГ, в першу чергу варто відзначити праці польського
етнографа Яна Фальковського. Особливо цінними є його праці ―Північно-східне пограниччя Гуцульщини‖ [1]
та ―Західне пограниччя Гуцульщини‖ [2].
Перша книга вміщає в собі детальний опис родильного ритуалу гуцулів. Він важливий тим, що фіксує
символічні дії, спрямовані на створення лімінального стану як матері, так і дитини. Згідно його даних,
новонароджену дитину сповивали полотном і заслоняли, аби люди не дивилися на неї. Жінці, яка годує, не
можна сідати на ліжко поліжниці, бо тоді б втратила молоко. Поліжниця не могла виходити на подвір‘я без
хустки. Мусила ―бути завита як Пречиста діва, бо може оглухнути, дістати постріл і так далі‖ [1, с. 72].
Попри детальний опис пологів та хрещення дитини, праця практично не описує весільних та
похоронних обрядів.
Більш ширшою є його друга праця, що стосується західної частини Гуцульщини. Він окремо фіксує
локальні варіанти обрядів життєвого циклу у долинах наступних рік: Пруту, Бистриці Надвірнянської,
Лімниці. Також він описує ритуали з приграниччя Гуцульщини - долини р. Бистриця Солотвинська [2].
Описуючи звичаї та обряди при народженні у долині р. Бистриці Надвірнянської, головну увагу у цій
праці автор приділяє матері. Опис містить заборони для жінки під час прегантного періоду, а також
способи полегення пологів. Пишучи про долину р. Бистриці Солотвинської, його фокус перміщається на
хрещення та першу купіль дитини [2, с. 97-126].
Щодо весільних обрядів, то вони тут подаються максимально повно, буквально Я. Фальковський
записує діалоги під час головних обрядодій. У описі він, зокрема, фіксує одну з пісень під час
спровадження ―княгині‖ до комори:
Іду мамко до комори тай позмітай полиці
куди мої постояли пов‘яні косиці
іду мамо до комори позмітай клиночки
куди мої постояли пов‘яні віночку [2, с. 129].
Ще автор подає цікавий варіант першого заплітання ―княгині‖ на молодицю. Батьки садять молоду
наречену на табуреті, вкритому ватою, і ставлять перед нею накриту скатеркою діжу, а перед нею ставлять
дзеркало, аби вона подивилася на себе. Молодий заплітає їй косу, а тим часом прості парубки роблять їй
всяку шкоду, як наприклад лиють воду під стіл, кидають їй ляльку і так далі. По заплетенню кіс молода
наливає молодому горівки, а він їй, миється нею, потім обтирається нею в пазусі. По обтиранню молодий
ставить молодій хустку, жінки зав‘язують її і після того вона стає молодицею [2, с. 132].
Щодо погребальної обрядовості, то він надає розширений опис локального варіанту похорону в
р. Лімниця. Цікавим є те, що тут Я. Фальковський фіксує термін ―Шишек‖, який позначає забави при
мерці [2, с. 140].
Не менш важливими є праці польського етнографа, активного учасника ТПГ Адама Фішера, а саме
книги ―Русини‖ та ―Люд польський, його звичаї та забобони‖. Намагаючись створити єдиний виклад та
структуру родинної обрядовості (в одному випадку - українців, у другому - поляків), автор дуже часто
ілюструє її елементами прикладами з традиційної культури гуцулів. Так, до прикладу, описуючи
обдарування породіллі після пологів на Наддніпрянщині, як аналогічну обрядодію дослідник наводить
обряд ―колачин‖. Але в цілому дана праця більш цінна як історіографічний пам‘ятник, адже А. Фішер в
основному послуговується вже існуючими напрацюваннями [3].
Осібно серед праць ТПГ стоїть праця українського етнографа Романа Гарасимчука ―Танці
гуцульські‖, адже хоч безпосередньо не містить опису ритуалів життєвого циклу, проте докладно описує
один з його головних елементів - танці. Окрім весільних танків, він також описує і особливий чоловічий
танець ―плєс‖, який танцювали тільки при коляді і тільки легіні [4, с. 181-184].
Як бачимо, у другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття Гуцульщина, та її традиційна
обрядовість стають об‘єктом та предметом дослідження польських науковців. Серед них найбільшу
інтенсивність роботи проявили учасники Польського Татрянського товариства та Товариства Приятелів
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Гуцульщини. Матеріали, зібрані та опубліковані у працях польських наукових товариств, містять важливі
відомості щодо переходової ритуалістики гуцулів. Передусім - це загальні описи ритуалів, що здійснюють
вікову, соціальну та гендерну зміну ролей у громаді. Завдяки цілісності опису ми маємо змогу виділяти
структурні елементи та окремі обрядодії для аналізу системи переходу в межах обряду. Попри те, вони
фіксують локальні варіанти тих чи інших елімінативних та інтегративних кодів, які є складовою
символічного переходу індивіда, а саме: сліпота, недієздатність, побиття неофіта, включення до нової
віковосоціальної групи.
Також важливим моментом є те, що вищевказані праці (окрім ―Rusini‖ А. Фішера) виступають як
опубліковані джерела. У них вказані ті відомості і факти, які авторам довелося побачити самим, або ж
записати у ході польових досліджень. Тому в наш час ці праці є невичерпним джерелом і однією з основ
для отримання цінної інформації про ритуали, яких дотримувались гуцули у своїй традиційній обрядовості.
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АРХІВНО-СЛІДЧА СПРАВА П.І. СУЛИМИ-САЛІЙЧУКА, С.Ф. КРАВЧУКА ТА Ф.П. БУДЗИЛЕВИЧА
Вивчення і розкриття процесу здійснення більшовицьким режимом масового терору, зокрема проти
польської інтелігенції на Уманщині впродовж 1930-х рр. базується насамперед на встановленні імен
репресованих та їх біографій. Масовий терор охоплював усі соціальні групи польського населення, не
оминув і працівників у сфері культури. Свідченням єархівно-слідча справа за сфальсифікованими
обвинуваченнями П.І. Сулими-Салійчука, С.Ф. Кравчука та Ф.П. Будзилевича [3]. Обвинувальний
висновок,підготовлений оперуповноваженим 3 відділення УДБ НКВС лейтенантом держбезпеки Левіним
містить наступне: «Управлінням державної безпеки у 1937 р. викрито й ліквідовано низку крупних
шпіонсько-диверсійних і повстанських формувань польської військової організації «ПОВ», що діяли на
території Київської області під керівництвом емісарів польської розвідки з метою відторгнення України від
СРСР і приєднання її до фашистської Польщі. Наявність такого формування було встановлено і в
Уманському районі, учасники якого ставили своїм завданням шляхом проведення розвідувальної,
диверсійної та шкідницької діяльності підірвати економічну міць і обороноздатність СРСР» [4]. Слідством
«встановлено причетність» до організації П.І. Сулими-Салійчука, С.Ф. Кравчука та Ф.П. Будзилевича. Їх
було заарештовано 29 жовтня 1937 р. Уманським РВ НКВС і притягнуто в якості обвинувачених по даній
справі.
Сулима-Салійчук Павло Іванович – актор з нижчою освітою, працював адміністратором у Вінницькій
обласній державній естраді. Народився 1888 рокуі проживав у м. Умань. Був одружений, виховував 4-х
доньок. Обвинувачення, побудовані на свідченнях С.Ф. Кравчука полягали в тому, що «в 1935 р. він був
завербований в польську шпигунську організацію «ПОВ» Мончинським Болеславом, за завданнями якого
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здійснював контрреволюційну діяльність. Використовуючи свої поїздки районами як актор, збирав
відомості про стан колгоспів і політичні настрої населення. Завербував до організації Л.С. Новосадовича,
М.А. Кравчука, С.А. Кравчука, Ф.П. Будзилевича та ін.» [4, арк. 66]. Очевидно під фізичним впливом
слідчих, звинувачений у «організації допомоги Польщі в захопленні України», П.І. Сулима-Салійчук свою
вину визнав.
Кравчук Сергій Феодосійович народився у 1900 р. і проживав у м. Умані. Отримав середню освіту,
працював бандуристом Вінницької обласної державної естради. Як йдеться в обвинувальному висновку,
був «завербований до української націоналістичної організації у 1934 р. капель-бандуристом
М.В. Осиповим. За його завданням проводив контрреволюційну діяльність, спрямовану на повалення
радвлади і організації самостійної української держави. У 1937 р. повторно завербований до польської
шпигунської організації «ПОВ» П.І. Сулимою-Салійчуком. У поїздках з групою акторів збирав відомості про
стан сільського господарства, транспортних засобів, доріг та ін. Викритий показаннями П.І. СулимиСалійчука в причетності до організації признався» [4, арк. 67].
Будзилевич Федір Петрович народився у 1904 р. в Умані, де й проживав з дружиною. Отримав
середню освіту. Працював адміністратором Уманського міського театру. У 1933 р. за фінансові розтрати
був засуджений на 5 років. За свідченнями П.І. Сулими-Салійчука «…у травні 1937 р. був завербований до
«ПОВ» мною і проводив контрреволюційну діяльність, спрямовану на дискредитацію заходів радвлади і
підрив економічної міцності й обороноздатності СРСР» [4, арк. 67]. Ф.П. Будзилевич свою причетність до
організації не визнав.
На основі наказу НКВС СРСР ғ 00485 усі троє обвинувачених були включені до «Особливого
списку УДБ НКВС СРСР» і утримувалися під вартою в уманській в‘язниці. Речових доказів по справі не
було. За рішенням Особливої наради при НКВС СРСР від 28 листопада 1937 р. 17 грудня 1937 р.
П.І. Сулиму-Салійчука і С.Ф. Кравчука було розстріляно. Ф.П. Будзилевича засуджено за 2-ю категорією на
10 років виправно-трудових таборів [1].
Після закінчення терміну покарання, у 1947 р. звільнений Ф.П. Будзилевич повернувся до м. Умані,
працював адміністратором Уманського міського театру. Згідно з директивою МДБ СРСР і прокуратури
СРСР ғ 66/241 від 26 жовтня 1948 р. Ф.П. Будзилевич 25 травня 1950 р. був заарештований УМДБ
Київської області, а 25 вересня Особливою нарадою при МДБ СРСР засуджений вдруге до висилки на
поселення в Новосибірську область. У липні 1953 р. Ф.П. Будзилевич із заслання направив скаргу на ім‘я
голови Президії Верховної ради СРСР з клопотанням про відміну йому заслання, мотивуючи тим, що у
1937 р. його судили безпідставно, під час слідства застосовуючи фізичний вплив.
Висновок старшого слідчого 4 відділу УМВС Черкаської області капітана Косова від 25 березня 1954
р. щодо розгляду архівно-слідчої справи ғ 755127 по обвинуваченню Ф.П. Будзилевича у зв‘язку з
надісланою скаргою містить наступне: «… свідчення Сулими-Салійчука як у відношенні до вербовки ним
Будзилевича, так і практичної діяльності останнього як учасника антирадянської польської військової
організації записані загальними фразами, з яких незрозуміло у чому ж конкретно полягала антирадянська
підривна діяльність Будзилевича. Свідчення Кравчука С.Ф. також неконкретні і до того ж опосередковані,
що ніби то йому відомо про причетність до антирадянської організації Будзилевича зі слів СулимиСалійчука» [2]. Висновок «задовільнити скаргу, тобто звільнити з заслання» Ф.П. Будзилевича погодив
начальник 4 відділу УМВС Черкаської області полковник Єршов.
Після здійсненої додаткової перевірки, відповідно до Наказу Президії Верховної ради СРСР від 19
серпня 1955 р. прокурор Черкаської області старший радник юстиції Тищенко 18 травня 1956 р. надіслав
до суду протест по справі П.І. Сулими-Салійчука, С.Ф. Кравчука і Ф.П. Будзилевича щодо скасування
постанови Особливої наради при НКВС СРСР від 27жовтня 1937 р. і закриття справи через недоведеність
висунутого звинувачення [7]. Черкаський обласний суд задовільнив протест прокурора, аргументуючи, що
«все обвинувачення засудженим побудовано на само визнаннях Сулими-Салійчука та Кравчука, а інших
об‘єктивних доказів по справі не зібрано, тоді коли додатковим допитом ряду свідків пред‘явлене
обвинувачення засудженим спростовується» [5]. Також суд задовільний протест прокурора стосовно
відміни постанови Особливої наради при МДБ СРСР від 27вересня 1950 р. по справі засудженого до
виселення на поселення Ф.П. Будзилевича [6].
Отже, в межах однієї архівно-слідчої справи спостерігаємо цілком конкретні ознаки застосованих
репресій проти польської інтелігенції Уманщини, основною з яких є фальшування. У цьому зв‘язку
об‘єктивні узагальнення можливі лише за умови проведення системних досліджень усіх аспектів
здійснюваних репресій проти польської національної меншини в Україні.
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КИЇВСЬКЕ АГРОНОМІЧНЕ ТОВАРИСТВО: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Становлення та діяльність сільськогосподарських товариств на українських землях дало поштовх
розвитку аграрної науки та практики. Їх виникнення було результатом свідомого розуміння населенням
потреби в організації галузевих об‘єднань, які б допомогли сільському господарю, вказали на недоліки і
дали б професійні поради.
Розглядаючи діяльність сільськогосподарських товариств в Україні на початку ХХ ст. особливої уваги
заслуговує дослідження діяльності Київського агрономічного товариства (далі КАТ) (1909–1918 рр.).
Датою заснування Київського агрономічного товариства є 12 лютого 1909 р.. Метою новоутвореного
товариства, за статутом, було «сприяти розвитку сільськогосподарських наук, розповсюдження
сільськогосподарських знань серед зацікавлених сторін» [10, арк. 5]. Для реалізації прописаних у
статутному документі цілей, Товариство організовувало зібрання для обговорення питань; скликало з‘їзди
діячів у сфері наукової та практичної сільськогосподарської дослідної справи; влаштовувало лекції та
курси для населення та власників сільськогосподарських земель; було ініціатором відкриття тематичних
сільськогосподарських виставок, бібліотек, дослідних і показових полів, метеорологічних станій,
лабораторій; готувало і споряджало експедиційні групи для проведення досліджень в різних районах
Південно-Західного краю; з метою популяризації сільськогосподарських знань, займалося видавничою
діяльністю.
Дійсними членами могли бути особи, які виявили бажання брати участь в заняттях товариства і
сприяти досягненню його мети – а) сприяти розвитку сільськогосподарських наук і дотичних до них галузей
знань; б) вивченню Європейської Росії, зокрема, Південно-Західного краю у сільськогосподарських
стосунках і в) і розповсюдженню сільськогосподарських знань і навичок серед зацікавлених
осіб» [10, арк. 2].
Управління справами Товариства займалися Правління і Загальні Збори членів. Правління
Товариства розміщувалося в Києві, за адресою: вул. Фундуклеївська, 46, і складалося із наступних осіб:
голови Товариства, товариша (заступника) голови, секретаря, скарбника Товариства та двох незмінних
членів Правління. Саме Правління обиралося на один рік із числа дійсних членів об‘єднання, шляхом
формування закритих списків та балотування. Для обрання та затвердження кандидатури із числа
Правління, треба була абсолютна більшість голосів. До функціональних обов‘язків Правління, окрім
головування та управління, входило: розгляд пропозицій та проектів, які вносилися на обговорення зборів
Товариства; представницька діяльність – ведення різних роду відносин з іншими організаціями від імені
КАТ; формування щорічного бюджету, яка затверджувалася Товариством на перших річних загальних
зборах; дозвіл на бюджетні витрати; видача книг скарбнику, які скріплювалися шнуром та засвідчувалися
підписом секретаря, ведення книг вхідної і вихідної документації та списків членів Товариства; керування
видавничою діяльністю Товариства та його майном; скликання зборів Товариства; призначення
доповідачів на зборах та їх відкликання; попередній розгляд річного звіту про діяльність Товариства, який
складався секретарем.
До повноважень голови входило головування на зборах Товариства і під час засідання Правління, а
також право підпису. Секретар же займався переважно канцелярською роботою: вів журнали засідання
Правління і Товариства, зберігав печатку, формував звітну документацію, слідкував за перепискою у
справах Товариства і візування вихідної документації. Скарбник приймав всі грошові надходження і вносив
усі суми Товариства в обрану Управлінням кредитну установу; здійснював витрати, згідно із сформованим
бюджетом; вів звітно-витратну документацію (складав річний звіт для загального звітування Товариства);
контролював своєчасність сплати членських внесків. На дрібні витрати скарбник мав в розпорядженні суму
до 50 рублів.
Владна ієрархія в Товаристві розподілялася наступним чином: члени Правління Товариства були
підзвітні Загальним зборам. Дні чергових засідань зборів Товариства визначалися Правлінням, також
могли бути організовані екстрені Загальні Збори, лише на вимогу не менше 10 дійсних членів Товариства.
За умови відсутності голови Правління Товариства всі повноважні функції переходили до (заступника)
голови Товариства. За умови відсутності, і голови, і його заступника право очолити Збори мала особа із
числа присутніх дійсних членів, яка була обрана на тому ж засіданні шляхом закритого голосування.
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17 лютого 1909 р. було скликано перші Загальні збори КАТ, що відбулися у приміщенні агрономічної
лабораторії Університету святого Володимира в присутності 39 засновників Товариства.
Головою правління товариства було обрано професора Київського політехнічного інституту
К. Г. Шиндлера. Товаришем (заступником) голови –керівника мережі дослідних установ Всеросійського
товариства цукрозаводчиків– С. Л.Франкфурта. Незмінними членами Правління стали І. І. Дамберг і
В. М. Сазонов, скарбничим − О. І. Душечкіна, а секретарем − А. В. Країнського.
В статутному документі задекларовано, що на початок року, в січні, здійснювалася процедура
звітування Товариства за минулий рік, обов‘язково докладався звіт Ревізійної Комісії, затверджувався
кошторис та відбувалися вибори Правління. Процедура прийняття рішень була стандартною: шляхом
голосування абсолютної більшості членів, якщо число голосів рівне – голос голови був остаточним,
зазвичай голосування було закритим. Число членів Товариства, що були необхідні для прийняття законних
рішень Зборів, визначалося щорічно під час першого річного зібрання [10, арк. 7–8].
Вітчизняні історики-аграрії стверджують, що організаційною структурою Київське агрономічне
товариство нагадує сучасну галузеву академію, яка фактично і функціонувала у зазначений період для
потреб Наддніпрянщини. Також розглядають КАТ, як одну із предтеч сучасної Національної академії
аграрних наук України [2, с. 94].
Процедура закриття Товариства не була детально описана в статуті. Лише зазначалося: «В случае
состоявшегося решения закрыть Общество, имущество Общества, по удовлетворении всех его
обязательств, поступает в распоряжение Киевского Общества распространения низшего, среднего и
высшегоо бразования в народ» [1]. Відомостей про ліквідацію КАТ чи його поглинення Київським
товариством розповсюдження початкової, середньої і вищої освіти, як це було зазначено в статуті
Товариства не знаходимо. Проте, віднайдено документ «Розгром українських установ», де чітко зазначено,
що «під час панування на Україні в листопаді-грудні 1918 р добровольців різних відтінків, які одначе всі
зводилися на одному – ворожбі до всього українського, було погромлено декілька українських інституцій як
в самому Києві, так і по-за його межами» [3]. Розпочинаються безчинства, погроми, експропріація майна
науково-освітніх установ. Останній документ, в якому наявні відомості про КАТ датується 1919 р. Нажаль,
архівних джерел щодо подальшої діяльності КАТ за цей рік не віднайдено.
Для широкої науково-дослідної, популяризаторської та з метою всебічного вивчення ПівденноЗахідного краю у складі КАТ у різні роки було створено комісії: 1) Комісія з проведення з‘їздів діячів
дослідної справи (з 1909 р.); 2) Комісія з вивчення піщаного району Південно-Західного краю (з 1910 р.);
3) Комісія із організації колективних дослідів із сортами сільськогосподарських рослин (з 1910 р.); 4) Комісія
з перегляду популярної сільськогосподарської літератури (з 1910 р.); 5) Комісія з вивчення господарств
Південно-Західного краю (з 1910 р.). 6) Комісія з розповсюдження сільськогосподарських знань (з 1911 р.);
7) Комісія з обстеження картопляних господарств піщаного району (з 1911 р.); 8) Комісія з тваринництва (з
1913 р.); 9) Комісія з дослідження природи Південно-Західного краю (з 1913 р.).
Кількісний склад Товариства майже залишався відносно незмінним. Якщо на початок 1 січня 1910 р.
кількість членів становила 100 осіб, то в кінці року – 102. З часу існування та діяльності чисельність КАТ
залишалася відносно стабільною. Станом на кінець 1911 р. список членів Товариства складав
109 осіб [4-9].
Нами проаналізовано фінансове забезпечення Товариства. Встановлено, що на утримання КАТ
надходила регулярна субсидія від Департаменту Землеробства Російської імперії, до того ж сума щороку
зростала. В 1910 р. на потреби Товариств влада імперії виділила кошти в розмірі 500 рублів, в 1911 р. –
1000 рублів, 1912 р. – 2800 рублів, в 1913 р. гроші становили 2200 рублів, в 1915 р. – 4800 рублів [4-9].
Таку тенденцію до збільшення фінансування, вочевидь, можна пояснити неабиякою зацікавленістю
держави в розвитку сільськогосподарської дослідної справи Південно-Західного краю, а відтак Російської
імперії загалом. Правлінням Товариства також порушувалося клопотання перед Губернськими земствами
про виділення субсидії, такі звернення були надіслані головам Київської, Подільської, Волинської губернії.
На відміну від Департаменту Землеробства, кошти від земств надходили не систематично і в малій
кількості.
Крім державної фінансової підтримки, річну частину прибутків Київського агрономічного товариства
складала виручка від вхідних квитків на курси для агрономів та сільських господарів, вступних та членських
внесків, відсотків від зберігання коштів Товариства в ощадній касі, а також від реалізації друкованої
продукції КАТ.
Постійна дослідницька робота Комісії із вивчення господарств Південно-Західного краю потребувала
значних асигнувань, адже діяльність Комісії супроводжувалася виїзними дослідами в певну місцевість,
залучення регіональних спеціалістів, використання інвентарю. До прикладу, у 1912 р. на діяльність Комісії
було витрачено 1319 рублів, у 1913 р. – 1223 рублі, в 1914 р. передбачалося витратити 450 рублів, а в
1915 р. було витрачено 923 рублі 54 копійок, в 1916 р. передбачалося виділити 1000 рублів.
Проаналізувавши звіти Ревізійної Комісії Товариства за роки його існування, можемо констатувати,
що найбільше витрачалися кошти на організацію та влаштування курсів для агрономів та сільських
господарів. Перші такі курси були проведені у 1912 р., витрати на їх організацію (розсилання листівок,
виготовлення друкованої продукції, оренду приміщення), оплату лекторам склали 1535 рублів 78
копійок [7, c. 28].
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Проаналізований статутний документ професійного товариства, дає підстави стверджувати, що за
свою організаційною структурою КАТ певним чином нагадує сучасну галузеву академію. До того ж у період
свого існування та діяльності Київське агрономічне товариство певною мірою і виконувало деякі функції
академічної установи на території Наддніпрянської України. Важливість діяльності КАТ підтверджує факт
фінансування його роботи державою.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Оксана Яцинич
(Дрогобич, Україна)
ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Диференціальні рівняння є математичною моделлю, яка використовується для розв‘язування різного
виду задач у фізиці, хімії, геометрії, біології. Наведемо деякі приклади розв‘язування задач з допомогою
диференціальних рівнянь першого порядку.
Хімічні реакції першого і другого порядку
Мономолекулярний процес – це так звана хімічна реакція першого порядку, в процесі якої певна
речовина А перетворюється в іншу речовину С. Нехай а – початкова кількість речовини А, а х – кількість
цієї речовини, що вступила в реакцію за час t від початку реакції, тому (а - х) – наявна кількість речовини А.
Вважаючи, що швидкість перебігу реакції
пропорційна з коефіцієнтом пропорційності k до кількості
речовини, що не перетворилася, отримуємо диференціальне рівняння
k(а - х).
Відокремлюємо змінні і дістаємо
.
Тому загальний розв'язок рівняння має вигляд
а-х=С
,
де С – довільна стала, яку легко визначити з початкових умов: х = 0, коли
t = 0.
Враховуючи, що С = а, остаточно отримуємо
х = а (1 .
З цієї формули видно, що коли t
, то кількість х перетвореної речовини наближається до
величини а, але ніколи не досягає її, тобто теоретично процес продовжується нескінченно довго. Але на
практиці мономолекулярний процес вважають закінченим, якщо лишається менше від 0,1 % початкової
кількості речовини А.
Біомолекулярний процес – це так звана хімічна реакція другого порядку, в процесі якої взаємодіючі
речовини А і В перетворюються в речовину С. Нехай а і b – початкові кількості речовин А і В, а х – кількість
кожної з цих речовин, що вступила в реакцію за час t від початку реакції.
Вважаючи, що швидкість перебігу реакції
пропорційна з коефіцієнтом пропорційності k добуткові
наявних речовин А і В – відповідно (а – х) і (b – х), отримуємо диференціальне рівняння
k(а - х) (b – х), (а
).
Відокремлюючи змінні, маємо
.
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(Довільну сталу зручно взяти саме у вигляді
Отже, (
. Після потенціювання отримуємо загальний інтеграл диференціального рівняння у
вигляді
–

,
де С – довільна стала, яку легко визначити з початкових умов: х = 0, коли t = 0.
Враховуючи, що С = , остаточно отримуємо
–

або

х=
.
З формули видно, що коли t
, то кількість х перетвореної речовини наближається до величини b,
теоретично бімолекулярний процес продовжується нескінченно довго.
У випадку, коли а = b, будемо мати диференціальне рівняння
,
після інтегрування якого дістанемо
,
де

довільна стала, яка з врахуванням початкових умов буде рівна

і після простих обчислень

. Отже,
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З цієї формули видно, що коли t
,
тому бімолекулярний процес продовжується
нескінченно довго.
В усіх описаних хімічних реакціях коефіцієнт визначається для кожної речовини експериментально.
Розмноження бактерій
Біологи встановили, що деякі бактерії розмножуються зі швидкістю, що пропорційна з коефіцієнтом
їхній наявній кількості, але одночасно утворюють отруту, що знищує їх зі швидкістю, яка пропорційна з
коефіцієнтом b кількості отрути та кількості бактерій. Припустимо, що швидкість утворення отрути прямо
пропорційна з коефіцієнтом c наявній кількості бактерій. Встановимо закон розмноження бактерій.
Позначимо через N наявну кількість бактерій у момент часу , а через T кількість отрути. Тоді за
умовами задачі, враховуючи,що
– відповідно швидкість розмноження бактерій і швидкість утворення
отрути, маємо таку систему диференціальних рівнянь:
{

(1)

Поділимо почленно рівняння цієї системи одне на одне. Отримуємо таке диференціальне рівняння:
або
(
)dT.
Звідси після інтегрування:
,
(2)
де – довільна стала, значення якої легко визначити з початкових умов: T=0, коли N=0. Маємо
, тому залежність між кількістю бактерій і кількістю отрути така:
.
Визначимо, якого найбільшого значення досягає величина N, виконавши деякі перетворення:
(

)

(

)

.

Тепер очевидно,що
.
(3)
Визначимо закон розмноження бактерій, встановивши залежність величини N від часу ,
припускаючи, що час вимірюється з того початкового моменту
, коли N = M. Із співвідношення (2)
.
√
Підставляючи цей вираз в перше з рівнянь системи (1), дістанемо з урахуванням (3) таке
диференціальне рівняння:
̅ √

̅

̅

√

Відокремлюючи змінні і інтегруючи це рівняння, маємо
̅
∫

√

.

(4)

.

√

Для обчислення інтеграла використаємо підстановку
| |
, звідки
Отже,
∫

∫
√

і загальний інтеграл рівняння (4) такий:
̅
( =

– довільна стала), а після потенціювання
̅

Зауважимо, що при

N = M і, отже,

, а тому
̅

З того, що

√

і

.
= 1, звідки
̅

̅

̅

̅

.

, маємо при піднесенні до квадрата правих частин двох останніх

співвідношень і розв‘язанні їх відносно

такий закон розмноження бактерій:
.
(

̅

̅

)
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З останньої формули видно, що коли t

, наявна кількість бактерій

спадає до 0.
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СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Ірина Добривечір
(Ірпінь, Україна)
ГРИП І ГРВІ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ЕТІОЛОГІЯ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА
Усі ми з нетерпінням чекаємо приходу зими, оскільки це найвеселіша пора року: що може бути
краще за новорічні та різдвяні свята? Але для багатьох саме вона асоціюється не стільки з новорічними
святами та зимовими забавами, а з лихоманкою, нежиттю, кашлем і болем у горлі. Як правило, усі хвороби
починаються раптово: вони «приковують» нас до ліжка та руйнують усі наші плани.
ГРВІ та грип в 5 разів перевищує сумарну захворюваність серед інфекційних хвороб. Доля ГРВІ
складає біля 90% захворюваності серед усіх інфекційних нозологій. ВОЗ дає данні, що на ГРВІ щорічно
хворіє кожен третій житель нашої планети. Центр громадського здоров‘я підбив підсумки епідемічного
сезону 2018/2019, від 1 жовтня до 19 травня: 5,4 мільйона людей перехворіли на грип та ГРВІ. 64 українця
померли від цієї хвороби. Понад 161 з половиною тисяч людей вакцинувалися [1]. Понад 65 відсотків тих,
хто захворів на грип під час епідемічного сезону – діти до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований
проти грипу. 11 осіб взагалі не зверталися по медичну допомогу, а кожен п‘ятий звернувся вже за
критичного погіршення стану здоров‘я на 6-й день хвороби та пізніше.
А за даними МОЗ [2, с. 2] за перший тиждень 2020 р. (у період з 30 грудня 2019 р. по 5 січня 2020 р.)
інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 264,6 на 100 000 населення. З 31 вересня
2019 р. до 5 січня 2020 р. 5,5% населення країни перехворіло даним захворюванням; 57 462 особи було
госпіталізовано (із них 79,6% – діти віком до 17 років). Але дуже часто офіційні статистичні дані можуть не
відображати реальну картину того, що відбувається, адже достатньо велика частина тих, хто хворіє на
легку форму ГРВІ, не звертаються до лікарів та лікуються самостійно.
На даний момент вже відомо про 200 збудників, які можуть викликати симптоми ГРВІ. До найбільш
розповсюджених відносяться:
– віруси грипу;
– аденовіруси;
– риновіруси;
– коронавіруси;
– віруси парагрипу та ін. [3, с. 127].
Віруси грипу відносяться до РНК-вірусів родини ортоміксовірусів. Існує три серотипи А, В, С. У вірусу
грипу типу А встановлено наявність 3 підтипів антигену Н(Н1,Н2,Н3) та 2 підтипів антигену N(N1
та N2) [4, с. 186]. Найбільш небезпечним штамом цієї зими вважається вірус грипу Н1N1, так званий,
«свинячий» грип. Він отримав таку назву тому, що даний штам грипу за генетичними ознаками найбільш
схожий до грипу у свиней. Але було доведено, що мутація вірусу відбулася саме після зараження
людиною свині, та передається він тільки від людини до людини. Саме свинячий грип став причиною того,
що в Україні 30 жовтня 2009 р. було оголошено епідемію грипу та введено карантин. У всіх навчальних
закладах було оголошено 3-тижневі канікули, а також був призупинений осінній призов до армії.
Віруси грипу нестійкі при дії на них хімічних та фізичних факторів. За кімнатної температури вони
руйнуються протягом декількох годин, а за низьких температур (від -25℃ до -70℃) може зберігатися
декілька років. Вони швидко руйнуються під час висихання, нагрівання; при дії на них навіть невеликих
концентрацій хлору, озону чи ультрафіолету. У закритих приміщеннях віруси зберігають свою
життєздатність від 2 до 9 годин, а на віконному склі до 10 діб. Стає зрозумілим, чому саме в закритих
приміщеннях і там, де найбільша скупченість людей (дитячі садки, школи, ВУЗи), спостерігається
найбільша захворюваність на грип та ГРВІ.
Грип – це гостре респіраторне захворювання вірусної етіології, що супроводжується явищами
інтоксикації та ураженням респіраторного тракту.
Джерелом інфекції на грип та ГРВІ є тільки хвора людина. Передається вірус повітряно-крапельним
шляхом під час розмови, чихання, кашлю або внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько
2-х метрів). Максимальна інфікованість відмічається в перші дні хвороби. При неускладненому протіканні
хвороби виділення вірусу закінчується до 5-6 дня захворювання. Але якщо грип ускладнився вірусною
пневмонією, то вірус зберігається в організмі людини до 2-3 тижнів від початку хвороби. Вхідними
воротами, частіше за все, являються верхні дихальні шляхи.
Хоч збудники грипу та ГРВІ різноманітні – симптоми захворювання дуже подібні. Спочатку
з‘являються симптоми загальної інтоксикації: підвищується температура тіла до 40℃, виражена слабкість,
головний біль, «ломота» у всьому тілі та ін. На другий день хвороби ці симптоми стають ще більш
вираженими. Потім можуть з‘явитись нежить (ускладнене носове дихання, слизові виділення з носа), біль у
горлі, кашель, чихання, іноді діарея та блювота.
Зазвичай, при неускладненому перебігу, загальне протікання хвороби продовжується від 5 до 8 діб.
Деякі збудники можуть визивати і більш довге протікання ГРВІ.
Достатньо часто супроводжується розвитком гаймориту, бронхіту та пневмонії. Причиною розвитку
ускладнень може бути відсутність адекватного лікування, переохолодження та інші фактори. Найбільш
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небезпечні ускладнення для дітей, людей похилого віку та тих, хто має супутні хронічні захворювання.
Грип являється лідером по частоті та тяжкості ускладнень.
Ускладнення грипу та ГРВІ можна поділити на дві основні групи:
– специфічні(вони зумовлені специфічною дією вірусу);
– неспецифічні(вторинні, бактеріальні та пов‘язані з активацією хронічної інфекції) [3, с. 129].
Серед всіх ускладнень грипу найбільш великий відсоток (до 80-90%) припадає на віруснобактеріальну пневмонію. Наступними по частоті ускладнень є фронтити, гайморити, отити. Також може
виникнути гостра дихальна недостатність, інфекційно-токсичний шок, гостра серцево-судинна
недостатність, геморагічний синдром, синдром Рея.
Якщо у вас з‘явились симптоми грипу чи ГРВІ то, у більшості випадків, не варто виходити з дому:
потрібно уникати контакту з іншими людьми, за виключенням отримання медичної допомоги.
Лікування хворих з легким перебігом грипу та ГРВІ та середнього ступеня тяжкості проводять в
домашніх умовах. Якщо ж перебіг хвороби тяжкий та приєднались ускладнення, то хворому показане
стаціонарне лікування в інфекційному відділенні.
У період високої температури(лихоманки) хворому на грип необхідно дотримувати постільний
режим. Рекомендовано вживати достатню кількість рідини з великим вмістом вітамінів, особливо С і Р (чаї,
компоти, фруктові соки, відвар шипшини, морси).
При тяжкому перебігу хвороби та тільки за призначенням лікаря призначається озельтамівір
(таміфлю).
Під час всього періоду хвороби необхідно двічі на день провітрювати приміщення, під час контакту з
здоровими людьми одягати медичну маску.
Помилки, які ми допускаємо під час захворюванні на грип та ГРВІ:
1- «Нам нема коли хворіти». У всіх нас багато невідкладних справ і нам нема коли хворіти, ми
лікуємось «на ходу», і це, скоріше за все, приведе до виникнення ускладнень;
2- збивати невисоку температуру. Підвищення температури під час грипу це ознака того, що наш
організм бореться зі хворобою. Не рекомендується збивати температуру, якщо вона нижче 38,5℃;
3- закутатись та зачинити всі вікна. Для зменшення концентрації вірусів в приміщенні навпаки
потрібно регулярне провітрювання;
4- пити антибіотики. Річ в тому, що збудником грипу та ГРВІ є вірус, а антибіотики впливають на
бактерії;
Профілактика грипу та ГРВІ:
– обмеженні відвідувань місць з найбільшим скупченням людей;
– уникати контакту з особами, що хворі на грип та ГРВІ;
– часто провітрювати приміщення, оптимальною температурою повітря в кімнаті є біля 20℃, а
вологість повітря 50-70%;
– часто мити руки з милом, або протирати їх вологими дезинфікуючими серветками;
– не торкатися немитими руками носа, рота, очей;
– уникати рукостискань, поцілунків;
– намагатися розраховуватись не паперовими грошима, а банківською карточкою, так як гроші
являються гарним джерелом розповсюдження вірусів;
– при кашлі та чиханні прикривати ніс та рот одноразовою серветкою або носовичком;
– гуляти якомога більше на свіжому повітрі, бо під час прогулянки «підчепити» вірус, як правило,
нереально;
– регулярно зволожувати слизові оболонки верхніх дихальних шляхів.
Але найкращою профілактикою грипу являється щорічна вакцинація. Вакцина захищає від всіх
актуальних штамів грипу, вона є ефективною та безпечною. Українцям доступна вакцина Ваксігрип Тетра,
виробник Санофі Пастер Франція та ДжіСі Флю виробник GC FLU Корея.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Ольга Верховенко
(Київ, Україна)
ПРОБЛЕМА МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
Доцільність упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес уже є беззаперечною, оскільки
вона обумовлена об‘єктивним існуванням соціального медіакультурного феномена – медіареальності, яка
становить вагому частину загального обсягу сучасного інформаційного простору.
Серед пріоритетних напрямів розвитку в Україні ефективної системи медіаосвіти є сприяння
поширенню практики інтеграції медіаосвітніх елементів у шкільні предмети інваріативної
частини [1, с. 113].
На початку XXІ століття в теорії і практиці особливо гостро стоїть проблема формування творчої
особистості. В умовах закладів нового типу підвищений інтерес до проблеми розвитку творчих здібностей
дитини є особливо актуальним. Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються,
найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до
генерування і використання нового (нових ідей і задумів, нових підходів, нових рішень).
Медіаосвіта стала предметом наукової уваги Н. Кирилової, Л. Мастермана, М. Скиби, О. Сергеєвої
та ін. Значення медіаосвіти для становлення особистості та розвитку її творчої компетентності аналізували
О. Бурім, І. Задорожна, Л. Зазнобіна, Т. Кузнецова, А. Литвин, О. Федоров та ін.
Для успішної життєдіяльності сучасна людина не може бути осторонь інформаційних потоків. Але
головна складність не в тому, щоб отримати певну інформацію, а в тому, щоб визначити, яка інформація
потрібна, тобто на перший план виходить вміння грамотно працювати з інформацією. Медіаосвіта має
надавати знання не тільки щодо того, як аналізувати, критично осмислювати, інтерпретувати медіатексти,
але й розвивати творчі здібності дитини, заохочуючи її до створення та розповсюдження власних
медіатекстів, а також уможливлювати вільний доступ до медіа для споживання та виробництва власної
медіапродукції [3].
Логічніше виділити п‘ять рівнів медіаграмотності: дуже низька, низька, середня, висока і дуже висока.
При цьому медіаграмотність, як результат медіаосвіти може займати позицію тільки при високому і дуже
високому рівні. Але для того, щоб приступити до медіадіяльності, для початку необхідно визначити вже
існуючий на даний момент рівень медіаграмотності особистості [4]. Критерії оцінки медіаграмотності,
запропоновані О. В. Волошенюк, можна взяти за основу визначення медіаграмотності педагога:
Інформаційні критерії – один з найпоширеніших способів оцінки рівня медіаграмотності людини,
оскільки в першу чергу багато дослідників намагаються оцінювати саме знання людьми необхідних,
достовірних, авторитетних джерел інформації. Наскільки людина володіє інформацією, наскільки вміє її
аналізувати, інтерпретувати, стежити за інформацією, піддавати її критичному осмисленню і так далі.
Технічні критерії – це другий з найпоширеніших критеріїв для визначення медіаграмотності, так як
він доповнює перший і визначає уміння та навички правильного користування засобами масової
інформації і комунікації саме з технічної точки зору – вміння користуватися комп'ютером і іншими
електронними ЗМІ, рівень їх освоєння, а також визначення технічних навичок використання Інтернету та
іншого сучасного технічного забезпечення, призначеного для отримання, збору, обробки та зберігання
інформації (диктофон, аудіо та відео диски, флеш-карти, знімні жорсткі диски, принтери і факси, колонки
тощо).
Психологічні критерії – вони рідко розглядаються медіадослідниками, але при цьому відіграють
насправді ключову роль в процесі оцінки медіаграмотності особистості. Найголовніше в цій групі критеріїв
– це усвідомлення необхідності медіаосвіти, інтуїтивне визначення власного рівня медіаграмотності,
оскільки неможливо визначити невідоме. Медіаосвіта можлива лише тоді, коли людина буде
усвідомлювати необхідність у власній медіаграмотності.
Мовнорозумові критерії – вміння правильно розуміти ситуацію і висловлювати письмово і усно свої
думки, вміння мислити об'єктивно, спираючись на безліч різних точок зору, вміння робити висновки та
обґрунтовувати свою точку зору.
Освітні критерії – рівень і спеціалізація вже існуючої освіти (саме отриманої освіти в даному
випадку, а не професії, так як вони можуть бути абсолютно різними) накладає відбиток на рівень
медіаграмотності будь-якої людини.
Вікові критерії – вік людини також важливо враховувати, бо від нього залежить існуючий рівень
медіаграмотності.
Соціальні критерії – це соціальне становище людини: його матеріальний достаток, соціальні ролі,
професія, цінності та прагнення в житті. З одного боку, ці критерії надають змогу виявити досягнення
необхідного рівня медіаграмотності. З іншого боку, показують вже існуючий рівень медіаграмотності
людини.
Критерії доступності – вони полягають у тому, що кожна група населення по ряду ознак
(соціальних, матеріальних, територіальних, професійних тощо) має різний доступ до засобів масової
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інформації і комунікації.
Професійні критерії – сфера діяльності та отримана освіта, накладає відбиток на рівень
медіаграмотності будь-якої людини. Наприклад, ті, хто працює у сфері журналістики, освіти, комунікації
будуть більш медіаграмотними, виходячи з роду діяльності.
IQ-критерії – це вплив інтелекту, розумових та інших подібних здібностей на сприйняття інформації,
аналіз, осмислення, критику, логічне мислення, при цьому важливі бажання та здібності до
навчання [4, с. 49].
Особливе значення проблема медіаграмотності набуває при роботі вчителя мистецтва з дітьми.
Засоби масової інформації та Інтернет, посівши пріоритетні позиції в формуванні у дітей картини світу,
стали представляти особливу загрозу для усталеної вразливої дитячої психіки. Збільшення впливу на
дитину неконтрольованої інформації про світ, людину, суспільство, природу актуалізує проблему
інформаційної освіти, формування медіаграмотності, критичного мислення та критичного ставлення до
інформації, починаючи з молодшого шкільного віку.
Дослідники і педагоги різних країн світу у своїх дослідженнях часто підкреслюють потребу
медіаосвіти вчителів, як основної складової професійної підготовки. Передбачається, що медіаграмотний
педагог зуміє: заохочувати і розвивати в учнів бажання ставити обґрунтовані проблемні питання, пов'язані
з медіа; використовувати у викладанні дослідницьку методику, коли учні зможуть самостійно шукати
(медіа)інформацію, щоб відповісти на різні питання, застосовувати знання, отримані в навчальному курсі
до нових областей; допомагати учням розвивати здатність використовувати різноманітність первинних
джерел (медіа)інформації, щоб дослідити проблеми і потім зробити узагальнені висновки; організовувати
проведення дискусій, де учні зможуть навчитися толерантно слухати інших і тактовно висловлювати власні
думки; підтримувати відкриті обговорення, де немає категоричних відповідей на багато запитань;
Висновки. Таким чином, медіаграмотність є основною складовою професійної компетентності
вчителя. Впровадження в процес професійної освіти фахівців мистецьких дисциплін методичної системи з
формування медіаграмотності, що заснована на вищеперерахованих принципах дозволить підвищити
рівень спеціалістів, які зможуть критично аналізувати наявні медіа ресурси та створювати нові, при цьому
будуть здатні до самостійної творчої діяльності у медіа середовищі.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Гульмира Акылова
(Павлодар, Қазақстан Республикасы)
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ТЫҢДАЛЫМ ӘРЕКЕТІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӚЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Мемлекеттік тілде оқытуда жаңа идеяларды ҽр сабақта жан-жақты қолданып,жаңа оқытудың тиімді
жолдарын тауып, жҥйелі тҥрде қалыптастыру – заман талабы.
Қазіргі таңда білім саласында оқушыны нақты, таза, айқын сҿйлеуге ҧмтылдыру міндеті кҥшеюде.
Себебі, сҿйлеу мҽдениеті ауызша сҿйлеудің жалпы тіл мҽдениетіне қойылатын талаптармен қатар ҿзіне
тҽн формалардың сақталуын талап етеді. Ал, болашақтың іргетасы оқушылардың тілдің ҽлеуметтік,
қарым-қатынас рҿлін кҥшейтуде рҿлі ҥлкен. Оқушылардың бойында сҿйлеу мҽдениетін қалыптастыра
отырып, адамгершілік қасиетін арттыруға, жеке бас тҧлғасын ізгілендіруге, ҿзге ортада еркін сҿйлеп
кҿшбасшылық қабілетін арттыруға болады. Осы секілді ҧстанымдар оқушының дамуы мен жетілуі ҥшін
қажетті.
Қазақ тілі сабағында сҿйлеуге жҽне сауатты жазуға ҥйретудің тиімді ҥлгілерін табу жҽне
ҧйымдастыру,жалпы жҥргізілетін жҧмыс оқушылардың тілдік сҿйлеу мҽдениетін қалыптастырады.
Тілдік қатынасқа байланысты оқылым,жазылым,тыңдалым,айтылым, тілдесім ҧғымдары сҿйлесім
ҽрекетіне жатады. Осы ҽрекеттердің бҽрі ҿзге оқушылардың қазақ тілінде тҥсінуіне,пікірлесуі мен
сҿйлесуіне жҽне сауатты жазуына бағыттылған.
Оқу орыс тілінде жҥретін мектептерде қазақ тілі сабағында сҿйлесім ҽрекетіне қатысты айту да, оқу
да, жазу да, тыңдау да, тілдесу де белгілі бір хабарланған,тыңдалған, баяндалған ойды тҥсіндіруге
негізделеді.
Профессор Ф.Оралбаеваның «Тілдік қатынас» деген еңбегінде сҿйлесім, ҽрекеті оқылым, жазылым,
тыңдалым, айтылым, тілдесім деген атауларға бҿлініп,сҿйлесем ҽрекетінің тҥрлері жан-жақты
қарастырылып зерттелген. [1]
Ҧлты басқа оқушыларды қазақ тілінде еркін сҿйлетуге ҥйрету мақсатында осы аталып ҿткен
сҿйлесім ҽрекетінің тҥрлері сабақта тығыз байланысты болуы жҿн.
Оқылым- берілген материалды тҥсініп, ҧғу ғана емес,сондағы ҽрбір тілдік қарым-қатынаста кеңінен
қолдана білу.
Орыс мектептерінде қазақ тілін оқитын оқушылар ҥшін оқылым –сҿйлеуге ҥйретудің,тілді меңгерудің
алдыңғы шарты болып есептеледі. [2]
Оқылым қазақша мҽтіндерді дҧрыс тҥсініп,жылдам жҽне мҽнерлеп оқи білу, мҽтіннен нақты
сҧрақтарға жауапты тауып оқу, мҽтінді тҧтас оқып, мамҧнын айту арқылы іске асырылады.
Алгоритм ҽдісі арқылы мҽтіндегі жаңа сҿздермен, сҿз тіркестерімен жҧмыс жасалады. Кейбір сҿз бен
сҿз тіркестерін синоним,антонимдер арқылы еске тҥсіру қолайлы.
Сабақтағы мақсатым, оқушылардың тыңдай білу қабілетін дамыта отырып, алған ҽсерлері арқылы
берілген тапсырмалады орындауға ҥйрету.
Тыңдалым (аудирование) деген терминнің мағынасы – «есту арқылы тҥсіну».
Тыңдалым оқу процесінде жиі қолданылады.Тыңдалымның ең басты мҽні- адамдар арасындағы
қарым-қатынасты жҥзеге асыратын тілдік тҧлғаларды тыңдау,есту арқылы қабылдап алу.Аудиомҽтіндегі
сҿздерді, сҿйлемдерді тыңдай білудің нҽтижесінде ҧғынуы.
Жеке тҧлғаның сҿйлеу ҽрекеттерінің ерекшеліктері: басқа адамның сҿйлеу тілін қабылдауы, ҿзінің
ойын, пікірін, ішкі ҽсерін, кҥйзелісін білдіруі, тыңдаушысына табиғи ҽсер етіп, сендіруге, ҿзінің туралығын
дҽлелдеуге ҧмтылуы. Бҧл іс ҽрекеттің бойында есте сақтау, ойлау, эмоциялық, еріктік процестері бірге
жҥреді. Сҿйлеу ҽрекеті адаммен ҿмір бойы бірге болады. Осы тҧрғыда қалыптасушы тҧлға ретінде,
оқушылардың сҿйлеу мҽдениетін қалыптастыру мақсатында ҿз ойында еркін ҽрі тіл тазалығын сақтай
отырып мҽдениетті жеткізу. Пікір алмасуда тыңдау, есте сақтау қабілеті, қарым-қатынасқа тҥскен адамға
жағымды ҽсер қалдыру. Жеке тҧлғаның қоғамда ҿз орнын алуында сҿйлеу мҽдениеті басты орын алады.
Ал оның қайнар сҿзі сонау ауыз ҽдебиетінен бастау алады. Мҽдениет туралы тҥсінікке ҽр ғалым ҽр тҥрлі
анықтама береді. «Мҽдениет, оқу-ағарту, ғылым, ҿнер т.б. рухани ҿмір табыстарының жиынтығы» [5, 25 б.],
– дейді тілші-ғалым М. Балақаев. Мҽдениеттің ҿзі екіге бҿлінеді: материалдық жҽне рухани. Соның ішінде
рухани мҽдениетке жатады: а) ойлай білу мҽдениеті – ҿмірге талдау жасап қиындықтардан арылу жолын
таба білу, ақылға салу, жасампаздыққа жеткізу; ҽ) педагогикалық мҽдениет – ҧзақ жылдар бойына
жинақталған ең озық іс-ҽрекет, білім, ҥйрену нҽтижесі; б) тіл мҽдениеті – коммуникативтік қарым-қатынас
кезінде тілдік тҽсілдерді дҧрыс ҧйымдастырып, белгілі бір тҽртіппен жҥйелі қолдану; в) сҿйлеу мҽдениеті –
тілдік тҽсілдердің ширау, жетілу дҽрежесі. Сҿйлеу мҽдениеті — ҥлкен қасиет, мазмҧны жағынан терең,
ҧтымды, ҽділетті, кҿркем, ғылыми, бай, халық тілі. Сҿз қолдану мҽдениетін арттыратын негізгі шаралардың
бірі – тіл тазалығы. Сҿйлеу мҽдениеті жетілмейінше, ақыл-ой мҽдениетіне жету қиын. Қандай адам
болмасын, ой-ҿрісінің, білімінің, мҽдениеті мен рухани дҥниесінің қаншалықты екені оның жазған
жазуынан, сҿйлеген сҿзінен байқалады. «Кісіге қарап сҿз алма, сҿзіне қарап кісіні ал»,– деп ҧлы Абай тегін
айтпаған. Ана тілінің мол байлығын игерген, қҧдіретін тҥсінген, кҥшіне тағзым етіп, бас иген. Мҽтінді
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мҽнерлі, ҽсерлі жеткізу ҥшін қажетті материал кҿркем ҽдебиет болып есептеледі. Сондықтан, оқу
техникасы фонетикамен, грамматикамен, орфоэпиямен, орфографиямен, стилистикамен ҧштасып
жатады. Яғни:
— кҿркем ҽдебиетпен жиі шҧғылдану;
— шығармаларды, ҿлеңдерді кҿп оқу;
— оларды терең талдау; шығармалар арқылы кҿрерменмен тілдесіп, сырласу;
— сҿз ҽрекетін ашу;
— сҿз туғызу.
Сҿйлеу техникасы ҿз дауысыңды толық меңгеруге байланысты. Сҿйлеу шапшаңдығы, интонация,
пауза, дикция маңызды рҿл атқарады. Сҿйлеу мҽдениетіне тҽрбиеленудің жолға қойылуы – бҥгінгі
қоғамдық-ҽлеуметтік сҧраным талабынан туындап отырған мҽселе. Осы орайдағы негізгі шарттар –
сабақтарда ҿзін-ҿзі дамыта отырып, пікір талас барысында сҿз мҽдениетін заман талабына сай деңгейде
дҧрыс қолдана білу іскерліктерін жетілдіру маңызы. Қазір сҿйлеу мҽдениетін оқытуда оқушының ҿзіндік
ізденістеріне негіздей отырып білім алуына жҽне біліктерді меңгеруіне қажетті жағдайларға молырақ
мҥмкіндік беру мҽселесі беріледі. Осы орайда оқушының ҿздігінен ізденуіне, тҥрлі жағдаяттарды
қарсыласының жауабына сай етіп жҽне оның лингвистикалық дҥниетанымының кеңеюіне жол ашатындай
оқушының ойлау қабілетін ҽр қырынан ҿздік ҽрекеті арқылы тану жолымен меңгертіледі.
Оқушылардың сҿйлеу мҽдениетін жоғары деңгейге кҿрсету мақсатында дидактикалық, ҽдістемелік
ҧстанымдар арқылы іске асыру қажет. Осы бағыт-бағдар бойынша оқушылардың бойында сҿйлеу
мҽдениетінің бастапқы негізін қалыптастыруға болады. Оқушылардың тіл мҽдениетін жақсартуда біржақты
ата-ана емес, мҧғалім, психологтар, қоршаған ортасы ҽсер етеді. Мектептегі сыныптан тыс ҥйірмелер
арқылы оқушылардың рухани, мҽдени дамуын кҧшейтуге болады. Ҽрбір ҥйірменің мақсаты ретінде сҿйлеу
мҽдениетін жақсарту деп қосымша алуға болады. Себебі ҽрбір ҥйірмеде оқушы пікір алмасып, сҧрақтар
қойып талдау жасайды. Кҿрсетілген бағыттар бойынша мынадай міндеттер жҥктеледі: — сҿйлеу
мҽдениетін негіздерін меңгерту; — сҿз қолданудың ҧлттық дҽстҥрлерін жаңғырта отырып, сҿз ҽдебінің
нормаларын меңгеру; — шешен сҿйлеуге тҿсемді ҽлеуметтік-тілдік дағдыларын қалыптастыру. Осы
міндеттерді орындау арқылы оқушылардың рухани тҽрбиесін, ҧлттық рухын, тіл мен білімін дамытуға жол
ашылмақ. Білім мен тҽрбие мҽселесі қазіргі кҥнге дейін ҿзінің ҿзектілігін жойған емес, себебі ол ҥздіксіз
процесс. Тҽрбие мен білім бірігей жҧмыс жасай отырып, кҿп ізденісті, кҿп уақытта талап етеді. Бҧрынғы
мҽдениет пен қазіргі мҽдениетті салыстырсақ бҽрінің аумағында толық тҽрбие тҥсінігі жатыр. Мемлекеттік
негізгі бағдарламаларға сҽйкес жаңа ақпараттар мен технологияларды пайдалана отырып, оқушы ҿзінің
рухани, ҧлттық болмысын жоғалтпауы керек. Қоршаған ортада оқушылар ҿзін еркін ҧстап, айқын пікір
алмаса алуы ҥшін сҿйлеуге машықтану, ҽрбір сҿз мҽнін тҥсініп, табиғатын тануға ҧмтылу, айтылған ҽрбір
сҿзге мҽн беру, тілдік сҿз қорын байыту, мҽнерін жетілдіру қажет. Қазіргі таңда оқушылырдың ауызекі
сҿйлеу дағдыларын дамыту бҥгінгі кҥннің басты талабы болып табылады. Тіл дамыту тіл ҥйретудегі қарым
қатынас қҧралын іске асыру оқушылардың тілін дамыту лексикалық жҽне грамматикалық тҧлғаларды
меңгерту, оларды сҿйлемде қолдану дағдыларын қалыптастыру. Сҿз, сҿз тіркесі, сҿйлем арқылы тілдік
ҽрекетке жетелеу болып табылады. Сҿйлеу ҥшін жеткілікті, белсенді қоры болуы керек. Себебі сҿздік қоры
мол адам ҿз ойын екінші адамға жеткізуге қиындық тудырмайды.
Оқушылардың сҿйлеу тілдерін дамыту ҥшін бағыттармен жҧмыс жасап, негізгі тілдік ерекшеліктерді
бойына сіңірту, рухани тҽрбие мен білімді ҧштастырумҧғалімдердің парызы. Қорытындылай келе,
оқушылардың ауызша сҿйлеу дағдыларын қалыптастыруда олардың сҿйлеу ҽуендеріне, сҿз нақышына
келтіріп сҿйлеуіне қатты назар аударуда жоғарыда кҿрсетілген бағыттардың рҿлі ҥлкен.
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Марія Антонченко
(Суми, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах глобальної інформатизації суспільства перед сучасною освітою стоїть актуальна задача
підготовки підростаючого покоління до життя в інформаційному суспільстві. Однією з ефективних умов
вирішення даної задачі є розвиток конкурентоздатної, творчої особистості, спроможної до самовизначення,
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самореалізації та самовдосконалення. Особлива увага приділяється відбору сучасного змісту, дієвих
методів та організаційних форм освітнього процесу.
Одним з перспективних сучасних педагогічних методів освіти є проектна діяльність здобувачів
освіти. На відміну від традиційних заходів, які спрямовані на передачу тим, хто навчається, готового
соціального досвіду, проектна діяльність дає змогу найбільш повно врахувати здібності, потреби та наміри
учнів. Проектна діяльність є вагомим чинником розвитку в учнів творчого мислення, формування
самостійності, креативності та комунікабельності, як важлива умова підготовки особистості до професійної
діяльності у дорослому житті. А якщо проектна діяльність здійснюється з використанням сучасних
інформаційних технологій, то її корисність для учнів значно збільшується.
Теоретичні та практичні аспекти організації проектної діяльності розкриваються у дослідженнях
А. Вдовиченко, В. Гузєєва, О. Зосименко [2], С. Ізбаш, А. Касперського, О. Коберника, І. Колеснікової,
Л. Матвійчука [6] Н. Матяш, С. Мірошник [7], М. Пелагейченко, О. Пєхоти, Є. Полат, В. Радіонова,
В. Сидоренка, В. Слободченкова, С. Сисоєвої, А. Терещука, М. Уйсімбаєва [8], Л. Хоменко, І. Шендрик, та
інших науковців.
Дослідженням застосування інформаційних технології в освіті займалися такі науковці, як
П.В. Беспалов, А.А. Єлізаров, Н.В. Насирова, О.В. Овчарук, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе та інші, але ж вони
стосуються, в основному, майбутніх фахівців, тобто студентів. Але розгляд питань, що пов‘язані з
застосуванням сучасних інформаційних технологій для організації проектної діяльності учнів є недостатнім
і досить актуальним.
Тому метою статті є проаналізувати різні підходи до сутності поняття «проектна діяльність» та
висвітлити організацію проектної діяльності учнів за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Метод проектної діяльності виник у 20-х роках минулого століття. У загальному розумінні
проектування (від лат. projectus – кинутий уперед) означає "тісно пов‘язану з наукою та інженерією
діяльність зі створення проекту, розроблення образу майбутнього уявного продукту" [3, с. 20]. Як відомо,
більшість продуктів людської праці виготовляється на основі їх попереднього проектування. У такому
контексті поняття ―проектування‖ – це процес створення проекту, тобто прототипу, прообразу
спрогнозованого об‘єкта, стану, що передують втіленню задуманого в реальний продукт [3].
У сучасних науково-педагогічних джерелах існують різні терміни для позначення проектної
діяльності: "метод проектів", "учнівський проект", "проектна технологія", "проектна діяльність", "проектна
навчальна діяльність", "проектне навчання", "проектування", які мають схожі за змістом тлумачення і є
синонімами.
Так, в "Українському педагогічному словнику" використовується поняття "метод проектів", який
визначено як "організацію навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й
виконання практичних завдань-проектів" [1].
Науковці О. Пєхота, А. Кіктенко, О. Любарська [4] використовують поняття "навчальне проектування",
"проектна технологія", "метод проектів". На їх думку, у освітньому процесі загальноосвітнього навчального
закладу має прояв технологія проектування, що слугує "розв‘язанню учнем або групою учнів певної
проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з
іншого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості" [4, с. 150]. Автори
наголошують, що результати виконання проектів повинні бути ―відчутними‖: якщо розв‘язувалася
теоретична проблема, то має бути знайдене її конкретне вирішення, якщо практична – певний результат,
готовий до впровадження. Окрім цього, зазначають дослідники, ―навчальне проектування орієнтоване,
перш за все, на самостійну – індивідуальну, парну або групову – роботу, яку учні виконують упродовж
визначеного часу‖ [4, с. 150]. Тому сутність проектної технології вчені вбачають у стимулюванні учнів до
вирішення певних проблем, що передбачає володіння необхідними знаннями (здобуття їх за необхідності),
та на основі проектної діяльності розв‘язання однієї або низки проблем, а також демонстрації практичного
застосування здобутих знань і набутих умінь, а мету навчального проектування – у створенні педагогом
таких умов освітнього простору, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності
учня.
Ми згодні з авторами [4], що головною метою впровадження проектної діяльності у навчальновиховний процес – це організація самостійної, парної чи групової дослідної або практичної діяльності учнів,
яку вони виконують упродовж зазначеного проміжку часу.
Таким чином, ми можемо визначити проектну діяльність як форму пізнавальної активності здобувача
освіти, спрямованої на вирішення особисто усвідомленої проблеми (задачі). У процесі реалізації якої
створюється певний продукт проекту.
Під час здійснення проектної діяльності у освітньому процесі роль вчителя та його позиція
змінюється. Основною його функцією стає організація пізнавальної діяльності учнів, які перетворюються на
активних учасників навчання. Отже, учителю необхідно бути готовим до взаємодії та співпраці з учнями
для досягнення ними результатів, визначаючи тему дослідження, можливі напрями, складаючи план дій
щодо здійснення роботи над проектом. Він допомагає учню у визначенні мети діяльності, рекомендує
джерела інформації, розкриває можливі форми, методи експерименту, допомагає організувати діяльність,
сприяє прогнозуванню результатів, допомагає оцінити отримані результати; виявити способи
вдосконалення діяльності. Учень, в свою чергу, визначає мету діяльності, знаходить інформацію, обробляє
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її, тобто здобуває нові знання; експериментує, працює над створенням запланованого продукту, обирає,
відповідає за результати своєї діяльності.
Таким чином, ми можемо виділити наступні етапи проектної діяльності:
 проблема (формулювання): визначення теми й мети проекту та гіпотези її розв'язання, тривалість
проекту;
 планування діяльності в проекті: визначення джерел інформації, опис бажаних кінцевих
результатів; розподіл завдань;
 пошук інформації: збір та аналіз зібраної інформації; висновки, пропозиції.
 продукт: оформлення результату.
 презентація: демонстрація результату; оцінка.
Проектна діяльність (навчальний проект) завершується реальним матеріалом – продуктом проекту,
що може мати матеріальне вираження у самої різної формі: звіти, статті, таблиці, рекомендації; дизайн
(будинку, майданчику, установки); креслення або модель; художні твори (листи, есе, поезія, картини,
скульптура); друкована продукція (книги, брошури, бюлетені, газети, буклети); мультимедіа (колажі, слайдшоу, презентації, відео) тощо.
Проектна діяльність може будуватися на різному навчальному матеріалі та розроблятись для учнів
різного віку. Проте всім проектам властиві загальні суттєві ознаки, вони:
 базуються на питаннях, відповіді на які не можуть бути отримані заучуванням та репродуктивним
відтворенням навчального матеріалу;
 передбачають активну позицію учня – позицію людини, яка досліджує, вирішує проблеми, приймає
рішення, вивчає та документує свою діяльність;
 стимулюють учнів до навчання через досвід, а не є просто додатками та доповненнями до
навчального курсу, вивчення конкретного предмета шкільної програми.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В одних випадках викладач визначає
тематику з урахуванням навчальної ситуації з конкретного предмета, в інших, особливо в проектах для
позаурочної діяльності, тематика пропонується самими студентами і відповідає цілком їхнім власним
інтересам, не тільки пізнавальним, а й творчим, прикладним.
Виділяють такі типи проектів [5]:
 за домінуючою у проекті діяльністю: прикладний (практично-орієнтований), ознайомлювальноорієнтовний (інформаційний) дослідницький, пошуковий, творчий, рольовий;
 за предметно-змістовою сферою знань: монопроект (у рамках однієї галузі знань), міжпредметний
проект;
 за характером координації проекту: безпосередній, опосередкований;
 за характером контактів (серед учасників одного навчального закладу, групи, міста, країни, різних
країн світу);
 за кількістю учасників проекту: особистісні, парні, групові;
 за тривалістю виконання проекту: короткострокові, середньої тривалості, довгострокові [5].
Із застосування інформаційних технології у проектної діяльності, вона зазнає певних значних змін і її
можна назвати «інформаційна проектна діяльність». Так, на етапі пошуку інформації, учні шукають її з
різних джерел і, зокрема в Internet. Кінцевим продуктом проекту може бути стаття Word (або Wiki - стаття) з
певного питання, газета або бюлетень, що створені у додатку Publisher, презентація, може бути знято
відео, які можуть бути розташовані у Internet, блог тощо. На етапі презентації можливо використання
мультимедійних проекторів та інтерактивних дошок. Викладач організує цю роботу учнів та направляє її.
Важливою рисою інформаційної проектної діяльності є її міжпредметний характер, оскільки
розв‘язання проблеми, що закладена в будь-якому проекті, завжди потребує інтегрованих знань.
Учні можуть робити свій внесок до життя громади, збираючи дані, піклуючись про навколишнє
середовище, виконуючи суспільні роботи – у такий спосіб вони по іншому ставляться до подій суспільного
життя.
Робота в групі – важливе уміння і складова роботи над проектом. Учні працюють в групі в ході
мозкового штурму, обговорення, отримання відгуків на роботу, виконання завдань та обміну знайденими
ресурсами. При переході до групової діяльності вчителя може хвилювати зниження рівня індивідуальної
відповідальності учнів. Ця проблема може бути вирішена різними способами: постановка перед учнем
індивідуальних завдань усередині групи, перехресне оцінювання або індивідуальні контрольні списки, які
підкреслюють відповідальність кожного учня за роботу групи.
Підводячи підсумки, зазначимо, що проектна діяльність з використанням сучасних інформаційних
технологій надає можливість не тільки передавати учню суму тих чи інших знань, а й вчити їх набувати цих
знань самостійно за допомогою величезних можливостей глобальної комп‘ютерної мережі Інтернет,
користуватися набутими знаннями для розв‘язання нових пізнавальних і практичних завдань, знайомитися
з іншими культурами, виховувати почуття приналежності до єдиної світової спільноти.
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Бексұлтан Басықара, Жанна Тургимбаева, Әділет Наржігітов
(Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ПӘНДЕРІН КІРІКТІРІЛГЕН САБАҚ РЕТІНДЕ ӚТКІЗУДІҢ ТИІМДІЛІГІ
Мемлекетіміз ҿркениетті мемлекет ретінде ҿзінің болашағы мен білім беру саласына маңызды кҿңіл
бҿліп келеді. ХХІ ғасыр – ғылым мен технологияның, білім мен ҿнеркҽсіптің қарыштап дамыған заманы.
Білім мен ғылым салаларын қарыштап дамыту бҽсекесінде озық болуы ҥшін, басқа елдер сияқты
Қазақстан да ҿз білім саласын реформалады. 2016 жылдан бастап елімізде білім беруді жаңғырту – орта
білім мазмҧны жаңартылды. Сапалы білім беру ҧстаздардың кҽсіби шеберлігі мен тиімді педагогикалық
технологияларды, ҽдіс-тҽсілдерді қолдануымен ҿлшенбек. Оқытудың жаңа педагогикалық технологиялары
- білім беруді ізгілендіру, замана ағымына ілесу қабілетіне ие білікті, жан-жақты дамыған тҧлғаларды
қалыптастыруды мақсат етеді.
Еліміздің білім беру бағдарламасы халықаралық жҽне ҧлттық тҽжірибелердіңҥздік ҥлгілерін
кіріктіруді мақсат тҧтады. Соның бірі пҽндерді кіріктіріп оқыту болып табылады.
Бҧл мақалада орта мектепте информатика жҽне география пҽндерін кіріктіріп оқытудың тиімділігі
мен оқушылардың аталған пҽндерге қызығушылығын арттыру мҽселелері қозғалады.
Кіріктірілген сабақ ретінде информатика жҽне география пҽндерін біріктіріп ҿтуге болады.
Информатика пҽні бойынша 7-сыныптарда «Кесте элементтерінің графикалық ҧсынылуы» жҽне география
пҽні бойынша «География сабағында карта-сызбаларды қолдану» тақырыптарын кіріктіріп ҿту тиімділігін
қарастырамыз.
Информатика сабағындаMS Excel кестелік процессорымен жҧмыс жасалады. Географияда
оқушылар географиялық карта, картаның бҧрмалануы туралы тақырып қозғайды. Мҧнда оқушылар 1, 2суреттерде кҿрсетілгендей кесте сызып, оларды диаграмма арқылы салыстырады. Мысалы географиялық
картада Ресей мемлекеті картаның бҧрмалануы салдарынан Африка қҧрлығынан ҥлкен болып кҿрінеді.
Мҧны 5 – суреттен анық байқауға болады. Алайда информатика пҽні тапсырмаларында оқушылар Ресей
мемлекетінің аумағы - 17 125 187 шаршы км. екенін, ал Африка қҧрлығының аумағы – 30 000 000 шаршы
км. екенін – шын мҽнінде Африка қҧрлығының аумағы Ресей елінің территориясынан ҥлкен екендігін
байқайды. Бҧл оқушы бойынша сын тҧрғысынан ойлауды қалыптастырады.
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Сурет – 2. Ел аумақтарының графикалық ҧсынылуы.

Сурет – 1. Елдер аумағы.
Кесте элементтерін графикалық тҥрлендіру ҥшін диаграммалар қолданылады. Диаграмма – сандық
ақпаратты кҿрнекі (графикалық) тҥрде ҧсыну [1. 76 б.]. Кесте элементтерін графикалық тҥрде ҧсыну
арқылы оқушылар 2-суреттегідей елдер территорияларының кҿлемдерін оңтайлы тҥрде салыстыра
алады. 3-суретте жер шары қҧрлықтарының аумағы шаршы км. Ҿлшемімен берілген жҽне тиісінше
елдердің территориялары диаграмма тҥрінде графикалық тҧрғыда ҧсынылған.

Сурет – 3. Қҧрлықтар аумағы.

Сурет – 4. Қҧрлықтар аумағының графикалық ҧсынылуы.

Жер шар тҽріздес пішінге ие. Ал шар тҽріздес дҿңес бетті жергілікті ерекшеліктерді сақтап,
жазықтыққа дҽлме-дҽл кҿшіру мҥмкін емес. Жердің кез-келген бҿлігін тақтадай тегіс деуге болмайды.
Сондықтан картаны қҧрастыруда, жергілікті нысандарды орналастыруда белгілі бір рҧқсат етілетін
қателіктер болады.

67

Сурет – 5. Жердің географиялық картасы [3].
Оған қоса, картада жердің бҥкіл сызықтары барынша кішірейтіліп бейнеленеді. Сондықтан
бҧрмаланушылықтың ҿлшемі де сонша есеге кішірейеді. Парақта материктер, мҧхиттар,елдердің кескінін
сыйғызу ҥшін оларды ҿте кішірейтілген ҿлшеммен беру керек. Географиялық карталардың ҧсақ
масштабына 1 см-ге-ондаған жҽне жҥздеген шақырымдарды сыйғызуға болады. Сонымен қатар, картада
масштаб бірқалыпты қалмай, 6,7,8- суреттердегідей орын мен бағыттың ауысуына орай ҿзгеріп отырады.

Сурет – 6. Ресей ерекшеленген географиялық карта [3].
Осыған себепті жер бетін картада кескіндеу барысында бҧрмаланудың бірін болдырмау немесе
олардың басқа тҥрін бҽсеңдету мақсаты қойылады. Сондықтан ҽрбір жеке карта жасауда картографиялық
торды қҧрудың белгілі бір ҽдісі қолданылады. Жер бетін картада кескіндеудің математикалық ҽдістері
картографиялық проекциялар деп аталынады.
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Сурет – 7. Ресей елі аумағын Африка қҧрлығыны аумағымен салыстыру.
Географиялық объектілерді жазықтыққа кҿшіру ҥшін пайдаланатын кҿмекші геометриялық беттердің
тҥріне жҽне картографиялық тордың ерекшелігіне қарай проекциялар цилиндрлік, конустық, азимуттық,
деп бҿлінеді. Соның ішінде цилиндрлік проекцияға тоқталсақ, паралельдер мен меридиандар кҿп
жағдайда бір-біріне тікбҧрыш жасап орналасады Цилиндрлік проекциялар дҥниежҥзілікт карталардың
барлық тҥрін жасауда кеңінен пайдаланады [1].

Сурет – 8. Ресей мемлкетінің аумағын картаның бҧрмалануы арқылы салыстыру [3].
Қорытындылай келе, оқу процесінде пҽндерді кіріктіріп оқыту оқушының қызығушылығын арттырып
қана қоймай, мынадай дағдыларды қамтиды:
– сабақ барысында проблемалық жағдайларды арттыру жҽне оныт оқушының ҿз бетімен шешуіне
жағдай жасау;
– жеке тҧлғаны зерттеуші ретінде қалыптастыру;
– шығармашылық, сын тҧрғысынан ойлауды дамыту.
Ҽлемдік ҿркениетте білім беру – ҥздіксіз дамуды қамтамасыз етеді. Білім беруде пҽндерді кіріктіріп
оқыту - тҥрлі пҽндердегі ҧқсас типті, ҿзара байланысқан тақырыптары біріктіріп, қызықты етіп ҿткізу. Бҧл
мақалада информатика мен география пҽндерін кіріктіріп оқытудағы тиімділіктерін қарастырдық.
Оқушылар:
– информатика мен география пҽндерін кіріктіріп оқу арқылы ортақ мақсатқа жетеді.
– информатика пҽні бойынша тапсырмаларды тыңғылықты дайындайды;
– география пҽнін бойынша теорияны практикалық тҥрде ҧғынады.
Дереккӛздер:
1. Информатика: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық / С.Т. Мҧхамеджанова,
А.С. Тен, Д.Н. Исабаева, В.В. Сербин. – Алматы: Атамҧра, 2017. – 176 бет.
2. География: Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған оқулық / А. Егорина, С. Нҧркенова,
Е. Шимина. – Алматы: Атамҧра, 2017. – 224 бет.
3. https://thetruesize.com
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УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЗАГАДКИ У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Загадки приносять дітям радість відкриття нового, естетичну насолоду, викликану образами твору.
Використання загадок створює емоційну обстановку на уроці, яка активізує допитливість учнів, допомагає
їм глибше сприймати дійсність, розвиває уяву і мислення. Загадки потребують творчих зусиль
зосередження уваги на певних предметах, аналізу їхніх особливостей, сприяють розвитку критичного
мислення.
Вирішення проблеми морального розвитку особистості в цілому знайшло відображення у наукових
положеннях педагогів, письменників. Це, зокрема, Х. Алчевська, Б. Грінченко, М. Драгоманов, О. Духнович,
М. Костомаров, Т. Лубенець, М. Максимович, Л. Українка, І. Франко та ін
З розвитком мислення вдосконалюється й мова учнів: за допомогою загадок та інших засобів
фольклору, швидко збагачується їхній активний словник, формуються моральні знання і поведінка.
Розв‘язуючи загадки й інші завдання, учні дізнаються про вислови, які лаконічно характеризують певний
предмет чи явище, засвоюють переносне значення слів, їх мова збагачується порівняннями, метафорами,
епітетами. Діти охоче вчать загадки на пам‘ять, а пізніше часто використовують їх у творчих письмових
роботах. Кожна загадка, яка використовується на уроці української мови та читання має важливе значення
для формування моральних знань і поведінки учнів [1, с. 3].
Учням початкових класів можна запропонувати такі завдання:
1. Пізнайте об‘єкт на підставі опису окремих ознак, тобто відгадайте загадки.
Разом стіл я і стілець.
Хто вгадає – молодець.
(Учнівська парта)
Сидить баба на грядках вся закутана в хустках.
(Капуста)
На ніжці - дашок
Сам - наче цвяшок.
Хай тече вода,
Адже з ним - не біда.
(Парасолька)
Клубочок,
Та неменуче уколить,
Бо колючий.
(Їжачок)
У наш час загадка використовується з виховною метою, для розвитку в дітей кмітливості, уміння
зіставляти, у звичному бачити прекрасне, привабливе, гарне, таємниче. Загадка – вид усної народної
творчості. Це замислуваті запитання, які вимагають відповіді. Вони викладаються в короткій і цікавій
формі, часто у віршованій. Створені народом протягом багатовікової історії, вони складають безцінне
багатство для нашої мови [5, с. 342]. Використання загадок на уроках допомагає оживити їх, зробити більш
цікавими, а значить і засвоєння матеріалу – більш глибоким і міцним. Загадки розвивають допитливість,
інтерес до рідної мови, сприяють моральному розвитку учня.
Призначення загадки ще й в тому, що в учнів виробляється увага і акцентування на виучуваному
матеріалі – для поповнення словникового запасу дітей, знайомство з лексичним значенням слова,
розвитком слухової і зорової пам‘яті, вироблення орфографічного зору, а це все і буде формувати в
дитини моральні якості за допомогою фольклору.
І корисним при цьому може бути як зміст загадки, так і її відгадка.
Значна частина часу на уроках української мови відведена на вивчення іменника. Дуже важливо,
щоб учні, засвоївши поняття про слова, які відповідають на питання хто? що?, змогли добре усвідомити,
що вони є назвами предмета, а назва предмета – і є іменник. Поряд із вправами, вміщеними в підручниках
при вивченні теми іменника, учитель може запропонувати учням ще й такі завдання:
Відгадайте загадку, в зошити запишіть слова у дві колонки, які відповідають на питання хто? і що?
Поясність.
Хто скликає на урок?
То гучний шкільний…
(дзвінок)
Золоте сховалося, а срібне показалося.
(сонце і місяць)
Прилетіли гості, сіли на помості,
Узяли по латі і зробили хату.
(птахи, гніздо)
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2. Відгадайте загадки, запишіть слова – відгадки, усно поставте питання до них, скажіть кого або що
вони називають.
Хто завжди правду каже?
(дзеркало)
Сидить баба серед літа, в сто сорочок одіта.
(цибуля)
Чорна корова всіх людей поборола,
А білий віл всіх людей підвів.
(ніч, день)
Метою наступних завдань будуть ознайомлення учнів із системою відмінків, з відмінюванням як
зміною форми слова; виробляти вміння й навички відмінювати іменники в однині і множині, визначати
відмінки.
3. Загадки відгадайте, з них випишіть іменники, поставте до них питання. Зразок: очей – чого?
Назвіть відмінок.
Старий дід мости помостив,
молода прийшла – мости рознесла.
(мороз і весна)
Книжки читає, а грамоти не знає.
(окуляри)
В синім небі путь моя,
Швидше всіх літаю я,
Маю крила, хоч не птах,
Люди звуть мене...
(літак)
При вивченні теми дієслова ми можемо запропонувати такі завдання, метою яких буде: повторити і
поглибити знання учнів про граматичні ознаки дієслова, зіставивши їх з ознаками частин мови; вчити
доцільно і правильно вживати дієслова у власних висловлюваннях (словесних малюнках, художніх
описах); вчити спостерігати явища природи, виховувати любов до рідної землі, розвивати творчу уяву.
Наприклад, такі завдання:
І. Запишіть одним словом дієслова, які відповідають фразеологізмам.
1. Пекти раки.
2. Бити байдики.
3. Точити теревені.
4. Замилювати очі.
5. Накивати п‘ятами.
6. Зарубати на носі.
7. Взяти на мушку.
Відповіді:
1. Червоніти.
2. Ледарювати.
3. Базікати.
4, Обдурювати.
5. Втекти.
6. Запам‘ятати.
7. Прицілитися.
Навчання, орієнтоване тільки на мотиви обов‘язку, стає для молодших школярів одноманітним. Щоб
із об‘єкта педагогічної та педагогічної дії учень став суб‘єктом, який сам з готовністю включається у
навчання, а організації навчання треба знати протидію двох найважливіших фактів розвитку особистості –
„хочу‖ і „треба‖. Одним із дійових засобів можуть стати елементи фольклору, в процесі яких здійснюється
різнобічний вплив на особистість. Ці засоби фольклору поряд з ускладненням змісту навчання, зростанням
можливостей і потреб дітей, передбачають зміну форми спілкування, тривалості, складності, але
незмінним лишається привабливість дітей до уроку, бо саме такі уроки формують в них моральні
принципи [3, с. 45].
Так, уже в добукварний період у час перших годин перебування дітей у школі, пояснюючи їм правила
користування олівцем, зошитом, книжкою, говорячи для чого необхідно навчитися грамоти, вчитель може
скористуватися такими загадками:
Не сорочка, а зшита,
Не кущ, а з листочками.
(Зошит)
Снігові поля, чорні грядки,
Хочеш бути розумним Бери та вчи.
(Книжка)
Добре, коли вчитель, загадуючи загадки, покаже ті предмети, про які йдеться. Адже в цьому разі
важливо не стільки те, щоб вони відгадали загадку, стільки те, щоб вони їх зрозуміли, запам‘ятали. Адже
загадки, це стислі поетичні запитання, де у прихованій формі одні предмети чи явища зображаються через
інші завдяки спорідненості, подібності їхніх властивостей, часом ледь помітних. Це спонукає дитину
вдумуватись в кожне слово, порівнювати його з іншими, знаходити подібність і відмінність, виділяти
головне у спостереженні за природою.
Для розвитку мовленнєвого апарату дитини, постановки правильної артикуляції звуків народна
педагогіка здавна використовувала скоромовки. Це невеликі прозові, або віршовані твори, побудовані на
алітераціях. Специфіка скоромовок – дуже швидке промовляння їх. Зміст скоромовок не складний,

71
пов‘язаний з повсякденним життям людини, близький і зрозумілий дітям. Саме вони прищеплюють увагу й
повагу до кожного вимовленого звука, слова, до швидкості мовлення [2, с. 162]. Вживання скоромовки
часто сприймається як весела забава: той хто прагне швиденько продекламувати скоромовку, часто
потрапляє у смішну ситуацію, „спотикаючись‖ та перекручуючи слова. Віршики-скоромовки легко
засвоюються дітьми і поповнюють скарбницю дитячого фольклору. Вони використовуються як на уроках
літературного читання, так і української мови.
Під час вивчення літер у букварний період дітям можна запропонувати для закріплення звука
скоромовки, наприклад:
Водовіз віз воду з водопроводу;
Ворона проворонила вороненя;
Летів горобець, сів на хлівець
А як вийшов стрілець,
То утік горобець.
Своїм цікавим змістом привертають увагу дітей лічилки та мирилки. Вони використовується
переважно на початку рухливої або дидактичної гри і сприяють налагодженню ритму дихання, енергійної
артикуляції мовного апарату, чіткому промовлянню слів, створюють у дітей гарний настрій. Лічилки нерідко
смішні за змістом – дотепні, перекручені форми слів, створюють у дітей гарний настрій, вони своєю
незвичайністю викликають веселощі. Крім того, мають дуже відчутну ритмічну побудову [4, с. 391]. Їх такт
іноді супроводжується притупуванням, плесканням у долоні. Це дає змогу використовувати лічилки для
фізкультхвилинок.
Котилася торба
З великого горба,
А в тій торбі
Вийшов зайчик погулять —
Раз, два, три, чотири, п‘ять,
Як нам бути, що зробити —
Треба зайчика зловити.
Будем знову рахувать:
Раз, два, три, чотири, п‘ять.
Як у лічилках, так і в мирилках учні можуть шукати слова з виучуваним звуком, називати місце звука
в слові, аналізувати його.
Отже, систематична і цілеспрямована робота, спрямована на збагачення мовлення учнів загадками
морально-етичного змісту сприятиме формуванню моральних якостей молодших школярів, допоможе
досягнути виразності, оригінальності мови, їхнього мовлення.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
Актуальність дослідження. Сучасні умови розвитку суспільства висувають нові вимоги до
педагога, що передбачають формування комунікативної компетентності. Комунікативний педагог, завдяки
особливій тактиці побудови своєї поведінки по відношенню до дітей, домагається більшої
результативності. Це передбачає принципову перебудову професійно-педагогічної підготовки вчителя в
напрямі оволодіння ним своєю новою професійною роллю – бути взірцем комунікативної особистості у
сфері організації освітнього процесу сучасної національної школи, якому властива активна соціальногромадянська позиція.
Наприкінці минулого століття наукова категорія «комунікативна компетентність» в системі
педагогічної освіти стає предметом спеціального всебічного розгляду (Г. Балл, І. Зимняя, Н. Кузьміна,
А. Маркова, С. Максименко, М. Забродський, Л. Мітіна, С. Мусатов, Л. Петровська, Є. Руденський,
Ю. Ємельянов). Різноманітні підходи до визначення цього явища свідчать про його складність і
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недостатню дослідженість. Одні вчені розглядають комунікативну компетенцію як інтегровану мету
навчання (О.Л. Бердичевський, І.Л. Бім, М.С. Вашуленко, В.В. Сафонова, Ю.І. Пассов), інші - як компонент
мовленнєвої (В.Л. Скалкін) або іншомовної (П.І. Сердюков) компетенції. Третя група дослідників впевнена,
що комунікативна компетенція означає здатність людини здійснювати спілкування як складну
багатокомпонентну діяльність; на характер діяльності впливають різноманітні чинники (А.М. Богуш,
Н.Д. Гальскова, О.П. Петращук).
Аналіз даних джерел свідчить, що проблема комунікативної компетентності є актуальною, певним
ступенем розробленою, але такою, що чекає подальшого розвитку та вивчення.
Метою статті є визначення й обґрунтування відповідних педагогічних умов та комунікативних умінь
вчителя, що забезпечують ефективність формування комунікативних компетентностей учасників
освітнього процесу.
Виклад основного матеріалу. Поняття «компетентність» вводиться у науковий апарат з 1960-1970
рр., термін «комунікативна компетентність» - з 1970-1990 рр. з'являється у системі навчання управління,
навчання спілкуванню [1].
Термін «комунікативна компетентність» (від лат. communico – роблю загальним, зв‘язую, спілкуюся і
competens (competentis) – здатний) означає сукупність знань про норми і правила ведення природної
комунікації – діалогу, суперечки, переговорів і та ін. [1]. Вперше термін «комунікативна компетентність»
зустрічається в соціальній психології та трактується як здатність встановлювати і підтримувати ефективні
контакти з іншими людьми за наявності знань і умінь. Вчені трактують термін комунікативна компетентність
як сукупність знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного спілкування, які формуються в процесі
навчання та в результаті практичного досвіду взаємодії з іншими людьми [3].
Виокремлюють такі складові комунікативної компетентності:
- орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді
індивіда;
- спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при постійній
видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища;
- адекватна орієнтація особистості в собі – власному психологічному потенціалі, потенціалі
партнера, у ситуації;
- готовність і уміння будувати контакт з партнерами; внутрішні засоби регуляції комунікативних дій;
знання, вміння і навички конструктивного спілкування;
- внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної дії у визначеному колі ситуацій
міжособистісної взаємодії [1,3].
Аналізуючи різні погляди, аргументи, позиції вчених, ми вважаємо, що комунікативна компетентність
– це здатність встановлювати й підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; сукупність навичок та
вмінь, необхідних для ефективного спілкування; ситуативна адаптивність і вільне володіння вербальними
та невербальними засобами соціальної поведінки. Комунікативна компетентність загалом становить
комунікативний потенціал особистості, який характеризує її комунікативні здібності, можливості та
визначає якість, успішність її спілкування в різних сферах життєвої діяльності. Комунікативна
компетентність визначається врахуванням самостійності мовленнєвої діяльності особистості і є
практичним аспектом проблеми взаєморозуміння, відображає рівень культурного розвитку особистості в
суспільстві, є одним із чинників виховання толерантності, взаєморозуміння. Вона є показником
поінформованості суб‘єкта вербального спілкування у сфері комунікації, задовільного оволодіння певними
вміннями і навичками, правилами, нормами поведінки під час спілкування [4, с. 63-65].
А.М. Богуш, Н.Д. Гальскова, О.П. Петращук вважають, що формування комунікативних
компетентностей відбуватиметься ефективно, якщо будуть забезпечені такі педагогічні умови:
 створення освітнього комунікативного середовища на засадах особистісно орієнтованого та
розвивального навчання, що передбачає орієнтацію форм, методів, засобів, характеру взаємодії учасників
навчально- виховного процесу на особистість під час професійної підготовки, спрямованої на розвиток
досвіду;
 реалізація міжпредметних зв'язків циклів психолого-педагогічних, фундаментальних і професійно
орієнтованих дисциплін;
 організація системного використання педагогічної діагностики у навчальному процесі, що
забезпечує взаємодію вчителів та учнів і дозволяє отримувати інформацію про хід професійної підготовки,
досягнення та труднощі в оволодінні професійними знаннями, вміннями, навичками й особистісними
якостями [1, 3].
Ефективність формування комунікативної компетентності учнів значною мірою залежить від
комунікативних умінь вчителя. С.Я.Ромашиною [2] складений перелік педагогічних комунікативних умінь,
якими він повинен володіти. Зокрема, вона виділяє чотири групи таких умінь.
До першої групи відносяться уміння ―автентично і варіативно‖ стимулювати мовно-мислительну
діяльність учня: спонукати до діалогічного висловлювання; спонукати задавати запитання, відповідати,
висловлювати власну думку; спонукати ілюструвати навчальний матеріал власними прикладами тощо.
Другу групу складають уміння ―автентично і варіативно‖ реагувати на типові ситуації вербального
спілкування: давати загальну оцінку різним видам мовленнєвої діяльності учня; вміти обґрунтовано,
аргументовано оцінювати; вносити корективи в мовленнєві дії учня; вміти підтримувати його інтерес,
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бажання висловитися тощо.
Третя група включає уміння ―автентично і варіативно‖ контролювати діяльність учнів на занятті,
перевіряти розуміння навчального матеріалу; контролювати правильність виконання дії учнем;
контролювати використання навчального матеріалу тощо.
До четвертої групи відносяться уміння ―автентично і варіативно‖ створювати умови для організації
пізнавальних мовленнєвих дій на занятті; спрямовувати увагу учнів на сприйняття і розуміння навчальної
інформації; забезпечувати їх готовність до роботи, оцінювати; організовувати різноманітні мовні форми
роботи, забезпечувати дискусійність на заняттях тощо. Учителеві має бути притаманне уміння бути
водночас і партнером, і вчителем, який спрямовує мовленнєве спілкування і виправляє його недоліки. Це
складне педагогічне уміння не авторитарного, не імперативного, а зацікавленого спілкування
з учнями [2, с. 98-123].
Умови формування комунікативної компетентності учасників освітнього процесу дають змогу їм
оволодіти комплексом умінь і навичок комунікативного характеру, забезпечать благодатний психологічний
клімат, необхідний не тільки для розвитку вербальних комунікативних здібностей, а й для формування
індивідуального стилю спілкування, взаємодії з іншими людьми.
Висновки. Таким чином, комунікативна компетентність є складним утворенням особистості. Її зміст
визначається особливістю педагогічної діяльності вчителя і функціональністю мови та мовлення.
Результати аналізу сутності функцій педагогічних працівників дозволяють дійти висновку, що
комунікативна функція набуває пріоритетного значення в їхній професійній діяльності та визначає зміст
інших, тому що спілкування є формою, засобом і метою навчання учнів у загальноосвітній школі.
Комунікативне компетенція є інтегруючим засобом формування особистості.
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КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
С каждым годом увеличивается количество дошкольников с агрессивным поведением,
обусловленное в большей своей части влиянием семьи на формирование личности ребѐнка.
Причиной проявления агрессии у детей дошкольного возраста могут быть факторы
наследственного, биологического и социального характера.
Детская агрессивность может проявляться как:
 внешний признак эмоционального неблагополучия детей;
 способ эффективного решения личностных проблем;
 неадекватный механизм психологической защиты;
 моделирование взаимоотношений в семье и обществе.
Агрессивное поведение детей влияет на их взаимодействия с окружающими людьми, формирует
неадекватные способы отреагирования эмоциональных негативных переживаний, повышает ситуативную
и личностную тревожность детей.
Коррекция агрессивного поведения включает:
1. Обучение детей отреагированным конструктивным действиям в проблемных ситуациях.
2. Развитие контроля над эмоциями.
3. Обучение ребѐнка дифференциации эмоций.
4. Формирование адекватной самооценки.
5. Развитие эмпатии.
6. Снижение уровня ситуативной и личностной тревожности [1].
Консультационная работа с родителями неадекватных детей направлена на предупреждение
неблагоприятных факторов микросреды. Повышение резистентности организма, ослабление факторов
девиантного поведения проводится с использованием разнообразных методов работы: беседы, ролевые
игры, упражнения, тренинг, закаливание организма, формирование самоконтроля и самооценки,
проведение эмоционального мониторинга детей.
Профилактические беседы направлены на предупреждения воздействия провоцирующих факторов
окружающей среды, которые приводят к формам проявления нежелательного поведения.
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В ролевых играх воспроизводятся конкретные ситуации, которые могут возникнуть в
индивидуальном опыте детей. Главная цель – научить детей правильно вести себя, реагировать на
стресогенные микрофакторы.
Основные задачи коррекционной работы:
 развитие устойчивого активного внимания, способности к переключению внимания в негативной
ситуации;
 формирование интерактивных коммуникационных навыков;
 обучение позитивному отреагированию эмоций и чувств;
 знакомство детей с фундаментальными эмоциями;
 формирование умения вербализации собственных переживаний;
 обучение конструктивным способам поведения и дифференциации эмоций через обращение к
личному опыту сверстников, а также к литературным, художественным источникам.
Определены следующие направления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста:
1. Обучение детей невербальным способам выражения эмоций средствами пластритмики,
психогимнастики. Дети должны научиться узнавать негативные эмоции на фотографиях и по показу;
опознавать и анализировать собственные эмоции с максимальным привлечением анализаторов.
2. Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции в процессе игровой и моделирующей
деятельности. Дети должны научиться разрешать моделируемые конфликтные ситуации конструктивными
способами.
3. Стимулирование коммуникационных навыков в тренинговых формах групповой работы, с
использованием сюжетно-ролевыхи театрализованных игр. У детей необходимо развивать
коммуникативные способности, навыки сотрудничества и сплочѐнности детской группы.
4. Мониторинг эмоционального благополучия детей через цвет, пиктограммы. Необходимо
оценивать эмоциональный фон дошкольников в межличностном взаимодействии, в процессе
непосредственно-образовательной и свободной деятельности детей, в детско-родительских отношениях.
5. Формирование позитивного психологического комфорта, толерантности, устойчивой мотивации и
адекватной самооценки посредством тренингов личностного развития.
Основным направлением работы с дошкольниками является социализация агрессии, то есть
обучение дошкольника контролю выражения негативных эмоций и формирования адекватных способов
решения конфликтных ситуаций.
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (ОХОРОНА ПРАЦІ)
Модернізація сучасної вищої освіти пов‘язана із залученням України до Болонського процесу, що
несе за собою глобальні зміни української освітньої системи та передбачає принципово новий підхід до
підготовки висококваліфікованих фахівців, а особливо майбутніх педагогів професійного навчання
(охорона праці), які здатні до самостійного, активного і нестандартного вирішення професійних і
дослідницьких завдань.
Подібний підхід до характеру підготовки майбутнього педагога професійного навчання (охорона
праці) орієнтує дослідників на виявлення і стимулювання такої інтеграційної характеристики, як готовність
до дослідницької діяльності, яка могла б служити показником професійного становлення та розвитку,
характеризувати прагнення особи до активної, творчої та ініціативної дослідницької діяльності.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема формування готовності студентів до дослідницької
діяльності вивчалася у різних аспектах багатьма дослідниками у галузі педагогіки і психології, зокрема у
наукових працях Л. Виготського, В. Крутецького, І. Лернера, C. Рубінштейна, В. Сластьоніна розглядалися
основи організації науково-дослідницької діяльності. В наукових доробках С. Архангельского, Н. Кузьміной,
О. Мітрош, Т. Шипилової аналізувався процес формування дослідницьких умінь студентів.
Сучасна вища школа постала перед проблемою і водночас необхідністю професійної підготовки
майбутнього педагога професійного навчання (охорона праці), який зможе вирішити проблему
формування і розвитку стратегічно необхідних дослідницьких, творчих, ініціативних якостей особистості,
які створять основу готовності до дослідницької діяльності.
Для визначення сутності поняття «дослідницька діяльність» проаналізуємо поняття «діяльність».
Слід зазначити, що початок вивчення поняття діяльності розпочинається ще з античних часів і
переважно вивчалося в ідеалістичній філософії. Найбільш глибокого вивчення поняття набуло у німецькій
класичній філософії. Над тлумаченням розуміння поняття діяльності з філософської точки зору тих часів
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працювали І. Кант, Ф. Дістервег. У матеріалістичній діалектиці первинною формою діяльності являється
матеріальне виробництво [5].
У філософському енциклопедичному словнику діяльність представлена як специфічна людська
форма активного ставлення до світу. Діяльність включає в себе мету, засоби, результат і сам процес.
Невід‘ємною характеристикою діяльності є її усвідомленість [4, с. 91-92].
Отже, з філософської точки зору, поняття діяльність – це особлива форма активного відношення
людини до навколишнього світу, зміст якої формує людське ціле направлене пізнання і перетворення.
У психології над вивченням даного поняття працював С. Рубінштейн. Він сформулював основний
принцип діяльнісного підходу, в якому було зазначено, що свідомість і всі психічні якості індивіда у
діяльності не тільки проявляються, а й формуються [3, с. 88 ].
Таким чином, психологи (Г. Альтшуллер, Д. Богоявленская, С. Рубінштейн, В. Селиванов та ін.)
поглиблюють сутність поняття діяльності з філософської сторони тлумачення даного терміну.
Отже, діяльність у практичній психології характеризується як спосіб взаємодії і перетворення
навколишнього світу відповідно до мотивів і потреб людини. Основними структурними компонентами
діяльності являються: мотив, предмет, ціль і результат.
Для визначення сутності поняття діяльність звертаємося і до педагогічного його розуміння. У
педагогічному словнику діяльність – це найважливіша форма виявлення активного ставлення людини до
дійсності [2, c. 57]. До діяльності людина збуджується різноманітними потребами, інтересами,
схильностями, почуттями, усвідомленням обов‘язку, відповідальності, що виступають її мотивами. Мета й
мотиви діяльності спонукають людину до активного подолання перешкод, які виникають на шляху до
отримання бажаного результату [1, c. 47-48].
Отже, сутність поняття діяльності у психології і педагогіці мають однорідний характер і схожу
структуру з основних компонентів, що починаються з назрівання мотивів і закінчуються досягненням
бажаного результату.
Таким чином, поняття дослідницька діяльність можемо трактувати як науково-дослідну або
навчально-дослідницьку роботу усіх учасників освітнього процесу, які працюють і навчаються задля
пошуку нових рішень творчої дослідницької задачі або наукової проблеми.
Дослідницька діяльність майбутнього педагога професійного навчання (охорона праці) може
розглядатися як творчо-пошуковий, науково-дослідний процес, який починається з появи мотиву, має ціль і
результат та потребує наявності цілого ряду теоретичних знань і практичних здібностей, умінь і навичок, а
саме: творчого і технічного мислення, глибокого проникнення в сутність фактів і явищ з використанням
законів мислення.
Таким чином, основними структурними компонентами дослідницької діяльності майбутніх педагогів
професійного навчання (охорона праці) є: мотив (сукупність особистісних, соціально та суспільно
обумовлених потреб, які спрямовані на предмет дослідження); ціль (досягнення об‘єктивно нового знання,
відповідних умінь і навичок); об`єкт (виокремлення для вивчення окремої частини дослідження з поміж
всезагального дослідницького процесу); предмет (сукупність формуючих якостей об‘єкта); процес (хід
роздумів і міркувань за логікою наукового пізнання: постановка проблеми, вивчення теорії по даній
проблемі, опрацювання методики дослідження, розробка власного матеріалу, висновки); результат
(об‘єктивно нові знання, уміння і навички та шляхи і методи, які характеризуються точністю, новизною,
доказовістю).
Отже, з вище розглянутого випливає актуальність і потреба вирішення проблеми формування
готовності до дослідницької діяльності майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці) у
процесі професійної підготовки в умовах вищого педагогічного навчального закладу.
Проблема формування готовності до професійної діяльності розглядалася у багатьох дослідженнях,
а саме: Д. Узнадзе готовність розглядає за різними ознаками як установку, С. Рубінштейн готовність
розуміє як наявність здібностей, К.Платонов як якість особистості, а Ю. Гільбух як складне особистісне
утворення.
На основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури (В. Борисов, П. Горкуненко,
Я. Коржова, А. Спіркін) поняття готовності ми розглядаємо, як свідомий стан людини у певному виді
діяльності, який передбачає бажання бути готовим до майбутніх дій.
Таким чином, враховуючи сутність поняття дослідницької діяльності, яке було сформульовано вище і
маючи уже теоретично обґрунтоване поняття готовності поняття готовність до дослідницької діяльності, ми
розуміємо як особистий стан студента з відповідними знаннями і уміннями у навчальному процесі, який
передбачає мотиваційно-ціннісне і творчо-дослідне відношення до поставлених завдань.
З огляду на велику активність дослідження у педагогіці проблеми готовності, до цього часу ще
остаточно не визначено поняття і структура готовності до дослідницької діяльності майбутніх педагогів
професійного навчання (охорона праці). Підсумовуючи аналіз наукової літератури, відзначимо основні
структурні компоненти поняття готовності, представлені різними дослідниками. Зокрема, О. Безпалько
виділяє мотиваційний, когнітивний, операційний; Л. Султанова називає такі компоненти: пізнавальний,
мотиваційний, емоційний, вольовий; Є. Кулик – мотиваційний, змістово-процесуальний, виконавчий. Отже,
виявляється, що більшість науковців виділяють одні і ті ж основні структурні компоненти поняття
готовності.
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Таким чином, на основі отриманих результатів аналізу психолого-педагогічної літератури з
вирішення даної проблеми запропонуємо визначення поняття готовності до дослідницької діяльності
майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці), яке формулюється як результат і якісна
характеристика творчої діяльності особистості на основі відповідних умінь і навичок, необхідних для
виконання майбутніх дослідницьких завдань і проектів, які передбачають можливість проявити уже наявні
практичні задатки проводити науково-пошукове дослідження, за рахунок сформованих у студентів
теоретичних основ сутності і змісту процесу дослідницької діяльності.
Отже, можемо зробити висновки, що структурними компонентами готовності до дослідницької
діяльності майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці) являється поєднання елементів
структури дослідницької діяльності і структури готовності студентів, адже обидві структури, мають
послідовний і цілісний зміст (див. рис. 1.1).
Згідно представленої схеми, основними структурними компонентами готовності до дослідницької
діяльності майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці) можемо вважати наступні:
пізнавально-мотиваційний,
змістовно-цільовий,
емоційно-вольовий,
операційно-процесуальний,
виконавчо-результативний.
Таким чином, у результаті проведеного теоретичного дослідження, можемо стверджувати, що
формування готовності до дослідницької діяльності майбутніх педагогів професійного навчання (охорона
праці) - це процес спрямований на створення необхідного досвіду для проведення дослідницької роботи, у
результаті якої передбачається прояв творчої майстерності особистості, знань, умінь і навичок технічної
творчості, які необхідні для виконання майбутніх дослідницьких завдань і проектів.

Рис. 1.2. Структурні компоненти готовності до дослідницької діяльності майбутніх педагогів професійного
навчання (охорона праці)
Література:
1. Короткий тлумачний словник української мови: Близько 6750 слів / Під ред. Гринчишина Т. Г. – К:
Радянська школа, 1988. – 320 с.
2. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 720 с.
4. Философский словарь / Под ред. Фролова И.Т. – М.: Политиздат, 1980. – 444 с.
5. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підруч. – К.: Знання, 2008. –
310 с.
Інна Левченко
(Переяслав, Україна)
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
ІЗ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
Дослідницькі уміння майбутніх фахівців здобуваються не лише на теоретичних заняттях, а,
безумовно, на практичних та лабораторних. Зазначені заняття дають можливість студентам оволодівати
дослідницькими уміннями певного профілю (у нашому випадку – це галузь «Охорона праці»).
Організація лабораторних занять дає змогу майбутнім фахівцям із охорони праці не тільки міцно
засвоїти теоретичну частину навчального матеріалу, а й оволодівати навичками самостійної та
дослідницької роботи. Лабораторні роботи дають уявлення про методи, що застосовуються в наукових
дослідженнях. Під час виконання лабораторних дослідів виробляється розуміння значення експерименту
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як методу дослідження, розвивається логічне мислення. Самостійна робота з приладами привчає
майбутніх учителів фізики глибше проникати в явища природи, розвиває винахідливість, цікавість
[Саморобні пристосування до вдосконалення обладнання для виконання фронтальних лабораторних робіт
з оптики [5].
У контексті дослідження лабораторна робота виступає засобом формування міжпредметних умінь та
навичок. У ланцюгу формування міжпредметних понять лабораторні заняття виступають важливим
елементом цього процесу.
На думку О. Бугайова, лабораторні роботи — це найкращий метод прищеплення учням практичних
умінь та навичок, цінність якого полягає в тому, що навички набуваються поступово і разом зі
знаннями [1, с. 10].
Сучасні дослідження психологів доводять, що після одноразового прослуховування вербальної
інформації в пам‘яті людини залишається біля 10% її змісту, після самостійного читання - 30%, після
активного спостереження навчального процесу - 50%, а після освоєння практичними діями 90% [2, с. 225].
Лабораторні роботи, пов‘язані з елементами дослідництва і конструювання, найбільше відповідають
підготовці майбутніх фахівців із охорони праці до застосування знань на практиці, тому такі роботи
розвивають уміння оперувати знаннями, логічно мислити, виявляти творчість і припущення, дають змогу
виділяти та використовувати допоміжні елементи знань у вигляді опорно-пізнавальних наочних ознак, дій і
тим самим сприяють формуванню необхідної структури знань і вміння їх застосовувати. Це веде до
формування таких важливих якостей знань у майбутніх фахівців, як глибина і осмисленість, дієвість і
оперативність, що особливо сприяє переконливості [4, с. 308-315].
Учений Савенков А. наголошує, що в даний час розвинена дослідницька поведінка розглядається
вже не як вузькоспеціальна особистісна особливість, характерна для невеликої групи науковців, а як
невід'ємна характеристика особи, що входить у структуру уявлень про професіоналізм і компетентність в
будь-якій сфері культури. І навіть ширше, - як стиль життя сучасної людини. Тому від сучасної освіти
потрібне вже не просте фрагментарне включення методів дослідницького навчання в освітню практику, а
цілеспрямована робота з розвитку дослідницьких здібностей, спеціально організоване навчання дітей
умінням і навичкам дослідницького пошуку [6, с. 14-24.].
Як зазначають Л. Осипенко, Т. Проліско формування уявлень студентів про експеримент як метод
наукового пізнання на заняттях відбувається в основному при виконанні ними лабораторних робіт.
Отже, узагальнюючи, зазначимо, що лабораторні заняття забезпечують засвоєння теоретичного
матеріалу, формування експериментальних умінь та розвиток практичного мислення, підсилюють зв'язок
теорії з практикою.
Як відомо, є різні підходи до класифікації лабораторних робіт. В переважній більшості випадків це
залежить від ознак, які присвоюють тій чи іншій роботі. При вивчені курсу «Охорона праці» у педагогічних
ЗВО використовують такі види лабораторних робіт, як вивчення та спостереження явищ та визначення
фундаментальних констант, що мають фізичний зміст.
Лабораторні заняття першого типу є якісними, адже вони пов‘язані з вивченням певних явищ чи
процесів за попередньо запропонованими інструкціями чи схемами. Об‘єм інструкцій залежить від змісту
роботи, обладнання, яке використовується та рівня попередньої підготовки майбутніх фахівців із охорони
праці. До них належать роботи зі складання схем за розданими інструкціями, з перевірки знань з охорони
праці. Під час виконання такого типу завдань у студентів формуються вміння та навички працювати з
інструкціями, складати схеми, проводити відповідні завдання. Під час роботи майбутні фахівці з охорони
праці переконуються у об‘єктивному характері законів природи, вірогідності здобутих знань, набувають
вміння фіксувати наслідки спостережень.
Другий тип лабораторних робіт носить дослідницький характер, коли майбутні фахівці з охорони
праці самі визначають ту або іншу фундаментальну константу, встановлюють певну закономірність,
переконуються у дієвості знань.
Навчальним планом на виконання практичних робіт з охорони праці відводиться недостатня кількість
годин. При цьому програмою передбачено теоретичне опрацювання наступних розділів:
1. Соціально-економічні, правові та організаційні основи охорони праці.
2. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
3. Основи електробезпеки.
4. Основи пожежної безпеки.
5. Перша допомога при ураженні небезпечними факторами та ін.
Засвоєння цих розділів ми планували здійснювати шляхом залучення студентів до самостійного
опрацювання відповідної літератури та розв‘язання відповідних задач міжпредметного змісту.
При визначені тематики практичних робіт та підборі літератури необхідно враховувати специфіку
спеціалізації «Охорона праці» та вимоги до підготовки фахівців цього напряму.
У зв‘язку з цим до змісту першої практичної роботи варто включити ознайомлення з правилами
безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях); до змісту другої
роботи - з‘ясування небезпечних та шкідливих факторів, які впливають на умови праці: вплив шуму та
вібрації, іонізуючого, електромагнітного, ультрафіолетового та лазерного випромінювань; до змісту третьої
роботи - з‘ясування особливостей ураження людей електричним струмом та ознайомлення з

78
характеристиками електричного струму, небезпечними для життя і здоров‘я працівників, класифікацією
приміщень з точки зору електробезпеки, засобами захисту та захисними пристроями в електроустановках.
Виконання четвертої практичної роботи планували з набуттям досвіду з дотримання правил
протипожежної безпеки при проведенні всіх видів експерименту та ознайомлення з правилами
застосування вогнегасників та інших способів боротьби з пожежею.
До змісту п‘ятої роботи включали інформацію про послідовність, принципи та засоби надання першої
допомоги постраждалим від різних видів подразників.
Дисципліна «Основи охорони праці» вивчається на першому курсі, забезпечує усвідомлене
сприйняття студентами матеріалу, пов‘язаного з виконанням їх майбутніх посадових обов‘язків. В якості
підготовки до засвоєння основ охорони праці викладачам рекомендується включати до лабораторних робіт
такі завдання, які пов‘язані з підготовкою студентів до здійснення таких видів діяльності, що передбачають
наявність знань і вмінь з охорони праці.
Результатом виконання завдань, включених до лабораторних робіт стала сформованість умінь і
навичок студентів щодо забезпечення власної безпеки і розуміння відповідальності за власні вчинки та їх
можливі наслідки для оточуючих.
Посилення результативності застосування методичних заходів з охорони праці передбачалось
здійснювати шляхом залучення студентів до виконання індивідуальних завдань, до складу яких варто
включати наступні завдання:
1. Розробити заходи з техніки безпеки та інструкцію до виконання лабораторної роботи з
урахуванням зв‘язків з охороною праці.
2. Узагальнити всі, відомі методи дослідження вологості повітря, користуючись методичними
вказівками до лабораторних робіт з охорони праці та фізики. Дані оформити у вигляді таблиці.
Оскільки з таким видом роботи як написання інструкцій з техніки безпеки студенти стикаються
уперше, слід запропонувати їм скористатися під час виконання індивідуального завдання розробленими
рекомендаціями. Підґрунтям для розробки даних рекомендацій стали дослідження О. Перехейди [3, с. 43].
продемонструвати застосування законів фізики у виробничій діяльності.
Вивчаючи дисципліну «Профілактика нещасних випадків на виробництві й заходи запобігання»,
майбутні фахівці із охорони праці повинні отримати дослідницькі уміння, які зможуть вдало реалізовувати у
своїй трудовій діяльності.
На практичних та лабораторних заняттях студенти мають засвоїти, в першу чергу, головні поняття,
які розкривають сутність даного предмету.
Для досягнення дослідницьких умінь необхідних для професійної діяльності, викладач повинен на
практичних та лабораторних заняттях акцентувати увагу на практичних складових своїх професійних
обов‘язків. Для досягнення поставленої мети необхідно ретельно засвоювати фахові дисципліни, зокрема:
«Безпека життєдіяльності» та «Експертиза з охорони праці».
У процесі вивчення дисципліни «Безпеки життєдіяльності» розглядаються основи безпеки
життєдіяльності як комплексу взаємозв‗язків у системі «людина – життєве середовище», основні терміни
та визначення, джерела небезпеки, причини виникнення, класифікація надзвичайних ситуацій та заходи,
спрямовані на їх запобігання. Особлива увага приділяється природним, техногенним, соціальним та
соціально-політичним загрозам, що ведуть до надзвичайних ситуацій, характеру їх проявів і дії на людей,
тварин, рослин та об‘єкти економіки, поведінковим реакціям населення у разі надзвичайних ситуацій.
Однією із важливих фахових дисциплін для розвитку дослідницької діяльності майбутніх фахівців із
охорони праці слід вважати «Експертизу з безпеки життєдіяльності». Під час проведення практичних
занять викладачу слід приділити увагу основним завданням експертизи безпеки життєдіяльності та
розкрити їх сутність. Для цього необхідно проаналізувати нещасний випадок, або аварію та з‘ясувати
основні причини та можливість попередження його.
Зважаючи на малу кількість практичних та лабораторних занять, варто зауважити на тому, що
більшість дослідницьких умінь слід здобувати в процесі самостійної роботи при сприянні та допомозі
професійного наставника (викладача).
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ОХОРОНА ПРАЦІ)
Сучасний соціально-економічний розвиток суспільства висуває високі вимоги до підготовки
майбутніх кваліфікованих фахівців освітньої галузі, саме тому одним із основних завдань вищої
педагогічної школи є підготовка компетентного фахівця для роботи в сучасній системі освіти, здатного
самостійно і творчо вирішувати професійні завдання. Слід зазначити, що компетентність випускника
закладу вищої освіти набуває в останні роки все більшої актуальності з огляду на те, що соціальний досвід
суспільства постійно трансформується, реконструюється сфера освітніх послуг, зростає рівень вимог
соціуму до фахівців, з‘являються різноманітні інноваційні школи, авторські педагогічні системи,
пріоритетними стають педагогічне проектування та технологізація освітніх процесів. Формування
професійної компетентності майбутніх викладачів професійної освіти (охорона праці) розглядається
сьогодні як невід‘ємна складова модернізації системи вищої педагогічної освіти, основна мета якої
передбачає підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог сучасного суспільства, формування
необхідних знань, умінь і навичок. У зв‘язку з цим гостро постає проблема підготовки професійно
компетентних педагогів, формування яких триває упродовж усього навчання у закладах вищої освіти.
Проблемою використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі закладів вищої
освіти займалися багато науковців та освітян, серед них: Ш. Амонашвілі, Л. Виготський, В. Гальперін,
Д. Донцов, П. Дяченко, В. Шаталов та ін. Серед сучасних науковців слід відмітити В. Безпалька,
А. Нісімчука, І. Підласого, Г. Селевка, С. Сисоєву, В. Сластьоніна, В. Фоменка, Н. Тализіну та ін.
Основні вимоги до сучасної організації професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі
сформульовані в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»,
а також у нормативних документах Міністерства освіти і науки України. У Концептуальних засадах розвитку
педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір [4] наголошується, що для
сучасного етапу розвитку вищої освіти актуальними завданнями є: забезпечення професійноособистісного розвитку майбутнього викладача на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки;
приведення змісту підготовки педагогічних працівників у відповідність до вимог інформаційнотехнологічного суспільства; модернізація освітньої діяльності закладів вищої освіти на основі інтеграції
традиційних педагогічних та новітніх педагогічних технологій.
В умовах сучасності педагогічна освіта, будучи основою професійної підготовки майбутнього
викладача, стрімко розвивається за рахунок впровадження різних інновацій. У цій ситуації викладач має
бути не тільки виконавцем у їх здійсненні, але й безпосереднім творцем інноваційних процесів.
Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти дає змогу
змінити ставлення студентів до навчання, перетворивши його на новий перспективний вигляд. Інноваційні
технології дають можливість підвищення рівня якості вищої освіти та, власне, задовольнять стандарти
освіти.
Ідею технологізації вперше висунув видатний педагог Ян-Амос Коменський, який вбачав навчальний
процес із допомогою нових технологій здійснення такого навчального процесу, котрий, на його думку, є
першим поштовхом до продуктивної системи освіти.
Поняття «технологія» виникло в світовій педагогіці як протиставлення існуючому «метод». У
вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці термін «технологія» з‘явився та набув вжитку, передусім, в
інженерно-технічній сфері. У походженні терміна від двох грецьких слів «techne» (мистецтво, майстерність,
уміння) та «logos» (наука, вчення) криється можливість його використання як науки про майстерність,
мистецтво практичної діяльності. Саме це стало причиною поступового розширення сфери вживання
терміна «технологія» в інших галузях, зокрема в психології, соціології, педагогіці. Широкого поширення
термін «технологія» («технологія в освіті») набув у 40-х р. і був пов‘язаний із застосуванням нових засобів
навчання.
Педагогічні технології виступали предметом дискусій і суперечок протягом віків. Жоден відомий
педагог не обійшов цю проблему, підтримуючи або заперечуючи ідею технологізації навчання.
Прибічниками педагогічної технології та її розробниками були видатні вітчизняні педагоги А. Макаренко,
В. Сухомлинський, С. Шацький, Н. Попова, А. Рівін та ін.
У широкому розумінні педагогічні технології розглядають як системну сукупність і порядок
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, що використовуються для
досягнення педагогічних цілей; організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу.
Систематизація різних підходів дозволяє виокремити серед них найбільш типові: педагогічна технологія –
це система процедур, яка оновлює професійну діяльність вчителя і гарантує кінцевий результат [2];
педагогічна технологія – це сукупність методів, спрямованих на досягнення мети [1]; педагогічна технологія
– це сукупність педагогічних прийомів, що забезпечують досягнення педагогічних цілей [3]; педагогічна
технологія – це сукупність дій, операцій і процедур, що інструментально забезпечують одержання
прогнозованого результату [5].

80
Таким чином, інноваційна педагогічна технологія функціонує в якості науки, що досліджує найбільш
раціональні шляхи навчання, і в якості системи принципів, прийомів і способів, що застосовуються у
навчанні і в якості реального процесу навчання. Під педагогічною технологією, розглядається система
найбільш раціональних способів досягнення педагогічної мети, наукова організація навчально-виховного
процесу, що визначає найбільш раціональні й ефективні способи досягнення кінцевих освітньо-культурних
цілей. Будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати основним методологічним вимогам, критеріям
технологічності: концептуальність (опора на певну концепцію, що містить філософські, психологічні,
дидактичні і соціально-педагогічні обґрунтування освітніх цілей); системність (педагогічна технологія
повинна мати всі ознаки системи: логічність процесу, взаємозв‘язок усіх його частин, цілісність);
керованість (можливість цілепланування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики,
варіювання засобами і методами з метою корекції результатів); ефективність (технологія має вибиратися
відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати досягнення певного стандарту
навчання);відтворюваність (можливість застосування педагогічних технологій в інших однотипних освітніх
закладах іншими суб‘єктами) [6]. Отже, інноваційні педагогічні технології – це системні процеси
цілеспрямованої дії на «студента», що направлені на задоволення всієї сукупності його потреб; це
новостворені або вдосконалені педагогічні системи, що забезпечують високий рівень освітній процес.
Сучасні інноваційні педагогічні технології характеризуються тим, що: збагачують навчальний процес
за рахунок впровадження активних, аналітичних і комунікативних способів навчання та представлення
викладачів і студентів про освітню діяльність; забезпечують високий рівень освітнього процесу; формують
компетентність майбутніх фахівців, зокрема майбутніх викладачів професійної освіти (охорона праці);
забезпечують становлення аналітичних, організаційних, проектних, комунікативних навичок; розвивають
здібності до прийняття вірних рішень у нестандартних ситуаціях; формують вміння будувати власні освітні
програми; є ресурсом для зміни змісту освіти і структури начального процесу відповідно до міжнародних
вимог; підвищують показники досягнень структурних компонентів процесу технологізації навчання;
орієнтовані на стимулювання творчого потенціалу.
Використання інноваційних педагогічних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх
викладачів професійної освіти (охорона праці) покращують їх засвоєння навчального матеріалу,
зменшують час на вирішення стандартних завдань та допомагають знайти розв‘язки нестандартних,
стимулюють творчий потенціал, зумовлюють позитивне ставлення до навчальних дисциплін, підвищують
рівень інформаційної культури та створюють умови для повноцінного розкриття їх як особистостей. Тому
застосування інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі закладів вищої освіти є однією з
умов якісної підготовки майбутнього фахівця конкурентоспроможного на сучасному ринку праці.
Отже, сучасному суспільству необхідна якісна освіта, спроможна забезпечити зростаючі потреби
споживача та виробника матеріальних і духовних благ. Якість професійної підготовки у вищій школі
залежить від рівня впровадження інноваційних технологій, які забезпечать ефективну підготовку
висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців. Упровадження інноваційних технологій у педагогічний
процес вищої школи є необхідною умовою для реального підвищення якості навчання, спрямованості на
підготовку фахівця, зокрема майбутнього викладача професійної освіти (охорона праці) здатного
повноцінно реалізувати себе в умовах інформаційного суспільства.
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Людмила Посна
(Суми, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Великий потік нової інформації, застосування комп'ютерних технологій, розповсюдження ігрових
приставок, електронних іграшок і комп'ютерів мають великий вплив на виховання дитини і його сприйняття
навколишнього світу. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати з різних джерел:
підручника, довідкової літератури, лекцій вчителя, конспектів уроку і т.д. Але, сьогодні, з огляду на сучасні
реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Давно доведено, що
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кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до
кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали
можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.
Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював
на уроці, а вчитель бачив результати своєї праці і міг їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього
непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних
технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес
навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним. Поєднуючи в собі можливості
телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати
інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером,
здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так часом не вистачає. З іншого боку, цей
метод навчання є досить привабливим і для вчителів, допомагає їм краще оцінити здібності і знання
дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.
Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації,
засобом здійснення яких є комп'ютер. Технологія навчання визначає системну організацію взаємодії всіх
елементів процесу навчання на всіх етапах; основні операції при організації та реалізації процесу
навчання; основні характеристики й параметри елементів, що беруть участь у процесі навчання;
детермінує дії та функції насамперед активних елементів (учасників) процесу навчання; гарантує з
високим ступенем вірогідності досягнення поставлених цілей навчання [1]. Слід відзначити, що серед
учених і практиків немає однозначного підходу до розуміння поняття технологія. Ф. Кумбс під поняттям
технологія навчання розуміє найрізноманітнішi методи, матеріали, устаткування й систему постачання, –
усе, що бере участь у навчальному процесі й сприяє роботі системи освіти [6, c. 130]. Ф. Янушкевич
називає технологією навчання цілий напрям діяльності вищої школи, в якому об‘єднуються теоретичні й
практичні пошуки підвищення ефективності зазначеного інституту [7]. У «Великому тлумачному словнику
української мови» поняття технологія означає сукупність знань, відомостей про послідовність виробничих
операцій, сукупність способів переробки інформації, надання послуг та ін. [2, c. 1448]. Щодо поняття
педагогічна технологія, то тут теж є різні тлумачення. Наприклад, Б. Т. Лихачов під цим поняттям розуміє
сукупність психолого-педагогічних настанов, що визначають спеціальний вибір і компонування форм,
методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів, організаційно-методичний інструментарій
педагогічного процесу. В. П. Безпалько створення, застосування й визначення всього процесу викладання
й засвоєння знань із врахуванням технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії, що має на меті
оптимізацію форм освіти. Комп'ютеризація, використання технічних засобів і різноманітних психологопедагогічних методів у навчанні сьогодні значно полегшили вирішення цієї проблеми. Інформатизація
освіти (ІО) є ключовою умовою успішного розвитку процесу інформатизації суспільства і потребує пильної
уваги. Бурхливий розвиток інформаційних технологій сприяв розвитку і поширенню неперервного
навчання, до скорочення аудиторних занять за рахунок самоосвіти та дистанційного навчання.
Інформатизація освіти сприяє розкриттю особистісних якостей людини, збереженню та розвитку
індивідуальних можливостей тих, кого навчають; прагнення до самовдосконалення; забезпечення
комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності взаємозв'язку між природознавством, технікою,
гуманітарними науками та мистецтвом; постійного відновлення освіти, форм і методів процесу навчання і
виховання. Знання в прямому розумінні цього слова можливі лише за наявності двох умов: достатності
інформації та розуміння її змісту. Мета використання інформаційних технологій – забезпечення ефективної
інформаційної підтримки навчально-виховного процес. Це дає змогу найбільш повно використовувати
педагогічні можливості нових інформаційних технологій, реалізовувати процеси інтенсифікації й
оптимізації навчального процесу, індивідуалізації та диференціації; розвивати самостійність дорослих у
виконанні конкретних навчальних завдань; застосовувати поетапний і підсумковий контроль результатів
навчання з наступною оцінкою ефективності навчального процесу. Комп'ютерна технологія навчання, що
набуває поширення, передбачає поєднання своєрідних дидактичних можливостей комп'ютерів із
традиційними засобами навчання, функції яких на всіх стадіях навчального процесу істотно збагачуються,
наповнюються новим змістом. Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження в
педагогічну практику нових методів і моделей організації навчального процесу, що, безумовно, змінює
роль учителя, методику, організаційні форми навчання та ін. Саме вона (ІО) пред'являє нові вимоги до
фахових якостей педагогічних кадрів. Використання в навчальних закладах комп'ютерів не зробило
революційного впливу на навчально-виховний процес: не вистачає як самих комп‘ютерів, так й якісних
автоматизованих навчальних курсів і програмного їх забезпечення. Темпи науково-технічного прогресу
сьогодні вимагають від майбутніх фахівців уміння адаптуватися в умовах швидкої зміни техніки і
технологій, поповнення протягом короткого часу професійних знань та постійного підвищення професійної
компетентності.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить
складає план уроку виходячи з його цілей. При підборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися
основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого
підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
Коли вчитель використовує ІКТ на уроках, то повинен дотримуватись слідуючих вимог:
1. Пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;
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2. У будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;
3. ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і
становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.
4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;
5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
6. Зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.
Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах урку: як при підготовці уроку, так і в процесі
навчання, поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
Для вчителя комп‘ютер – це:
1. Джерело навчальної інформації;
2. Наочний посібник;
3. Тренажер;
4. Засіб діагностики і контролю.
5. Засіб підготовки текстів, їх зберігання;
6. Графічний редактор;
7. Засіб підготовки виступів;
8. Калькулятор.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на
ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Цей метод допомагає
їм краще оцінити здібності і знання дитини, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання,
стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.
Застосовуючи на уроці комп'ютерні тести вчитель за короткий час отримує об'єктивну картину рівня
засвоєння матеріалу, що вивчався.
Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту він отримує результат із зазначенням
помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
На інтегрованих уроках з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться
використовувати сучасний інструмент - комп'ютер: з його допомогою розв‘язувати рівняння, будувати
графіки, виконувати креслення, готувати тексти, малюнки для своїх робіт. Комп‘ютер -це можливість для
учнів проявити свої творчі здібності.
Але є і недоліки при застосуванні ІКТ:
1. Час для самостійних занять у комп'ютерних класах відведено не у всіх школах;
2. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;
3. Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;
4. Відсутність контакту з учителем інформатики;
5. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;
6. У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;
7. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику і т.д.
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких
тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки
комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при
вивченні більшості навчальних предметів.
Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі
інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість
сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Інформатизація й інформаційні
технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних
змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого
ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої
галузі техніки, що позначилося на темпах її розвитку.
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Дарина Призенко, Таміла Новоселецька
(Хорол, Україна)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Аграрна галузь економіки є життєво важливою сферою матеріального виробництва і соціального
розвитку суспільства. Вона характеризується специфічними умовами праці, наявністю різноманітних форм
власності. Перспективи розвитку цього сектору, відповідно до вимог сучасної ринкової економіки, залежать
від рівня технологічної, технічної та економічної підготовки фахівців.
Основними теоретичними засадами підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі є з‘ясування її
мети, завдань, змісту, принципів, в тому числі оволодіння теоретичними основами, нормами, ефективними
методиками, технологіями і засобами господарювання, і відповідно головним завданням такої підготовки є
формування творчої особистості фахівця аграрної галузі на основі особистісного, діяльнісного та
компетентнісного підходів до організації й здійснення процесу їх професійної підготовки.
Особливо гостро стан підготовки сучасних фахівців аграрного сектору постає в умовах входження
України в освітнє європейське співтовариство і вимагає гнучкої реакції аграрної освіти. Вона повинна
орієнтуватися на формування кваліфікованих ефективних господарів землі, які мають необхідний запас
фахових знань, володіють сучасною технікою та технологією сільськогосподарського виробництва. У
зв'язку з цим одним з головних завдань, що постає перед вищою школою в сучасних умовах, є
забезпечення якісної не тільки теоретичної, а й практичної підготовки студентів аграрної галузі адекватним
вимогам сьогодення.
Поняття «професійна підготовка» в «Енциклопедії професійної освіти» визначається як «сукупність
спеціальних знань, навичок і умінь, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують
можливість успішної роботи з певної професії». Згідно з трактуванням, цього видання, професійна
підготовка носить інтегрований характер і здійснюється в процесі всіх основних видів пізнавальної і творчої
діяльності тих, хто навчається. Іншими словами, професійна освіта – це:
1) Сукупність знань, навичок, умінь, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом вищої і
середньої кваліфікації.
2) Підготовка в навчальних закладах спеціалістів для трудової діяльності в певній галузі народного
господарства, науки, культури.
3) Складова частина системи освіти.
Професійна підготовка майбутніх фахівців аграрного профілю має свою специфіку, яка пов‘язана з
тим, що більшість з них є представниками сільської молоді. Ці студенти відрізняються неабиякою
наполегливою спостережливістю, уважністю до особливостей природного оточення, наближеністю до
екосистем місцевого навколишнього середовища.
В той же час спілкування є актуально необхідним для кожного майбутнього фахівця аграрного
профілю, незалежно від напряму підготовки. Сьогодні компетентний фахівець аграрного профілю повинен
чітко, послідовно, логічно і адекватно виражати власні думки; локанічно ставити питання та давати
відповіді; вміти доводити; мати активну позицію на нарадах, засіданнях, зборах, обговореннях,
колоквіумах, семінарах; постійно пропонувати, оперувати відповідними прийоми фахового спілкування з
різнорівневими робітниками і колегами; виступати перед будь-якою аудиторією, робити цікаві презентації;
володіти етикетом в усіх відношеннях.
На сьогоднішній день зростає увага вчених до проблеми професійної підготовки фахівців.
Д. Мельничук констатує, що «заклади вищої аграрної освіти зустрілися сьогодні з новими перешкодами, а
саме: зменшенням зайнятості у сільському господарстві, конкуренцією з іншими освітніми установами,
диверсифікацією студентів та різницею у комунікаційному забезпеченні села та міста. Протягом останніх
років прогресивні фахівці намагалися реформувати свою діяльність з метою приведення її у відповідність
до потреб та економіки села» [3, с. 5].
Науковці розглядають сучасну освіту як синтез інтелектуального, емоційного і вольового складника.
Вони наголошують на необхідності постійного удосконалення системи професійної підготовки майбутнього
аграрія. Попередня парадигма професійної освіти, зазначають А. Пономарьов і М. Фоміна, була
орієнтована на досить стабільний характер майбутньої професійної діяльності. Це не підходить теперішнім
умовам і не є співзвучним з вимогами сучасних ринків праці, які вимагають від фахівця ефективності,
прагнення і можливості невпинно навчатись, удосконалюватись, опановувати різноманітні сфери
діяльності. Універсалізація ринків, виникнення міжнаціональних корпорацій, швидкий темп всестороннього
розвитку, незворотне зростання міждержавних контактів вагомо підвищують вартість людського капіталу.
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Особливо гостро означена проблема постає для вищих професійних навчальних закладів. Як
зазначає вчений, її актуальність посилюється такими факторами: а) протиріччя між, з одного боку,
підвищенням інтелектуального і технологічного рівня студентства, а, з іншого, дестабілізація
соціокультурного процесу у суспільстві, зниження морально-психологічної та ціннісноформувальної
спрямованості навчального процесу у вищій школі; б) зміна навчального інформаційного середовища
(використання сучасних інформаційно-технологічних засобів у навчальному процесі, впровадження
дистанційних форм навчання); в) формування методологічної культури студентів (оволодіння навичками
самостійної пізнавальної та професійної діяльності студентів); г) запровадження ступеневої системи вищої
освіти та введення нових освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Найсучаснішою ідеєю оновлення системи професійної підготовки фахівців, що визнана світовою
думкою, є її неперервність, яка вимагає від держави створення єдиної системи неперервної професійної
освіти. Професійна підготовка фахівців аграрної галузі у контексті навчання упродовж життя стала
суттєвою складовою глобальної економіки. Модернізацію національної системи професійної підготовки
фахівців аграрної галузі можливо здійснити за рахунок впровадження як вітчизняного, так і іноземного
досвіду в цій сфері. Перш за все, це – впровадження системи ступеневої професійної підготовки фахівців,
та сучасних інформаційних технологій. До інноваційних форм організації неперервної професійної освіти
можна віднести: – дистанційне навчання як окремої організаційної структури; – відкриті (віртуальні)
університети.
Підготовка таких фахівців здійснюється насамперед завдяки навчальному процесу вищого аграрного
закладу освіти, який можна розглядати як сукупність системоутворюючих складових елементів. Як уже
зазначалось, залежно від основної дидактичної мети професійного навчання навчальний процес можна
поділити на теоретичне і практичне навчання.
Домінуюча мета теоретичного навчання – теоретичне освоєння професії, тобто засвоєння системи
професійних знань про техніку, технологію, економіку, планування, організацію і управління виробництвом,
а практичного – формування системи професійних умінь та навичок, тобто практичне освоєння
професійної діяльності. Процес теоретичного навчання у своїй основі будується відповідно до логіки
засвоєння знань, а практичного – до логіки формування умінь та навичок.
Практична підготовка студента – обов‘язковий компонент освітньопрофесійної підготовки, що має на
меті вироблення у студентів професійних навичок і умінь для здобуття кваліфікаційного рівня.
Проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача
вищого навчального закладу та спеціаліста з певного фаху, здійснюється на сучасних підприємствах і в
організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, торгівлі, державного управління.
В період практичної підготовки знання знаходять сферу свого застосування, формуються
професійно важливі практичні вміння і навички, навчання наближається до виробництва, виявляються нові
проблеми і суперечності, пов‘язані з потребами в нових знаннях.
Практичне навчання – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний
розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх
практичного застосування.
Основна мета практичного заняття — розширення, поглиблення й деталізація наукових знань,
отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня
засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного
мовлення студентів.
Практична підготовка як складова процесу підготовки фахівця аграрної галузі конкретизується
системою завдань практичного навчання, основними з яких є:
- оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, культурою розумової і фізичної праці; формування соціальних мотивів позитивного і творчого ставлення до майбутньої фахової діяльності;
- вироблення високих моральних якостей: працьовитості, відповідальності, цілеспрямованості,
підприємливості, діловитості, чесності, ощадливості, практичності, хазяйновитості;
- розвиток економічного мислення, навичок економічного аналізу. Процес практичної підготовки
майбутнього фахівця аграрної галузі є досить складним, йому об‘єктивно притаманні як закономірності, так
і певні суперечності. Головна суперечність цього процесу – між навчальною діяльністю студента і
професійною діяльністю майбутнього фахівця-аграрника.
Завдяки практичним заняттям студенти краще засвоюють програмний матеріал, оскільки в процесі
виконання практичних робіт багато розрахунків і формул, що здавалися відвернутими, стають цілком
конкретними: при цьому виявляється безліч таких деталей, про які студенти раніше не мали ніякого
уявлення, а тим часом вони сприяють з'ясуванню складних питань науки. Словом, зіткнення теорії і
досвіду, не тільки сприяє засвоєнню учбового матеріалу, але і розвиває певним чином мислення, додаючи
йому активний характер.
Практичні роботи необхідно постійно удосконалювати і модернізувати, а іноді і замінювати новими,
більш корисними, цікавими і сучасними. Введення нових практичних робіт, модернізація старих установок,
методик проведення занять в лабораторії, успіхи і невдачі студентів на практичних заняттях повинні
обговорюватися на засіданнях кафедри.
Отже, для ефективного проведення практичного навчання в сучасних умовах слід враховувати
дидактичні умови, які дозволяють організувати та здійснити свідому активну навчально-пізнавальну
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діяльність. Цими дидактичними умовами є: організація оволодінням необхідними пізнавальними уміннями
та навичками для засвоєння знань як засобу залучення до систематичної навчальної діяльності; створення
в процесі практичного навчання виробничих ситуацій; застосування на практичних заняттях, адекватних
навчальним цілям форм організації праці студентів, забезпечення адекватності навчально-матеріальної
бази змісту практичного навчання.
Ще один важливий момент в підготовці фахівців аграрного сектору є самостійна діяльність студентів
у процесі навчання. К. Ушинский вважав, що навчальний процес необхідно організувати так, «щоб діти, по
можливості, трудилися самостійно, а вчитель керував цією самостійною працею і давав для неї матеріал».
Він прагнув збільшити місце самостійної роботи у процесі навчання, пропонував різні завдання для
самостійного виконання учнями.
Отже, сучасні вимоги щодо рівня професійної підготовки фахівців аграрної сфери на перший план
висувають потреби формування творчої, активної, відповідальної і самостійної особистості майбутнього
спеціаліста. Сучасний студент повинен відчувати відповідальність за якість свого навчання. Перед
викладачами стоїть першочергове завдання: розвинути інтерес до набуття знань, сформувати професійно
спрямовану мотивацію до процесу навчання.
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ЭЛЕМЕНТЫ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АНДРАГОГОВ СИНЕКТ-МЕТОДУ: ЭКСПЕРИМЕНТ
Метод синектики (англ. synectics – «совмещение разнородных элементов») основан на
использовании бессознательных механизмов, проявляющихся в мышлении человека в момент творческой
активности. В книге «Синектика: развитие творческого воображения» Ульям Гордон [1] не отрицал
великой роли «индивидуального озарения» в поиске новых творческих решений и при этом стал автором
дуалистического взгляда на природу творчества. С одной стороны непостижимая стихийность,
уникальность каждой личности, с другой – необходимость системы «направленного поиска решений».
Попытка объединить эти взгляды и привели Гордона к идее «группового мышления». В ситуации, когда
люди – «синекторы» – объединены в группу, от них требуется высказывать свои мысли и чувства по
поводу поставленной творческой задачки. Нерациональная форма обсуждения является причиной
проявления в памяти метафор, образов. Расторможенность мышления в группе синекторов приводит к
стимулированию подсознания и к проявлению творческой интуиции.
Термин «синектика» обозначает совмещение в процессе поиска решения проблемы разнородных,
порой даже несовместимых элементов. Многие сравнивают его с методом мозгового штурма, однако
между ними есть принципиальные отличия. Во-первых, в синектике приветствуется критика, а во-вторых,
активно используются различного рода сравнения и аналогии. В процессе решения поставленной задачи
участие принимает группа людей (синектиков), а обсуждение состоит из четырѐх основных этапов.
В синектике часто в состав группы включают авторитетного креативщика, который призван играть
роль «третейского судьи» или «адвоката» при столкновении «непримиримых» творческих позиций, а
также он должен помочь участникам группы говорить «на одном языке», примирять чрезмерные
творческие амбиции отдельных синектеров. В режиме «адвоката» авторитет сразу же – в процессе
работы группы – выявляет и отвергает слабые стороны выдвигаемых идей, концепций, подходов.
Анализ литературы [1–3] позволил выстроить алгоритм организации работы группы слушателей по
синект-методу.
На первоначальном этапе подбирается группа специалистов из 4–6 человек – так называемый
«отдел разработок». Отбирать участников следует, исходя из диапазона их знаний, практического опыта
(желательно, разнообразного), гибкости мышления, возраста и психологического типа (лучше, чтобы у
всех он был разный). Группа размещается в помещении, где для еѐ работы создаются необходимые
условия: аппаратура (если это требуется), маркерная доска, бумага, ручки и т.п.
На втором этапе группе предоставляется возможность провести тестовое занятие по
использованию аналогий для ориентирования нервной системы всех участников и их мозговой активности
в решении поставленной задачи. Синектики обсуждают аналогии и используют эти обсуждения как
средство спонтанного ориентирования своего мыслительного процесса на поставленной задаче. Далее в
действие приводятся четыре типа аналогий (прямые, личные, символические, фантастические). Они
являются фундаментальными, т.к. могут охватить опыт, знания и мысли всех членов группы. Практика
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показала, что эффективнее использовать их по схеме: прямые – реальные, личные – телесные,
символические – абстрактные, фантастические – нереальные. Исследование показало, что особенно
важным является то, что каждый член группы должен преодолеть свой страх раскрыть перед остальными
личные мысли. Для этого можно предварительно ознакомить участников с работой опытных синектиков,
показав, например видеозапись синектического метода в действии. Для того чтобы все участники
научились распознавать признаки приближения решения задачи, в работе используют аудиозаписи
пройденных этапов.
На третьем этапе происходит непосредственно решение проблемы, которое также состоит из
нескольких составляющих:
- формулировка основной проблемы (чтобы все участники чѐтко представляли себе задачу, которую
требуется решить);
- обсуждение возможных решений и отброс неэффективных (позволяет сократить время на
решение проблемы и не растрачивать энергию и творческий потенциал на ненужные идеи);
- поиск аналогий, которые могут позволить выразить поставленную задачу в понятиях, знакомых и
привычных для каждого члена группы (где каждый участник выдвигает свои предложения);
- определение всевозможных проблем и трудностей, создающих препятствия на пути решения
проблемы (позволяет устранить возникающие преграды и прийти к решению наиболее рациональным
путѐм);
- задавание наводящих вопросов и «отработка» каждого из них (уточнение и конкретизация
решения).
В случае если аналогии приобретают слишком абстрактный характер, обсуждение проблемы
переводится в более понятное для всех русло. А при появлении хоть одной перспективной идеи, еѐ нужно
развивать вплоть до того момента, когда она станет применима на практике.
Четвертый этап. Если решение поставленной задачи было найдено и оказалось эффективным, то
группе синектиков предлагается заняться поиском решений других проблем, актуальных для данного
коллектива в настоящий момент. Условия и временные рамки для этого этапа обговариваются отдельно.
Мы предлагаем упрощенное описание метода синектики и его этапов для понимания и применения.
Однако в действительности использовать синектический метод довольно сложно. К тому же, для
эффективного его использования обучение групп синектиков должно продолжаться как минимум на
протяжении года, а это возможно только на очно-дистанционных курсах повышения квалификации.
Специалисты [1–2] выделяют фазы синектического процесса: 1) проблема как она дана;
2) превращение не знакомого в знакомое; 3) проблема как она понята; 4) оперативные механизмы;
5) сделать знакомое незнакомым; 6) психологическое состояние; 7) состояние объединения с проблемой;
8) точка зрения; 9) решение или научно-исследовательская цель.
Рассмотрим каждую из фаз. Необходимо, чтобы полноценно представлять процесс организации
метода синектики. «Проблема как она дана» может оказаться точным описанием состояния дел, а может
скрывать и перепутывать основной вопрос. Анализ после превращения незнакомого в знакомое откроет
элементы, ранее не открытые; функции и недостатки традиционных способов и систем. Фаза «Проблема
как она понята» заключается в обдумывании и систематизировании проблемы, как она дана.
«Оперативные механизмы» предполагают использование аналогий и метафор, которые родственны
проблеме как понятой, или вызваны ею. Эти механизмы раскрывают проблему как понятую. Знакомое,
сделанное незнакомым позволяет проблему рассмотреть с новой точки зрения, как чужую, в новой форме.
Психологическое состояниеподразумевает особое состояние ума к проблеме как она понята,
размышление над ней. В состоянии объединения с проблемой самая подходящая аналогия сравнивается
с проблемой как понятой. Проблема, как понятая, освобождается от своей старой жесткой формы. На
фазе «Точка зрения» осуществляется переход от аналогии к конкретному решению, идее. Решение или
научно-исследовательскаяцель предполагает доведение до практического испытания принципа или
продолжение научных исследований.
Всем известно, что синектика предусматривает доведение всех идей (решений) при экспертизе до
логического завершения. Решение задачи начинается с ознакомления – "проблема, как она дана".
Никогда нельзя принимать на веру задачи, сформулированные другими. Идет собственно решение,
основанное на превращении привычного в непривычное и наоборот. В синектике используется решение
через аналогию:
1. Прямая аналогия– рассматриваемый объект сравнивается с аналогичным объектом из другой
отрасли техники, или живой природы.
2. Субъективная (личная) аналогия– напрямую связана с театром эмоций (метод эмпатии),
решающий задачу андрагог вживается в образ совершенствуемого объекта, пытаясь выяснить
возникающие при этом чувства в стиле «Я – дерево, я – белая ворона, которая хочет окраситься».
3. Символическая аналогия–предполагает кратко и метафорично (поэтично, аллегорично) описать
суть проблемы.
4. Фантастическая
аналогия–обязывает
синектора
рассмотреть
проблему
глазами
несуществующих существ, либо использовать для ее решения фантастический элемент.
Во время эксперимента мы выполняли следующие правила работы с синект-методом:
а) расширить (расшевелить) свое сознание из тех областей, которые не относятся к решению вашей
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проблемы; б) раскрепоститься с тем, чтобы иметь гибкость мышления.
Генерация идей (в частности изображений (образов)) как утверждают специалисты [1] происходит
во время специальных сеансов. Продуктивность, как показывает опыт, сильно зависит от настроя. Во
время творческого сеанса (накопления вариантов решений) ни в коем случае не думать об условиях
творческой задачи, ее результата, что предохранит вас от шаблонов восприятия задачи. Поиск решения
(образов) надо начинать с поиска неких общих абстрактных признаков (с помощью цвета, вертикальных
или горизонтальных форм). Далее попробовать задачу усложнить, ввести аналогии из теории газов,
атмосферы – как, например, происходит охлаждение или нагревание ее, как это тепло переносится.
Необходимо учитывать, что на этом этапе задачи глобальной как таковой нет, есть только эмоциональный
настрой. Решение проблемы рекомендуется осуществлять в два этапа. Сначала непривычное
превращать в обычное, «одомашнивают», а затем происходит обратный ход – превращение обычного в
необычное. Образ решения ищется (конструируется) при помощи одного из типов аналогий описанных
выше.
Успеху работы синектических групп способствует соблюдение определенных правил, в частности:
а) запрещено обсуждать достоинства и недостатки членов группы; б) каждый имеет право прекратить
работу без каких-либо объяснений при малейших признаках утомления; в) роль ведущего периодически
переходит к другим членам группы.Синектические заседания, продолжающиеся обычно несколько часов,
занимают лишь незначительную часть общего времени решения поставленной задачи. Остальное время
синекторы посвящают инженерному анализу, изучают и обсуждают полученные результаты,
консультируются со специалистами, экспериментируют, а когда решение созрело, занимаются поисками
наилучших способов его реализации. Большое значение придается обязательной магнитофонной записи
заседаний. Изучение их является мощным орудием тренировки, а также способствует установлению
приоритета и не дает возможности пропустить какую-либо ценную идею в обстановке общего
возбуждения.В составе синектической группы, как правило, роль лидера выполняют все члены группы
поочередно, в зависимости от ситуации.
В противоположность мозговому штурму целью в синект-методе является не количество
альтернатив, а генерирование единственной альтернативы, разрешающей данную проблему.
Автор метода считает, что наиболее действенный механизм преодоления банальности генерации
идей – это метафоры, относящиеся к данной проблеме [1]. Метафора – это выразительное сравнение,
которое производит интеллектуальное и эмоциональное действие. Самые известные виды метафор – это
аналогия и сравнение. Аналогия производит интеллектуальное действие, сравнение – эмоциональное.
Первая чаще используется в описаниях ученых, вторая – более поэтична. Примером использования
аналогий учеными – Кекуле при открытии структуры бензола, Эдисоном – при изобретении фонографа.
Создание группы синектиков на курсах повышения квалификации позволяет обойти препятствия,
стоящие на пути создания новой педагогики. К таким препятствиям относятся: а) косность мысли и
поведения лиц, ответственных за внесение изменений; б) задержки, препятствующие реализации
нововведений по мере появления идей и тем самым вовсе исключающие их; в) недостаток времени для
спокойного обдумывания и обсуждения; г) неспособность стимулировать спонтанное мышление при
появлении проблем, не имеющих традиционного решения.
Синектика создаѐт эффективные условия для выявления авторского замысла ещѐ на
пропедевтическом этапе, при этом роль преподавателя сводится к фасилитации процесса. Слушатели, в
свою очередь, находятся в активной позиции – мыслят, высказывают свои суждения, размышляют,
испытывая естественно-мотивированную потребность общаться в условиях, максимально приближенных
к реальным ситуациям общения. Синектика, таким образом, используется как способ познания, как
активный метод обучения, как средство создания условно-речевой ситуации, являясь при этом
инструментом развития образного творческого мышления.
Данный метод может использоваться на курсах повышения квалификации, с использованием
разных синектических приемов, например, посредством таких приѐмов, как «синектический обзор»
(synectics review), «синектический квадрат» (four–box synectics), «синектическая угадайка» (synectics
guessing) и некоторых других. Метод используется также на разных этапах обучения для организации
взаимодействия на стадиях прогнозирования, обсуждения, исследования, в качестве «речевой зарядки» в
начале занятия или «релаксационной паузы» в середине, исходя из целей и задач урока.
Анализ продуктов синектики выявил интересную особенность: метафоры зачастую свидетельствуют
об индивидуальном внутреннем предпочтении определенного когнитивного стиля, что вполне
соответствует существующим в психологии, в частности, в теории нейролингвистического
программирования (NLP) положениям о том, что способ мышления человека отражается на вербальном
уровне [3]. Так, визуалы чаще всего прибегают к зрительным образам в метафорах, аудиалы – к слуховым
(звуковым), кинестетики – к эмоционально заряженным или связанным с тактильными или двигательными
ощущениями. С учѐтом данного положения мы, по возможности, предлагали слушателям задания,
нацеленные на построение аналогий, основанных на зрительных, слуховых, тактильных и эмоционально
заряженных образах, расширяя их образный ряд, развивая все каналы восприятия информации.
Таким образом, синектика позволяет выявить предпочитаемый когнитивный стиль слушателей и
проникнуть во внутренний мир их мыслительной деятельности. Эту особенность синектики следует
использовать для гармоничного развития у учителей всех каналов восприятия и порождения информации
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и умений задействовать их при обучении андрагогов.
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
Социальные условия и изменения в сфере школьного образования потребовали новых
качественных результатов у выпускников педагогических вузов, максимально соответствующих
потребностям современной школы. Технологии и среда подготовки учителя XXI в. должны быть адекватны
уровню развития социума и его потребностям. Очевидно, что в условиях нынешнего постиндустриального
информационного общества необходимой составляющей образовательного процесса, позволяющей
оперативно реагировать на изменения в научной и общественной сфере, должны стать ИКТ.
Появление новых вызовов времени определило новые требования к содержанию, условиям
реализации
и
результатам
образовательного
процесса,
определенным
Государственном
образовательном стандарте всех уровней общего и высшего образования. Как никогда ранее учителю
необходимы полифункциональные умения и навыки, связанные с разработкой содержания и методик
преподавания различных предметов, организацией внеурочной деятельности и воспитательного
процесса, основанных на деятельностном подходе. Вот почему один из показателей востребованности
педагога сегодня – его ИКТ-компетентность.
Что касается учебного процесса, то актуальность такого рода требований к выпускнику
педагогического вуза определяется необходимостью внедрения в практику образовательных учреждений
инновационных образовательных моделей деятельностного типа, основанных на использовании
высокотехнологичных средств информационно-коммуникационных технологий: «1 ученик: 1
компьютер», BYOD {Bringyour own device – принеси свое устройство), образование вне стен классной
комнаты, «перевернутый класс» и др. В этом контексте предметом оценки готовности выпускника
педагогического вуза к профессиональной деятельности могут выступать навыки:
• планирования образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями
Государственном образовательном стандарте общеобразовательного образования;
• использования средств и сервисов информационно-коммуникационных технологий в учебновоспитательном процессе для достижения планируемых в Государственном образовательном стандарте
общеобразовательного образования результатов (личностных, предметных и метапредметных);
• внедрения инновационных образовательных технологий с использованием средств ИКТ,
направленных на реализацию деятельностного подхода и формирование у школьников планируемых в
Государственном образовательном стандарте общеобразовательного образования результатов.
Образовательные результаты будущего педагога сформулированы в виде структурированного набора
компетенций, определяемых в соответствии с основными видами и задачами деятельности
(педагогической, проектной, научно-исследовательской и культурно-просветительской).
Освоение средств информационно-коммуникационных технологий должно качественно повлиять не
столько на изменение структуры общей профессиональной компетентности педагога, сколько на
содержание ее компонентов. Должен качественно измениться весь спектр теоретических и практических
умений, составляющих основу профессиональной компетентности будущего педагога.
С точки зрения процессного подхода, формирование ИКТ- компетентности можно определить как
вспомогательный процесс по отношению к главному (основному рабочему) процессу – формированию
профессиональной компетентности будущего учителя. При этом параметры оценки результата на выходе
этого вспомогательного процесса в значительной степени влияют на оценку уровня профессиональной
компетентности выпускника педагогического вуза в целом, его готовность к дальнейшему саморазвитию и
самосовершенствованию как в общекультурном, так и в профессиональном аспекте, а также влияют на
выбор вектора этого развития.
Сегодня ИКТ-компетентность педагога де-факто зафиксирована как обязательное требование при
выполнении трудовых функций и в профессиональном стандарте педагога. Причем в этом документе
выписана трехуровневая модель формирования ИКТ- компетентности педагога, включающая:
• общепользовательскую ИКТ-компетентность;
• общепедагогическую ИКТ-компетентность;
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• предметно-педагогическую
ИКТ-компетентность
(отражающую
профессиональную
ИКТкомпетентность соответствующей области человеческой деятельности).
Такой подход позволяет говорить о перманентном (фр. permanent, от лат. регтапео –
продолжаюсь), т.е. непрерывно продолжающемся процессе формирования ИКТ-компетентности, ее
поэтапном качественном приращении.
Среди показателей, характеризующих общепользовательский уровень ИКТ-компетентности:
• владение общими приемами создания и редактирования текстовой, числовой, графической,
звуковой и видеоинформации;
• владение различными технологиями создания, хранения, копирования и транслирования
информации в электронном виде;
• владение навыками поиска информации в сети Интернет и на электронных мультимедийных
носителях (энциклопедиях, справочниках, учебниках);
• представление информации средствами презентационных технологий;
• использование технологии гипертекста для проектирования индивидуального образовательного
маршрута получения информации;
• освоение приемов коллективной работы в облачных документах;
• владение средствами синхронного и асинхронного сетевого общения и т.п.
Средства ИКТ выступают в качестве инструментария сопровождения общеинтеллектуальной
деятельности.
Говоря об общепользовательском уровне ИКТ-компетентности, особое внимание следует уделить
вопросу соблюдения авторского права в сети Интернет. Долгое время в нашей стране уделялось
недостаточно внимания соблюдению авторских прав во Всемирной сети, отсюда – несформированность
правовой культуры населения в области интеллектуальной собственности. Поэтому на учителе лежит
особая ответственность. От него требуется: знать основы законодательства, соблюдать авторское право,
научить этому школьников.
С проблемой соблюдения авторских прав вольно или невольно сталкивается каждый педагог. Это, с
одной
стороны,
защита
собственных
методических,
учебных,
научных
материалов
от
несанкционированного копирования и плагиата, с другой – соблюдение авторского права других людей, в
том числе обучающихся.
Общепедагогическая ИКТ-компетентность предполагает сформирован-ные навыки:
• оценки качества и прогнозирования эффективности использования образовательных электронных
ресурсов, средств и сервисов ИКТ (сервисов Web2.0, облачных технологий и т.п.) в образовательном
процессе;
• проектирования урочной и внеурочной деятельности с использованием электронных
образовательных ресурсов, ресурсов сети Интернет; внедрения в урочную и внеурочную деятельность
эффективных организационных форм с использованием средств и сервисов ИКТ, включая
кооперированную деятельность на базе сетевого взаимодействия;
• обеспечения педагогически целесообразного использования средств и сервисов ИКТ, ресурсов
сети Интернет для организации и сопровождения образовательного процесса;
• использования электронных образовательных ресурсов и дидактического потенциала Интернета в
образовательном процессе для формирования образовательных результатов обучающихся в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
Кульминацией процесса формирования ИКТ-компетентности является формирование предметнопедагогической ИКТ-компетентности, определяющей уровень освоения специализированных (предметноориентированных) средств ИКТ, информационных систем и сред, готовность к решению
профессиональных задач с использованием средств информационно-коммуникационных технологий.
Формирование предметно-педагогической компоненты ИКТ-компетентности однозначно связано с
уровнем предметной подготовки педагога и умением сопровождать решение интеллектуальных задач
определенной предметной области средствами ИКТ. Этот этап формирования ИКТ-компетентности
является обеспечивающим (по своей сути) этапом становления современного учителя, ориентированного
на профессиональную деятельность в информационном обществе.
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Володимир Смиренський
(Слов’янськ, Україна)
ХУДОЖНІ ТВОРИ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
Вокально-технічні вправи та вокалізи відіграють у співацькому навчанні важливу, але обмежену їх
природою та метою допоміжну роль. Основним навчальним матеріалом, який забезпечує співацький і
художній розвиток майбутнього фахівця музичного виховання, є навчально-художній репертуар. Саме на
комплекс художніх творів, що вивчаються у вокальному класі, припадає розв‘язання трьох
взаємопов‘язаних завдань – розвинути вокальні здібності, забезпечити художньо-виконавське зростання
учнів і підготувати їх до вокально-педагогічної роботи. Зазначеними завданнями визначається структура
підготовки фахівців з музично-естетичного виховання для дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, що
здійснюється в педагогічних вузах.
Добір навчально-художнього репертуару вимагає ретельного врахування загальномузичного та
вокального розвитку учнів, розподілу навчального матеріалу за курсами і роками навчання, можливості
використання конкретних методів і прийомів засвоєння художніх творів учнями, керування процесом
навчання і контролю за його перебігом і результатами.
Основою навчально-художнього репертуару має бути народна пісня, оскільки саме в народнопісенній творчості протягом тривалого часу відбувається практично безпомилковий відбір найбільш
ефективних і доцільних вокально-технічних прийомів та засобів. Саме у зразках українських народних
пісень віддзеркалені та зафіксовані найсуттєвіші ознаки української вокальної школи. Аналіз майже 2000
українських народних пісень різного регіонального походження та широкої жанрово-тематичної
спрямованості показав, що в них домінує звуковисотний діапазон квінти (38,03 відсотка зразків), менше –
септими (19,61 відсотка), сексти (14,56 відсотка), октави (13,03 відсотка). Це означає, що для української
народної пісні (отже, й для української співацької школи) характерним є використання незначного за
обсягом звуковисотного діапазону в межах однієї октави. Оскільки голоси студентів музично-педагогічних
факультетів за статистичними акустичними показниками можна кваліфікувати як камерні зі скороченим
звуковисотним діапазоном, саме українські народні пісні можна вважати найбільш придатними для
вокальної роботи.
Українська національна співацька традиція зумовлена багатьма чинниками – фонетичним складом
мовлення, менталітетом народу, специфікою психології, темпераменту, смаків, уподобань, думок, мрій,
надій, інтересів, усього розмаїття життя народу. Перевірені часом норми співу в Україні набули рис
об‘єктивного закону, що визначає специфіку сталої співацької манери, якій властиві природна невимушена
робота голосового апарату, дикція й артикуляція, відмінний слуховий контроль і, головне, уславлена
українська кантилена, яка дає підстави називати Україну «північною співацькою Італією». Ця визначальна
особливість чітко зафіксована в мелодії української пісні, де домінує інтервал секунди – 56,51 відсотка.
Наступні місця за частотою використання посідають прима (18,12 відсотка), терція (16,73 відсотка), кварта
(6,81 відсотка) та квінта (1,19 відсотка), а інтервали сексти, септими та октави разом не складають навіть й
одного відсотка. З цього випливає висновок, що українській народній пісні переважно притаманний
поступеневий, майже позбавлений значних стрибків рух мелодії, який зумовлює розвиток голосу в напрямі,
близькому до італійського «бельканто». Ось чому до навчально-художнього репертуару обов‘язково мають
входити як українські, так і народні пісні інших країн.
Виходячи з педагогічної установки К. Ушинського про те, що «з людьми, які готуються стати
вчителями, необхідно ґрунтовно опрацювати весь навчальний матеріал, який вони будуть передавати
своїм учням», доцільно використовувати вокальні твори дошкільного і шкільного програмового і
позапрограмового репертуару як складника основного навчально-художнього матеріалу. Твори, що
входять до нього, за об‘єктивними показниками – теситурою, діапазоном, характером руху мелодії,
інтонаційними, стилістичними, жанровими тощо ознаками – можуть забезпечити розв‘язання вокальнотехнічних завдань, необхідних для формування навичок та умінь майбутнього фахівця музично-виховної
справи.
Особливої уваги заслуговує змістовий бік цього складника навчального репертуару. Специфіка
дитячої музики, як і музики для дітей, визначається особливостями психіки дітей, враховує їх життєві
інтереси та світосприймання, властиве дітям прагнення пізнавати образний і предметний світ. У них
яскраво віддзеркалюються вікові зміни, зростання свідомості, мислення, формування емоцій та почуттів,
потяг до філософського осмислення явищ. Чітка вікова орієнтація творів дитячого та юнацького
репертуару виявляється і в доступності поетичної та музичної мови, і в урахуванні психологічних
відмінностей та можливостей дитячих голосів. Пісня для дошкільнят і молодших школярів за діапазоном не
переважає, як і народні пісні, октави, їй властиві обмеження високої теситури та динаміки, мелодичний
малюнок наближується до мовленнєвого за виразністю, переважає діатоніка та куплетна форма.
Пісні для учнів середнього та старшого віку характеризуються збагаченням змісту та виразності
музичної мови. Мелодія ускладнюється альтерацією, вільніше розвивається її звуковисотна лінія,
збагачується інтонаційна сторона, з‘являються стрибки, хроматизми, ускладнюються ритм і фактура.
Важливу роль у творах цього репертуару відіграє супровід, який певною мірою компенсує обмеженість
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вокальної партії зображальністю та ілюстративністю (наприклад, «Годинник» М. Завалішиної, «Саночкисанчата» А. Кос-Анатольського, «Струмок» А. Штогаренка та ін.). У піснях для середнього і старшого
шкільного віку фактура супроводу ускладнюється шляхом використання сучасних виражальних засобів, що
у свою чергу створює сприятливі передумови для використовування цих творів протягом усього часу
навчання, аж до державних іспитів. Додатковим аргументом на користь постійного використання дитячоюнацького репертуару в навчальному процесі є те, що студенти можуть самостійно їх добирати для
вивчення, звітуючи про виконану роботу на заняттях без концертмейстера або на спеціальному
контрольному занятті.
Після того як у студентів сформовано навички дихання та голосоутворення на мінімальному рівні,
доцільно включати до навчального репертуару «традиційні» художні твори – пісні, романси, арії Й. С. Баха,
В. Белліні, О. Варламова, М. Глинки, С. Гулака-Артемовського, О. Гурильова, Т. Джордано, Г. Майбороди,
М. Лисенка, В. Косенка, Ф. Надененка, А. Онеггера, Д. Перголезі, С. Прокоф‘єва, К. Стеценка,
Я. Степового, Ф. Шуберта та інших авторів. Поєднання професійно спрямованого шкільного репертуару з
«традиційним» значною мірою сприяє інтенсифікації вокально-технічного та художньо-педагогічного
розвитку майбутніх учителів, залучає їх до самостійного розв‘язання творчих завдань, що послідовно
ускладнюються, на зразках вокальної музики різних стилів, жанрів і часів.
На заключному етапі навчання здійснюється закріплення набутих навичок і умінь, удосконалення
активного вокального слуху, але основне значення надається художньо-педагогічному розвитку студентів і
засвоєнню методів самостійної вокальної роботи зі школярами, що надає завершеності професійнопедагогічній вокальній підготовці майбутнього фахівця музично-виховної справи. Цьому сприяє вивчення
циклів пісень для дітей А. Аренського, Т. Вількорейської, Ц. Кюї, М. Мусоргського, В. Ребікова,
Л. Ревуцького, Я. Степового, Д. Файзі, П. Чайковського та інших. Так, вивчення циклу «Сонечко»
Л. Ревуцького кількома студентами вокального класу, опрацювання спільної цілісної виконавської концепції
з наступним концертним виконанням усього циклу перед шкільною аудиторією може забезпечити значний
педагогічний ефект.
Добираючи навчально-художній репертуар, викладач має враховувати потяг студентів до молодіжної
естрадної музики, а не ігнорувати його. З одного боку, шляхом ретельного відбору таких пісень можна
виховувати у студентів об‘єктивно-критичне ставлення до їх художнього змісту, вміння відрізняти
талановиті твори від незмістовних і примітивних, хоча й модних пісень. З іншого боку, потрібно звернути
увагу на якість вокальної техніки, яку використовує певний виконавець. Оскільки пісні естрадного плану
зазвичай виконуються з використанням спеціальної акустичної апаратури, це призводить до вибору
виконавцем вокальної техніки зі слабким імпедансом. Оскільки майбутні вчителі музики ні під час
навчання, ні подальшій роботі підсилювальними пристроями не будуть користуватися, під час вивчення
пісень молодіжного репертуару треба домагатись художнього результату за рахунок пошуків виражальних
засобів у межах тієї вокальної техніки, яку учень опановує.
Специфіка роботи вчителя музики передбачає уміння здійснювати вокальне керування співом в
ансамблях малого складу (дуети, тріо, квартети тощо), коли кожний відчуває подвійну відповідальність за
звучання власної партії та ансамбля взагалі. Використання в навчальному репертуарі кращих зразків
вокальних ансамблів (таких, як «Гуде вітер вельми в полі», «Не щебечи, соловейку» М. Глинки, «Вечір»,
«Хоробре серце» Р. Глієра, «Коли розлучаються двоє» М. Лисенка, «Баркарола» С. Людкевича, «Місяць
на небі» Ф. Надененка, «Тополя» Я. Степового, «На вгороді коло броду» П. Чайковського та ін.) розширює
загальномузичний кругозір студентів, створює їх репертуарний запас, дозволяючи в практичній діяльності
поєднувати навички індивідуальної та вокально-хорової підготовки.
З метою наближення перебігу вокального навчання до умов майбутньої практичної роботи в школі у
зміст занять включають спів без супроводу та із власним акомпанементом. Формування навичок,
пов‘язаних з такими видами роботи, практично неможливе без використання народних пісень та вокальних
ансамблів (для співу без супроводу), а також дитячих пісень, окремих романсів та ансамблів (для співу з
власним супроводом). Для підбору таких творів доцільно використовувати класифікацію супроводу,
розроблену О. П. Щолоковою з урахуванням як вокального розвитку, так і інструментальної підготовки
студентів.
Запропонована структура навчально-художнього репертуару ґрунтується на біофізичних і
педагогічних закономірностях формування та розвитку співацького голосу, віддзеркалюючи теоретичну
модель цього процесу в конкретному матеріалі, орієнтує спільну діяльність студента і викладача в
потрібному напрямку, водночас не розбавляючи їх найширших можливостей для творчого пошуку.
Великий, практично необмежений вибір творів для вивчення створює сприятливі передумови для
виявлення індивідуальності учня, а комплексне використання різноманітного навчального матеріалу і видів
роботи забезпечує можливість для усунення суперечності, коли учні виховуються на одному матеріалі
(романсах, аріях тощо), а під час педагогічної практики та після завершення навчання – на іншому.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
В ПРОЦЕСІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Актуальність проблеми. Aктуaльнiсть i вaжливiсть прoфeсiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх фахівців
сфери обслуговування визнaчaється oсoбливими вимoгaми дo oсвiти, oнoвлeнням її цiлeй, змiсту тa фoрм,
щo узгoджeнe з фoрмaтoм Бoлoнськoгo прoцeсу, a тaкoж iз Нaцioнaльнoю дoктринoю рoзвитку oсвiти
Укрaїни у ХХI стoлiттi. У сфeрi обслуговування oснoву прoфeсiйнoї дiяльнoстi склaдaє oбслугoвувaння
клiєнтiв тa зaдoвoлeння їхнiх сoцiaльнo-культурних пoтрeб. Прoцeс нaдaння пoслуг пeрeдбaчaє дiяльнiсть,
для якoї хaрaктeрнa пaртнeрськa взaємoдiя вирoбникa i спoживaчa, щo мoжe рeaлiзувaтися в рaмкaх
викoнaння кoмунiкaтивнoї функцiї прoфeсiйнoї дiяльнoстi мaйбутньoгo фахівця сфери обслуговування.
Входження України до світового співтовариства, розширення міжнародних, економічних та культурних
зв‘язків, активна державна політика у розвитку туризму привели до переосмислення ролі сфери
обслуговування як особливої сфери суспільного буття, що забезпечує економічний розвиток країни,
формування її іміджу, позитивного ставлення до навколишнього світу, створює необхідні умови для
відпочинку й розвитку людини (Закони України ―Про туризм‖, ―Про курорти‖, Концепція Державної цільової
програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 р.). Індустрія гостинності є міжгалузевою,
багатофункціональною системою, унікальним соціально-культурним утворенням, яке базується на
відносинах людей і вимагає нових підходів до професійної підготовки фахівців, здатних гармонізувати
відносини не тільки на предметному, побутовому рівні, а й на рівні міжкультурної взаємодії та спілкування.
Відтак, основою конкурентоспроможності фахівця сфери обслуговування є його готовність до
професійного спілкування. Це, у свою чергу, потребує зміни акцентів вітчизняної вищої професійної освіти,
а саме: спрямування її на системну підготовку висококваліфікованих, творчих, конкурентоспроможних
майбутніх фахівців сфери обслуговування з високим рівнем професійної культури [1, с. 47].
У зв‘язку з входженням країн в єдиний освітній простір Європи, варто переглянути культурологічну
складову у національних вишах. Ряд декларацій (Сорбонська, Болонська, Берлінська) та інші засвідчують,
що у кожній із них чітко відображений національно-культурний компонент, вказується на те, що для Європи
метою є збереження європейського культурного багатства, мовного розмаїття, ґрунтуючись на культурній
спадщині різних традицій, акцентується на сприянні розвитку багатоманітності культур, мов, національних
систем і автономності закладів вищої освіти.
Значний інтерес становлять результати вивчення специфіки професійної діяльності у сфері галузі й
основних вимог до фахівця як її суб‘єкта, представлені в працях вітчизняних та зарубіжних науковців:
Л.Г. Агафонова, С.І. Байліка, В.В. Богалдін-Малих, Ю.Ф. Волкова, І.І Доброскок, В.А. Крюкової,
Г.А. Папіряна, М. Райлі, Х.Й. Роглєва, В.С. Сеніна, Д. Уокера, Г.С. Цехмістрової та ін.).
Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до питань культури особистості, професійної культури,
особливостей професійної діяльності та професійної підготовки фахівців з сфери обслуговування, проблема
цілеспрямованого формування в них професійної культури як у теоретичному, так і в практичному аспектах
залишається мало дослідженою.
Мета дослідження полягає у визначенні, обґрунтуванні комплексу педагогічних умов, що
забезпечують успішне формування професійної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у
процесі фахової підготовки.
На сьогодні сфера обслуговування належить до однієї з найбільш успішних сфер життя, яка
перспективно розвивається та вимагає підготовки фахівців, які б володіли відповідними особистісними та
професійно значущими якостями. При підготовці фахівців цієї галузі необхідно враховувати, що в
майбутньому їм доведеться вирішувати численні завдання відповідно до сучасних теоретичних надбань та
передового досвіду, наближення до світових вимог та стандартів, враховуючи сукупність функцій прав та
обов‘язків спеціаліста [2].
У процесі професійної діяльності під час спілкування майбутні фахівці також повинні володіти
наполегливістю, самовладанням, емоціями, бути стриманими, коректними тощо. Уникати під час
спілкування деструктивних конфліктів, долати комунікативні бар‘єри. Цей компонент включає: здатність до
вольової адаптації у процесі комунікативної взаємодії; регулювання емоцій та поведінки, емоційна
стабільність, самоконтроль, впевненість у собі, адекватна самооцінка результатів своєї діяльності;
тактовність, доброзичливість, толерантність, повага до співрозмовника, вміння знаходити вирішення будьяких проблем [3, с. 247].
Висновки. Отже, виділення основних структурних компонентів професійної культури майбутніх
фахівців сфери обслуговування дає змогу визначити її як складне особистісне інтегративно-професійне
утворення, яке складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та емоційновольового компонентів, і визначає успішність їх входження в різноплановий процес професійної взаємодії
та об‘єднує сукупність знань, умінь, навичок, морально-етичних норм та систему цінностей, які
засвоюються, розвиваються, накопичуються та відтворюються у майбутній професійній діяльності.
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Світлана Товста
(Ірпінь, Україна)
ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
Сьогодні розвиток творчих здібностей є соціальним замовленням суспільства. В умовах сьогодення
необхідно змінювати традиційні уявлення про вікові інтелектуальні можливості студентів, шукати резерви
їх розумового розвитку усюди, де це можливо. І тому, сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що
навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Це взаємонавчання
(колективне, групове, навчання у співпраці), де студент та викладач є рівноправними, рівнозначними
суб‘єктами навчання, ефективно сприяє формуванню цінностей, умінь і навичок, створенню атмосфери
спільної роботи, взаємодії, дає педагогу можливість стати справжнім лідером студентського колективу.
Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання
передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв‘язання проблем.
Для інтерактивного навчання характерним є набуття навчальних досягнень шляхом упровадження
інноваційних технологій, пошуку відповідей на питання: «Як навчати? Як створювати умови?», а не
традиційне «Що вивчати?». Такий підхід уже вичерпаний освітньою практикою.
Для правильного підходу до побудови заняття викладач в коледжі повинен знати головні компоненти
процесу навчання, розуміти їх складний взаємозв‘язок та взаємовплив. Пізнання сутності, об‘єктивної
реальності – одна із цілей навчання. Процес опанування знаннями під час навчання включає такі
компоненти:
1) спостереження речей, явищ, сприйняття інформації;
2) аналіз отриманої інформації;
3) запам‘ятовування;
4) застосування, оцінювання правильності дій, узагальнень, екстраполяцій [3, с. 28].
Головна мета інтерактивного навчання – формування всебічно розвиненої особистості - зобов‘язує
включати до змісту навчання дисципліни на будь-якому етапі чотири елементи: знання про світ, досвід
використання способів діяльності (уміння та навички), досвід творчої діяльності та досвід емоційноцілісного ставлення до світу [2, с. 17].
Раціональне управління процесом навчання передбачає знання структури цього процесу. Викладач
забезпечує найбільш оптимальну реалізацію та взаємодію головних структурних елементів процесу
навчання, а саме: зміст навчального матеріалу, методів навчання, способів діяльності, форм і засобів
навчання. Вихідними принципами активного навчання є:
1) знання – підґрунтя творчості, активної діяльності;
2) суворий добір навчального матеріалу;
3) багаторазовість повторення організованого різними способами та в нових різноманітних варіантах
матеріалу, що вивчається;
4) формування стійкого активного інтересу до навчання;
5) навчання грамотного використання робіт під керівництвом викладача;
6) індивідуальний підхід [4, с. 12].
Головний спосіб формування пізнавального інтересу, розумової активності, творчої самостійності –
це вдосконалення форм і методів навчання: «активні методи навчання». Активне навчання передбачає
використання такої системи методів, що спрямована не на «повідомлення» студентам готових знань, їх
запам‘ятовування та відтворення, а на організацію самостійної пізнавальної діяльності студентів [1].
У будь-якому випадку заплановані форми та методи навчання на заняттях викладач повинен
«пропустити крізь себе», свою душу. Все заплановане, що робитимуть студенти на занятті, має
подобатись викладачу. Тоді заняття – мить! Насамперед сам викладач повинен розуміти й усвідомлювати,
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чим займатиметься на занятті, навіщо сплановані ті чи інші форми й методи навчання та до якого
результату призведе його управлінська діяльність.
Вихованню позитивної мотивації навчання сприяють: загальна атмосфера в групі та коледжі,
залучення студента до колективних форм організації різних видів діяльності, взаємини співпраці викладача
та студентів, допомога викладача у формі порад, що наштовхують студента на правильний розв‘язок,
залучення викладачем студентів до оцінювальної діяльності та формування в них адекватної самооцінки,
цікавість викладу, незвичайна форма викладу матеріалу, що викликає подив студентів, емоційність мови
викладача, пізнавальні ігри, ситуації суперечки й дискусії, аналіз життєвих ситуацій, пояснення суспільної
та особистої значущості та використання шкільних знань у майбутньому житті, уміле застосування
викладачем заохочення та осуду, самостійний вибір прийомів навчальних дій, самостійний перехід від
одного етапу навчальної діяльності до другого, залучення студентів до спільної навчальної
діяльності [5, с. 74].
Для вдосконалення процесу навчання необхідно на кожному занятті посилити увагу викладача до
таких питань: активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом організації засвоєння матеріалу на
третьому рівні пояснювально-ілюстративного та на всіх рівнях проблемного навчання, раціоналізація
навчальної праці студентів з контролю та одержання знань через організацію засвоєння на всіх трьох
рівнях програмованого виду навчання, формування у студентів активного, самостійного, творчого мислення в процесі їх участі в евристичних бесідах, розв‘язанні пізнавальних задач, виконанні завдань
дослідницького характеру [3, с. 45].
Нові технології навчання, виховання та розвитку студентів мають забезпечити не лише достатній
рівень теоретичної і практичної підготовки студентів, а й методологічну переорієнтацію освіти на
особистість, пріоритет соціально-мотиваційних чинників у процесі навчання, а також створити умови для
досягнення кожним студентом заданого рівня знань, навичок і умінь.
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ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ДИЗАЙН ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ
ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ
Сўнгги йилларда, замон талаби асосида вужудга келган янги ихтисосликлар турмушимизнинг янада
чиройли бўлишига замин яратмоқда. Ана шундай касблардан бири дизайн ва дизайнерликдир.
Бу каби ноѐб касб эгаларини мамлакатимизда янги касб эгалари сифатида тайѐрлашга эндиликда
жуда катта эътибор қаратилмоқда.
Дизайн бадиий лойиҩалаш фаолияти сифатида ХХ асрда пайдо бўлиб, инсон ҩаѐтида яхлит эстетик
муҩит яратишда ҩозирги кунда катта аҩамиятга эга. Жамиятдаги прогрессив ўзгаришлар, иқтисодий
муносабатларнинг янгича шакллари, мамлакатимиз таълим тизимидаги ислоҩотлар натижасида ўқув
режаларига замонавий фанлар киритилиши таълимнинг самарали методларидан фойдаланиш ва
натижада рақобатбардош кадрлар тайѐрлашни вазифа қилиб қўяди.
Касб-ҩунар коллежларида тайѐрланаѐтган қатор мутахассисликларнинг ўқув режаларига дизайн ва
бадиий лойиҩалаш фанлари мутахассислик фани сифатида киритилган. Талабаларда ―Дизайн‖ фанидан
билим, кўникма ва малакаларнинг шаклланиши, уларнинг келгусида касб-ҩунар коллежларида шу фан
бўйича машғулотларни юқори методик ва илмий савияда ташкил қилишларига замин тайѐрлайди.
Умумтаълим мактабларида дизайн фанидан тўгарак ва факультатив машғулотларнинг ташкил
қилиниши ўқувчиларда эстетик дидни шакллантиришга, уларни касб танлашга йўналтиришга
кўмаклашади3.
Педагогика олий ўқув юртларида дизайн фани 5110800 – ―Тасвирий санъат ва муҩандислик
графикаси‖ бакалавриат таълим йўналишида ўқитиш режалаштирилган бўлиб, уни ўқув режасидаги
ихтисослик фанлар блокида ўрганиш кўзда тутилган.
Дизайнер кучли фантазияга эга рассом, кенг қамровли лирик, юқори малакали инженер, технолог ва
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конструктор бўлмоғи лозим.
Шундай экан, бугунги кунда Педагогика олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва муҩандислик
графикаси бакалавриат таълим йўналишида дизайн фанининг ўрни ва уни ўқитишнинг методик таъминоти
қандай? –деган савол туғилади.
Замон талабларини эътиборга олган ҩолда, Педагогика олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва
муҩандислик графикаси бакалавриат таълим йуналишида талабаларнинг шу соҩа бўйича чуқур билим
олиб, ҩақиқий мутахассис бўлиб етишишлари учун барча зарур шарт-шароитлари яратилганми?
Ушбу саволларга жавоб излаш мақсадида Педагогика олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва
муҩандислик графикаси бакалавриат таълим йуналишида дизайн фанини ўқитишнинг методик
таъминотини таҩлил қилиб, бугунги кунда ҩал қилиниши лозим бўлган муаммолар хусусида фикр
юритмоқчимиз.
Ҩозиргача олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва муҩандислик графикаси бакалавриат таълим
йўналиши талабалари учун дизайн фани бўйича ўзбек тилида дарслик нашр қилинмаган бўлиб, олий ва
ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан дарслик сифатида фойдаланишга адабиѐт тавсия этилмаган.
Д. Нозилов томонидан 1998 йил нашр қилинган Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан
‖Ўрта Осиѐ дизайни тарихидан― ўқув қўлланмаси тавсия қилинган бўлиб, қўлланмада маскан, рўзғор,
хўжалик, амалий санъат буюмларининг тузилиши, шакли, безаги асрлар давомида шаклланиб бориши
ҩақида ҩикоя қилинади. Шунингдек, буюм вазифасининг шаклига таъсири, маскан, буюмларда композиция
ўрни, улардаги нақшлар рамзий ифодасига тўхталиб ўтилади [5]. Қўлланма фақат амалий санъат
йўналишини қамраб олганлиги, тасвирий санъат ва муҩандислик графикаси таълим йўналишида ўқиб
ўрганилиши учун маълумотлар етарли эмаслигини кўрсатади. Иккинчи адабиѐт рус тилидан ўзбек тилига
таржима қилинган бўлиб, бу китобда Ўрта Осиѐ халқлари маданияти ҩақида бирон бир маълумот
берилмаган [3].
Мавзуларни ѐритишда талабаларнинг қизиқиши ва тасаввур қилишлари учун кўргазмали
материаллар йўқлигини ҩисобга олган ҩолда ушбу муаммо ечимини излаш ҩозирги давр талабидир.
Олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва муҩандислик графикаси бакалавриат таълим йўналишида
дизайн дарсларини замонавий талаблар даражасида ташкил қилиш учун зарур бўлган курснинг методик
таъминоти (ўқув-методик мажмуаси) ҩозиргача тайѐрланмаган.
Шунинг учун ҩам республикамиздаги кўпчилик Педагогика олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва
муҩандислик графикаси бакалавриат таълим йўналишида шу кунгача асосий қўлланма сифатида фақат
рус тилида нашр қилинган адабиѐтлардан фойдаланиш ҩоллари давом қилмоқда. Бу эса
битирувчиларнинг дизайн фани бўйича билимларига ҩам таъсир қилиши табиий.
Педагогика олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва муҩандислик графикаси бакалавриат таълим
йўналишида дизайн фанини ўқитишни такомиллаштириш юзасидан ҩозиргача республикамизда кенг
қамровли тадқиқотлар ўтказилмаган.
Айниқса, курс мазмунини тўлиқ таҩлил қилиб, амалий аҩамиятга эга бўлган тадқиқотлар жуда кам.
Шунга ўхшаш қатор объектив ва субъектив сабабларга кўра республикамизда Педагогика олий ўқув
юртлари тасвирий санъат ва муҩандислик графикаси таълим йўналиши ўқитувчиларининг талабларига
жавоб берадиган, биринчи навбатда олий ўқув юрти талабаларининг фанга бўлган қизиқишларини
орттиришга, уларнинг дарсликдан мустақил фойдаланиб билим олишларига кўмаклашадиган қўлланма
яратиш шу фан учун долзарб муаммо бўлиб турибди.
Шуларни ҩисобга олиб Республикамизнинг Педагогика олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва
муҩандислик графикаси бакалавриат таълим йўналишлари учун дизайн фанининг методик таъминоти
мажмуасини яратиш ҩозирги даврдаги муҩим вазифа бўлиб қолмоқда.
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олдида Олий ўқув юртлари учун замонавий дарслик ва ўқувметодик мажмуасини яратиш муаммолари мавжуд бўлиб, ушбу муаммони ҩал қилиш учун лойиҩа ишлаб
чиқиш зарур бўлади. Юқорида айтиб ўтилган муаммолар ижобий ҩал қилиниб, лойиҩа амалга
оширилгандан кейин Республикамизнинг Педагогика олий ўқув юртлари тасвирий санъат ва муҩандислик
графикаси бакалавриат таълим йўналишларида дизайн фанининг методик таъминоти замонавий
талаблар даражасида тўлиқ таъминланади.
Талабалар учун ―Дизайн‖ фани ―тушунарсиз, қийин фан‖ бўлмасдан, қизиқарли, ижодкорлик
ишларига яхши имкониятлар яратилган кўриниш касб этади албатта.
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦИКЛУ
Інтерактивні методи спрямовані на вдосконалення креативного мислення студентів, формування
уміння аргументувати, аналізувати, самостійно обирати шляхи визначення правильних рішень,
відстоювати позиції та загалом підняти рівень зацікавленості професійними навичками майбутньої фахової
діяльності.
Як підкреслював Дж. Палмер: «Добре викладання – це акт щедрості,примха мінливої
музи,мистецтво, якому можна теоретично навчитись з часом, і завжди – це ризикована справа. Добрі
викладачі живуть з таємницею доброго викладання, а вона живе в них» [1].
Науковцями і практиками визнано, що отримання знань, формування вмінь і навичок, розвиток
особистісних якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є найефективнішими, якщо в
освітньому процесі використовують інтерактивні форми і методи.
За допомогою інтерактивних технологій студенти мають змогу [2]:
1. аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й у
такий спосіб зробити засвоєння знань доступнішим;
2. навчитися формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну позицію,
аргументувати й дискутувати;
3. навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
4. моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в
різні життєві ситуації, їх моделювання;
5. вчитися будувати конструктивні взаємини у групі, уникати конфліктів, розв‘язувати їх, шукати
компроміси, прагнути діалогу та консенсусу;
6. розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт
Виокремлюють такі принципи інтерактивного навчання [2]:
Принцип активності. Для досягнення поставлених цілей кожен учень має брати активну участь у
процесі спілкування і активно взаємодіяти з іншими.
Принцип відкритого зворотного зв‘язку. Забезпечення можливості висловлення учасниками групи
думок, ідей чи заперечень щодо поставлених завдань. Саме завдяки активному використанню зворотного
зв‘язку учасники групи дізнаються, як інші люди сприймають їхню манеру спілкування, стиль мислення,
особливості поведінки.
Принцип експериментування. Забезпечення активного пошуку учнями нових ідей і шляхів вирішення
поставлених завдань. Цей принцип дуже важливий і як зразок стратегії поводження в реальному житті, і як
поштовх до розвитку творчості й ініціативи особистості.
Принцип довіри у спілкуванні. Саме на це спрямовано спеціальну організацію групового простору в
ході проведення занять: зазвичай використовуваний у роботі прийом розташування учня і вчителя по колу
обличчям одие до одного, для того щоб змінити в учнів стереотипну установку й уявлення про те, як
повинні проводити й організовувати заняття і яку роль у них має відігравати вчитель.
Принцип рівності позицій. Він означає, що вчитель не прагне нав‘язати учням своєї думки, а діє
разом та нарівні з ними. Своєю чергою, кожен учень має змогу побувати у ролі організатора, лідера.
При викладанні дисциплін інформаційного циклу, які включають в себе теми, пов‘язані з
програмуванням, доцільно використовувати, на нашу думку, метод проектів, синектику та частково метод
коучингу.
Робота над проектами здійснюється поетапно
I етап - обґрунтування проекту(формування мети й завдання проекту, обґрунтування його соціальної
значущості, визначення теми проекту; організація робочих груп, розподіл завдань між учасниками проекту).
II етап – пошуковий. Студенти досліджують проблему й збирають інформацію (визначають коло
джерел та здійснюють пошук необхідних відомостей; аналізують можливі варіанти вирішення проблеми);
вибирають оптимальний варіант виконання проектного завдання(генерують ідеї); розробляють план
роботи над проектним завданням; добирають матеріали та інструменти; вибирають форми презентації
результатів проекту).
III етап – технологічний. Відбувається здійснення діяльності кожного учасника проекту згідно з
планом роботи над проектним завданням(реалізація проекту); підготовка презентації результатів проекту.
IV етап - заключний - власне проведення презентації (захист проекту) й оцінка результатів виконання
проекту, колективних і особистих досягнень учасників проекту.
Синектика досить тісно пов‘язана з попереднім методом. Фактично, це передумова до виконання
проектного завдання.
Модель групового вирішення проблем за допомогою метафоричного мислення має назву
«синектика». Це модель групової творчості діяльності та навчального дослідження розробляється у
зарубіжній педагогіці Синетика(senectik) охоплює дослід застосування відомого методу групової генерації
ідей, який має назву « мозкової атаки », або «мозкового штурму» (Brainstormsng).
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Організація навчальної роботи за синтетикою передбачає [3]:
Початкове висунення проблеми, яка є досить складною для вирішення.
Аналіз проблеми та повідомлення необхідної інформації.
3. З‘ясування можливостей вирішення проблеми шляхом детального аналізу та коментування
викладачем та експертом усіх висунутих варіантів з поясненням причин, за якими відкинуті деякі з них.
4. Переформування проблеми кожним студентом самостійно своїми словами так, як він її розуміє, з
метою наближення завдання до себе самого.
5. Спільний вибір одного з варіантів пере формульованої проблеми, початковий варіант тимчасово
відсутній.
6. Висунення образних аналогій із залученням « метафоричних» описів тих явищ, які містить
проблеми.
7. «Пристосування» окреслених групою підходів до вирішення або готових рішень до вимог, що
закладені у самій проблемі.
Метод коучингу частково необхідно використовувати на кожному занятті – чи то лекційному, чи
лабораторному. Адже головне завдання викладача – мотивувати студента на набуття нових навиків і
отримання вміння їх практичного застосування.
«Coaching» (коучинг) – наставляти, надихати, тренувати; тренувати, займатися репетиторством,
готувати до іспиту або змагань. Коучинг – це засіб сприяння, допомоги іншій людині в пошуку її власних
рішень в будь – якій складній ситуації; це інструмент для оптимізації людського потенціалу та ефективної
діяльності.
Тобто в процесі виконання проектної роботи чи інших форм завдання викладач, передусім, має
допомогти студентові знайти максимально ефективний шлях отримання результату. При цьому викладач
не вказує конкретні шляхи розв‘язку, а лише допомагає оптимізувати власні рішення студента. Метод
коучингу доцільно застосовувати також у процесі консультування, коли саму консультацію можна
розглядати як тренування – підготовка до складання іспиту чи заліку.
Цей метод допомагає студентам навчитися формулювати та висловлювати свою думку з
Залучення інноваційних методів навчання (такі як: проектний метод, синектика, метод коучингу)
допомагає студентамм оволодіти власним учінням, розвиває почуття власної відповідності за результат
навчального процесу, а також сприяє у розвитку самооцінки та самоаналізу студентів, рефлексивному
обговоренню продуктів їхньої діяльності.
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Рузимурат Чориев
(Ташкент, Узбекистан)
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Быстро развивающаяся экономика, производство и научные достижения требуют инновационного
развития системы профессионального образования и подготовки конкурентоспособного специалиста,
владеющего комплексом компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда.
Переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных изменений в системе
профессионального образования. При приеме на работу представителей бизнеса интересует не столько
формат «знаний» выпускников учебных заведений, сколько их готовность к осуществлению
профессиональной деятельности.
В связи с этим возникла необходимость внедрить новую – «Дуальную систему обучения». Дуальная
система профессиональной подготовки, строится на взаимодействии двух самостоятельных, в
организационном и правовом отношениях носителей образования, в рамках официально признанного
профессионального
обучения,
осуществляемого
в
соответствии
с
законодательством
о
профессиональном образовании. Эта система включает две различные учебно-производственные среды,
такие как предприятие и государственная профессиональная школа, которые действуют сообща во имя
общей цели - профессиональной подготовки обучаемых.
Дуальная система профессионального обучения уходит корнями в средневековую цеховую
деятельность ремесленников. Будущий ремесленник поступал учеником в цех, его задачей было
наблюдение за работой мастера и воспроизведение его действий. После успешного обучения ученик
становился подмастерьем, но для самостоятельной работы или открытия собственной мастерской он
должен был сдать экзамен на мастера, а это, в свою очередь, требовало выучки и у других мастеров.
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Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс подготовки кадров предприятий, которые
идут на достаточно существенные расходы, связанные с обучением работников, так как хорошо знают что
затраты на качественное профессиональное обучение являются хорошим вкладом капитала. При этом
они становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но и в содержании обучения, его
организации. Этим и определяется значимость дуальной системы как модели организации
профессиональной подготовки, которая позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность в отношениях
производственной и образовательной сфер по вопросам подготовки профессиональных кадров.
Со второй половины XIX века с развитием индустриального производства подмастерья стали
переходить на промышленные предприятия, где уже складывалась система фабрично-заводского
обучения. На предприятиях стали открываться учебные мастерские, в которых обучение технологии
ремесла производилось на систематичной основе.
Дуальная форма профессионального образования рассматривается учеными как успешно
адаптированный к условиям рыночной экономики образовательный феномен. Вместо традиции
подготовки отдельным мастером ученика, подобного себе, экономика востребовала новую форму
подготовки специалистов на основе социального партнерства предприятий и профессиональных школ.
Проведенный анализ педагогических исследований по данной проблеме позволяет утверждать, что
в современной системе профессионального образования особенно актуальным является практика
подготовки кадров в Германии. Ее истоки - в концепции дуальной формы как основного метода подготовки
и воспитания молодых рабочих в довоенной Германии, когда обучение в образовательном учреждении
сочеталось с частичной занятостью на производстве.
При дуальной целевой подготовке студент приобретает на ранних стадиях обучения определенные
профессиональные компетенции, а также такие личностные качества, как умение работать в команде,
навыки оптимального выбора технологического решения, ответственность за порученный участок
деятельности. В процессе работы он по-новому осмысливает будущую специальность и принимает
обоснованное решение о правильности выбора профессии. Помимо всего, будущий специалист при
добросовестном труде может обеспечить себе дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно
необходимый для трудоустройства в современных условиях.
Анализ подготовки трудовых ресурсов в разных странах показывает, что подготовка учащихся к
социальным ролям работника или предпринимателя, компетентного в вопросах производственных
технологий и взаимодействия с профессиональной средой, имеющего навыки предпринимательского и
внутрифирменного менеджмента, позволяет формировать креативную личность, способную реализовать
новые идеи в рамках избранной профессии.
Необходимо отметить преимущества дуальной системы обучения:
- дуальная система подготовки специалистов устраняет разрыв между теорией и практикой;
- в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность специалиста,
создание новой психологии будущего работника;
- дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения знаний и
приобретения навыков в работе;
- заинтересованностью руководителей предприятий в принятии на работу подготовленного
специалиста как теоретически, так и практически;
- вузы, работая в партнерстве с предприятием, будут учитывать требования работодателей,
предъявляемые в будущем у специалистов во время обучения.
- работодатель с первых курсов обучения студента будет иметь возможность дать заявку на
будущего своего специалиста, как это делается во многих станах мира.
Широкое применение дуальной системы обучения даст возможность трудоустроиться выпускникам
вузов по избранной специальности с одной стороны, а с другой стороны – будет решена проблема того,
какие специальности и в каком количестве востребованы на рынке труда.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Лариса Єрофєєнко, Аліса Галіченко
(Харків, Україна)
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ВІДНОСНО ГЕНДЕРНОЇ
НЕРІВНОСТІ У ТРУДОВИХ СПОРАХ
Ратифікована Україною Конвенція про захист прав і основоположних свобод 17 липня 1997 року
визначила шлях реформування національного законодавства у відповідності до конвенційних та
міжнародних норм. Слід звернути увагу на те, що рішення Європейського суду з прав людини є джерелом
права в національній системі Україні, відповідно ст. 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського Суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року ғ3477-IV.
Особливу увагу потрібно приділити статті 14, в якій зазначено: «Користування правами та
свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою:
статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального
походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою».
У літературі дискримінацію за ознакою статті прийнято називати ґендерною нерівністю. Досягнення
гендерної рівності, втілення ії у систему суспільних відносин, – це та фундаментальна цінність, яка
зумовлює реальні зміни в економічному, гуманітарному, соціальному стані країни та є потужним резервом
для прогресу будь-якої держави. [1]
Ухваливши нову стратегію з гендерної рівності на 2018-2023 роки, Комітет Ради Європи акцентував
увагу на тому, що гендерна рівність передбачає рівні права жінок та чоловіків, дівчат та хлопчиків, а також
у рівний доступ і розподіл ресурсів між ними.
Відповідно до норм Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
від 8 вересня 2005 р. рівність за гендером – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості
його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності
суспільства [2].
З погляду К.Б. Левченко та О.А. Мартиненко, гендер є соціокультурною категорією і колективним
уявленням, на основі яких біологічні розходження статей перекладаються на мову соціальної і культурної
диференціації [3].
На думку деяких дослідників, поняття гендер слід розкривати як рольові, зумовлені впливом соціуму
особливості поведінки представників обох статей, зафіксовані у поняттях «фемінність» (жіночість) і
«маскулінність» (чоловічість), тлумачення яких відрізняється від біологічного трактування статі» [4].
Такі науковці як Т. Мельник та Л. Кобелянська вважають, що ґендерна рівність – це однакове
забезпечення рівними правами жінок і чоловіків.
Вважаємо за доцільним розглянути та проаналізувати практику Європейського Суду з прав людини
щодо гендерної нерівності у трудових спорах і зробити висновок як зазначена судова інстанція вирішує
дану проблему.
Розглядаючи справу «Гарсія Матеос проти Іспанії» від 19 лютого 2013 року ғ 38285/09, у якій заява
стосувалася оскарження відмови роботодавця змінити робочий графік для жінки — працівниці
супермаркету, яка доглядала малолітнього сина. Після відмови роботодавця вона порушила розгляд в
трудовому трибуналі, але її скарга була відхилена. У 2007 році Конституційний суд Іспанії задовольнив
скаргу заявниці в порядку конституційного судочинства. Він встановив, що був порушений принцип
недискримінації за ознакою статі щодо заявниці у зв'язку з тим, що її роботодавець перешкоджав їй у
поєднанні професійного життя з сімейним. Конституційний суд передав справу в трудовий трибунал на
новий розгляд. У 2007 році суд відхилив вимогу заявниці, і вона подала нову скаргу в порядку
конституційного судочинства. У 2009 році Конституційний суд встановив, що рішення 2007 року не було
належним чином виконано, і визнав недійсним рішення трудового трибуналу. Разом з тим Конституційний
суд вирішив, що передача справи на новий розгляд до трудового суду недоцільна, оскільки син заявниці
досяг шестирічного віку. Європейський суд з прав людини встановив, що було порушення статті 6 (право
на справедливий судовий розгляд) та статті 14 (заборони дискримінації).
У справі «Зарба Адамі проти Мальти» від 20 червня 2006 року заява стосувалася оскарження
штрафу за відмову з‘явлення присяжним та наставником у судовій справі. Зарба Адамі відмовився
сплачувати штраф, обгрунтовуючи це тим, що мала місце дискримінація, оскільки люди в його становищі
не мали такого навантаження та обов‘язків зі служби присяжних, і що закон та національна практика
звільняла жінок від участі у суді присяжних. Заяви Зарба Адамі відхилялись Конституційним судом. Суд
відзначає, що, як видно із наданих сторонами статистичних даних, у 1997 році, коли заявника залучили до
виконання обов'язків присяжного засідателя, а він не з'явився на судове засідання, кількість чоловіків,
внесених до списків кандидатів у присяжні засідателі (7503 особи), в три рази перевищувала кількість
жінок (2494 особи).
На думку Суду, ці цифри демонструють, що громадський обов'язок виконувати функції присяжного
засідателя було покладено переважно на чоловіків. З цього випливає, що у даній справі мала місце
різниця у ставленні до двох груп чоловіків і жінок які щодо цього обов'язку знаходились у схожій ситуації.
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Суд нагадує, що, якщо державний курс або захід загального характеру наносять непропорційну шкоду
групі осіб, не можна виключати можливість розцінювати їх як дискримінаційні, навіть якщо вони не
спрямовані саме на цю групу, Судом було відзначено порушення статті 14 (заборона дискримінації)
Конвенції у поєднанні із статтею 4 (заборона рабства і примусової праці). враховуючи непропорційні згубні
наслідки політики щодо групи людей, відмінності у трактуванні чоловіків та жінок.
У підсумку вважається доречним визначити перспективи впровадження антидискримінаційних ідей
Європейського суду з прав людини в українське законодавство. Бачиться за доцільне зазначити, що
відповідні нововведення можна внести як до діючого Кодексу законів про працю, так і до проекту
Трудового кодексу, у разі його прийняття в майбутньому.
Отже, міжнародний досвід дає такі позитивні практики утвердження ґендерної рівності, як прийняття
спеціалізованих законів з утвердженням ґендерної рівності, внесення змін із запровадженням рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків до вже існуючих законів, запровадження спеціалізованої інституції
омбудсмена з рівних прав і можливостей, створення парламентських структур (груп, комітетів, комісій) з
рівних прав і можливостей 5.
Проаналізувавши міжнародні нормативно-правові акти, окремі позиції ЄСПЛ, щодо трактування
наявності чи відсутності порушення статті 14 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, можна
дійти висновку, що на сьогодні в українському трудовому законодавстві можна побачити елементи
гендерної дискримінації, щодо окремих видів робіт, особливо тяжких, наприклад, але, водночас
український законодавець намагається максимально мінімізувати прояви гендерної дискримінації, шляхом
надання рівних прав чоловікам та жінкам, зокрема, одним із прогресивних, на нашу думку, нововведенням
стало надання чоловікові можливості брати відпустку для догляду за дитиною, чого не було у радянському
законодавстві.
Висновки. Для удосконалення та забезпечення справедливості необхідно компенсувати соціальноісторичні та психологічні перешкоди, що не дають здійснювати професійну діяльність в Україні в рівних
умовах; забезпечити однаковий соціально-правовий статус та умови для реалізації професійної діяльності
працівників незалежно від статі.
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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ВІДНОСНО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Актуальність зазначеної теми зумовлена наявністю численних проблем, пов‘язаних із забезпеченням
прав внутрішньо переміщеного населення в Україні через анексію Кримського півострова Російською
Федерацією, а також проведення Операції Об‘єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей.
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. А держава створює
умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії
та роду трудової діяльності.
Опираючись на ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» можно
визначити статус таких осіб: «Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або
особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на
постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті
або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.» [1].
Ст. 2 вищезазначеного Закону вказує на забеспечення гарантій дотримання прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб, а саме «Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією
та законами України, міжнародними договорами, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою
України, щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та
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дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення
таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.» [1].
Стаття 7. ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» вказує на
забезпечення реалізації прав зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне
забезпечення, загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту. Для взятої
на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення,
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв‘язку з тимчасовою
втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до
законодавства України.
Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за
відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди
трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю,
соціальні та інші послуги за загальнообов‘язковим державним соціальним страхуванням на випадок
безробіття відповідно до законодавства.
Внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у
разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання для
набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за
загальнообов‘язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити
трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових
відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю
рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання
поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється
внутрішнє переміщення у зв‘язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, така заява
подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за
місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.
Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання
статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.
До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід),
страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі,
встановленому законодавством на випадок безробіття. [1].
Працевлаштування є необхідною умовою для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли
забезпечити собі достатній рівень життя після переміщення і досягти самодостатності.
Згідно статистичних даних, більшість переселенців населяють сьогодні найбільші міста України:
Київ, Харків, Львів, Одеса [2]. Такий різкий рух населення з однієї частини країни в інші зумовив появлення
багатьох нерозв‘язаних питань щодо забезпечення відповідній категорії осіб прав та законних інтересів,
зокрема в сфері трудового права.
Для того, щоб з‘ясувати основні проблеми, з якими стикаються тимчасово переміщені особи,
необхідно мати уявлення про те, в яких умовах вони перебувають на момент переселення.
Одним із викликів для внутрішньо переміщених осіб стає дискримінація, яка перешкоджає їхнім
спробам знову вийти на ринок праці або отримати доступ до програм соціального захисту, в результаті
чого і без відповідної підтримки, внутрішньо переміщені особи піддаються значному ризику
довгострокового зубожіння і залежності від гуманітарної допомоги.
Відповідно до норм міжнародного права у Керівних принципах ООН з питання переміщення осіб
всередині країни підтверджується, що внутрішньо переміщені особи не підлягають дискримінації внаслідок
їхнього переміщення при користуванні правом на вільний пошук можливостей для працевлаштування та
участі в економічній діяльності [3].
Також цілком очевидною проблемою є перенасичення ринку праці пропозицією робочої сили. Тому
слід звернути увагу на те, що частина внутрішньо переміщених осіб представляють такі професії, що не
застосовуються поза тимчасово окупованих територій або попит на ці професії є значно меншим, ніж на
«батьківщині» зазначених осіб.
Ринок праці для таких переселенців є достатньо вузьким, тому постає питання перепідготовки на
нову спеціальність.
Спираючись на Наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих
безробітних», перепідготовка осіб не гарантує надання їм робочих місць за новою спеціальністю [4].
Більш того, якщо особа пройшла перепідготовку в Центрі зайнятості та в результаті не
працевлаштувалася за новою спеціальністю, вона повинна повернути державі кошти, використані для її
перепідготовки, тому зазначений спосіб, на мій погляд, не є ефективним у випадку з внутрішньо
переміщеними особами. В результаті, зазначені особи вимушені працевлаштовуватися та виконувати
некваліфіковану роботу з мінімальним рівнем оплати праці.
До того ж, існують численні проблеми правового регулювання трудових відносин за участю
переселенців.
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Частина внутрішньо переміщених осіб не має можливості стати на облік Центру зайнятості та
отримувати гарантовані державою виплати по безробіттю, оскільки формально знаходяться в трудових
правовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, які знаходяться на території,
непідконтрольній українській державі, або ж не мають необхідних для цього документів.
Окрім цього, за відсутності довідки про заробітну плату з останнього місця роботи, яку більшість
переселенців отримати просто не в змозі, виплати по безробіттю призначаються в мінімальному розмірі,
встановленому законодавством України.
Таким чином, ситуація із реалізацією прав і свобод внутрішньо переміщених осіб у сфері трудового
права станом на 2019 році в Україні залишається вкрай негативною, тому наявність проблем в галузі
трудового права по відношенню до внутрішньо переміщених осіб не можна заперечувати. Але існування
проблеми завжди зумовлює необхідність пошуку її вирішення.
Перш за все, одним із способів рішення є внесення змін в трудове законодавство України про
зайнятість населення та закріплення права призначення виплат по безробіттю для осіб, які мають офіційну
реєстрацію тимчасово переміщених осіб в мінімальні строки, які також необхідно встановити на
законодавчому рівні. А також доречним буде встановлення на певний період на державних і комунальних
підприємствах квот на робочі місця для вимушено переміщених осіб, запровадження конкретних заходів із
захисту внутрішньо переміщенних осіб проти дискримінації на ринку праці.
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ДО ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ТОРГІВЛІ ЖІНКАМИ З МЕТОЮ
СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Торгівля жінками для використання їх переважно у секс-бізнесі – актуальна проблема для всієї
світової спільноти, зокрема для сучасної України. На думку експертів, торгівля жінками – багатоаспектна,
розгалужена, добре організована міжнародна мережа, що охоплює всі континенти, збільшуючи кількість
жертв. Характерною особливістю торгівлі жінками, на відміну від торгівлі зброєю чи наркотиками, є те, що
одних і тих же людей як предмет торгівлі можна залучати до торгового обігу знову і знову, отримуючи
багаторазові прибутки [1, с. 241].
Діяльність щодо профілактики торгівлі людьми, зокрема торгівлі жінками з метою сексуальної
експлуатації, передбачає як загальнодержавні заходи економічного, ідеологічного, правового й виховного
характеру,так і спеціальні заходи, які здійснюють підрозділи Національної поліції України (далі НПУ).
Тільки в 1 півріччі 2019 року поліцейські Департаменту боротьби зі злочинами, пов‘язаними з
торгівлею людьми (ДБЗПТЛ) Національної поліції країни зареєстрували 189 кримінальних правопорушень
за статтею 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. З них 91 випадок – трудова
експлуатація, 69 – сексуальна експлуатація, 25 фактів втягнення у злочинну діяльність, а також по 2 факти
торгівлі дітьми та сурогатного материнства. Відтак поліцейські встановили 159 осіб, причетних до
вчинення кримінальних правопорушень зазначеної категорії та повідомили їм про підозру. Досудове
розслідування завершене у 94 кримінальних провадженнях цієї сфери [2, www].
Ефективність боротьби зі злочинністю значною мірою залежить від досконалого знання її
детермінант. Для того, щоб розробити та реалізувати ефективні заходи щодо протидії ДБЗПТЛ
Національної поліції України, явищу торгівлі жінками, слід володіти комплексною інформацією про нього.
Серед його причин можна виділити внутрішні та зовнішні.
Чільне місце з-поміж зовнішніх чинників посідає скрутне економічне становище, неможливість
отримати гідну роботу, що зумовлює бідність і безвихідь посилення загальної криміналізації суспільства.
Бажання їхати за кордон у пошуках щастя стимулює також насильство стосовно жінок, зокрема домашнє.
До правових чинників належить відсутність, з одного боку, дієвої системи захисту потерпілих,
недостатня захищеність українських громадян від дій торговців «живим товаром» як в Україні, так і за її
межами, а з іншого – покарання злочинців [3, с. 37].
Зовнішніми причинами торгівлі людьми можна вважати як «позитивні» чинники (відкриття кордонів,
стійка тенденція до глобалізації, спрощення можливості для українських громадян подорожувати світом як
у пошуках розваг, так і праці,поширення практики спрощення візового режиму), так і «негативні»
(інтернаціоналізація тіньової економіки, збільшення розриву між багатими й бідними державами,
формування міжнародних кримінальних об‘єднань, корумпованість працівників державних органів, низький
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моральний рівень суспільства, матеріальна незабезпеченість жінок з огляду на обмежені можливості
працевлаштування) [4, с. 37].
Торгівлю людьми спричиняють також наявні в засобах масової інформації оголошення про
можливість надання високооплачуваних робочих місць за кордоном без належної кваліфікації.
На нашу думку, стратегію протидії торгівлі людьми слід проводити за трьома напрямами: а)
підвищення рівня поінформування жінок групи ризику;б) удосконалення законодавства та правоохоронних
дій;в) допомога потерпілим і потенційним жертвам [5, с. 63].
Профілактична діяльність працівника підрозділу ДБЗПТЛ Національної поліції України стосується
також імовірних і незакінчених фактів торгівлі людьми. Вона може здійснюватися за трьома основними
напрямами: а) діяльність, спрямована на недопущення вчинення каузальних фактів торгівлі людьми, тобто
таких, імовірність учинення яких зумовлена та перебуває в причиновому зв‘язку зі злочином, котрий
розслідується, з процесом слідства (такі злочини вчиняються з метою протидії розслідуванню);
б) профілактична діяльність, спрямована на недопущення злочину щодо вчинення торгівлі людьми іншими
особами, аналогічного тому, який розслідується (передбачає усунення причин та умов, що сприяли
вчиненню злочину);в) профілактика «ймовірних» фактів торгівлі людьми, таких, які можуть бути вчинені за
наявності певних умов (невстановлені члени злочинного угруповання можуть знову розпочати злочинну
діяльність) [6, с. 59].
Оперативно-розшукову профілактику зазначених злочинів слід поділити на загальну та
індивідуальну. Загальна профілактика передбачає вивчення працівниками підрозділів ДБЗПТЛ
Національної поліції України специфічних криміногенних чинників, що зумовлюють попит і пропозицію на
«жертв торгівлі», а також створення умов та здійснення комплексу попереджувальних заходів,
спрямованих на зменшення негативних наслідків або повне подолання цього суспільно небезпечного
явища. Виявлення таких факторів досягається завдяки здійсненню кримінологічного аналізу
правопорушень у сфері торгівлі людьми, учинених на конкретній території протягом певного періоду.
Індивідуальна профілактика полягає у виявленні осіб,від яких, з огляду на вірогідно встановлені
факти їхньої антигромадської, протиправної поведінки, можна очікувати вчинення торгівлі людьми, і
здійснення щодо них та їхнього оточення виховних та інших заходів впливу для запобігання злочинам.
Виявлення причин та умов, що спричиняють торгівлю людьми, може бути досягнуто оперативнорозшуковим шляхом завдяки вивченню та аналізу: стану злочинності в межах обслуговування; матеріалів
кримінальних проваджень щодо осіб, які займаються торгівлею людьми; даних адміністративної практики,
повідомлень службових осіб, а також заяв, листів громадян; публікацій у пресі; результатів розвідувальних
опитувань затриманих, заарештованих і свідків; застосування особистого пошуку [3, с. 242].
Оперативно-профілактичний вплив на виявлені злочинні формування, що займаються торгівлею
людьми, та їх членів передбачає заходи щодо: недопущення утворення організованих груп і злочинних
організацій на початкових стадіях їх формування; розформування таких груп через схиляння окремих
членів злочинних формувань до співпраці; відриву від кримінального впливу окремих членів злочинних
формувань;створення обстановки, що ускладнює підготовку членів злочинних формувань до вчинення
конкретних злочинів або нівелює можливість завершення вже розпочатих злочинних дій;ліквідації активно
діючих злочинних формувань шляхом розкриття й припинення їхньої подальшої злочинної діяльності.
Найбільш ефективним напрямом попередження торгівлі людьми є вжиття таких профілактичних
заходів: а) правова пропаганда та роз‘яснювальна робота серед населення;б) своєчасне усунення або
нейтралізація причин торгівлі людьми та умов, що їм сприяють; в) активізація діяльності підрозділів
ДБЗПТЛ Національної поліції України з виявлення осіб, організованих злочинних угруповань, що
займаються торгівлею людьми, та потерпілих від злочинів, усунення недоліків у боротьбі з торгівлею
жінками; г) залучення до боротьби з торгівлею жінками всіх сил поліції та громадськості.
У межах цих основних напрямів оперативно-розшукове попередження торгівлі людьми
забезпечується шляхом:а) використання сил, засобів і методів у профілактичних заходах, які
запроваджуються підрозділами поліції з метою виявлення та усунення обставин, що зумовлюють учинення
злочинів, пов‘язаних із торгівлею людьми; б) їх застосування відносно осіб, зважаючи на антигромадську
поведінку яких,можна очікувати вчинення злочинів, пов‘язаних із торгівлею жінками з метою сексуальної
експлуатації; в) організації та безпосереднього проведення оперативно-розшукових та інших заходів,
спрямованих на недопущення й припинення злочинів, що готуються [7, с. 47–48].
Такий підхід передбачає можливість застосування працівниками підрозділів НП України всього
арсеналу сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності.
Першочергове значення для попередження торгівлі людьми підрозділами БЗПТЛ НП України має
своєчасне виявлення осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів,пов‘язаних із торгівлею людьми,
або приготування до їх учинення та проведення профілактичної роботи з ними.
Ефективними методами попередження торгівлі людьми є провадження інформаційних кампаній,
поширення інформації за допомогою засобів масової інформації та активна безпосередня робота з
населенням. Метою зазначених кампаній є підвищення рівня усвідомлення реалій міграції та праці за
кордоном жінками – потенційними жертвами торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.
Злочинна діяльність у сфері торгівлі людьми вважається попередженою, якщо внаслідок ужитих
заходів її учасники повністю добровільно відмовилися від продовження такої діяльності або були
притягнуті до кримінальної відповідальності під час підготовки до вчинення злочину в цій сфері.
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Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що стратегія протидії торгівлі жінками з метою
сексуальної експлуатації має передбачати три напрями: а) підвищення рівня обізнаності жінок з групи
ризику; б) удосконалення законодавства та правоохоронних дій; в)надання допомоги потерпілим і
потенційним жертвам.
Профілактична діяльність НП України щодо запобігання торгівлі жінками з метою сексуальної
експлуатації здійснюється в межах трьох основних аспектів: а) недопущення вчинення каузальних фактів
торгівлі людьми; б) попередження вчинення торгівлі людьми іншими особами, аналогічного тому, який
розслідується;в) профілактика «ймовірних» фактів торгівлі людьми, таких, які можуть бути вчинені за
наявності певних умов (невстановлені всі члени злочинного угруповання можуть розпочати нову злочинну
діяльність).
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ПРИЧИНИ І УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО
ВЧИНЯЮТЬСЯ В УКРАЇНІ ЕТНІЧНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ
На сьогодні українська держава ставить серед пріоритетів роботи Національної поліції протидію
латентній, організованій, міжрегіональній та етнічній злочинності [1].
Аналіз статистичної звітності Генеральної прокуратури України свідчить, що за період з 2013 по 2018
роки було виявлено 79 організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі,
відповідно, у 2013 р. –21, 2014 р. – 19, 2015 р. – 8, 2016 р. – 6, 2017 р. – 9, 2018 р. – 16. Основу злочинної
діяльності етнічних організованих злочинних груп насильницької спрямованості здебільшого становлять:
вимагання (32,6 %), грабежі (22,1 %), розбої (15,7 %), умисні вбивства з корисливих мотивів (10,4 %),
бандитизм (6,8 %), незаконне заволодіння транспортними засобами (6,8 %), незаконне позбавлення волі
або викрадення людини (2,6 %). Втім офіційна статистика не повною мірою відображає стан і динаміку
розповсюдження злочинів цієї категорії через високий рівень їх латентності, що складає 75 %. Відповідно
до наведених вище офіційних даних, протягом 2013‒2016 рр. спостерігався незначний спад, а в 2017–2018
рр. відбулося зростання рівня етнічних організованих злочинних груп. На думку 90 % респондентів,
реальна динаміка вчинення насильницьких злочинів, що вчиняються етнічними організованими
злочинними групами в Україні, має тенденцію до збільшення як кількості етнічних організованих злочинних
груп, так і злочинів корисливого насильницького спрямування, що ними вчиняються.
Підхід до етнічної організованої злочинності як соціального негативного явища передбачає
прийняття відповідної стратегії протидії їй, що спрямована на недопущення причин, що породжують її,
умов, які сприяють їх вчиненню та виявлення окремих осіб чи груп, які причетні до неї.
Злочин, як і будь-який людський вчинок, є наслідком взаємодії індивідуальних властивостей особи й
об‘єктивної ситуації. При цьому необхідно враховувати, що злочинністю управляють переважно
статистичні закономірності й справити щонайменший вплив на ці закономірності можна лише шляхом
впливу на причини злочинності й умови, що сприяють вчиненню конкретних злочинів.
Злочини, що вчиняються представниками різних етносів на території України складають значну
частку в загальній структур злочинності. Особлива небезпека таких угрупувань полягає в тому, що вони
широко проникли до легальних комерційних структур, активно залучають до своєї кримінальної діяльності
корумпованих чиновників, працівників правоохоронних органів, які б забезпечили надійну безпеку
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кримінальному та легальному бізнесу. Крім того постійно відбувається зміцнення зв‘язків окремих
українських етнічних злочинних угруповань із міжнародною організованою злочинністю [2; 3, с. 199].
Очевидно, що виявлення, запобігання, розкриття та розслідування таких злочинів ускладняється
яскраво вираженими етнічними особливостями: звичаями і традиціями криміногенного характеру, мовними
і культурними бар‘єрами, недостатнім врахуванням цих особливостей в чинному законодавстві та
недостатнім знанням них особливостей правоохоронними органами [4].
Питання про причини та умови злочинності вважається одним із найважливіших і найскладніших у
кримінології. Адже вплив на злочинність неможливий без розуміння особливостей її детермінації, тих
механізмів, що зумовлюють її виникнення і розвиток. Процес детермінації злочинності повинен
аналізуватися як складний процес взаємодії різних форм причинних та інших (функціональних,
статистичних, системно– структурних тощо) зв‘язків [5, с. 24].
Розглядаючи детермінанти організованої етнічної злочинності, слід зазначити, що даний вид
злочинності характеризується розгалуженим комплексом криміногенних факторів. Одним із основних,
визначальних її чинників є політична та соціальна нестабільність у суспільстві, яка в свою чергу породжує
численні економічні негаразди. З урахуванням висловлених у вітчизняній кримінологічній науці точок зору,
на нашу думку, можна виділити економічні, політичні, соціальні, морально–психологічні, правові та
організаційно-управлінські фактори існування, поширення та відтворення організованої злочинності [6; 7].
Для формування загального уявлення про детермінанти сучасної злочинності в Україні, необхідно
охарактеризувати найбільш типові сфери їх існування та дії: економічну, політичну, управлінську та
соціальну.
Деякі автори виокремлюють іншу категорію основних чинників, що зумовлюють існування та стрімкий
розвиток організованої злочинності в будь-якій країні і в Україні, зокрема, більшістю кримінологів умовно
поділяються на 4 групи: соціально-економічні, організаційно-управлінські; морально-психологічні;
правові [8].
Ми підтримуємо останню позицію, а саме: соціально-економічні, організаційно-управлінські;
морально-психологічні; правові.
Причинами вчинення насильницьких злочинів, що вчиняються етнічними організованими злочинними
групами в Україні являється низький освітній рівень, їх ізольованість від корінного населення, негативне
ставлення до праці та схильність до паразитичного існування, бажання до швидкого збагачення, що
негативно відбиваються на розвитку їхньої особистості, загострюють відносини з оточуючими і певною
мірою зумовлюють виникнення криміногенної ситуації [9].
Також неможна не відзначити про поширення агресивних (насильницьких) дій у вирішенні
міжособистісних та міжгрупових конфліктів. Різноманітність видів агресивної поведінки, яка має
протиправний (насильницький) характер, від вербальної (злочинні погрози, знущання, образа, наклеп) до
фізичної (умисне вбивство, тілесні ушкодження) агресії стала предметом дослідження багатьох
представників соціальних та природничих наук. На відміну від видів агресії, її сутність залишається поки
що недостатньо дослідженою вченими-кримінологами. Агресивні дії протиправного характеру знаходять
свій прояв у злочинах насильницької спрямованості (злочини проти життя та здоров‘я особи, волі, честі та
гідності, статевої свободи й статевої недоторканності, власності, громадської безпеки, громадського
порядку та моральності тощо). Так, з-поміж 31 складу злочинів Розділу II Особливої частини КК України
«Злочини проти життя та здоров‘я особи» умисні вбивства (ст. 115) та умисні тяжкі тілесне ушкодження
(ст. 121) є найбільш тяжкими за своїми наслідками й поширеними серед насильницьких злочинів. В усі
часи вони належали до особливо небезпечних. Статистика реєстрації умисних вбивств і тяжких тілесних
ушкоджень свідчить про відносну стабільність значень її показників.
О.В. Григор‘єва у своїй дисертації сформулювала поняття агресії, яка знаходить свій прояв у
злочинах насильницької спрямованості (кримінальної агресії), як суспільно небезпечної форми прояву
десоціалізації особи, що пов‘язана з протиправним, умисним заподіянням насильства з метою
спричинення фізичних, психічних страждань, тілесних ушкоджень або позбавлення життя. Обґрунтовано,
що кримінальноправовою сутністю агресії, яка знаходить свій прояв у злочинах насильницької
спрямованості (кримінальної агресії) як дії деструктивного характеру, є протиправне насильство й
особлива жорстокість як складові об‘єктивної сторони складу злочину (спосіб або засіб вчинення злочину).
Кримінологічна сутність агресії, яка знаходить свій прояв у злочинах насильницької спрямованості
(кримінальної агресії), набуває відображення в особі кримінального агресора (індивідуально-особистісні
характеристики, що детермінують десоціальну спрямованість агресії, агресивність та її форми:
жорстокість, ворожість, запальність, дратівливість, гнів тощо). На підставі чинного КК України та за
ознакою дій насильницького характеру визначено злочини, в яких виявляється агресія: ст. 109, 115, 146,
152, 161, 206, 257, 278, 293, 314, 340, 371, 404, 436 та інші статті КК України [10, с. 19-20].
Отже з вище визначеного випливає, що ми розглянули саме характерні детермінанти, що впливають
на вчинення насильницьких злочинів, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами в
Україні.
Окрім цього, характерною особливістю соціальних, сімейно–побутових умов етнічних груп
(наприклад, циганського етносу) є порівняно значна багатодітність та ранні шлюби. Кожна сім‘я як правило
нараховує близько 5–10 дітей [10, с. 300]. Тому сімейне виховання в соціалізації етнічних груп займає
значне місце.
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У підсумку зазначимо, що етнічна злочинність – це винятково небезпечне явище, яке повинно мати
адекватну протидію з боку держави. У зв‘язку зі зміною форм злочинності її зростання у нашій країні
особливого значення набуває глибоке всебічне знання закономірностей, що обумовлюють установки і
вчинки, як етнічних груп так і певних осіб не відповідної нації, які вчиняють злочини та проживають на
території української держави. А тому правоохоронним органам України потрібно бути завжди крок
попереду від будь-яких видів злочинності, в тому числі, яка формується на етнічній основі [11, с. 60].
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СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА У СПРАВАХ ЩОДО ПРОФЕСІЙНИХ ТА ПОСАДОВИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В оцінці якості медичної допомоги населенню певне значення має судово-медична експертиза у
справах про професійні правопорушення медичних працівників, або, так звані, експертизи за «лікарськими
справами». Дані справи порушують у випадках несприятливих наслідків або закінчень хвороб (смерть,
інвалідність, втрата репродуктивної здатності та ін.). [1, с. 521]
Приводами для порушення лікарських справ найчастіше служать скарги родичів померлих, що
направляються в судово-слідчі органи з вимогою про притягнення до кримінальної відповідальності
медичного персоналу (в основному лікарів) за ненадання медичної допомоги. Це пояснюється тим, що
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смерть близької людини заподіює величезну травму родичам, особливо при несподіваному результаті
захворювання, а винуватцем тяжкої втрати схильні вважати лікаря. У таких випадках близькі та родичі
ставлять під сумнів своєчасність, правильність і повноту наданої хворому медичної допомоги,
звинувачуючи лікаря в упущенні, недогляді, неуважності і т. п., що з‘явилися, на їхню думку, причиною
смертельного результату.
Однією з причин виникнення кримінальних справ за обвинуваченням лікарів та інших медичних
працівників є різноманітні упущення і помилки, пов‘язані з низьким рівнем професійної підготовки або
відсутністю технічної можливості надати необхідну, на належному рівні медичну допомогу. Іноді ж лікарі і
медичні працівники допускають грубі порушення правил і методів діагностики і лікування, а в окремих
випадках вчиняють і явно злочинні, кримінально карані діяння.
Часто причиною виникнення скарг та порушення кримінальних справ за звинуваченням деяких
медичних працівників є грубе, формальне, нетактовне ставлення до хворого і його близьких.
Таким чином, там, де відсутні професійні знання, де не приділяється належної уваги питанням
медичної етики та деонтології, створюються умови для виникнення скарг і кримінальних справ з
обвинувачення медичних працівників.
По отриманню вищевказаних заяв прокурор у зазначений законом термін зобов‘язаний провести
перевірку інциденту, за результатами якої приймається рішення про порушення (або не порушення)
кримінальної справи і призначення судово-медичної експертизи. Призначаються експертизи постановою
прокуратури або рішенням суду. Виконуються вони тільки комісійно. [1, с. 522]
Комісію очолює висококваліфікований спеціаліст – на першій інстанції обласний (республіканський),
а на останній – судово-медичний експерт МОЗ України. Крім того, до комісії залучаються
висококваліфіковані фахівці (хірурги, якщо йдеться про хірургічне втручання, акушери-гінекологи, якщо
розслідується справа про аборт, гінекологічні захворювання тощо).
Експертизи у справах щодо професійних правопорушень медичних працівників вважаються одними з
найскладніших у судово-медичній експертній практиці. І на це є вагомі причини.
По-перше, до призначення судово-медичної експертизи у випадках летального кінця тіло, як
правило, вже поховане, і комісія має задовольнятися протоколом розтину, де можуть бути відображені не
всі дані, необхідні для кваліфікованих висновків. Тому іноді доводиться проводити ексгумацію.
По-друге, навіть коли людина залишається живою, йдеться про хворобу, яка мала місце за деякий
час до проведення експертизи, у зв‘язку з чим і про стан здоров‘я особи під час хвороби і про повноту його
обстеження, і про ефективність (чи неефективність) застосованого лікування доводиться робити висновки
лише на підставі записів у медичній документації, результатів лабораторних досліджень, рентгенобстежень тощо.
Комісійні судово-медичні експертизи у відділах комісійних експертиз бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров‘я обласних виконавчих комітетів, республіканського бюро
(Автономної Республіки Крим) і в судово-медичному відділі ДУ «Головне бюро судово-медичної
експертизи МОЗ України», а також на підприємницьких засадах проводяться згідно з Законом України
«Про судову експертизу», процесуальним законодавством, «Інструкцією про проведення судово-медичної
експертизи», «Правилами проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної
експертизи» (1995) та нормативними документами МОЗ України.
Мета призначення комісійних експертиз:
– Усунення суперечностей між раніше проведеною експертизою та іншими матеріалами справи у
випадку необґрунтованості висновків або сумнівів особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора,
судді або суду в правильності зазначеної експертизи.
– Встановлення терміну зачаття, здатності до запліднення, відсотка втрати професійної
працездатності.
– Встановлення правильності надання медичної допомоги у випадках притягнення до кримінальної
відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення.
Слідчі та судові органи звичайно потребують відповідей на такі питання:
– чи у повному обсязі був обстежений хворий;
– чи правильно і своєчасно встановлено діагноз;
– відповідає чи ні призначене лікування встановленому діагнозу і тяжкості перебігу хвороби;
– чим обумовлений тяжкий перебіг та несприятливий кінець захворювання;
– чи мали місце правопорушення з боку медичних працівників, на якому етапі, та як це позначилось
на перебігу хвороби;
– чи є прямий причинний зв‘язок між діями медичних працівників і настанням несприятливого
результату захворювання, смертю хворого;
– чи була реальна можливість запобігти несприятливий результат;
– чи мало місце порушення галузевих стандартів, нормативних документів.
Майже у всіх експертизах з лікарських справ працівники правоохоронних органів ставлять перед
експертами питання:
– якими інструкціями, методичними рекомендаціями, правилами, наказами повинні керуватися лікарі,
середній медперсонал в своїй роботі.
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Експертиза може бути проведена лише при наданні особою, яка призначила експертизу, всіх
необхідних матеріалів з даної справи. До їх складу повинні обов‘язково входити кримінальні або цивільні
справи та оригінали медичної, в тому числі первинної експертної документації. Крім того, залежно від роду
експертизи, до вказаних матеріалів повинні додаватись речові докази (гістологічні препарати, одяг, взуття
тощо) та інші необхідні документи.
Актуальною проблемою на сьогоднішній день залишається якість заповнення медичної документації.
Дефекти ведення медичної документації відзначені в переважній більшості випадків комісійних експертиз.
Експертам доводиться витрачати чимало часу на розшифрування записів в медичних документах, що
подовжує терміни виробництва експертиз, а іноді не дозволяє скласти експертну думку взагалі.
Після вивчення всіх документів і матеріалів судово-медична комісія робить висновки, які мають бути
чіткими, зрозумілими і водночас обґрунтованими та науково аргументованими. У висновках повинні
міститися відповіді на поставлені питання.
Як правило, комісія робить висновки одностайно, але якщо хтось з її членів не згоден з ними у
цілому або щодо окремих питань, він має право на особисту думку, яку викладає у цьому самому
документі і підписується особисто.
Лікар судово-медичний експерт не дає правової оцінки діянь медичних працівників, це – прерогатива
суду, а займається констатацією наявності або відсутності помилок в діях медичних працівників при
лікуванні пацієнта.
По завершенню експертних досліджень «Висновок експерта» повертається або в прокуратуру, або в
суд. Прокуратура, розглянувши всі матеріали справи по конкретній скарзі-заяві або відмовляє в порушенні
справи, або порушує справу і передає його до суду на розгляд.
Суд же самостійно, після отримання «Висновку експерта», проводить судовий розгляд. При цьому,
суд може прийняти або не прийняти до уваги висновки експертизи. Підсумком судових розглядів є
рішення, яке доводиться до заявника.
Експертизи з лікарських справ є складним видом експертних досліджень, навіть не стільки в
технічному (хоча і це важливо), скільки в морально-етичному плані. Адже оцінці підлягають дії, які повинні
були принести хворому полегшення і одужання, а спричинили, по тим чи іншим причинам, страждання і
смерть. [2, с. 524]
На сьогоднішній день більша частина експертиз проводиться у рамках прокурорської або
поліцейської перевірки обґрунтованості скарг пацієнтів або їх родичів на якість медичної допомоги. Але як
показує практика, претензії пацієнтів або їх родичів до медичних працівників далеко не завжди
обґрунтовані.
Причини, що сприяють збільшенню кількості лікарських експертиз наступні:
• зростання правової грамотності населення;
• активна діяльність страхових компаній;
• поява інституту незалежних судово-медичних експертів;
• активізація діяльності адвокатів.
В останні роки почастішали випадки, коли тактика захисту підсудної людини, яка заподіяла іншій
людині тілесні ушкодження, що спричинили смерть, будується на обвинуваченні медичного персоналу
ЛПЗ, куди був доставлений постраждалий, у неправильному проведенні лікування. Адвокати намагаються
довести, що смерть потерпілого настала не від самої травми, а у результаті неправильного або неповного
лікування і тим самим полегшити покарання або виправдати підзахисного.
Боротьба з правопорушеннями медичних працівників спрямована на усунення їх джерел.
Зменшенню кількості дефектів надання медичної допомоги сприяє систематичне підвищення кваліфікації
лікарів, особливо в процесі повсякденної роботи. Велике значення має проведення лікарських консиліумів,
систематичний аналіз помилок на лікарських клініко-анатомічних конференціях.
Клініко-анатомічні конференції (клініко-патологоанатомічні конференції) проводяться в лікувальних
установах з метою підвищення кваліфікації лікарів, з‘ясування причин смерті хворих, помилкового чи
запізнілого розпізнавання хвороби, неправильного або недостатнього лікування, а також недоліків в
організації лікувально-діагностичного процесу. [2, с. 526]
Крім проведення конференцій можуть бути використані й інші методи роботи: читання лекцій, виступ
на наукових товариствах, проведення семінарів, включення правової оцінки правопорушень медичних
працівників в цикли тематичних удосконалень і передатестаційні цикли за всіма лікарськими
спеціальностями на факультетах післядипломної освіти ВНЗ України.
Значну роль у попередженні професійних правопорушень серед медичного персоналу, повинна
відігравати судово-медична експертиза. Для здійснення цього завдання діяльність експертизи можна
підрозділити на два основних напрямки:
1. Активне і обов‘язкове використання матеріалів судово-медичних експертиз у справі
вдосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню. Проведення конференцій, семінарів,
курсів тематичних удосконалень з окремих питань надання медичної допомоги з правовою оцінкою
можливих порушень, які можуть спричинити за собою несвоєчасну, неякісну діагностику, неповний обсяг
лікувальних заходів, неправильну тактику лікування, оцінку прогнозу. Доводити до відома лікарів про
можливі дисциплінарні, адміністративні, кримінальні покарання за те чи інше упущення.
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2. Спільно з слідчо-судово органами активно брати участь у проведенні якісного розслідування
кримінальних справ з питань лікувальної діяльності. Всебічне сприяння органам охорони здоров‘я в
поліпшенні якості лікувальної допомоги населенню та проведення профілактичних заходів є одним з
основних видів діяльності судово-медичної експертизи в нашій країні.
Форми і методи участі судово-медичних експертів у справі підвищення якості лікувальнопрофілактичної допомоги та профілактики різного роду дефектів у роботі медичного персоналу
різноманітні і численні.
Один з напрямів цього роду діяльності зводиться до поглибленого і систематичного аналізу дефектів
лікувальної діяльності. Адже тільки в установах бюро судово-медичної експертизи зосереджується весь
матеріал даного регіону. Всі отримані дані повинні систематизуватися й узагальнюватися щорічно. Саме
на їх підставі повинні складатися науково – обґрунтовані висновки про характер правопорушень, дефектів і
упущень в лікувально-профілактичній роботі, їх частоті і повторюваності; про суб‘єктів цих правопорушень
з урахуванням лікарської спеціальності, стажу роботи, відомостей про підвищення професійної
кваліфікації, причин та умов, що сприяють правопорушенням. Узагальнена інформація повинна регулярно
направлятися керівникам відповідних органів і закладів охорони здоров‘я для вжиття заходів з
попередження подібних випадків.
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СТАТУС ПОНЯТИХ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ
Ухвалення і вступ в дію нового Кримінального процесуального кодексу України стало важливою
подією в житті українського суспільства. Метою прийняття нового кодексу є створення ефективної системи
захисту основних прав і свобод людини та усунення проблем і спірних моментів, що існують в сфері
застосування кримінального судочинства.
Інститут понятих у кримінальному судочинстві має свою давню історію [1, с. 305]. Перші згадки про
понятих зустрічаються в Соборному уложенні 1649 року, відповідно до якого поняті повинні були бути
присутніми при вилученні доказів приставами, своїми підписами засвідчували факт виявленої воєводами
протидії їх діяльності [2].
До прийняття Кримінально-процесуального кодексу УРСР 1960 року слідчий зобов‘язаний був
залучати понятих до участі в проведені обшуку, виїмки і освідування особи. У якості понятих заборонялось
залучати осіб, які приймали участь у справі, а також родичів будь-кого із осіб, які приймали участь у справі
у якості сторони.
Прийняття КПК УРСР 1960 року стало значним кроком вперед у розвитку інституту понятих в
українському законодавстві, оскільки участі понятих була присвячена окрема стаття, яка складалась із 6
частин. Особливості участі понятих при проведенні слідчих дій були зазначені в інших статтях
кримінально-процесуального кодексу. При проведенні обшуку, виїмки, огляду, пред‘явленні осіб і
предметів для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, опису майна обов‘язкова присутність не
менше двох понятих. До участі у проведенні освідування поняті могли бути залучені у разі, якщо слідчий
визнає це за необхідне [3].
Значно було розширене коло осіб, які не могли бути залучені у якості понятих для проведення
слідчих дій. У якості понятих не могли бути запрошені потерпілі, родичі підозрюваного, обвинуваченого і
потерпілого, працівники органів дізнання і досудового слідства.
Проведення слідчих дій без обов‘язкової участі понятих, коли це було передбачено законом, була
свідченням порушення процесуальній форми. Отримана в результаті проведення таких слідчих дій
інформація не мала доказового значення і не могла бути використана в подальшому розслідуванні і при
розгляді справи в суді.
Згідно Кримінального процесуального кодексу України 2012 року участь понятих у кримінальному
проваджені закріплена не в окремій статті, а в ч.7 ст.223 [4]. Чітко визначено, щодо кількості понятих, у
присутності яких мають провадитися слідчі (розшукові) дії – не менше двох. При цьому зроблено наголос,
що вони повинні бути не заінтересованими особами. Але, як справедливо зазначають В.Т. Маляренко та
І.В. Вернидубов, це надто поверховий підхід до кола суб‘єктів котрі можуть бути понятими, оскільки не
кожного незацікавленого у справі можна залучити як понятого [5, с. 26]. В реальному житті не кожний
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незацікавлений у кримінальному провадженні громадянин хоче брати участь у проведенні слідчих
(розшукових) дій, тим більше, що законодавець чітко не регламентує порядок залучення громадян до
участі у проведенні цих дій у якості понятих. Не передбачена й відповідальність громадян за відмову від
участі у кримінальному провадженні у якості понятого. За КПК УРСР 1927 року за відмову участі у якості
понятого слідчий мав право скласти відповідний протокол і направити його до суду для притягнення особи
до відповідальності [6]. Новий КПК 2012 року цього не передбачає, що реально позбавляє особу, яка
проводить слідчу (розшукову) дію застосувати відповідні заходи впливу на понятого, в разі невиконання
ним своїх обов‘язків.
Фактично закон дозволяє запрошувати необмежену кількість осіб у якості понятих, в залежності від
обставин проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, але у будь-якому разі їх не повинно бути менше
двох.
Одночасно законодавець встановив положення, згідно з яким поставив участь понятих в залежність
від застосування технічних засобів. В даному випадку від застосування безперервного відеозапису ходу
проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. У разі застосування безперервного відеозапису ходу
проведення слідчої (розшукової) дії участь понятих не є обов‘язковою, за виключення проведення обшуку,
огляду житла чи іншого володіння особи і обшуку особи, коли участь понятих не залежить від застосування
технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.
Поняті також можуть бути запрошені для участі у проведені інших процесуальних дій, де їх участь не
передбачена законом, в разі якщо слідчий або прокурор вважатимуть це за доцільне.
В переліку осіб, які не можуть бути понятими також відбулися зміни. Більш широке значення отримав
термін «працівники органів дізнання і досудового слідства», тепер мова йде про «працівників
правоохоронних органів», що значно розширило коло осіб, які не можуть бути залучені у якості понятих, в
залежності від свого процесуального статусу.
Знайшли в новому кримінальному процесуальному законі відображення і підстави допиту понятого в
якості свідка під час судового розгляду. Якщо під час попередньої судової практики понятого допитували
як «чистого» свідка, то тепер чітко вказано, що його можуть допитати – «як свідка проведення відповідної
слідчої (розшукової) дії». Це унеможливлює фальсифікацію матеріалів кримінального провадження і
штучне створення доказів.
На жаль в законі не знайшло відображення формулювання визначення терміну «понятий у
кримінальному провадженні», як особи, яка не має власного інтересу в справі і залучена до проведення
відповідної слідчої (розшукової) дії, присутня при її проведенні, і після її закінчення засвідчує своїм
підписом відповідність записів у протоколі виконаним діям. Про ці недоліки в діючому КПК йдеться у
наукових працях А. Лебедевої [7] та О. Хахуцяк [8].
Так, на думку О. Хахуцяк «Понятий – це повнолітня фізична особа, яка добровільно залучається до
проведення слідчої (розшукової) або процесуальної дії у кримінальному провадженні з метою засвідчення
своїм підписом відповідності записів у протоколі виконаним діям за якими він спостерігав» [8, с.158]. Таке
визначення має право на існування, але потребує свого законодавчого закріплення.
Окремі прогалини в процесуальному статусі понятого в кримінальному провадженні свідчать про
подальшу необхідність перегляду на законодавчому рівні місця і ролі інституту понятих в кримінальному
процесі України, що буде сприяти запровадженню якісно нової системи правових засобів захисту людини,
суспільства й держави від кримінальних правопорушень.
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ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА
Кожна людина наділяється свободою щодо вирішення питань свого власного життя, однак в
сучасному світі володіти абсолютною свободою, не зазнаючи обмежень з боку інших осіб або органів
державної влади, не уявляється можливим. Питання приватного життя людини особливо актуальне
сьогодні. Це зокрема стосується працівників, які можуть зазнавати такого втручання з боку роботодавця.
Європейські прагнення України відображаються не тільки в спробах впровадити європейські стандарти у
різноманітні сфери суспільного життя та створення єдиного культурного простору, а й наближення
національного права до права країн Європейського Союзу [1, c. 45]. В європейському просторі право на
повагу до приватного та сімейного життя розглядається як фундаментальне право людини. Статтею 8
Конвенції кожному гарантується право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і
кореспонденції. [2]. Однак, у рішеннях Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) не надано
достатньо точного визначення поняття «приватне життя». Суд використовує індивідуальний підхід до
тлумачення поняття «приватне життя», а не надає загального та вичерпного визначення [3]. Тому постає
питання які саме сфери життя особи відносяться до приватних, втручання до яких не дозволяється.
Щодо питання трудової діяльності, ЄСПЛ звертав увагу на ситуації, що виникають при здійсненні
контролю за виконанням працівниками трудових обов'язків шляхом відеоспостереження; при перевірці
роботодавцем файлів, збережених на жорсткому диску комп'ютера працівника; при медичному огляді
працівника, в тому числі на предмет виявлення ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.
Звертаючи увагу на національне законодавство, статтею 32 Конституції України гарантується, що
ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених
Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини [4]. Враховуючи вищезазначене, можна сказати, що
право на повагу до приватного життя тлумачиться досить широко та охоплює і професійну сферу
діяльності людини, тобто на особу-працівника поширюються всі гарантії цього права.
Зрозуміло, що приватність працівника охоплює його поведінку в межах трудових правовідносин,
оскільки в цей час працівник зобов‘язаний виконати певну трудову функцію відповідно до трудового та
колективного трудового договорів і дотримуватися трудової дисципліни й правил внутрішнього трудового
розпорядку. Сучасні ж нестандартні форми зайнятості, такі як робота вдома, робота за викликом,
дистанційна зайнятість, робить складним відмежування сфери приватного життя від трудових
відносин [5, c. 138].
Так, одним з елементів права на повагу до приватного життя є захист персональних даних особи.
1 січня 2011 р. вступив в дію Закон України «Про захист персональних даних»[6]. Необхідно звернути
увагу, що надання персональних даних особою, як правило, пов‘язано зі вступом нею у певні
правовідносини (трудові, цивільні, господарські тощо) [7, c. 173]. Відомо, що при укладенні трудового
договору особа, що має намір влаштуватися на відповідну роботу, повинна подати документи, встановлені
статтею 24 Кодексу законів про працю [8]. При цьому виникає питання: якщо потенційний працівник
відмовиться від надання документів, як бути роботодавцю? До того ж, національним законодавством
забороняється необґрунтована відмова в укладенні трудового договору. Складається ситуація, за якої не
можемо прийняти особу без відповідних документів, в той же час не виявляється можливим відмовити
особі у прийнятті на роботу лише на підставі її відмови в наданні згоди на використання персональних
даних. Вирішення цього питання має бути наступним: якщо мова йде про персональні дані, які особа
повинна надати при вступі у ті чи інші правовідносини, згідно з чинним законодавством, слід виходити з
того, що згода презюмується. Тобто окремо її надавати не потрібно [6, c. 174].
Також важливим питанням є співвідношення права роботодавця на здійснення відеоспостереження
за працівниками і правом останніх на приватне життя. Норма, що передбачає можливість здійснення
відеозапису особи, передбачена у Цивільному кодексі України, де у статті 307 встановлено, що фізична
особа може бути знятою на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку тільки за її згодою [9]. Порядок отримання цієї
згоди можна визначити наступним чином: статтею 29 Кодексу законів про працю зазначено, що працівник,
влаштовуючись або працюючі на посаді, має право знати про істотні умови праці та вимоги на робочому
місці [7]. Таким чином, можна презюмувати, що працівник автоматично, знаючи про проведення
відеоспостереження за ним на місці роботи, надає згоду, продовжуючи працювати або влаштовуючись на
відповідну роботу. Однак чи дійсно можна казати в даному випадку про можливість з боку роботодавця
здійснення відеоспостереження і чи не буде це обмеженням права працівника на приватність. З огляду на
зазначене, стає зрозумілим, постає необхідність врегулювання цієї ситуації на законодавчому рівні.
Також досить розповсюдженим явищем є здійснення контролю роботодавцем за телефонними
розмовами та використанням Інтернету працівниками. Обмеження права на повагу до приватного життя не
завжди є порушенням і тягне за собою відповідальність. Для розмежування цього можна сформулювати
певні умови, за яких роботодавець отримує можливість здійснення втручання у приватне життя працівника:
необхідність здійснення втручання у приватне життя працівника; втручання здійснено на відповідній
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правовій підставі; обізнаність працівника у здійсненні з боку роботодавця дій, що характеризуються
втручанням у приватне життя; надання згоди працівником на здійснення таких дій щодо нього.
З цього приводу в практиці ЄСПЛ застосовується тест на так зване «розумне очікування
приватності», який з‘ясовує чи був працівник попереджений про можливі мету та форми втручання в його
приватність; чи підкріплюються очікування працівником своєї приватності фактичними умовами організації
праці. [10, c. 118].
Отже, приватне життя є досить широким поняття, воно охоплює не лише особисті відносини людини,
а й сферу професійної, трудової діяльності. Тому приватне життя працівника охороняється міжнародним і
національним правом. Зважаючи на той факт, що право на повагу до приватного життя особи, в тому числі
і працівника, не є абсолютною категорією, тому передбачається можливість здійснення з боку інших осіб, в
нашому випадку роботодавців, обмеження цього права. Однак, це не свідчить про наділення роботодавців
повноваженнями щодо здійснення свавільного втручання у приватне життя. Воно повинно відповідати
умовам (правова підстава, обізнаність працівника, його згода, необхідність в демократичному суспільстві).
Однак, проаналізувавши основні випадки втручання у приватне життя працівника, стає зрозумілим, що є
певна проблема із законодавчим врегулюванням формального боку процедури здійснення обмеження
працівника у праві на повагу до приватного життя. Тому є необхідним вдосконалення національного
законодавства в цьому питанні.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
Невід‘ємним елементом сильної розвиненої держави є висококваліфікований апарат державних
службовців, професійна діяльність яких орієнтована на ефективне виконання державних функцій.
Завдання, які стоять сьогодні перед нашою державою, вимагають високого рівня освіченості та
компетентності сучасного державного службовця. Тому порядок підбору відповідним чином підготовлених
кадрів повинен бути об‘єктивним, прозорим, науково обґрунтованим і максимально забезпечувати
реалізацію принципів рівності і справедливості.
Правові основи реалізації права на працю державними службовцями та виникнення трудових
відносин на умовах конкурсного відбору досліджували наступні вчені-правники: Н. Б. Болотіна,
Ю. В. Конотопцева, Н. П. Наумивайченко, П. Д. Пилипенко, Н. П. Плахотнюк. Правове регулювання
проведення конкурсу на заміщення посад державної служби у своїх працях торкались В. О. Коломийчук,
О. А. Літвінцева, А. М. Олешко, С. Г. Осіпова тощо. Однак, розробка і вдосконалення законодавства
України з питань встановлення трудових відносин державних службовців, прийому на державну службу
вимагають проведення більш ґрунтовних наукових досліджень.
Метою даної статті є виявлення аспектів встановлення трудових відносин на державній службі
шляхом конкурсного відбору, які потребують відповідного правового регулювання.
Право на працю, гарантоване Конституцією України, проявляється, перш за все, в його договірному
характеру, що дозволяє двом юридично рівноправним суб‘єктам правовідносин ˗ роботодавцю та
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громадянину, який претендує на відповідну роботу, посаду, ˗ на рівних засадах обговорювати вид
трудового договору (звичайного трудового договору або контракту), його умов тощо.
Конкурсний порядок заміщення посад державної служби України є демократичною гарантією
реалізації громадянами свого права на рівний доступ до державної служби. Дане право закріплено ст. 38
Конституції України [1].
Це означає, що громадяни мають рівні можливості на заняття будь-якої посади державної служби
відповідно до своїх здібностей і професійною підготовки, без якої б то не було дискримінації в зв‘язку з
расою, статтю, національністю, мовою, соціальним походженням, майновим становищем, місцем
проживання, ставленням до релігії, переконаннями, приналежністю до громадських об‘єднань.
Законодавство України про працю в якості загального правила виводить положення про те, що
трудові відносини виникають між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору. У Кодексі
законів України про працю безпосередньо укладанню трудового договору відведена гл. ІІІ. Найчастіше
трудовий договір укладається без проходження яких-небудь процедур. У цьому випадку має місце простий
склад виникнення трудових відносин. Разом з тим в окремих випадках трудовий договір може укладатися
після здійснення юридично значимих дій як частини складного юридичного складу.
П. Д. Пилипенко зауважує, що з метою залучення до праці окремих категорій працівників існують
ще декілька загальновизнаних, хоч і не закріплених у Кодексі законів про працю України, юридичних
фактів – підстав виникнення індивідуальних трудових відносин [2, с. 103].
Відповідно до вищевикладеного, трудові відносини можуть виникати в результаті складного складу,
коли укладенню трудового договору можуть передувати юридичні факти: проведення конкурсу, обрання на
посаду та інші заходи, що дозволяють визначити професійну придатність громадянина, який претендує на
відповідну роботу, посаду.
Стосовно цього слушно зауважує Н. Б. Болотіна: «індивідуальні трудові відносини виникають на
підставі трудового договору, а у певних випадках на підставі складного юридичного складу – їм може
передувати акт обрання або призначення, або затвердження на посаді» [3, с. 130].
Отже, умовою, що передує укладенню трудового договору для державних службовців, є проведення
конкурсу на зайняття посад державної служби.
Конкурсний добір кандидатів на вакантні посади державної служби поширений у переважній
більшості держав-членів ЄС. Популярність цього методу формування корпусу державних службовців
полягає в тому, що він створює рівні умови для всіх громадян, які реалізують своє право на державну
службу, та упереджує будь-яку дискримінацію в цій сфері, а також дозволяє залучити для виконання
функцій держави найкращих фахівців. Навіть так звані «закриті конкурси», які проводяться на вакантні
посади державної служби, пов‘язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони
та національної безпеки в РНБО, СБУ, Міністерстві оборони України та інших державних органах,
дозволяють «селекціонувати» найбільш підготовлених для такої служби громадян [4, с. 194].
У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття конкурсу. Для одних конкурс
представляється як один із напрямів кадрового менеджменту, процес оцінювання кандидатів на заміщення
вакантних посад за допомогою відповідного інструментарію [5, с. 32].
Інші дослідники ототожнюють конкурс з певним порядком заміщення посад; змаганням, що має на
меті виявлення кращих учасників [6, с. 94-95].
На наш погляд, конкурс як кадрова технологія під час врегулювання праці являє собою спосіб на
способі виникнення трудових відносин між державною установою і державним службовцем.
Як зазначає О. А. Литвінцева, «... конкурс як кадрова технологія являє собою спосіб вирішення
завдання якісного кадрового забезпечення вакансій в організації, соціальний механізм з‘єднання
професійних можливостей людини з умовами і засобами їх реалізації» [7, с. 141].
Так, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 ғ 889-VIII (зі
змінами) (далі – Закон) вступ громадянина на державну службу здійснюється шляхом призначення на
посаду державної служби за результатами конкурсу [8].
Конкурс полягає в оцінці професійного рівня претендентів на заміщення посади державної служби, їх
відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам до посади. Умови та порядок проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2016 р. ғ 246 (далі – Порядок).
Проблема врегулювання встановлення трудових відносин для державних службовців виключно за
умови проходження конкурсу є дискусійною. Закон поряд із закріпленням конкурсного порядку заміщення
посад державної служби передбачає виключення з цього правила, а саме встановлює випадки, при яких
проведення конкурсу на заміщення посади державної цивільної служби не відбувається. Так, ст. 22
вищезгаданого закону закріплює, що конкурс не проводиться:
1) У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу в
якості переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в
державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу;
2) Під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до органу
місцевого самоврядування в якості переведення державного службовця на посаду служби в органах
місцевого самоврядування [9].
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Виключення також робиться і для посад державної служби категорії «А». У ст. 34 Закону
зазначається, що у разі повторного призначення можливе без обов‘язкового проведення конкурсу на ще
один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу [8].
Таким чином, конкурсний порядок заміщення вакантних посад державної служби не є основним
способом комплектування кадрового складу державних органів.
Автору даний підхід видається дещо необґрунтованим, оскільки встановлення ряду винятків є
спірним. Це, наприклад, стосується норми про відмову від проведення конкурсу при повторному
призначенні на посади державної служби категорії «А». Адже це суперечить основоположному принципу
трудового права, а саме рівності трудових прав громадян України, який закріплений у статті 21 Кодексу
Законів України про працю [10]. Реалізація права на працю здійснюється шляхом укладання трудового
договору і виконання певного кола обов‘язків за своєю спеціальністю, кваліфікацією або посадою. Як
роз‘яснює у своєму рішенні Конституційних суд України від 16 жовтня 2007 року N 8-рп/2007 «право на
працю означає не гарантування державою працевлаштування кожній особі, а забезпечення саме рівних
можливостей для реалізації цього права. А державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування є одним з видів трудової діяльності громадян» [11].
Отже, передумови виникнення трудових відносин мають бути рівними для громадян України без
виключень через наявні категорії, звання чи ранги. Вважаємо, що має сенс вилучити із законодавства
норми, що встановлюють, на наш погляд, необґрунтовані винятки із загального правила застосування
конкурсного порядку добору кадрів на державну службу України.
Крім того, проведення конкурсного відбору на державну службу також не позбавлений колізій. П. 50
Порядку говорить нам про необхідність оцінки відповідності професійної компетентності кандидата
встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу шляхом проведення співбесіди.
При цьому методи оцінки не мають чіткої правової регламентації і визначаються конкурсною комісією
самостійно (наприклад, методика питання-відповіді, самооцінка тощо) [9].
У зв‘язку з цим представляється необхідним розробка та затвердження на державному рівні
відповідних методичних рекомендацій, що дозволить удосконалити порядок конкурсної процедури,
підвищити її якість і об‘єктивність, мінімізувати ймовірність виникнення конфліктних ситуацій в діяльності
конкурсних комісій. Так, наприклад, подібні методичні рекомендації могли б затвердити форми анкет для
кандидатів, вказівки по розробці питань, кількість питань, їхню тематику тощо.
Якщо звернутися до питання про склад конкурсних комісій, то і тут, на наш погляд, присутні
проблеми правового регулювання. Порядок в п. 15 встановлює, що до складу конкурсної комісії можуть
входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів
та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс. Також конкурсною комісією може бути
прийняте рішення про залучення науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за
результатами розв‘язання ситуаційних завдань (у разі їх розв‘язання) та проведення співбесіди щодо
відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам [9].
Порядок закріпив норму про включення до складу конкурсної комісії представників громадських
об‘єднань. Процедура залучення представників громадських об‘єднань до складу конкурсної комісії
відбувається відповідно до Порядку обрання представників громадських об‘єднань до складу конкурсних
комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затверджений Наказом Національного
агентства України з питань державної служби 12.04.2016 ғ 76 [12].
На сьогодні відсутній відповідний нормативно-правовий акт, який би регулював порядок відбору
незалежних експертів для участі у конкурсі. Вважаємо, що реальний конкурсний відбір можливий тільки в
разі участі в ньому незалежних у всіх сенсах представників громадянського суспільства. Міжнародна
практика з питань регулювання службово-трудових відносин держаних службовців має приклади
громадських органів на конкурсному відборі і особливості їх правового статусу. Так, у Франції – це система
журі та відбіркових комісій, в Естонії – конкурсно-атестаційна комісія, в Латвії – Оціночна комісія для
кандидатів та цивільних службовців [4, с. 235].
Склад конкурсної комісії повинен бути сформований таким чином, щоб була виключена можливість
виникнення конфлікту інтересів, який може вплинути на неупередженість прийнятих конкурсною комісією
рішень.
Таким чином, підставою виникнення трудових відносин з державними службовцями є складний
юридичний склад, що включає в себе не менше двох елементів – призначення на посаду та укладання
трудового договору. Призначенню на посаду державної служби має передувати проведення конкурсу на
зайняття посади державної служби. Отже, розглянуті нами в даній статті проблеми свідчать про те, що
порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби України не настільки
досконалий і потребує значного доопрацювання.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Олеся Елисеева
(Гомель, Республика Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ И ФАКТОРЫ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ
Подростковый возраст является самым важным и трудным этапом в жизни каждого человека,
временем выбора, которое во многом определяет всю дальнейшую судьбу. Он знаменует собой переход
от детства к взрослой жизни. В этом возрасте формируется мировоззрение, пересматриваются ценности,
идеалы и жизненные перспективы. Этот период характеризуется формированием сознания и
самосознания, а поведение человека регулируется его самооценкой, которая является центральной
формой формирования личности.
Исходя из данных психологического словаря, подростковый возраст приходится на период от 10 до
15 лет. Происходит формирование качественно новых образований, есть элементы зрелости в результате
перестройки организма, самосознания, отношений со взрослыми и друзьями, способов социального
взаимодействия с ними, интересов, познавательной и воспитательной деятельности, содержания
морально-этических норм, посреднического поведения, деятельности и взаимоотношений [1, с. 135].
Подростковый возраст часто называют переходным периодом, периодом «шторма и натиска»,
«гормонального взрыва» и полового созревания – в целом, сложным периодом, связанным с кризисами
развития. В это время происходит переход от ребенка ко взрослому во всех сферах – физической
(конституционной), физиологической, личной (моральной, умственной, социальной) [2, с. 64].
Одной из особенностей и наиболее ценным психологическим приобретением подростка является
открытие его внутреннего мира, в этот период возникают проблемы самосознания и самоопределения.
Под самосознанием понимается сознательное отношение человека к его потребностям и способностям,
желаниям и мотивам действий, мыслей и чувств. Самосознание проявляется в семантической оценке их
способностей, которая становится критерием для действий подростка. Самосознание включает в себя
представление о себе. Образ себя формируется под влиянием отношений других людей, правил и норм
социально одобренного и неодобренного поведения. Понятие себя может не совпадать с реальными
действиями, которые он совершает [3, с. 44].
Развитие самооценки является одной из наиболее ярких характеристик личности подростка. На
сегодняшний день изучение самооценки подростков, а также факторов, влияющих на нее, представляет
большой интерес для психологии, как в теории, так и на практике. Изучением самооценки в данный
возрастной период занимались такие исследователи, как Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова,
И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин
и др.
Л.С. Выготский определял самооценку как особенное новообразование подросткового возраста,
которая отражает мнение подростка о себе и определяет особенности его самосознания [4, с. 125]. Он
отмечал, что устойчивая самооценка подростков формируется благодаря двум новообразованиям
возраста – развитию рефлексии и на ее основе – самосознания. Развитие рефлексии у подростка,
согласно Л.С. Выготскому, не ограничивается только внутренними изменениями самой личности, в связи с
возникновением самосознания для подростка становится возможным и неизмеримо более глубокое и
широкое понимание других людей.
По мнению Л.И. Божович, самооценка имеет несколько аспектов формирования: когнитивный,
аффективный и эмоциональный, которые отражают отношении ребенка к самому себе на
познавательном, чувственном и эмоциональном уровне [5, с. 40].
Д.Б. Эльконин отметил, что к концу подросткового возраста у детей формируется самооценка,
содержанием которой является состояние навыков, связанных с выполнением практической
деятельности, и моральных качеств, выражающихся в подчинении или неподчинении правилам
поведения, определенным в референтной группе [6].
По данным исследований психологов, в частности, И.В. Дубровиной, самооценка представляет
собой определенное изменение отношения к самому себе, которое определяет подростка как морально
сильного, человека, способного определить собственную ценность развития [7, с. 224].
На самооценку подростков оказывают влияние различные факторы, изучением которых занимались
В.А. Бодалев, Е.В. Бороздина, Б.С. Волков, Л.С.Выготский, Я.Л. Коломинский, А.А. Реан и др.
По мнению В.А. Бодалева, первый из факторов, влияющих на формирование самооценки, связан с
внутренними гормональными и физиологическими изменениями, влекущими за собой изменения
организма, бессознательные сексуальные желания, а также эмоциональные и чувствительные изменения.
Формируется новый образ физического «я». Из-за своей гипертрофированной значимости ребенок остро
ощущает все дефекты внешнего вида, реальные и воображаемые. Диспропорции частей тела,
неуклюжесть движений, неправильные черты лица, потерявшая детскую чистоту кожа, избыточный вес
или тонкость – все это расстроено, а иногда приводит к ощущению неполноценности, изоляции и даже
невроза [8, с. 156].
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Второй отождествляется с появлением у подростков чувства взрослости. Появляются такие
ментальные новообразования, которых у младшеклассника не было: формируются новые элементы
самосознания, типы отношений со сверстниками, родителями и другими людьми, нравственные
принципы, новые представления о будущем. Все эти элементы взрослой жизни имеют разную природу и
по-разному представлены в характере, потребностях и способностях. Естественно, элементы взрослой
жизни формируются неравномерно, с различной динамикой и качественным составом в образовательной
или социально-организационной деятельности [5, с. 57].
Общение пронизывает всю жизнь подростков, оставляя отпечаток на преподавании, на уроках и на
отношениях с родителями. Ведущей деятельностью в этот период является интимно-личностное общение
со сверстниками.
По мнению Г.В. Бороздиной, на формирование самооценки подростков оказывает влияние
референтная группа. Референтная группа представляет собой значительную группу для подростка,
взгляды которого он принимает. Психологи рассматривают желание слиться с группой, удовлетворяя
потребность в эмоциональной безопасности как механизме психологической защиты и называют это
социальной мимикой. Это может быть дворовая компания, класс, друзья в спортивной секции. Такая
группа более влиятельна в глазах ребенка, чем сами родители, и именно она сможет влиять на поведение
ребенка и его отношения с окружающими. Подросток прислушивается к мнению членов этой группы,
иногда безоговорочно и фанатично. Именно в этой группе они будут пытаться утвердиться [9, с. 227].
Стабильность и адекватность самооценки чаще всего зависит от того, в какой степени отношения
подростка с родственниками являются позитивными и постоянными. Самооценка подростка может быть
представлена как структура, состоящая из нескольких компонентов: компетентность в обучении,
социальные роли и их проявление, физические навыки (сила, выносливость, работоспособность),
физические данные (рост, строение, внешняя привлекательность, одежда), поведение. В подростковом
возрасте самооценка появляется как элемент социального сравнения. Самооценка включает в себя
понимание собственной реакции на окружающий мир.
Младший подросток смотрит на себя глазами других. По мере взросления ребенка он становится
более критичным к оценкам взрослых, и оценки и идеалистические идеи его сверстников становятся для
него важными; кроме того, тенденция анализировать и оценивать собственную личность также начинает
влиять на них.
Однако, поскольку подросток еще не обладает достаточными навыками для правильного анализа
собственных проявлений, на этой основе могут возникнуть конфликты между уровнем претензий
подростка, его мнением о себе и реальной ситуацией в коллективе, отношением к нему со стороны
взрослых и товарищей. Установлено, что у детей, негативно воспринимаемых сверстниками, снижается
самооценка, и наоборот. К подростковому возрасту появляется развитая система самооценок,
формируется «Я-образ».
Если самооценка подростка не поддерживается в обществе и потребность в самоуважении остается
нереализованной, то возникает резкое ощущение личного дискомфорта. Одним из распространенных
способов решения этой проблемы является переход подростка в группу, в которой черта его личности
другими адекватна самооценке или даже превосходит ее [10, с. 223].
Самооценка подростка часто бывает нестабильной и недифференцированной. Подростковый
возраст считается наиболее противоречивым и конфликтным этапом развития самооценки. Самооценка
подростков младшего возраста является противоречивой и недостаточно целостной, поэтому в их
поведении могут иметь место многие немотивированные действия.
Подростки с адекватной самооценкой имеют более высокий уровень успеваемости, высокий
социальный и личностный статус, у них не наблюдается резкого повышения успеваемости. Они имеют
большую сферу интересов, их деятельность направлена на различные виды деятельности, а не на
межличностные контакты, которые являются умеренными и целесообразными, направленными на
познание других и себя в процессе общения. Подростки, склонные сильно переоценивать себя, имеют
достаточную ограниченность в своей деятельности и уделяют больше внимания коммуникации и мало
внимания ее содержанию. Подростки с низкой самооценкой склонны к депрессивным тенденциям. Такая
самооценка может предшествовать или вызывать депрессивные реакции, в то время, исследования
показали, что сначала появляется депрессивное воздействие, которое приводит к низкой
самооценке [11, с. 11].
По мнению Б.С. Волкова [12], одним из основных факторов формирования самооценки у подростков
является семья. Семья, отношения членов семьи друг с другом создают атмосферу, определяющую
характер отношений между подростком и взрослым, их доверие к ним.
На практике существует два типа низкой самооценки: низкая самооценка в сочетании с низкими
требованиями (абсолютно низкая самооценка) и сочетание низкой самооценки с высокими требованиями.
В первом случае человек склонен преувеличивать свои недостатки и, соответственно, рассматривать
достижения как заслугу других или приписывать их просто удаче.
Самооценка подростка формируется в процессе его сравнения с теми моральными ценностями и
требованиями, которые принимаются в кругу сверстников. При смене круга взаимодействий самооценка
может неожиданно измениться. Это связано с тем, что она еще не установлена, «не укреплена» своими
внутренними основами, критериями, на которых основывается подросток, оценивая себя и окружающих.
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Задача взрослого человека – своевременно увидеть эти трудности роста, помочь подростку. Взрослый
друг крайне необходим подростку [12, с. 123].
Таким образом, нами были выделены следующие особенности самооценки подростков: устойчивая
самооценка подростков формируется благодаря развитию рефлексии и самосознания; ее содержанием
является состояние навыков, связанных с выполнением практической деятельности, и моральных
качеств, выражающихся в подчинении или неподчинении правилам поведения, определенным в
референтной группе; развивается неравномерно.
К факторам, влияющим на самооценку подростков, можно отнести: оценку подростка сверстниками,
прежде всего членами референтной группы; психофизиологические процессы, которые проходят в
организме; отношение родителей и учителей; успешность ребенка в процессе обучения; умение
налаживать контакты с окружающими и т.д.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛЮДИНИ І НАТОВПУ
Науці давно відомо, що психологічні закономірності поведінки натовпу дуже мало залежать або й
зовсім не залежать від освітнього чи культурного рівня людей, що утворюють натовп. Отже, натовп – це і
є народ, що вийшов на вулиці, якщо дотримуватися науково обгрунтованих уявлень про натовп.
У межах однієї з найпоширеніших класифікацій, якими користуються соціологи і психологи, прийнято
розрізняти чотири основні різновиди натовпу: випадковий, експресивний, конвенційний і діючий.
Випадковий натовп – це чималий гурт людей, чию увагу, наприклад, привернула якась надзвичайна
подія, скажімо, дорожньо-транспортна пригода.
Експресивний натовп утворюється з людей, згуртованих прагненням спільно висловити свої
почуття. Експресивний натовп можна побачити на багатолюдному весіллі чи похороні, на мітингах і
маніфестаціях.
Під конвенційним натовпом розуміють найчастіше учасників масових розваг, наприклад, глядачів на
стадіоні чи в концертному залі. Їх об'єднує не тільки цікавість до масового дійства, але й готовність
реагувати на нього згідно з певними ритуалами чи нормами, що не мають офіційного характеру, а виникають ніби за домовленістю – конвенцією (від лат. соnventio – договір, угода).
Діючий натовп поділяється на агресивний, панічний, корисливий та повстанський. Прикладом дій
агресивного натовпу може бути самосуд розгніваної юрби над спійманим на гарячому злочинцем,
панічного – масова втеча від несподіваної небезпеки. Дії корисливого натовпу завжди спрямовані на
оволодіння якимись цінностями чи благами: штовханина за дефіцитними товарами чи просто сутичка за
місце у транспорті. Повстанський натовп, дії якого зумовлені справедливим обуренням проти властей,
їхніх утисків, сваволі. Такий натовп здатний змести навіть організовану, озброєну силу.
Спільні риси натовпу. По-перше, натовп – це завжди досить велика група людей. По-друге, ця
група існує протягом досить короткого часу і тому не встигає розмежуватися за певними симпатіями,
інтересами та виконуваними функціями. По-третє, люди в натовпі розміщуються дуже щільно на невеликій
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площі, тобто перебувають у безпосередній близькості, що дає їм змогу підтримувати між собою зоровий і
слуховий контакти, постійно одержуючи інформацію про реакції одне одного на зовнішні стимули, на слова
оратора, який виступає на мітингу.
Ці риси й зумовлюють появу ―колективної душі‖, про яку писав Г. Лебон. Найпереконливішим
свідченням їх родової спільності є дивовижна легкість, з якою один різновид переходить в інший. Щоб
передбачити ―поворот‖ подій, заздалегідь вжити необхідних заходів, запобігти можливим трагічним
наслідкам, треба мати чітке уявлення про ті зміни, яких неминуче зазнає людська психіка в натовпі.
Людська психіка в натовпі. У натовпі особистість ―розчиняється‖ чи принаймні помітно
нівелюється. Те особливе й неповторне, що є в кожному з нас, відходить на задній план. Натовп здатний
бути найчутливішим барометром корінних інтересів багатотисячних колективів, цілих класів і націй,
водночас залишаючись глухим до інтересів окремої особистості.
Втрачаючи індивідуальність, люди в натовпі починають однаково думати й відчувати, схильні до
однакових рішень і вчинків, стають ніби однією істотою з надіндивідуальними психічними процесами та
властивостями. Ця істота доволі владна, авторитарна.
Мислення натовпу. Обов'язковою умовою утворення ―колективної душі" натовпу є одержання
людьми інформації про реакції одне одного на певні події чи явища. Але ж йдеться не про двох і не про
трьох людей, а про сотні й тисячі! І Відтак зрозуміло, що в цій величезній інформаційній системі виникає
безліч збоїв, перешкод, найрізноманітніших ―шумових ефектів‖. Як їх може подолати система? Єдиний
вихід – спрощення всього, що здатне спрощуватися, і посилення всього, що здатне посилюватися. Інакше
ніяка ―колективна душа‖ взагалі б не утворилася.
Ось цими двома взаємопов'язаними тенденціями – спрощенням і посиленням – значною мірою й
визначається психологічний профіль натовпу. Певного спрощення зазнає передовсім інтелект, а
посилюються головним чином почуття, емоції, переживання. І вони, в свою чергу, забарвлюють увесь
процес мислення, надають йому специфічного характеру, навіть відтінків ефекту.
Особливості мислення натовпу вимагають також простоти, лаконічності й завершеності
висловлювань. А ще вони мають бути якомога категоричнішими, бо натовп не визнає напівтонів,
двозначності, не вибачає промовцям найменшої непевності щодо висловлюваних позицій. У таких
випадках людям здається, що їх намагаються ошукати, ввести в оману, щось від них приховати.
Щодо рівня інтелекту натовп, можливо, й програє порівняно з окремими індивідами, але це ніяк не
означає, що він гірший за всіма своїми психологічними та моральними якостями. Об'єднані в натовп люди
нерідко здатні на такі самопожертву і героїзм, яких вони поодинці не виявляють ніколи. І чи не в цьому й
полягає історичний сенс феномена ―колективної душі‖?
Навіювання і зараження. Натовп схильний сприймати навіювання. Під навіюванням психологи
розуміють спосіб впливу на людину, який, на відміну під переконання, зводиться до засвоєння нею певної
інформації на віру, без розгорнутого критичного аналізу. Одні люди сприймають це легше, інші – важче. Ця
здатність є суто психологічною характеристикою і в жодному разі не підлягає моральній чи, тим більше,
політичній оцінці.
На думку З. Фрейда, як історичний феномен, натовп завжди утворювався з появою ватажка. Він мав
над натовпом нічим не обмежену владу, секрет якої полягав у тому, що оточуючі бачили у ньому всі
найкращі риси, якими б хотіли володіти самі: мужність, силу, стійкість, волю до боротьби і перемоги. Він
був для них їхнім власним ―Я‖, ідеалом, отже, усе, що б він не говорив і не робив, викликало довіру. У
цьому, власне, й полягає механізм навіювання. З ускладненням суспільних відносин і внутрішнього світу
людей на місці ватажків поставали знеособлені абстрактні ідеї. І сьогодні натовп нерідко об'єднується саме
довкола них.
Натовп легко сприймає навіювання з боку тих людей, у яких свідомо чи підсвідомо вбачає втілення
свого ідеального і нереалізованого ―Я‖. Він наділяє їх усіма можливими чеснотами і готовий іти за ними
беззастережно. Таких людей називають героями натовпу.
Навіювання звичайно супроводиться процесом зараження. Якщо перше є собою цілеспрямованим
впливом, то зараження – це мимовільна, спонтанна передача емоційного стану однієї людини іншій. Як і
навіювання, зараження тією чи іншою мірою є атрибутом повсякденного людського спілкування, однак у
натовпі для нього створюються особливо сприятливі умови. Адже тут люди почуваються як ніколи
близькими. Цього відчуття їм надає однакове ставлення чи то до ідеалу, чи то до певної ідеї (наприклад,
до провідної теми мітингу). Тому тут люди впливають одне на одного значно дужче. З'являється так звана
циркулярна реакція – зростаюче, обопільно спрямоване емоційне зараження, яке значно посилює і вплив
навіювання.
Відомо, що до найбільш ―заразливих" психічних станів належать бажання і прагнення, почуття
любові та ненависті, довіри й недовіри, надії і страху. Але, мабуть, найдужче заражають натовп
переконаність і сміливість.
Досі йшлося про зміни, яких зазнає людська психіка у натовпі. А якщо людина опиняється поза ним?
Наприклад, після мітингу чи після того, як виборсалася з черги за дефіцитом. Залишаються тоді набуті
властивості чи зникають? Іноді систематичне ―розчинення‖ в натовпі, за браком власних глибоких
переконань і достатнього рівня самосвідомості, може надовго або назавжди деформувати психіку
особистості.
Деякі дослідники вважають, що натовп – це особливий біологічний організм. Він діє за своїми
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законами і не завжди враховує інтереси окремих складових – в тому числі і їхню безпеку.
Це стає зрозумілим під час будь-якої паніки. Дуже часто натовп стає небезпечнішим від стихійного
лиха чи аварії. Дослідження Е. Карантелі (США) показують наступні характерні риси паніки:
— панічна втеча завжди направлена в сторону від небезпеки;
— напрям втечі при паніці не є випадковим (вибір – за знайомою дорогою чи тією, якою втікають
інші);
— за своїм характером панічна втеча асоціальна (самі сильні зв'язки можуть бути перервані: мати
може покинути дитину; чоловік жінку тощо;
— людина, охоплена панікою, завжди вірить, що обстановка дуже небезпечна (панічна втеча
закінчується лише тоді, коли людина впевнена, що знаходиться поза небезпечною зоною);
— людина, охоплена панікою, погано думає, але її думки не є нерозумними (проблема скоріше в
тому, що вона не бачить деталей свого рішення, інколи – головних, як в типовому для пожежі випадку –
стрибати зі смертельної висоти).
З цього переліку зрозуміло, що зупинити натовп може або дуже сильне емоційне гальмо, чи чудо.
Відомі приклади, коли сильній вольовій людині вдавалося зупинити натовп, яка його добре знала і вірила
йому. Серед засобів – категоричні команди, гарячі переконання, що небезпека відсутня, і навіть розстріл
панікерів. Багаточисельні пам'ятки рекомендують рішучі фізичні придушення призвідників паніки, тому що
припинити психічну пожежу, яка розпочинається незмірно простіше, ніж потім зупинити перший крок
натовпу. Зробити це дуже складно, бо лідер отримує два стреси одночасно – небезпека самої ситуації
плюс відповідальність за людей.
Основна психологічна картина натовпу виглядає так:
1. Зниження інтелектуального начала і підвищення емоційного;
2. Різкий ріст навіювання і зниження здатності до незалежного мислення;
3. Натовпу потрібний лідер чи об'єкт ненависті, він з насолодою буде підкорюватися чи громити;
натовп здатний як на страшну жорстокість, так і на самопожертву, у тому числі і по відношенню до самого
лідера;
4. Натовп швидко видихається, досягнувши чогось. Розрізнені на групи люди швидко приходять до
тями та змінюють свою поведінку і оцінку того, що сталося.
5. У житті вуличного (особливо політико-соціального) натовпу дуже важливі такі елементи, як
перший камінь у вітрину чи перша кров. Ці ступені можуть вивести натовп на принципово інший рівень
небезпеки, де колективна безвідповідальність перетворює кожного члена натовпу у злочинця. З такого
натовпу треба зразу виходити. Як уціліти у натовпі? Найкраще правило – його обійти. Коли це неможливо,
ні в якому разі не ідіть проти натовпу. Коли натовп вас затягнув, старайтеся уникати як його центру так і
країв, небезпечного сусідства з вітринами, огородженнями тощо.
Ухиляйтеся від всього нерухомого на шляху – стовпів, тумб, і дерев, інакше нас можуть просто
роздушити. Коли є можливість, застебніться. Черевики на високих підборах можуть вам вартувати життя,
так само, як і розв'язаний шнурок. Викиньте сумку, парасольку тощо. Не чіпляйтеся за будь-які предмети
руками – їх можуть поламати. Коли у вас щось впало (що завгодно), ні у якому разі не пробуйте підняти –
життя дорожче. В натовпі при правильній поведінці ймовірність впасти не така велика, як ймовірність бути
задушеним. Тому захистіть діафрагму зціпленими в замок руками, склавши їх на грудях.
Головна задача в натовпі – не впасти. Але коли ви все ж упали, слід захистити голову руками і
миттєво вставати. Це дуже важко, але вдається, коли використати таку техніку: швидко підтягніть до себе
ноги, згрупуйтеся і поштовхом попробуйте встати. З колін піднятися в натовпі навряд вам вдасться – вас
будуть збивати. Тому однієї ногою треба впертися (повною підошвою) в землю і різко розігнутися,
використовуючи рух натовпу. Але встати дуже складно, тому краще не допускати такої ситуації, а
виконувати певні міри захисту. Це універсальне правило, до речі, воно повністю відноситься і до початку
самої ситуації: впливу натовпу. На концерті, стадіоні заздалегідь продумайте, як ви будете виходити
(зовсім не обов‘язково тим же шляхом, що увійшли). Старайтеся не бути біля сцени, роздягальні тощо – в
―центрі подій". Уникайте стін (особливо скляних), перегородок, сіток тощо. На стадіоні Шеффілді (Англія)
трагедія показала, що головним чином люди гинули роздушені натовпом на загороджувальних сітках. Коли
паніка розпочалася через терористичний акт, не поспішайте своїми рухами поглиблювати безпорядок, не
втрачайте в собі можливість оцінити обстановку і прийняти вірне рішення..
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(Переяслав, Україна)
АРТ-ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ З ПРОБЛЕМАМИ В НАВЧАННІ
Провідною лінією становлення особистості в підлітковому віці є її перехід від дитинства до
дорослості. Всі сторони психічного та особистісного розвитку підлітка підлягають якісній перебудові.
Самостійність, автономність виступають як структурно-генетичне новоутворення на цьому етапі
онтогенезу. Крім того, у підлітків спостерігається загострення суперечностей між набутою здатністю до
самостійного прийняття рішень і неможливістю їх реалізувати.
Досліджуючи підлітків з важким характером, В.О. Татенко вказує, що вони намагаються відстоювати
свої права на самостійне прийняття рішень. Самостійність, автономність виступають як структурногенетичне новоутворення на цьому етапі онтогенезу. Крім того, у підлітків спостерігається загострення
суперечностей між набутою здатністю до самостійного прийняття рішень і неможливістю їх реалізувати. В
зв'язку з цим, здатність підлітка до самостійного прийняття рішень і водночас нездатність реалізувати ці
рішення без зовнішньої допомоги, вимагають переходу до якісно нового рівня взаємодій підростаючої
особистості зі світом. Саме в цьому напрямі відбувається подальший розвиток особистості підлітка [7].
В підлітковий період, як пише І.С. Кон, індивід особливо гостро відчуває суперечливість,
невпорядкованість свого «Я», що зумовлено як невизначеністю рівня домагань, так і труднощами
переорієнтації підлітка із зовнішньої оцінки на самооцінку. Якісно новий ступінь розвитку самосвідомості в
підлітковому віці спонукається цілим рядом об'єктивних і суб'єктивних факторів, які детермінують всю
діяльність і поведінку підлітка. Серед них виділяються фізіологічні зміни організму, статеве дозрівання,
інтенсивний психічний та особистісний розвиток, прагнення до дорослості та самостійності [3].
Максималізм і лабільність полярних позицій, з точки зору В.С. Мухіної, визначають протилежні
тенденції в проявах підлітків: від глибинної ідентифікації з іншими – до різкого відчуження від них; від
альтруїзму – до жорстокості; від страху смерті – до суїцидних спроб. При цьому підлітки надто стурбовані
становленням духовної, інтелектуальної та вольової сфер. Помітно також, що особливості самосвідомості і
самооцінки підлітків відображаються безпосередньо на успішності їх навчання. Так, при заниженій
самооцінці вони недооцінюють свої можливості, прагнуть до виконання найпростіших завдань, що заважає
розвитку їх особистості. При завищеній самооцінці підлітки переоцінюють свої можливості, прагнуть
виконати те, з чим не в змозі справитися, що також негативно впливає на їх навчальну діяльність [6].
Використання арт-терапії у навчальному про це сідає змогу успішно формувати і закріплювати
позитивне ставлення підлітка до навчальної діяльності в умовах загальноосвітньої школи. Використання
шкільним психологом арт-тера пептичних засобів формує загальну культуру зростаючої особистості,
зокрема культуру мовлення, поведінки, спілкування, праці, між особистісних стосунків [4]. Окрім того, у
процесі проведення групових арт-терапевтичних програм в умовах школи учні підліткового віку вчаться
самостійно приймати рішення, вболівати й співпереживати за спільну справу, вирішувати творчі завдання
різного характеру разом з товаришами, бути терплячими та розуміти інших, радитися та діяти колективно.
У них поступово виховується почуття товариськості, дружби, взаємоповаги. Важливим є виховання таких
вольових якостей, як самостійність, наполегливість, витримка.
У психологічній роботі з підлітками важливо використовувати ефективні та гнучкі форми
психотерапевтичної роботи. Арт-терапія надає підлітку можливість проаналізувати конфліктну ситуацію
або будь-яку іншу проблему найбільш зручним, м‘яким для психіки способом. Метод арт-терапії допомагає
підлітку дати соціально прийнятний вихід агресивності та іншим негативним почуттям, які негативно
впливають на засвоєння навчального матеріалу. Неусвідомлювані внутрішні конфлікти та переживання
часто буває легше висловити за допомогою зорових образів, ніж висловити їх в процесі вербальної
корекції. Сконцентрувати увагу на своїх відчуттях та почуттях [1].
Арт-терапія широко використовується в роботі з підлітками так званої «групи ризику», або тими з
них, у кого є емоційні або поведінкові порушення. Їх наявність призводить до низької навчальної
успішності, тому арт-терапевтична робота може допомогти таким учням не тільки позбутися цих порушень,
але й сприятиме підвищенню їхніх показників у навчанні. Застосування шкільним психологом у роботі з
учнями підліткового віку різних засобів арт-терапії, дозволяє дати соціально допустимий вихід агресивності
та іншим негативним почуттям підлітків, а також отримати матеріал для інтерпретації та діагностичних
висновків, проговорити про переживання, які підліток звик витісняти, налагодити стосунки між психологом і
учнем, що сприятиме створенню відносин симпатії та взаємного сприйняття, розвивати
відчуття внутрішнього контролю та самоконтролю, а також розвивати художні здібності і підвищити
самооцінку [1, 2].
Підліток в арт-терапевтичному процесі отримує досвід позитивних змін. Поступово відбувається
поглиблене самопізнання, самоприйняття, гармонізація розвитку, особистісне зростання. Це потенційний
шлях до самовизначення, самореалізації, само актуалізації особистості. Фахівцями виділено різні види
арт-терапії, а саме: анімаційна терапію, бібліотерапію, відеотерапію, фототерапію, ігротерапію,
драматерапію, маскотерапію, ізотерапію, кольоротерапію, пісочна терапію, роботу з глиною, оригамі,
музикотерапію, танцювальну, казкотерапію. Ми більш детально зупинимося на ізотерапії як одному ізвидів
арт-терапії. Ізотерапія – це терапія образотворчим мистецтвом,в першу чергу, малюванням.
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Образотворче мистецтво дозволяє виражати свої почуття лінією, кольором, формою, малюнком,
відчути себе художником, зрозуміти свій творчий потенціал, змінити самооцінку і взаємовідносини з
оточуючим світом. Ізотерапія використовує процес створення зображення в якості інструменту реалізації
цілей. Це не процес створення шедевра і не заняття, спрямоване на створення естетично гарного
малюнку. Ефективність ізотерапії базується на тому, що метод дозволяє виражати почуття на
символічному рівні. При цьому приховані переживання висловлюються легше, неприємні або важкі
переживання не сприймаються, а переносяться в творчість, з‘являється можливість відгородитися від
внутрішніх переживань, страхів, що є першим кроком на шляху до звільнення від них [4].
Арт-терапія є найбільш давньою та природною формою корекції емоційного стану, якою можна
користуватись для зняття накопиченої психічної напруги. Творчість як дитини, так і дорослого, реалізована
у процесі арт-терапії, дає можливість висловити та відтворити внутрішні почуття, переживання, сумніви,
конфлікти та сподівання, у символічній формі переживши ще раз важливі події, адже спонтанна
образотворча діяльність здатна виражати неусвідомлюваний зміст психічного життя. Арт-терапія, в основі
якої лежать ідеї З. Фройда та К. Юнга, – це не стільки лікування, скільки розвиток у людини властивої їй
креативності, гармонізація та розвиток особистості, що допомагає при вирішенні проблем. Згідно з
Фройдом, внутрішнє «Я» людини виявляється у візуальній формі кожного разу, коли вона спонтанно щось
малює чи ліпить, а образотворче мистецтво, маючи багато спільного з фантазіями та сновидіннями,
виконує роль, що компенсує та знімає психічну напругу. К. Юнг наголошував на важливості використання
персональних та універсальних символів [5]. Центральною фігурою в арт-терапевтичному процесі є
особистість, яка прагне до саморозвитку й розширення діапазону своїх можливостей. Вчений зазначав, що
пацієнт, спираючись на «трансцендентні» властивості символів і власний творчий потенціал, здатен
досягти самозцілення, і що символічні образи несуть у собі способи вирішення внутрішньо психічних
конфліктів.
Уже давно відомо, що образотворче мистецтво позитивно впливає на розвиток нервової системи,
емоційну сферу й естетичні почуття. Використання ізотерапії в багатьох випадках виконує і
психотерапевтичну функцію, допомагаючи дитині подолати свої психологічні проблеми, встановити
емоційну рівновагу чи змінити існуючі порушення поведінки. Застосування цього методу має і «клінічний»
характер. Ізотерапія успішно використовується у роботі з підлітками зрозумовою відсталістю, аутизмом, а
також приемоційних і поведінкових порушеннях. В інших випадках ізотерапевтична робота має скоріше за
все профілактичний чи розвиваючий характер. Якщо у підлітка наявні незначні емоційні й поведінкові від
хиленння або ж проблеми психологічного характеру, то ізотерапія може бути застосована і в умовах
звичайної загальноосвітньої школи. За малюнком шкільний психолог може зробити висновок про рівень
інтелектуального розвитку підлітка та ступінь його психічної зрілості. Слід враховувати, що образотворчий
матеріал для підлітка виступає одночасно іспособом психологічного захисту. Практика роботи показує, що
невербальна експресія, у тому числі образотворча, для підлітків є більш природною. Слід приймати до
уваги й те, щодля цієї вікової категорії характерним є імпульсивність, спонтанність. Тому їхні переживання
відображені в образотворчій діяльності, легко ними сприймаються і аналізуються. Існують різні методики
ізотерапії, однією з них є проективний малюнок, який може використовуватися як в індивідуальній формі,
так і в груповій роботі. Проекти в немалювання розглядається деякими авторами як додатковий метод,
який дозволяє діагностувати та інтерпретувати бар‘єри в спілкуванні, емоційні проблеми. Таким чином,
ізотерапія мистецтвом, окрім вирішення діагностичних задач, приносить і розвивальний ефект: виробляє
цільність світосприймання, активізує емоційну сферу, знімає психологічні бар‘єри спілкування. Всі ці
особливості роблять арт-технології особливо продуктивними у тих випадках, коли підростаюча особистість
має проблеми зі спілкуванням, труднощі у вербальному описі своїх переживань, вербалізації внутрішніх
конфліктів. Символічна мова дає можливість підлітку більш конструктивно проявляти свої емоції,
переживання, по-новому бачити проблемні і конфліктні ситуації, і завдяки цьому – шляхом включення
механізмів саморегуляції самостійно знаходити конструктивні шляхи до їх вирішення й подолання.
Особисте зростання і вищі стани свідомості досягаються за допомогою самоусвідомлення, саморозуміння
й інсайту, які у свою чергу досягаються зануренням у власні емоції. У процесі роботи, підлітку
пропонується створити серію малюнків на задані психологом теми. Мета такої роботи – втілення проблем і
переживань учнів підліткового віку, конструювання в діалозі з психологом усних або письмових розповідей
про їх зміст і в результаті, за допомогою візуалізації та вербалізації, – усвідомлення цих проблем [5].
Найважливішим принципом взаємодії психолога з підлітками в процесі серійного малювання є
безумовне схвалення і прийняття всіх продуктів їх творчої діяльності, незалежно від змісту, форми та
якості. Отримуючи позитивне підкріплення від психолога, підлітки досить швидко включаються в роботу,
починають малювати впевнено і самі дають усні або письмові коментарі до малюнків [1]. Таким чином,
створюються умови для зняття зовнішніх соціальних перешкод на шляху розгортання внутрішньо
особистісних конфліктів, що є найважливішою метою психодинамічного підходу щодо корекції механізмів
саморегуляції поведінки підлітків, які безпосередньо корелюють з навчальною успішністю. Втілення в
малюнках складних життєвих ситуацій і переживань і складання оповідань про їхній зміст у діалозі
психолога з учнем дозволяє за допомогою візуалізації не лише описати словами і усвідомити свої
проблеми, але також розділити їх з іншою людиною. Це допомагає довільно спрямовувати і
перебудовувати власні дії і вчинки, прагнути дотримуватися соціально ціннісних і особистісно значущих
моральних норм і правил людських взаємин. Підліток переносить на папір своє занепокоєння і напругу,
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вчиться словами диференціювати і узагальнювати переживання, розповідати співрозмовнику про те
значуще, що відбувається в його внутрішньому світі. Така робота не лише сприяє розвитку самосвідомості
зростаючої особистості, але й містить терапевтичний ефект, допомагаючи відреагувати на внутрішні
конфлікти і прийняти факт нормалізації свого стану.
На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах реорганізації освіти та системи виховання
психологи у роботі з підлітками все більше надають перевагу методу арт-терапії. Помічено, що підлітки
дедалі частіше страждають від ізоляції, не вміють слухати, багатьом складно взаємодіяти один з одним.
Арт-терапія (метод зцілення за допомогою творчості) дає можливість розкрити таланти підлітків, їх
духовно-емоційні, розумові та інтелектуальні здібності. Арт-терапія сприяє вираженню думок, почуттів,
емоцій, потреб, як і будь-яка творчість, вона має високий позитивний емоційний заряд, формує активну
життєву позицію, впевненість у своїх силах.
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УСПЕВАЕМОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ФАКТОРЫ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ
Проблема успеваемости является междисциплинарной, различные ее аспекты рассматривали
психологи, медики, педагоги (Ю.К. Бабанский, Т.А. Власова, М.А. Данилов, В.И. Зыкова, А.Н. Леонтьев,
А.Р. Лурия, Н.А. Менчинская, М.С. Певзнер, А.А. Смирнов, Л.С. Славина, Д.Б. Эльконин и др.).
Успеваемость – степень успешности усвоения учебных предметов учащимися. С точки зрения
педагогики, проблема успеваемости, прежде всего, ориентируется на такой интегральный показатель как
«фонд усвоенных знаний» [1].
А.А. Бударный и У.Д. Розенталь определяют успеваемость как соответствие минимальным
требованиям и убеждены, что содержание этой концепции во многом зависит от установленных правил
перевода учащихся в следующий класс. Поскольку школа переводит в следующий класс тех, кто отвечает
минимальным требованиям, соотносится с баллом «три», неуспеваемость же тогда выражается баллами
«два» и «один». Однако эти правила адаптированы к реальной практике: удовлетворительные оценки не
мешают учителям, родителям и часто ученикам осознать, что они не успевают [2, c. 23].
По мнению М.А. Данилова, учебная успеваемость связана с движущими силами учебного процесса
и его противоречиями. В тех случаях, когда нарушается противоречивое единство возможностей
учащихся и того, что от них требуется, происходит низкая успеваемость [3].
А.В. Маркова выделяет следующую систему показателей успеваемости: делать хотя бы один
опосредованный вывод, комбинировать имеющиеся знания, умения и навыки при добывании новых
знаний; стремиться к знаниям творческого характера, к самостоятельному их добыванию; активно
преодолевать трудности в процессе творческой деятельности; стремиться к оценке своих достижений в
познавательной деятельности [4, c. 19].
Таким образом, успеваемость – степень совпадения реальных результатов учебной деятельности с
запланированными и связана она с индивидуальными особенностями детей, с условиями протекания их
развития, с наследственными факторами.
Особую актуальность приобретают вопросы успеваемости в младшем школьном возрасте,
поскольку «это период развития ребенка, который соответствует уровню образования в начальной
школе» [5]. По мнению В.С. Мухиной, необходимо учитывать, что поступивший в школу ребенок
автоматически занимает совершенно новое место в системе человеческих отношений: у него есть
постоянные обязанности, связанные с учебой. Близкие взрослые, учителя и даже незнакомые люди
общаются с ребенком не только как с уникальной личностью, но и как с человеком, который взял на себя
обязательство (добровольно или по принуждению) учиться, как все дети его возраста [6, c. 159].
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Младший школьный возраст направляет ребенка к новым достижениям в новой области
человеческой деятельности – учении. В начальной школе ребенок учится специальным психофизическим
и умственным действиям, которые способствуют развитию письма, арифметики, чтения, физической
культуры, рисования, ручного труда и других видов учебной деятельности. На основе учебной
деятельности, при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне психического развития
ребенка возникают предпосылки для теоретического сознания и мышления (В.В. Давыдов).
Факторы, влияющие на успеваемость младших школьников, рассматривались в целом ряде
психолого-педагогических исследований. Так, А.М. Гельмонтом был проведен дифференцированный
анализ низкой успеваемости учащихся, выделены причины, которые зависят от учеников и от учителя. К
причинам, зависящим от школьника, он относит: плохая подготовка и значительные пробелы в знаниях;
отрицательное отношение к преподаванию; недостаточное знакомство с организованной работой;
недостаточный общий уровень развития. Среди причин, зависящим от учителя, называет: недостатки
преподавания, слабый текущий контроль и недостатки в организации учебных занятий; небрежность при
проверке выполнения домашних работ со стороны учителя; неверная организация педагогического
процесса; отсутствие материальной базы; недостатки учебных планов и программ методических пособий,
которыми пользуется учитель [7].
Исследователь подчеркивает тесную взаимосвязь причин, зависящих от учителя и ученика,
эффективность педагогического подхода, основанного на знании индивидуальных особенностей учеников.
Он указывает, что продолжительная неудача наносит моральную и психологическую травму учащемуся и
приводит к неверию в собственные силы.
Отмечается связь успеваемости с трудностями в общении со своими сверстниками или учителями,
т.е. с нарушением социальных контактов (Г.Л. Исурина и др.).
По мнению ряда исследователей, в частности Л.А. Регуш, Л.С. Славиной, факторами, влияющими
на успеваемость, являются свойства самого ученика, его способности, мотивы, интересы и т.д.
Источником неуспеваемости могут быть также формы, методы организации обучения, система
образования в целом [8].
Психофизические способности учащихся – способности детей различают два тесно связанных
аспекта – физические (состояние развития тела) и умственные (развитие мышления, памяти,
воображения, восприятия, внимания). При разработке требований к учащимся специалисты по предметам
ориентируются на определенный стандарт способностей детей определенного школьного возраста.
Психологофизические способности детей изменяются и улучшаются под влиянием социальных условий, в
том числе под влиянием воспитательной работы школы. Содержание и методы преподавания расширяют
(а иногда задерживают, сокращают) возможности учащихся.
З.И. Калмыкова указывает на связь успеваемости с требованиями, предъявляемыми к ученикам,
которые являются основой для разработки контрольных показателей и критериев оценки. Требования к
содержанию образования могут быть выполнены только в том случае, если они не превышают
физических и умственных способностей учащихся и соответствуют условиям их обучения и
воспитания [9, c. 289].
Р.С. Немов отмечает влияние на успеваемость социальных условий. Это условия, в которых дети
живут, учатся и растут, условия жизни, культурный уровень родителей и окружающей среды,
заполняемость классов, школьное оборудование, квалификация учителей, наличие и качество учебной
литературы и многое другое. Одни и те же условия обучения и воспитания по-разному воздействуют на
детей, воспитывающихся в разных условиях, имеющих различия в организме, в общем развитии. Не
только обучение, но и вся жизнь ребенка влияет на формирование его личности, и развитие личности не
совершается под влиянием одних внешних условий [10].
М. Гамезо, Е. Петрова, Л. Орлова выделили следующие психолого-педагогические факторы,
влияющие на школьную успеваемость младших школьников: познавательные процессы, умственная
работоспособность, физическое и психическое здоровье, социальный фактор, интересы, способности,
мотивация, школьная нагрузка [11].
Одним из факторов, влияющих на успешность обучения в школе и в значительной степени
определяющих трудности в обучении учащегося, является уровень интеллектуального развития детей.
Определенные трудности в обучении возникают тогда, когда требования образовательного процесса к
уровню познавательной активности школьника отличаются от реального уровня его умственного развития.
Интеллектуальное развитие рассматривается как одна из сторон общего психического развития
личности. У школьников умственное развитие играет существенную роль, т.к. от него зависит успех
учебной деятельности. А успех учебной деятельности отражается во всех аспектах личности –
эмоциональном, мотивационном, волевом, характерологическом [12, c. 9].
На успеваемость младших школьников влияет готовность к обучению в школе (Н.И. Гуткина,
В.С. Мухина, Л.А. Венгер, С.К. Милицына, Е.А. Панько, Б. Хувер-Шульц и др.). Под психологической
готовностью детей к школе понимается кардинальная перестройка всего образа жизни и деятельности
ребенка, переход на качественно новый этап развития, связанный с глубокими изменениями всего
внутреннего мира ребенка, которые охватывают не только интеллектуальную, но и мотивационную,
эмоциональную и волевую сферы личности ребенка. Готовность к обучению означает достижение
определенного уровня развития познавательных способностей, личностных качеств, социально значимых
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потребностей, интересов и мотивов. Психологическая готовность к школе не заключается в воспитании у
ребенка навыков письма, чтения и счета. Но его необходимым условием является формирование
психологических предпосылок для учебной деятельности. К таким предпосылкам относятся умение
анализировать и копировать образец, умение выполнять задания по устным инструкциям взрослого,
умение слушать и слышать, способность подчинять свои действия заданной системе требований и
контролировать их выполнение [13].
Существенно влияют на успешность обучения детей и, следовательно, на их успеваемость возраст
начала систематического обучения ребенка в школе и дидактико-методическая система, в рамках которой
осуществляется школьное образование.
Необходимость начала обучения в школе в определенном возрасте обусловлена, прежде всего,
наличием в психическом развитии чувственных периодов, создающих благоприятные условия для
развития психических процессов, которые затем могут постепенно или резко ослабевать. Пытаясь понять
природу трудностей, с которыми сталкивается ребенок в учебе, необходимо сначала определить возраст,
в котором он начал систематическое обучение в школе, т.к. уже может быть скрытой причиной его
неуспеваемости в школе [14, c. 321].
Л.С. Выготский отмечал, что учебный процесс следует рассматривать не только как обучение
навыкам, но и как интеллектуальную деятельность, направленную на выявление и передачу найденных
при решении одной проблемы структурных принципов ряду других. Обучаясь частной деятельности,
ребенок тем самым приобретает способность формировать структуры определенного типа независимо
как от материала, с которым он работает, так и от отдельных элементов, составляющих эту структуру.
Следовательно, делая шаг в обучении, ребенок прогрессирует в развитии двумя шагами, т.е. обучение и
развитие не совпадают. Для того чтобы выяснить, каким образом процесс развития соотносится с
возможностями обучения, необходимо определить уровень текущего и уровень непосредственного
развития [15].
Таким образом, успеваемость – это степень успешности усвоения учебных предметов учащимися. В
результате анализа исследований нами были выделены следующие факторы, влияющие на успеваемость
младших школьников: плохая подготовка и значительные пробелы в знаниях; отрицательное отношение к
преподаванию; недостаточное знакомство с организованной работой; недостаточный общий уровень
развития; свойства самого ученика, его способности, мотивы, интересы и т.д.; формы, методы
организации обучения, система образования в целом; нарушение социальных контактов; требования,
предъявляемые к ученикам; социальные условия; уровень интеллектуального развития детей; готовность
к обучению, наличие учебных умений и навыков; возраст начала систематического обучения ребенка в
школе и дидактико-методическая система, в рамках которой осуществляется школьное образование;
физическое и психическое здоровье учащихся и др.
Литература:
1. Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии // под ред. Ф.И. Иващенко. – Мн.:
Высшая школа, 1980. – 128 с.
2. Корсакова, Н.К. Неуспевающие дети: Нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении
младших школьников / Н.К. Корсакова. – М.: Рос. пед. агенство, 1997. – 36 с.
3. Гуревич, П.С. Психология и педагогика / П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 2014. – 480 с.
4. Маркова, А.К. Виды отношений школьников к учению / А.К. Маркова // Педагогика. – 2008. – ғ11. –
С. 12-23.
5. Педагогическая психология / под ред. А.И. Раева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – 412 с.
6. Мухина, В.С. Возрастная психология. Феноменология развития / В.С.Мухина. – М.: Академия, 2017. –
640 с.
7. Гельмонт, А.М. О причинах неуспеваемости и путях ее преодоления / А.М. Гельмонт. – М.:
Просвещение, 2004. – 326 с.
8. Славина, Л.С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным школьникам /
Л.С. Славина. – М.: Просвещение, 1958. – 403 с.
9. Отстающие в учении школьники: Проблемы психического развития / под. ред. З.И. Калмыковой. – М.:
Просвещение, 1986. – 204 c.
10.Немов, Р.С. Общая психология / Р.С. Немов. – М.: Юрайт, 2014. – 752 с.
11.Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.:
Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
12.Локалова, Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику / Н.П. Локалова. – 5-е изд. – М.: Ось-89, 2011.
– 144 с.
13.Милицына, С.К. Диагностика школьной неуспеваемости / С.К. Милицына // Молодой ученый. – 2017. –
ғ51. – С. 293-295.
14.Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии. / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, 2010. – 511 с.
15.Выготский, Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. – М.: Эксмо, 2004. – 512 с.
Научный руководитель:
кандидат психологических наук, доцент Гапанович-Кайдалова Е.В.

126
Анна Редюк
(Гомель, Республика Беларусь)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВТВА ОБИДЫ В ПСИХОЛОГИИ
Обида, являясь одним из самых распространенных поводов обращения к психологу, является
одновременно и одной из мало разработанных тем в современной психологии [1, с. 93].
Анализ литературы подобной проблематики указывает как на слабую методическую базу, так и на
отсутствие психодиагностического инструментария, позволяющего судить о наличии у личности данного
качества. Отсутствие хорошо проработанных коррекционных программ является следствием
недостаточного понимания деструктивного влияния данного феномена на социальную жизнь индивида и
общества в целом.
Исследованием различных аспектов чувства обиды занимались О.А. Апуневич, З.А. Агеева,
А.В. Бельтюкова, Э. Берн, М.С. Гриценко, Н.Ю. Гусаков, Р.Ф. Ибрагимбекова, Е.П. Ильин, Р. Кеттел,
М. Кляйн, Ю.М. Орлов, Ф. Перлз, Ю.В. Печин, Н.Л. Пузыревич, А.Г. Свияш, А. Фрейд, З.Фрейд, К. Хорни,
Э. Шостром и др.
В справочной литературе обида определяется как «оскорбление, огорчение, причиненное кому-либо
несправедливо, незаслуженно; чувство, вызванное этим оскорблением, огорчением» [2, c. 37].
Характерной формой выражения обиды выступает ряд негативных эмоций, переживаемых в виде
раздражения и возмущения, гнева и ненависти, отвращения и презрения к обидевшему лицу. Обида
может принимать как активную, обращенную на других или пассивную, обращенную на себя, форму.
Пассивный агрессор пытается скрыть от обидчика, а порой и от самого себя, свои истинные чувства,
вытеснить неприятную ситуацию, ради того, чтобы сохранить пошатнувшиеся отношения на прежнем
уровне. В таких случаях велика вероятность развития различных психосоматических заболеваний.
Активный агрессор стремиться продемонстрировать свою обиду, требует извинений, предпринимает
попытки выяснить отношения или напротив наказать обидчика, полным игнорированием его, вплоть до
прекращения отношений [3].
Многообразие форм проявления обиды напрямую зависит от психического и функционального
состояния человека, от его степени зрелости как личности и от общего уровня культуры.
С позиции общей психологии: «обида – негативное эмоциональное переживание, наиболее
распространенной причиной которого является уязвленное самолюбие; это переживание, способное
превратиться в своеобразную инфантильно-невротическую реакцию, возникающую в любых ситуациях,
связанных с оценкой «Я» и самоутверждением» [3, с. 19].
С позиции социальной психологии: «Обида – реакция на несоответствие ожидаемого и реального
поведения партнера по общению, являющаяся сигналом нарушения социального контакта и
специфическим регулятором социального взаимодействия, поскольку стимулирует партнеров к
изменению отношений: к восстановлению нарушенных отношений или к их полному разрыву и
дистанцированию» [3, с. 19].
Так, теория З. Фрейда склоняет нас к пониманию возникновения чувства обиды через психическую
травму, явившуюся следствием неотреагированных вовремя эмоций. Данный аффект будет
нейтрализован только в случае, если человек как-то отреагирует на нанесенный ему вред, например,
словом или реальным действием. «Оскорбление, за которое отплачено, пусть даже только словом,
вспоминается иначе, чем то, которое пришлось стерпеть, и в нашей речи молчаливо перенесенное
страдание характерным образом обозначается как «обида»» З. Фрейд [4, с. 21].
А. Фрейд также находит корни обиды в детстве, когда у ребенка появляется соперник, в виде
младшего сиблинга. У старшего ребенка, претендующего на внимание, могут вдруг возникнуть
поведенческие проблемы, проявление агрессии, ночное недержание, трудности с приемом пищи и
засыпанием [5].
М. Кляйн считает обиду достаточно ранней, проявляющуюся еще в младенчестве. Ребенок может
обидеться на маму, если молоко течет слишком медленно или наоборот быстро, если она не вовремя
дала ему грудь или не проявила достаточной эмоциональной вовлеченности. По мнению М. Кляйн, даже
если обиды возникли вследствие фрустрации, они не переходят во взрослую жизнь в качестве устойчивых
личностных особенностей [6].
К. Хорни рассматривает обиду как реакционную жалость к себе за несправедливое обращение.
«Обида – это невротическая реакция, возникающая вследствие конфликта между потребностью доверять
окружающим и отсутствием внутренних ресурсов для этого из-за проявления базальной
тревожности» [7, с. 37]. Причину формирования обиды с точки зрения К. Хорни стоит искать в вытеснении
базальной агрессивности, которая трансформируясь в базальную тревожность затрагивает такие
категории как: самооценка, самоутверждение, любовь и привязанность.
Согласно представителю гештальт-психологии Ф. Перлзу, возникающее чувство обиды есть
незрелый способ взаимодействия с собой и внешним миром, который заменяет подлинный контакт
невротическим слиянием либо отчуждением [8].
По мнению Э. Берна, разработчика трансактного анализа, если ребенок преимущественно
добивается того, чего он хочет, используя эмоцию обиды, т.е. манипулируя чувством вины, то этот способ
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общения будет преобладать в его жизни. Некоторые люди копят свои обиды, постоянно перебирая их в
своем сознании и при любом подвернувшемся случае демонстрирую ждущие проявления накопившееся
эмоции, изливая их на свое окружение. Иногда коллекционеры обид даже соревнуются, кто же больше
преуспел в данном деле и пострадал от несправедливого мира. Таким образом, человек добивается
удовлетворения собственной значимости, чувствуя себя великой жертвой других людей и
обстоятельств [9].
Р. Кеттел рассматривал обиду в рамках факторной теории как динамическую и адаптивную
личностную черту [10].
Э. Шостром считает обиду одной из пяти основных эмоций контакта и определяет ее следующим
образом: «Обида – самая трудная в выражении эмоция. Она побуждает нас вернуться в детство и
вспомнить то состояние, когда мы везде и во всем искали защиты у матери» [11, с. 51]. Э. Шостром
считает, что подлинный контакт между людьми может быть установлен только, если они открыто
проявляют свои эмоции.
Е.П. Ильин определяет обиду как «фрустрационную эмоцию», как «эмоциональную реакцию на
несправедливое отношение к себе, когда задевается чувство собственного достоинства человека, когда
человек сознает, что его незаслуженно обижают». То есть, обида – это состояние огорчения,
оскорбленности вследствие несправедливых упреков [12, с. 165].
О.А. Апуневич рассматривает обиду как «отрицательное эмоциональное состояние, переживаемое
как несправедливость и беспомощность, возникающее в результате рассогласования ожиданий и
реального поведения субъектов по взаимодействию, в ситуациях, имеющих личностную
значимость» [13, с. 46].
Согласно О.А. Апуневич, обида обладает рядом функций: коммуникативной (привлечение внимания
и сочувствия окружающих), адаптивной (уход от ответственности с помощью обиды и решение своих
вопросов руками других), сигнальная (указывает на нарушенные социальные коммуникации), оценочная
(устанавливает степень нарушенных отношений), побудительная (показывает направление
восстановления испорченных отношений), регуляторная (управляет и исправляет нарушенный
контакт) [13].
З.А. Агеева и М.С. Гриценко определяют обиду как «негативное эмоциональное переживание»,
«специфическое эмоциональное состояние», как «реакцию на несоответствие ожидаемого и реального
поведения партнера по общению». Они установили, что наиболее часто обижаются на самых близких
людей из-за обмана, предательства и прочих несправедливых действий; обида прямо коррелирует с
высокой тревожностью, низкой самооценкой, агрессивностью, конфликтностью, низкой степенью
коммуникативной толерантности. По мнению исследователей, особенность определенного состояния
обиды определяется спецификой трех структурных состояний: субъекта, причинившего обиду; причины и
эмоционально-поведенческой реакции на ситуацию, вызвавшую обиду [3].
Н.Ю. Гусаков определил обиду не только как эмоциональную реакцию на несправедливость, а
именно как процесс имеющий свою цель, последовательность действий и конечный результат. В данном
процессе он выделяет следующие самостоятельные элементы: 1) целесообразность действий;
2) осознание обиженным собственной ценности; 3) идеализацию справедливости; 4) наличие обижающего
действия; 5) осознание самого факта несправедливого обращения. Гусаков Н.Ю. располагает обиду как
нереализованную потребность в признании ценности и достоинства обиженного индивида [14].
В качестве когнинитивной модели понимания обиды можно выделить направление «саногенное
мышление» Ю.М. Орлова. Он пишет, что обида возникает тогда, когда мы решаем, что другой обязан
действовать именно в наших интересах и тем самым не признаем его право на самостоятельное
действие. Необходимо признать право окружающих нас людей самим определять свое поведение, и тогда
у нас будет меньше причин обижаться [15].
Таким образом, опираясь на анализ определения обиды как чувства и как эмоции выведем
собственное понимание обиды.
Обида – манипулятивная эмоция, возникающая на несоответствие желаемого и ожидаемого
поведения других значимых людей и проявляющаяся как способ добиться от другого человека
удовлетворения собственных потребностей, вызывая чувство вины у партнера, не оправдавшего
ожиданий.
Обида как чувство – это отрицательная эмоциональная установка человека по отношению к другим
значимым лицам или событиям действительности, переживаемая как несправедливость и невозможность
удовлетворять свои потребности самостоятельно.
К проявлению чувства обиды приводят следующие причины: психическая травма, явившаяся
следствием неотреагированных вовремя эмоций (воспоминания, которые были вытеснены из памяти,
молчаливо перенесенное страдание); наличие младшего сиблинга как соперника (корни обиды в детстве);
недостаточная эмоциональная вовлеченность матери (корни обиды в младенчестве); вытеснение, или
базальная агрессивность, которая трансформируясь в базальную тревожность затрагивает самооценку,
самоутверждение, любовь и привязанность.
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ПОНЯТТЯ АДАПТИВНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
ДО ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
Становлення сучасного фахівця можливе тільки за умови єдності розширення професійних знань,
вдосконалення вмінь та постійного особистісного зростання. У значної кількості молодих людей період
особистісного та професійного становлення збігається з роками навчання у ВЗО, де вони одержують вищу
професійну освіту. Фах психолога особливий тим, що у ньому рівень професіоналізму пов‘язаний з
особистісною неординарністю спеціаліста.
Творча спрямованість або життєтворчість особистості сприяє цілісному розвитку можливостей
людини й виявляється найбільш продуктивною позицією, що збагачує широкий спектр його проявів ‒
професійних, соціальних, комунікативних, побутових тощо [5]. Зазначимо, що в загальній психології задля
позначення такої спрямованості уже пропонувалося використовувати категорії «життєвої творчості»
(Ф. Є. Василюк) або «життєтворчості» (Д. О. Леонтьев [4], В. І. Махров, Л. В. Сохань, С. Ю. Степанов [7]
та ін.), «творчої життєвої стратегії» (О. С. Васильєва, О. П. Демченко), «повсякденної» (або «домашньої»)
творчості (В. О. Моляко).
Ідея життєтворчості є провідною для сучасної соціальної філософії, психології, педагогічної теорії.
Життєтворчість – це не тільки шлях до саморозвитку через цілепокладання, самопрограмування й
конструювання певної системи соціальних статусів [2].
Принцип життєтворчості передбачає, що предметом творчості стає не тільки зовнішній, а й
внутрішній світ людини, коли вона будує власне життя відповідно до певного морального позитивного
задуму, що має особистісний смисл, котрий, у кінцевому підсумку, збігається із загальнолюдським. При
цьому загальнолюдське не є нормативним взірцем, ідеалом чи ідолом. Навпаки, воно виростає з
індивідуально-своєрідного як результат творчих зусиль, креативної активності конкретних людей.
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Д. О. Леонтьєв розуміє життєтворчість насамперед як розширення світу, життєвих відношень.
Психолог визначає життєтворчість як особистісно-зорієнтовану практику розвитку і корекції
взаємовідносин зі світом. На його думку, єдиним позитивним критерієм життєтворчого ефекту є критерій
розширення життєвого світу: життєтворчість припускає трансценденцію власної свідомості, її розширення
через спрямування у світ і розкриття того, що відбувається у світі [4].
За автором, провідною характеристикою життєтворчості виступає розуміння людини як суб'єкта
власного індивідуального життя, яке, за такого підходу, перетворюється на об'єкт творчого здійснення. При
цьому кожна мить існування є творчим актом, потенційною інновацією в будь-якій сфері життя та культури,
що забезпечується та одночасно результується унікальністю людини. Життєтворчість спрямована на
постійну реалізацію та розвиток духовних потреб особистості, її прагнення до самоактуалізації.
Особистість виступає як зріла, адаптована та розвинена індивідуальність, яка акмеологічно виявляє
особливу спрямованість розвитку [4].
Проявляється життєтворчість як у зовнішній, так і у внутрішній сферах. На думку І. М. Семенова й
С. Ю. Степанова, у внутрішньоособистісній сфері людини, її самовідносинах життєтворчість виявляється у
формі саморозвитку – культивування власної унікальності всіх рівнів шляхом розширення власних
можливостей, які обмежені лише ступенем зусилля, що прикладається [7].
Проведений С.Степановим аналіз сучасних підходів до проблеми розвитку дає підстави для
виокремлення чотирьох провідних, на його думку, типів психічної генези, що розуміється як процес будьякої зміни психічних структур, процесів та функцій. До таких типів автором віднесені деградація, адаптація,
формування й саморозвиток.
Саморозвиток, на відміну від інших типів психічного становлення, є необмеженим та в принципі
нескінченним процесом унаслідок того, що в ньому самому містяться рушійні сили й ―механізм‖
прогресивних психічних змін, а формальну межу йому може покласти лише біологічна смерть людини. До
того ж, якщо під час деградації, адаптації та формування зовнішні, середовищні та соціально-культурні
умови ніби здійснюють тиск на психічну організацію людини, то під час саморозвитку вона сама починає
визначати їх на підставі власної творчої активності [7].
В. М. Ямницьким систематизовано сукупність чинників життєтворчості, та визначено, що необхідною
умовою існування життєтворчості як цілісності виступає виокремлений нами чинник адаптації як функції
особистості, достатньою умовою ‒ чинник творчості як функції індивідуальності [8].
Адаптивність передбачає вміння змінювати свої плани та рішення, перебудовуватися в нових
ситуаціях, не наполягати на своєму, якщо цього вимагає ситуація [6].
Студентський вік, згідно з твердженням Б. Г. Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку
основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта чинить величезний вплив на психіку людини, розвиток
її особистості. За час навчання у ВНЗ, за наявності сприятливих умов, у студентів відбувається розвиток
всіх рівнів психіки. Вони визначають спрямованість розуму сприйняття, пам‘яті, мислення, уваги, рівня
володіння певним колом логічних операцій [1].
Згідно В. Т. Лісовському та І. А. Зимній, адаптація студента до освітнього середовища є
передумовою успішного навчання та реалізації себе як майбутнього фахівця. Досліджуючи адаптацію
студентів різних курсів до освітнього середовища, В. Т. Лісовський зосереджував увагу на І-ому та ІІ-ому
курсі навчання. Перший курс вирішує завдання залучення нещодавнього абітурієнта до студентських форм
колективного життя. Поведінка студентів відрізняється високим ступенем конформізму; у першокурсників
відсутній диференційований підхід до своїх ролей. Другий курс– період найбільш напруженої навчальної
діяльності студентів. У життя другокурсників інтенсивно включені всі форми навчання і виховання.
Студенти отримують загальну підготовку, формуються їхні широкі культурні запити і потреби. Процес
адаптації до цього середовища переважно завершений [3].
Експериментальне дослідження проводилося упродовж 2018-2019 років на базі Рівненського
державного гуманітарного університету. Вибіркова сукупність складала 48студентів спеціальності
«Психологія» (16 студентів – IV курс, 16 студентів – V курс, 16 студентів – ІІІ курс навчання). Вибіркова
сукупність відповідала параметрам генеральної сукупності (студенти Рівненської області спеціальності
«Психологія»).
Для дослідження адаптивності як передумови саморозвитку та життєтворчості студентів нами
використано тест «Особистісна готовність до змін» Ролніка, Хезера, Голда та Хала в адаптації
Н. Бажанової та Г. Бардієр [6, с. 484-487].Тест містить 35 тверджень. Методика припускає обчислення
таких семи показників: пристрасність, винахідливість, оптимізм, сміливість (підприємливість), адаптивність,
впевненість, толерантність до двозначності. Для шкал, до складу яких входять прямі твердження, кожній
відповіді присвоюється бал від 1 до 6 (1 бал – «ні», 6 балів – «так»). Для шкал із зворотними
твердженнями бали присвоюються в дзеркальному порядку від 6 до 1 (6 балів – «ні», 1 бал – «так»).
На рис. 1 бачимо, що студенти всіх курсів навчання в цілому продемонстрували середній рівень
адаптивності. Потрібно зазначити, що лише студенти V-ого курсу (1 студенти) визначили свій рівень
адаптивності як високий, а також жоден студенти не продемонстрував низький рівень досліджуваної
ознаки. Низький рівень адаптивності діагностовано у 3-ох студентів ІІІ-ого курсу та у 2-ох студентів ІV-ого
курсу навчання.
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення рівнів розвитку адаптивності студентів-психологів
Із рис.1 доцільно зробити висновок, що рівень адаптивності як передумова саморозвитку та
здатності до життєтворчості студентів поступово підвищується по мірі переходу до наступного курсу
навчання.
Зазначене повною мірою стосується організації фахової підготовки студентів-психологів, що
зумовлюється специфікою їх майбутньої професійної діяльності, спрямованої на надання психологічної
допомоги іншим (О.Ф. Бондаренко, Л.В. Долинська, В. Г. Панок, Н. І. Пов‘якель, Н. В. Чепелєва,
Т. С. Яценко). Останнє вимагає від психолога-практика особливих індивідуальних якостей, широкого,
оптимістичного світогляду, прогресивної системи цінностей, а головне – осмисленого, інтерналізованого
ставлення до себе як суб‘єкта професійної діяльності, власного життя і саморозвитку [5].
Отже, поняття життєтворчості є самостійною психологічною категорією, що має окреслене
методологічне й теоретичне підґрунтя, феноменологію, психологічні закономірності й особливості. Для
фахівця-психолога процес усвідомлення і відпрацювання власного світосприймання, внутрішніх
переживань і цілепокладання, а також підвищення здатності адаптації до освітнього середовища має бути
безперервним. Тільки це збереже його психологічне здоров‘я, забезпечить особистісне й професійне
зростання, сприятиме екологічності і продуктивності фахової діяльності.
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Наталія Ковтун, Віталій Аністратенко
(Черкаси, Україна)
ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В ТЕЛЕНОВИНАХ:
ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВІ ВЕКТОРИ ТА СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ
Для сучасних медіа однієї з актуальних проблем лишається змістове наповнення програм. Фактично
тематики ЗМІ нині виходить на перший план. Особливо актуальною постає це питання для сучасного
інформаційного телемовлення, яке намагається охопити широке коло проблем, пов‘язаних із різними
соціально-економічними сферами. До таких важливих тем належить й енергетична, що прямо чи
опосередковано впливає на рівень та якість життя населення тієї чи тієї країни. Нині формується так
званий напрям «енергетичної журналістики» як складник науково-технічної та соціальної журналістики. У
матеріалах про питання у сфері енергетики насамперед ідеться про види і стан енергетичних ресурсів
держави, альтернативні джерела енергії, роль енергетики в економічних процесах держави, енергетичну
безпеку, боротьбу з корупцією тощо.
Зважаючи на потужну роль телебачення, зокрема теленовин, у формуванні поглядів аудиторії і їхніх
переконань та вплив енергетичного сектора на різні сфери суспільного життя держави, варто більш
докладно зупинитися на аналізові представлення енергетичної тематики в телевізійних новинах.
Розгляд наукової літератури із вказаної проблеми засвідчив чималу кількість наукових студій,
присвяченим вивченню різних аспектів функціювання енергетичної сфери (О. Бондар, О. Воскресенський,
У. Когут, А. Коринеич, О. Лановенко, Н. Ликун, Й. Мисак, О. Осташкін, С. Плачкова, Ю. Плачков,
О. Подтиннков М. Римар, Г. Рудько В. Салигін, Г. Скорик та інші), однак донині немає теоретичних
розвідок, у яких би були схарактеризовані особливості жанрової й тематичної спрямованості матеріалів
про енергетичний сектор держави у вітчизняній тележурналістиці. Бракує також наукових студій, у яких би
дослідники радили, як правильно журналістами висвітлювати вказану тему. У цьому аспекті варто
зазначити, що останнім часом відбувається багато семінарів, тренінгів, ворк-шопів для журналістів про те,
як варто писати на енергетичну тематику, а фахівці Центру демократії та верховенства права розробили
рекомендації «Як писати про енергоринок без помилок і маніпуляцій», проте практичних посібників із цього
питання бракує. Крім того, серед дослідників немає чітко систематизованого підходу до формування
класифікації напрямів енергетичної тематики в медіа, зокрема й на телебаченні.
Тому в роботі на основі матеріалів, викладених у колективній монографії «Енергетика: історія,
сучасність і майбутнє» [1], а також власних спостережень за медійним контентом, здійснимо спробу
створити авторську класифікацію тематичних блоків на тему енергетики, що змогла б охопити всі аспекти
сучасної енергетичної галузі, які актуальні саме для медійного висвітлення. Вона включає в себе такі
тематичні групи: «Традиційні та альтернативні джерела енергії», «Енергетичні галузі, загальні принципи
їхнього функціювання», «Теплопостачання населених пунктів. Ціна на енергоносії», «Нетрадиційна та
відновлювальна енергетика, перспективи її розвитку», «Об‘єднані енергосистеми та енергоутворення»,
«Енергозбереження й енергоефективність», «Енергетика та охорона довкілля», «Енергетична безпека та
енергетичне право», «Міжнародна політика та співпраця у сфері енергетики», «Економічні аспекти
енергетики», «Корупція в енергетичній сфері», «Перспективи й технології розвитку енергетики».
Ураховуючи указані вище категорії, для з‘ясування тематичних векторів інформаційних повідомлень
про енергетичні проблеми було проведено аналіз новинного контенту п‘яти найпопулярніших
усеукраїнських телеканалів «1+1», «Україна», «ICTV», «СТБ» та «Інтер». Для аналізу змісту новин на
названих телеканалах залучено 100 інформаційних сюжетів, які транслювалися протягом другого півріччя
2019 року у прайм-тайм.
Для з‘ясування тематики новин енергетичного спрямування використано метод контент-аналізу, що
мав на меті пошук у сюжетах категорій та одиниць аналізу змісту. Об‘єктом контент-аналізу стали 100
сюжетів на енергетичну тематику, а категоріями й одиницями аналізу були обрані тематичні блоки та
мікротеми, виокремленні нами вище. Засобом вимірювання характеристик змісту було підрахування і
фіксація частотності використання вказаних структурних елементів. Зведені результати представлені на
Рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Співвідношення тематичного спектру новин з енергетичної сфери на обраних телеканалах
за друге півріччя 2019 р. (у % до підсумку)
Результати контент-аналітичного вивчення тематики новин про енергетичний сектор за обраний
період засвідчив, що найбільше журналісти говорили на теми теплопостачання, ціни на енергоносії,
зокрема газ (32%), практично однакову увагу в нових приділяли проблемам альтернативних джерел енергії
й корупції в енергетичні сфері (по 10%). Дещо менше (по 8%) йшлося в теленовинах про перспективи
розвитку відновлювальної енергетики, енергетичну безпеку, вплив енергетичних систем на довкілля та
закони у сфері енергетики і міжнародну співпрацю в цій сфері. Найменше були представлені тематичні
групи, які об‘єднують питання, пов‘язані з спільними енергосистемами та енергоутвореннями, а також
перспективами й технологіями розвитку енергетики (по 4%).
Отже, на підставі проведеного контент-аналізу, можемо зробити висновок, що журналісти
намагаються всебічно поінформувати аудиторію про процеси, які нині відбуваються у сфері енергетики.
Найбільший відсоток на загальнонаціональних телеканалах становлять новинні сюжети, які пов‘язані з
теплопостачанням, зокрема цінами на енергоносії. Очевидно, такі дані зумовлені тим, що аналіз контенту
новин був проведений у другій половині року, коли всі сектори економіки готувалися до нового
опалювального сезону. Крім того, із 1 липня 2019 року змінилися ціни на електроенергію для промислових
виробників, що теж вплинуло на широке висвітлення в медіа цих питань. Альтернативні джерела енергії
також були часто темами журналістських матеріалів, бо енергія сонця, води, вітру не шкодить довкіллю та
постійно поновлюється, тому її активно і пропагують медіа. Звичайно, ураховуючи тай факт, що
власниками всіх великих телевізійних каналів у нашій державі є олігархи, більшість з яких мають бізнес в
сфері енергетики, то тему корупції оминути важко, хоча не всі канали торкаються указаного питання,
принаймні в означений період. Дуже мало в українських новинах говорять про перспектив розвитку
традиційних галузей енергетики і міжнародну співпрацю в цій темі, а от окремих тематичних груп не було
зафіксовано.
Зважаючи на значну роль енергетичного контексту в сучасному житті, окреслена тематика нині
набуває особливої актуальності, а тому необхідно більш докладніше з‘ясувати, як висвітлювати питання,
пов‘язані з енергетичною сферою в медіа.
У цьому контексті необхідно зазначити, що журналісти, які спеціалізуються на висвітленні проблем в
енергетичній сфері, при підготовці своїх матеріалів мають чітко розуміти всю багатогранність та складність
енергетичного комплексу, оскільки кожен із напрямів енергетики має низку підпорядкованих компонентів.
Так, фахівці «Незалежної медійної ради» сформували низку рекомендацій для медійників, як готують
матеріали про енергетичні проблеми.
Зокрема, вони зазначають, що журналіст має ґрунтовно ознайомитися з проблемою,
використовуючи для цього енциклопедичні та науково-популярні видання. Також важливо враховувати й
те, що в передвиборчий період окремі політичні експерти, представляючи інтереси бізнес- та олігархічних
кланів, свідомо використовують енергетичні проблеми для дезінформування та різного роду маніпуляцій.
Також, інформацію, виголошену політиками, варто детально перевіряти і ні в якому разі не замінювати
ними експертну думку фахівців.
Доцільно зважати також і на коментарі, які використовуєте в тексті. Безумовно, експертне
середовище суттєво зростає, але не всі фахівці відстоюють національні інтереси, тому перед тим, як узяти
коментар в експерта, вивчіть його попередні висловлювання, перевірте його бекграунт. Найбільш доречно
брати коментар в учасників фахових заходів, на різних форумах, симпозіумах, прес-конференціях,
організаціях із позитивною репутацією, проте найкраще брати інформацію із першоджерела.
Цитувати заангажованих експертів доречно лише в тому випадку, коли треба представити «позицію
іншої сторони, про яку йдеться в тексті, але не можете отримати коментар безпосередньо від неї» [4].
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Обираючи формат матеріалу на енергетичну тематику, також варто бути надзвичайно уважним,
уникати особистих суб‘єктивних думок, оцінних суджень. Ідеальним жанровим вирішенням цієї проблеми є
аналітичні матеріали, бо саме цей жанровий різновид передбачає наявність переконливої аргументації.
Тон матеріалу також має бути «стримано-нейтральним, а не нагнітаюче пафосним» [4]. У всьому треба
намагатися дотримуватися етично-правового нейтралітету. Тому й до медійних спецпроектів на тему
енергетики треба ставитися досить обережно, бо тут можуть бути наявні елементи «замовних і
маніпулятивних технологій». Ідентифікуйте, чиї інтереси лобіюються, і на якому каналі чи в якому виданні
презентовано цей спецпроект.
Особливо обережними необхідно бути при використанні інформації про ціну, бо тут теж можливі
маніпуляції. У матеріалах на енергетичну тематику фактаж має базуватися на статистичних даних, узятих
із достовірних джерел. Крім того, будь-яку статистичну інформацію необхідно розтлумачити і подати в
порівнянні, бо часто може відбуватися маніпулювання і за допомогою незрозумілої статистики. Самі цифри
ні про що не говорять пересічному читачеві чи глядачеві. Якщо маєте змогу порівняти статистичні дані з
різних джерел, то це необхідно зробити.
Також варто про складні енергетичні проблеми писати зрозуміло і просто, важку для розуміння
термінологію пояснювати. Безумовно, важливо перевіряти факти, наведені в матеріалі, користуючись
офіційними джерелами. Так, щодо цін на електроенергію, варто дивитися на показники бірж, які регулярно
подають такі дані, а щодо ціни на газ, то необхідно орієнтуватися на показники Центральноєвропейського
газового хабу.
Найважливіше, це те, що висвітлюючи будь-яку енергетичну проблему, доцільно досконало
ознайомитися з правовою базою у сфері енергетики, знати енергетичне законодавство, орієнтуватися у
міжнародних законах, угодах, хартіях, а вже потім брати коментарі та аналізувати ситуацію. Необхідно
розібратися ретельно і з фінансовою звітністю енергетичних компаній. Долучати активно фахівціваналітиків різних інвестиційних компаній, і, звичайно, ж необхідно читати профільну літературу.
Із вказаного випливає, що журналісти, які висвітлюють питання, пов‘язані з енергетичним сектором
економіки мають володіти, як загальними так і власне професійними знаннями. Бо, як зазначають науковці,
сучасний медіафахівець – це насамперед висококваліфікований професіонал, який поєднує загальну
ерудицію із знаннями конкретної галузі діяльності, уміє виділити стратегічні питання, встановити
взаєморозуміння та взаємодію із громадськістю, конкретною соціальною групою, окремими людьми, тобто
володіє культурою комунікативної діяльності [4]. На думку європейських фахівців, найбільш популярними
невдовзі будуть такі три ключові компетенції журналістів: уміння виявляти головну інформацію, нести
відповідальність за журналістську роботу, працювати в команді.
Отже, дані проведеного контент-аналізу засвідчили високу репрезентативність у новинах
всеукраїнських каналів тематичних блоків, пов‘язаних із теплопостачанням, ціною на енергоресурси та
корупцію в галузі і вплив енергетичних систем на довкілля. Дуже мало в українських новинах говорять про
перспектив розвитку традиційних галузей енергетики і міжнародну співпрацю в цій темі. А щодо
професійних вимоги до журналістів, які спеціалізуються на темі енергетики, то основними з них є: високий
рівень професіоналізму, обізнаність у питаннях енергетики, економіки, права, політології, державного
управління (зокрема, у частині боротьби з корупцією в Україні), порядність, неупередженість, чесність.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Оксана Подліняєва
(Суми, Україна)
ДІТИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
Технології дають нам не тільки додаткові можливості, а й створюють нові загрози. Три мільярди
людей в усьому світі, тобто близько 40% населення, користуються соціальними мережами в інтернеті. Ми
витрачаємо на них в середньому дві години щодня: публікуємо дописи, обмінюємося фото, реагуємо на
пости друзів. Щохвилини користувачі соцмереж відправляють майже півмільйона твітів та фотографій у
Snapchat.
Якщо соціальні медіа відіграють у нашому житті таку велику роль, то дуже важливо усвідомлювати,
як вони впливають на нас та наших дітей. Соціальні мережі сповнені цькування, провокацій і
розпалювання конфліктів. Чи можливо за допомогою технологій чи інших засобів убезпечити перебування
дітей у соціальних мережах?
Свого часу керівництво Twitter [1] визнало власну неспроможність подолати тролінг і зловживання на
платформі. Грубе порушення етикету і цькування, на жаль, стали дуже поширеними в інтернеті, і Twitter аж ніяк не єдиний ресурс, де процвітають тролінг і онлайн-хуліганство. За статистикою, майже половина
молодих користувачів інтернету зазнають переслідування онлайн; ЗМІ рясніють історіями про
кіберцькування, тож можна припустити, що для розв'язання цієї проблеми не вживають жодних заходів.
Кібербулінг – це поняття-парасолька, яке покриває різні види поведінки в інтернеті. Чому потрібно
виділяти ці види? Кожен з них має особливості нанесення шкоди та до кожного виду можна застосувати
різни способи та елементи захисту та профілактики.
Вісім типів кібербулінгу – класичні типи, вони перевірені практикою, продовжують існувати, але це не
значить, що інших різновидів немає, тому що весь час з‘являється щось нове [2]. В Україні в 2017 році,
наприклад, були зафіксовані смертельні квести, яких у класичній типології поки що немає, але варто
ввести. Проте насправді особливість кібербулінгу в тому, що весь час з‘являються нові виклики,
розвиваються технології, розвиваються стосунки, з‘являються нові загрози. Але є вже ті, що добре
вивчено, і цим досвідом варто скористатися.
Почнемо з «найлегших» – перепалок або флеймінгу (англ. flaming – пекучий, гарячий), коли дитина в
запалі обмінюється з іншими дітьми чи з іншою дитиною якимись гнівними постами чи повідомленнями.
Це, як правило, коротке повідомлення, за якими потім можна розвиватися ціла війна. Але загалом всі ці
перепалки є більш-менш нормальною ситуацією самовираження, повсякденною. Існують певні правила, які
ми можемо запропонувати дітям, аби зменшити цей ризик залучення до кібербулінгу та, відповідно,
завдання шкоди. І перше з них – саморегуляція як опір флеймінгу, зокрема
Нападки, тролінг і погрози. Нападки (харазмент, англ. harassment – домагання) – це постійні словесні
атаки, знущання, які виснажують дитину. Зазвичай, вони набувають форми постів в соцмережах або
повідомлення у групах месенджерів. Нападки – це конкретні діставання, образи, спрямовані на конкретну
людину, щоб її спровокувати. Провокування в кіберпросторі ще називають тролінг (від англ. troll – міфічна
істота з жахливим виглядом або підловлювання). А нападки за допомогою смс отримали назву сталкінг
(англ. stalking – крокування, переслідування). На відміну від флеймінгу, це навмисне дошкуляння з наміром
заподіяти жертві психологічної шкоди. Нападки більш односторонні, чим флеймінг. Нападки можуть
містити конкретні погрози. Погрози, які несуть небезпеку життю, потрібно сприймати як привід до цього
поставитися не просто як до необхідності профілактики негараздів спілкування, а дуже серйозно –
звернутися до поліції.
Основне правило протидії даному типу кібербулінгу: профілактика і «заготовки» на майбутнє. Діти
можуть надмірно емоційно реагувати на погрози, повністю підкорюючись вимогам, оскільки не здатні точно
оцінити імовірність настання того, чим залякують. Найкраща профілактика – це коли ми створюємо
«заготовки»: обговорюємо майбутнє та створюємо для цього майбутнього якісь моделі поведінки.
Утім, надія на те, що засилля тролів все ж можна зупинити, існує. Науковці стверджують, що
користувачі з антисоціальною поведінкою, як правило, зосереджуються на кількох форумах або дописах.
Вони багато пишуть, але тільки під обмеженою кількістю дописів, на відміну від інших користувачів, які
беруть участь у різних дискусіях.
Аналізуючи подібну поведінку, команда дослідників розробила алгоритм, який швидко виявляв
антисоціальні дії користувачів. Замість пошуків лайливих або жаргонних висловів, програма
зосереджується на послідовності дій користувача і, здається, вона однаково ефективно працює на різних
платформах. Дослідники наголошують, що цей алгоритм не має на меті замінити модераторів сайтів і
автоматично блокувати користувачів після кількох перших дописів. Замість цього фахівці сподіваються, що
програма допоможе модераторам попереджати користувачів з агресивною поведінкою на ранньому етапі і
дати їм зрозуміти, що їхні дії не залишаться безкарними [1]. Подібні алгоритми допомагають автоматично
відтворювати роботу людських модераторів.
Звичайно, для боротьби з тролінгом застосовують і більш традиційні методи, поширюючи, приміром,
інформацію про те, які зловживання відбуваються в інтернеті і як їм протистояти. Цікаво, що дехто
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пропонує боротися з тролями їхньою зброєю. Прикладом цього є кампанія Zero Trollerance [4]. Активісти
застосували ботів Twitter проти користувачів, які постили образливі дописи. Такі користувачі отримували
глузливі пропозиції пройти курс «самодопомоги», щоби припинити цькувати інших.
Змусити кіберхуліганів відчути на власній шкурі наслідки своїх дій – дуже ефективний спосіб
боротьби з онлайн-цькуванням. Його нерідко використовують організації, які працюють із молоддю.
Наприклад, британська благодійна організація Childnet [3], яка часто відвідує школи і організовує тренінги
та ігри для учнів. Діти розігрують сценки про секстінг, в яких вони опиняються в ролі жертви – учня, чиї
інтимні фотографії або повідомлення поширили в мережі. Секстінг є поширеною формою знущання серед
сучасних підлітків, але рольові ігри змушують дітей відчути, що відчуває об'єкт переслідування.
Окремо виділяються такий вид кібербулінгу, як наклепи (розповсюдження неправдивої інформації).
Перший описаний випадок суїциду від кібербулінгу був пов‘язаний із наклепом. Тому важливим є
відповідне правило: стабілізація та репутація. Особливість полягає в тому, щоб дати дитині простір,
можливість висловитися, виговоритися. Але окрім того, що ми стабілізуємо дитину, ми можемо щось
зробити в інформаційному просторі. Оцінити, що краще – проігнорувати чи спростовувати, усвідомлюючи
ризик того, що виправдання можуть тимчасово підсилити ефект від наклепу. Ми, дорослі, можемо
виступити третьою стороною на захист репутації дитини, сказати: це все неправда. Можемо подумати, як
зробити ці наші спростування поширеними принаймні в такому ж обсязі, в якому розповсюдилася
неправда.
Кіберпереслідування – це дії з прихованого вистежування та переслідування тих, хто потрапляє в
зону зацікавленості нападника (він потай, анонімно стежить для того, щоб організувати побиття,
зґвалтування, інше нанесення шкоди здоров‘ю). На відміну від погроз, які залишаються в кіберпросторі,
переслідування переходить в реальний простір. Пізніше для цього виду атак з сексуальними намірами
використовують назву грумінг. Це вже привід для кримінальної справи. Однозначно те, що переслідування
не можна ігнорувати. Відповідне правило: контакт для швидкого звернення по допомогу. Потрібно не
чекати, поки щось таке трапиться, треба організувати контакт з правоохоронцем.
Самозванство та фішінг. Іще один вид кібербулінгу пов‘язаний з викраденням даних і
присвоюванням чужої кіберособистості, перевтіленням. Коли хтось виступає від імені дитини, пише те, що
дитина б не написала. Не можна повідомляти свої паролі, тому що їх можуть використати для
перевтілення. В даному випадку діє наступне правило: технічна медіа грамотність. Дітям треба сказати що,
по-перше, потрібно зафіксувати факт, зберегти докази того, що відбулося самозванство. Загалом сьогодні
потрібна двофакторна ідентифікація в соціальних мережах, постійна перевірка та зміна паролів, що робить
персональну сторінку краще захищеним. Хоча повної гарантії не дає ніхто. Дітей цьому варто навчати: і як
захиститися, і як діяти у випадку зламу захистів.
Ізоляція (бойкот) – непрямий кібербулінг. Бойкот в реальності – обструкція, ізоляція або ексклюзія,
коли людину виключають із того спілкування, до якого вона прагне. Правило: спостереження та моніторинг
проблем. Це найважча форма для корекції, тому що, як правило, прихована та її важко довести. Проблема
полягає в тому, що дорослі, як правило, про це не знають. Якщо ж ізоляція в кіберпросторі продовжує
шкільний булінг, поєднується з ним, то ми, принаймні за допомогою моніторингу, з якого ми починали,
можемо це побачити. Яскравою ознакою буде, якщо ви бачите, що є дитина, яка взагалі не спілкується з
іншими, а сидить десь там окремо, і це відбувається постійно. Це тривожна ознака, потрібно розібратися в
цій ситуації, чому так відбувається. А змінити ситуацію можна шляхом систематичних дій з реалізації
загальношкільної антибулінгової програми, в якій організують заходи, здатні змінити соціальнопсихологічний клімат через спільні справи.
Фахівці відзначають, що батьки та вчителі часто не звертають уваги на наслідки цькування підлітків в
інтернеті. Цю проблему зазвичай важко помітити: діти приховують її від дорослих, а коли і розповідають
про це, їх не завжди сприймають серйозно.
Чому взагалі люди цькують одне одного? Існують соціологічні та психологічні пояснення цього. З
одного боку, для агресора – це гра у владу: за допомогою знущання він намагається самоствердитися,
встановити ієрархію і домінувати. Психологічні причини можуть бути найрізноманітніші: комплекс
неповноцінності у дитинстві чи спроба завдати іншим страждань, яких зазнав сам. Психологи стверджують,
що головне - це виховання здатності співчувати. Образливі дописи, як правило, пишуть анонімно. Чим
більше ми зможемо вивести онлайн-комунікацію на міжособистісний рівень, тим делікатнішим стане наше
спілкування в інтернеті.
Деякі сайти пропонують користувачам переглянути своє повідомлення, перш ніж натиснути кнопку
«відправити».
Розвитку відповідальної поведінки в мережі заважає відомий психологічний феномен, що
називається «ефект спостерігача». Люди, які стають свідками надзвичайної ситуації чи насильства, не
намагаються допомогти постраждалому, залишаючись осторонь. Цікаво, що чим більше людей
спостерігають за ситуацією, тим менше шансів, що хтось допоможе жертві. Дослідники вважають, що ця
особливість людської психології є головною перешкодою на шляху приборкання кіберцькування.
Здається, що спонукати людей переосмислити свою агресивну поведінку в мережі, а також не
ігнорувати кіберцькування, коли вони стають його свідками, цілком можливо. Сприяти цьому може все, що
допомагає привернути увагу до людської особистості, яка стоїть за аватаром. Комп'ютерні програми для
боротьби з тролінгом не замінять відвертого спілкування з людьми, зокрема, із самими кіберхуліганами.
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Медіаманіпуляціям і кібервпливам треба протиставити нашу допомогу дитині, тому що грамотно
технологічно зроблені маніпуляції можуть дати сильний поштовх нестабільному стану дитини. Ми маємо
бути поінформованими та грамотними, щоб протиставити ризику спільні зусилля.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Павло Братюк
(Львів, Україна)
ОБЕРНЕНИЙ НАСЛІДОК ІЗ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Дослідження відновлення рівноваги енергії
В [1] виведено наслідок із закону збереження і перетворення повної механічної 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. Наслідок не охоплює всю динаміку енергії, адже торкається лише порушення
рівноваги. Отже, необхідно аналогічно дослідити відновлення рівноваги енергії.
Аналіз ідентичності моделі стосовно об’єкту дослідження
В [1] як модель порушення рівноваги енергій замкненої системи слугує перебіг обчислень на
рахівниці. Обчислення на рахівниці – це механічне переміщення у просторі фізичних тіл під дією сторонніх
сил, яке не порушує рівновагу енергії. Водночас, перебіг обчислень на рахівниці – це прояв закону
збереження речовини під час механічної взаємодії фізичних тіл [1], який виражають ті ж закони алгебри
логіки, що й відомі закони збереження.
Закон збереження і перетворення повної механічної енергії маємо в [1]: 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 місцях. Важливо, що енергії властива локальність: одна і та ж енергія не
може зберігатися, або передаватись при виконанні роботи, одночасно у декількох місцях.
В [5, с. 120] маємо формулювання «…закону збереження заряду: заряди не зникають і не
виникають. Зміна густини заряду в деякій області означає, що заряд заходить у цю область, або
виходить з неї, створюючи електричний струм». Отже, заряду також властива локальність: один і той же
заряд не може зберігатися, або створювати електричний струм, одночасно у декількох місцях.
В алгебрі логіки визначено, що «… закони логіки – це такі формули, які є істинними завдяки своїй
логічній формі, а логічну форму виражають ті пропозиційні зв‘язки, що входять до складу
формули» [4, с. 319 - 321].
Отже, нехай пропозиційна змінна стверджує, що енергія (заряд) зберігається, або передається при
виконанні роботи (створює електричний струм), у деякому встановленому місці. Тоді заперечення
стверджує, що енергія (заряд) зберігається, або передається при виконанні роботи (створює електричний
струм), не у встановленому, а в деякому іншому місці.
В [4] також визначено, що «…Тотожно-істинною формулою називається така формула, яка при будьяких наборах значень пропозиційних змінних набуває значення «і» («істина»). Іншими словами, це такі
формули, які істинні в силу своєї логічної структури… Тотожно-істинні або загальнозначимі формули…
називають в сучасній логіці логічними законами».
Водночас, саме тотожно-істинна формула, або логічний закон
, виражає закон збереження
і перетворення повної механічної енергії та закон збереження заряду. А саме: істинно, що енергія (заряд)
зберігається, незалежно від того, знаходиться у встановленому місці, згідно , або в іншому місці, згідно ,
після того, як була передана (створив електричний струм).
Далі в [4] маємо: «…Тотожно-хибною формулою називається формула, яка хибна при будь-яких
наборах значень пропозиційних змінних… Тотожно-хибні формули є протилежними тотожно-істинним
формулам… заперечення тотожно-істинної формули дає тотожно-хибну формулу і навпаки».
Проте, саме тотожно-хибна формула, або логічний закон
, виражає властивість
локальності енергії (заряду). А саме: хибно, що енергія (заряд) зберігається, або передається при
виконанні роботи (створює електричний струм), одночасно у встановленому місці, згідно , і в іншому місці,
згідно , після того, як була передана (створив електричний струм).
Отже, закон збереження і перетворення повної механічної енергії й закон збереження заряду
виражають два логічні закони: 1)
; 2)
.
Розглянемо те ж саме стосовно перебігу обчислень на рахівниці. Для цього замінимо твердження
про місце зберігання, або передання при виконанні роботи енергії (зберігання заряду, або створення ним
електричного струму), на твердження про місце знаходження кісточки рахівниці.
Тоді, пропозиційна змінна стверджує, що кісточка рахівниці знаходиться у деякому встановленому
місці. Відповідно, заперечення стверджує, що кісточка рахівниці знаходиться, або буде знаходитись після
переміщення при виконанні обчислень, не у встановленому, а в деякому іншому місці.
Очевидно, що перебіг обчислень на рахівниці виражають такі ж тотожно-істинна й тотожно-хибна
формули з тими ж пропозиційними зв‘язками, що й формули, які виражають закон збереження і перетворення повної механічної енергії та закон збереження заряду. А саме:
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1) істинно, що кісточка рахівниці завжди знаходиться у встановленому місці, згідно , або в іншому
місці, згідно , після того, як була переміщена при обчисленні;
2) хибно, що кісточка рахівниці знаходиться, або буде знаходитись, одночасно у встановленому
місці, згідно , і у іншому місці, згідно , після того, як була переміщена при обчисленні.
Отже, перебіг обчислень на рахівниці виражають ті ж логічні закони
та
, що й
відомі закони збереження.
Зрозуміло, що для відновлення рівноваги передача енергії (заряду) відбувається у напрямі,
протилежному тому, у якому відбувалось порушення рівноваги. Відповідно, модель відновлення рівноваги
має забезпечити вибір довільного напряму передачі енергії (заряду).
Водночас, згідно [4], логічні закони
та
виконуються «…при будь-яких наборах
значень пропозиційних змінних». Зокрема, значення змінних і у розглянутих прикладах жодним чином
не обумовлює, а отже й не обмежує напрям переміщення кісточки рахівниці, тобто, моделювання напряму
передачі енергії (заряду) між тілами.
Очевидно, що логічна форма перебігу обчислень на рахівниці ідентична процесам, у яких
виконуються закони збереження. Адже й сам він є проявом закону збереження речовини під час механічної
взаємодії фізичних тіл [1]. Отже, застосування обчислень на рахівниці як моделі доцільне у дослідженні
усіх аспектів динаміки рівноваги енергії фізичних систем різної природи.
Зокрема, аналіз парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля [3] дає підставу розглядати
«рахівницю з точкою опори в центрі мас» як ідентичну модель механічного важеля. Також, до списку
аналогій парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля в [2] крім «термодинамічного важеля» слід додати
«електростатичний важіль». Це дозволяє обрати «рахівницю з точкою опори» як модель для дослідження
перебігу накопичення заряду електричним конденсатором.
Обернений наслідок із закону збереження енергії
В [1] розглянута замкнена система з двох тіл Т1 і Т2, яка перебуває у стані рівноваги енергій:
Eк1+Eп1=Eк2+Eп2.
(1)
На підставі (1) в [1] встановлено, що порушення рівноваги енергій замкненої системи, коли,
наприклад, енергія Eк1 від тіла Т 1 передається тілу Т2, відбувається виключно одним чином. А саме – тіло
Т1 втрачає енергію Eк1, а тіло Т2 – отримує цю ж енергію Eк1:
(Eк1+Eп1=Eк2+Eп2) → (Eп1<Eк2+Eп2+Eк1).
(2)
На рис. 1 приведено застосовану в [1] модель порушення рівноваги енергій замкненої системи (1). У
розглянутій моделі, зокрема, тіло Т1 втратило енергію Eк1, а тіло Т2 – отримало цю ж енергію, згідно (2).

Далі в [1] у результаті перетворення (2) для загального випадку рівняння закону збереження повної
механічної енергії (1), коли (Eк1=Eп1=Eк2=Eп2=1), отримано наступний результат:
(Eк1+Eп1=Eк2+Eп2) → (Eп1< Eк2+Eп2+Eк1) → (1<1+1+1) → (1<3) → (3–1=2).
(3)
На підставі (3) в [1] встановлено важливий наслідок властивості локальності енергії: різниця енергій
тіла Т2, яке отримало енергію Eк1, і тіла Т1, яке втратило цю ж енергію Eк1, завжди рівна 2Eк1. Також
встановлено, що, водночас, не порушується закон збереження енергії й не з‘являється нова енергія.
Для продовження розпочатого в [1] аналізу звернемось до рис. 2, який по своїй суті є оберненим до
рис. 1. На рис. 2 маємо модель відновлення рівноваги енергій замкненої системи (1) після порушення її
рівноваги, описаного в (2):
(Eп1<Eк2+Eп2+Eк1) → (Eк1+Eп1=Eк2+Eп2).

(4)

Очевидно, що при відновленні рівноваги енергій замкненої системи згідно (4) тіло Т1 повернуло собі
енергію Eк1, отримавши її від тіла Т2. Відповідно, тіло Т2 – втратило цю ж енергію Eк1, повернувши її тілу Т1.
В результаті відбувається відновлення рівноваги енергій замкненої системи з двох тіл Т1 і Т2:
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Розглянемо відновлення рівноваги енергій замкненої системи (4) за тієї ж умови (Eк1=Eп1=Eк2=Eп2=1),
що була прийнята для (1) в [1]. Тоді, в результаті перетворення (4), маємо наступний результат:
(Eп1<Eк2+Eп2+Eк1) → (Eк1+Eп1=Eк2+Eп2) → (1+1=1+1) → (2=2) → (2–2=0). (5)
З (5) можна зробити висновок: відновлення рівноваги енергій відбувається так, що різниця енергій
тіла Т1, яке повернуло енергію Eк1, і тіла Т2, яке втратило цю ж енергію Eк1, завжди рівна 0. Тобто, при
відновленні рівноваги енергій замкненої системи поглинається вся енергія, набута при порушенні
рівноваги.
Водночас, не порушується закон збереження енергії й енергія не зникає. Адже, згідно (2) – до
передання енергії від тіла Т2 тілу Т1, й згідно (4) – після передання енергії від тіла Т2 тілу Т1, повна
механічна енергія замкненої системи тіл Т 1 і Т2 дорівнює сумі енергій: E = Eк + Eп = (Eк1 + Eп1 + Eк2 + Eп2).
Отже, отриманий результат дозволяє сформулювати ще один, обернений наслідок властивості
локальності енергії, який протилежний до наслідку, що був встановлений в [1] на підставі (3).
Обернений наслідок із закону збереження і перетворення повної механічної енергії: енергія,
необхідна для відновлення рівноваги енергії замкненої системи, не менша, ніж сума енергії, отриманої
при порушенні рівноваги, та енергії, витраченої на порушення рівноваги, але не перевищує всю енергію,
попередньо урівноважену в системі.
Висновок
Пара взаємно обернених наслідків закону збереження і перетворення енергії охоплює порушення й
відновлення рівноваги енергії фізичних систем різної природи. Наслідки отримані в результаті досліджень
моделі, ідентичної процесам, у яких виконуються закони збереження, і можуть служити інструментом
оцінки динаміки рівноваги енергії фізичних систем різної природи в завданнях підвищення енергетичної
ефективності.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ 3D ПРИНТЕРІВ
Вступ
В сучасних умовах розвитку промисловості важливе місце зайняли технології 3D друку [1-4]. По мірі
все більшого використання технологій 3D друку стали помітними окремі недоліки даної технології [5-9]. До
них слід віднести також і похибки форми готових деталей, які виникають за рахунок динаміки руху
друкувальної головки.
Постановка задачі дослідження
В ідеальних умовах для роботи 3D принтера необхідно, щоб друкуюча головка могла миттєво
змінювати напрям свого руху (рис. 3.1, а). При цьому із законів механіки відомо, шо миттєва зміна
швидкості руху тіла на скінченну величину неможлива ні за модулем вектора швидкості, ні за його
напрямком. А до цього слід додати той факт, що система кріплення сопла не є ідеально жорсткою і також
буде деформуватись під дією сил інерції.
В результаті у будь-якому 3D принтері реальна траєкторія сопла буде носити криволінійний
характер, як зображено на рис 1, б
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Рисунок 1 – Принциповий характер траєкторії друкувальної головки:
а – ідеальні умови; б – реальний 3D принтер.
В результаті такого характеру реальної траєкторії друкувальної головки на деталі можна
спостерігати дефекти на зразок таких, що представлені на рис. 2.

Рисунок 2 – Дефекти форми заготовки
Можна наближено математично оцінити величину сили інерції, яка діє на друкувальну головку під
час зміни напрямку руху. Для типового 3D принтера, на зразок DDKUN 200 сила інерції може досягати 100
Н, що є суттєвим навантаженням на систему напрямних та, звісно, може призводити до вібрацій та зміни
реальної траєкторії друкувальної головки.
Для зменшення впливу вищеописаних процесів необхідно зменшити масу друкувальної головки. Для
цього використали систему подачі філаменту з геометрично рознесеними приводом та соплом (рис. 3).

Рисунок 3 – Друкувальна головка зменшеної маси
Двигун, що має значну масу, разом із приводом, тепер закріплений нерухомо, а рухомим
залишається тільки сопло.
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При дослідженні такої конструкції на практиці виявлено, що за рахунок рознесення сопла та
механізму подачі філаменту виникли нерівномірності подачі прутка матеріалу для друку. Це призводить до
дефектів друку деталей, показаних на рис. 4.

Рисунок 4 – Дефекти форми деталі
Для того, щоб позбутися даного явища, необхідно проаналізувати можливі його причини.
Можливі причини дефектів:
- деформація напрямної трубки подачі філаменту;
- деформація (стискання) самого філаменту;
Перша причина не може бути суттєвою, оскільки площа перерізу напрямної трубки в багато разів
більша, ніж площа перерізу філаменту. Наприклад, при діаметрі філаменту 1,75 мм та трубці діаметром 4
мм з товищиною стінки 1 мм площа поперечного перерізу напрямної трубки приблизно в 4 рази більша, ніж
у філаменту.
Для оцінки величини впливу другої причини необхідно провести розрахунок філаменту на стискання
в умовах, наближених до реальних умов друку. Попередні розрахунки показали, що величина деформації
філаменту може сягати кількох міліметрів при найбільш навантажених режимах роботи.
Для підвищення жорскості філаменту запропоновано перенести механізм подачі філаменту на
друкуючу головку, але без двигуна, передаючи зусилля через гнучкий вал. Враховуючи те, що маса
механізму подачі значно менше маси двигуна, то це не ненабагато погіршить інерційні показники
друкуючої головки, але дозволить в багато разів зменшити робочу довжину філаменту. Для даної
конструкції принтеру (ANET E10) можливо зменшити довжину з 30 мм до 5 мм.
Експериментальним шляхом визначено, що максимальне зусилля подачі філаменту сягає 40 Н. Для
оцінки величини леформації філаменту під дією такого рівня зусиль запропоновано провести симуляцію
напруженого стану філаменту.
Симуляцію будемо проводити засобами Simulation пакету SolidWorks.
Робоча ділянка філаменту має форму циліндра, вона підлягає стискаючому навантаженню.
Навантаження складало 50 Н, діаметр філаменту 1,75 мм, модуль пружності 250 МПа, що відповідає
жорстким маркам поліуретану. В результаті розрахунків з епюри переміщень в деталі (ділянці філаменту)
можна визначити максимальне стискання ділянки філаменту за довжиною. Такі симуляції проведено для
довжин філамента 5 мм та 30 мм при різних навантаженнях, результати представлені на рис. 5.

Рисунок 5 – Результати симуляції напруженого стану:
1 – при робочій довжині філаменту 30 мм;
2 – при робочій довжині філаменту 5 мм.
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З графіка видно, що зменшення довжин філаменту пропорційно зменшує величину його деформації
по довжині, при чому значення зменшується від кількох міліметрів до кількох десятих міліметра, що
повинно сприяти більш стабільній подачі філаменту і, як наслідок, запобігти появі відповідних дефектів.
На основі проведених розрахунків модернізовано систему подачі філаменту для 3D принтера ANET
E10, результати чого представлені на рис. 6.

а
б
Рисунок 6 – Результати модернізації системи подачі філаменту:
а - фото модернізованої системи подачі філаменту; б – якість друку.
Таким чином, експериментально показано, що дійсно, така модернізація друкувальної головки
дозволяє майже повністю позбутися дефектів (рис. 6), які виникають за рахунок деформації філаменту,
при цьому не збільшуючи суттєво масу друкувальної головки.
Запропонована модернізація для 3D принтерів дає можливість покращити якість поверхні
надрукованої деталі, збільшити швидкість друку і, в результаті підвищити продуктивність обладнання.
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ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛАСТОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НАПОВНЕНИХ
АЛЮМОСИЛІКАТНИМИ ПОРОЖНИСТИМИ МІКРОСФЕРАМИ
Вступ
Сучасний розвиток техніки тісно пов‘язаний з інноваціями в галузі розроблення нових полімерних
композиційних матеріалів. Полімерні композити, в основному, застосовуються як матеріали
конструкційного призначення. Актуальною проблемою сучасної техніки є необхідність створення
матеріалів з підвищеною зносо- та абразивостійкістю [1].
Важлива роль в надійних і високоефективних машинах і механізмах належить різним триботехнічним
матеріалам, які працюють у вузлах тертя, здатних забезпечувати низький коефіцієнт тертя ковзання і тим
самим низькі втрати на тертя і малу швидкість зношування сполучених деталей.
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Тому розробка більш досконалих методів їх дослідження та створення матеріалів з підвищеною
зносостійкістю є актуальною задачею і викликає науковий та практичний інтерес [2, 3].
Алюмосилікатні порожнисті мікросфери (АСПМ) — кристалічні алюмосилікатні кульки, які
утворюються при високотемпературному факельному спалюванні вугілля, являють собою порожнисті,
майже ідеальної форми силікатні кульки з гладкою поверхнею, діаметром від 10 до декількох сотень
мікрометрів. Стінки суцільні непористі з товщиною 2-10 мкм, температура плавлення 1400-1500 ºС,
щільність 580-690 кг/м3 [4, 5].
Властивості полімерних композицій на основі бутадієн-стирольного каучука з різним вмістом
алюмосилікатних порожнистих мікросфер
За основу для досліджень було обрано полімерні композиції на основі бутадієн-стирольного каучука
з різним вмістом алюмосилікатних порожнистих мікросфер.
Введення до складу бутадієн-стирольного каучука від 1 до 8 масових відсотків алюмосилікатних
порожнистих мікросфер сприяє зменшенню рядадеформаційно-міцнісних характеристик. Так умовна
міцність при розтягу зменшується від 18,4 МПа до 10-14 МПа, опір до роздирання з 64,7 кН/м до 34,8кН/м,
відносне подовження з 490 % до 410 %, ступінь набухання в рідині з 33,3 % до 22,0 %. Майже не
змінюється твердість за Шором (60-63 умовних одиниць), щільність (1085 – 1075 кг/м3), залишкове
подовження (20 %).
Несуттєво, але збільшується коефіцієнт теплопровідності (з 0,518 Вт/(м·К) до 0,607 Вт/(м·К))
(табл. 1). В основному змінення значень наведених характеристик носить монотонний характер.
Таблиця 1 – Властивості полімерних композицій на основі бутадієн-стирольного каучука з вмістом
АСПМ (мас. % на 100 г гумової суміші)
Вміст наповнювача
0
1
2
4
Технологічні характеристики
Усадка за товщиною, %
13.4
15.1
26.9
11.8
Твердість (за Шором), ум. од.
60
61
60
61
3
Щільність, кг/м
1085.1
1079.5
1075.2
1061.9
Ступінь набухання в рідині за 24год., %
33.3
26.2
26.8
20.3
Деформаційно-міцнісні характеристики
Відносне подовження, %
490
510
460
430
Залишкове подовження, %
20
20
20
20
Умовна міцність при розтягу, МПа
18.4
18.4
17.1
10.7
Опір до роздирання, кН/м
64.7
61.1
67.6
61.0
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К)
0.518
0.522
0.587
0.597
Показник

8
9.6
63
1085.2
22.0
410
20
14.1
34.8
0.607

Дещо інший характер спостерігається при дослідженнях на абразивне зношування бутадієнстирольної групи гумової суміші з різним вмістом алюмосилікатних порожнистих мікросфер (рис. 1).
При відсутності наповнювача інтенсивність абразивного зношування складає 301,6 мм 3.
Введення до складу бутадієн-стирольного каучуку вже 1 мас. % алюмосилікатних порожнистих
мікросфер сприяє стрімкому зниженню величини інтенсивності зношування до 172,7 мм3.
Подальше збільшення кількості алюмосилікатних порожнистих мікросфер у межах від 2 до 8 масових
відсотків сприяє стабілізації значень інтенсивності зношування на монотонно низькому рівні.
Що стосується коефіцієнту тертя, то він суттєво не змінювався і мав однаково стабільні значення при
дослідженнях усіх композицій (рис. 1).

Рисунок 1 – Залежності інтенсивності абразивного зношування (І) та коефіцієнту тертя ƒтр
бутадієнстирольної гуми з різним вмістом алюмосилікатних порожнистих мікросфер
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Такий характер зношування можна пояснити тим, що алюмосилікатні порожнисті мікросфери, які
знаходяться на поверхні тертя, слугують своєрідним захисним екраном від подальшого зношування. До
речі, аналогічний ефект спостерігався і при газоабразивному зношуванні еластомерів. Мікрофотографії
поверхонь тертя показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Мікрофотографії поверхонь тертя бутадієн-стирольного каучуку з вмістом алюмосилікатних
мікросфер (мас. %): а) 0% б) 1%; в) 2%; г) 4%; д) 8%.
Властивості полімерних композицій на основі нітрильногокаучука
з різним вмістом алюмосилікатних мікросфер
Для подальшого вивчення попередньо встановленого екрануючого ефекту було обрано нітрильний
каучук, вироби з якого в основному застосовуються при виготовленні транспортерних стрічок поточномеханізованих ліній.
Розглянувши деформаційно-міцнісні характеристики нітрильної гуми та композицій з
алюмосилікатними порожнистими мікросферами, можна константувати, що вони в основному носять
стабільно-монотонний характер. Так, відносне подовження зменшується у межах 270 – 230 %, умовна
міцність при розтягу 11,5 – 8,9 МПа, опір до роздирання 26,5 – 29,3 кН/м, твердість за Шором 73 – 68
3
умовних одиниць, щільність 1216 – 1190 кг/м . Величина залишкового подовження є стабільною і складає
20 %. Дещо збільшується коефіцієнт теплопровідності з 0,381 до 0,427 Вт/(м·К). Тобто складається таке
враження, що первинна структура гуми та композиційних матеріалів на її основі як би заморожена, що є
характерним для протекторних гум (табл. 2).
Таблиця 2 – Властивості полімерної композиції на основі нітрильногокаучука з вмістом АСПМ
(мас. % на 100 г гумової суміші)
Вміст наповнювача, мас.%
0
1
2
4
Технологічні характеристики
Усадка за товщиною, %
10.3
4.6
6.0
5.7
Твердість (за Шором), ум. од.
73
68
71
70
Щільність, кг/м3
1216.1
1190.8
1191.7
1205.0
Ступінь набухання в рідині за 96год., %
24.2
23.8
23.1
16.9
Деформаційно-міцнісні характеристики
Відносне подовження, %
270
270
270
250
Залишкове подовження, %
20
20
20
20
Умовне напруження при подовженні100%, МПа
5.5
6.0
5.4
5.0
Умовна міцність при розтягу, МПа
11.5
11.3
11.1
10.2
Опір до роздирання, кН/м
26.5
29.3
26.0
27.3
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К)
0.381
0.390
0.399
0.418
Показник

8
7.6
68
1210.6
16.9
250
20
4.4
8.9
27.5
0.427

Саме цим можна пояснити монотонну стабільність значень інтенсивності абразивного зношування та
коефіцієнт тертя полімерних композицій на основі нітрильногокаучука з вмістом алюмосилікатних
порожнистих мікросфер у межах від 1 до 8 масових відсотків (рис. 3).
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Рисунок 3 – Залежності інтенсивності абразивного зношування (І) та коефіцієнту тертя (ƒтр) нітрильної гуми
з різним вмістом алюмосилікатних порожнистих мікросфер
Крім того, достатньо велика твердість нітрильної гуми (до 73 одиниць за Шором) та порівняно низькі
значення деформаційно-міцнісних характеристик (умовна міцність при розтягу, опір до роздирання,
відносне подовження тощо) не сприяють локалізації мікросфер на поверхні та їх сегрегації у
приповерхневому шарі. Мікрофотографії поверхонь тертя показано на рис. 4.

Рисунок 4 – Мікрофотографії поверхонь тертя нітрильного каучуку з вмістом алюмосилікатних мікросфер
(мас. %): а) 0% б) 1%; в) 2%; г) 4%; д) 8%.
Висновок
Для проведення досліджень на абразивне зношування на спроектованій машині тертя було обрано
полімерні композиції на основі бутадієн-стирольного інітрильногокаучуків з різним вмістом
алюмосилікатних порожнистих мікросфер, та пояснено поведінку цих матеріалів під час процесу
абразивного зношування.
Встановлено, що введення до складу бутадієн-стирольного каучуку від 1 до 8 мас. %
алюмосилікатних порожнистих мікросфер сприяє стрімкому зниженню величини об‘ємного зношування до
3
140-160 мм .Такий характер зношування можна пояснити тим, що алюмосилікатні порожнисті мікросфери,
які знаходяться на поверхні тертя, слугують своєрідним захисним екраном від подальшого зношування
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Виктор Заика, Михаил Рабиковский,
Виктор Шершуков, Валентин Короткин
(Минск, Республика Беларусь)
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Исследования надежности в спорте свидетельствуют, что она обеспечивается высоким уровнем
развития и стабильности физических, технических, тактических и психологических компонентов
подготовленности спортсменов [1, 2, 3, 4, 5 и др.]. Все случаи снижения результативности в условиях
соревнований следует рассматривать как отказы в работе, характеризующие ненадежную деятельность
спортсмена [2]. Надежность в тяжелой атлетике количественно можно определить как отношение числа
успешных попыток n к общему числу N выполненных попыток в данном движении: H=n/N.
Проблема соревновательной надежности чрезвычайно важна в тяжелоатлетических видах спорта,
прежде всего в силу выраженности психологического фактора [2]. В условиях современного спорта, когда
спортсмены часто оказываются примерно на одинаковом уровне физической, технической и тактической
подготовки, приобретает особую значимость психологическая готовность к спортивной деятельности,
которая проявляется в соревновательной надежности [3]. Для обеспечения соревновательной надежности
особое значение имеют ее психологические составляющие: долговременная выносливость, выносливость
к экстренному напряжению и перенапряжению, помехоустойчивость, спонтанная отвлекаемость, реакция
на непредвиденные раздражители, переключаемость, устойчивость к действию факторов среды.
Выделяются структурно-системный, функциональный и информационный компоненты психологической
надежности спортсмена в экстремальных условиях спортивной деятельности.
Под соревновательной надежностью понимается – системное, интегральное качество личности,
обеспечиваемое сформированными профессионально важными качествами (ПВК), позволяющее
спортсмену эффективно выступать в течение требуемого времени на ответственных соревнованиях [3].
Исследование профессионально важных качеств лежащих в основе соревновательной надежности
и их формирование одна из важнейших задач представленной проблемы. Повышая уровень
профессионально важных качеств спортсменов-тяжелоатлетов можно без значительного отрицательного
влияния на самочувствие и дальнейшую работоспособность получить дополнительный рост их
профессионального мастерства.
Ведущим показателем соревновательной надежности тяжелоатлета является высокая
результативность соревновательной деятельности. В процессе анализа констатирующего эксперимента
проведенного с мужчинами-тяжелоатлетами (n=17) и женщинами-тяжелоатлетами (n=14) (квалификация –
МС, МСМК, ЗМС) выявлены статистически значимые отрицательные взаимосвязи (p<0,05-0,01)
показателя соревновательной надежности по экспертным оценкам с показателями выполнения
смешанного поиска черных и красных чисел с активными помехами.
Представленные результаты свидетельствуют о значении такого профессионально важного
качества как эмоциональная устойчивость для соревновательной надежности спортсмена. У более
эмоционально устойчивых спортсменов показатели соревновательной надежности оказались выше.
Изучение особенностей эмоциональной устойчивости у спортсменов-тяжелоатлетов высокой
квалификации показало, что длительные занятия спортом не обеспечивают в полной мере развития этого
профессионально важного качества. Образовавшееся противоречие между недостаточным уровнем
эмоциональной устойчивости тяжелоатлетов высокой квалификации и требуемым показывает, что оно не
может быть решено только лишь средствами физической, технической и тактической видов подготовки.
Разрешение подобного противоречия возможно с внедрением в практику адекватных средств и методов
психолого-педагогической подготовки.
Спортсмен-тяжелоатлет должен быть вооружен средствами саморегуляции психических состояний,
формирования профессионально важных качеств и психической реабилитации после нагрузок. В
процессе саморегуляции соревновательных состояний спортсмену важно обратить особое внимание на
предупреждение возможного неблагоприятного влияния внешних и внутренних помех (реакция зрителей,
влияние соперников, необъективного судейства, непривычной обстановки соревнований, неуверенность
тренера, боязнь получения травмы, оценка своей спортивной (технической, физической, тактической)
подготовленности и т.д.).
Разнообразные формы и методы психолого-педагогической подготовки включают в себя как
моделирование, с отработкой при этом необходимых действий, так и формирование, тренировку и
совершенствование профессионально важных качеств. Применение разработанной педагогической
технологии позволяет использовать оба направления, которые должны реализовываться в соответствии
с принципом индивидуализации [3], что дает возможность диагностики, формирования,
совершенствования, корригирования соревновательной надежности, как интегрального профессионально
важного качества спортсмена-тяжелоатлета.
Оценка уровня надежности должна проводиться на основе интеграции биомеханических, медикобиологических, психологических факторов. При этом вклад психологической составляющей в
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соревновательную надежность обычно имеет решающее значение.
Формирование соревновательной надежности спортсменов-тяжелоатлетов высокой квалификации
целесообразно проводить с учетом их индивидуально-психологических особенностей на основе
мониторинга результатов выступлений и динамики изменения стратегий поведения и уровня
сформированности профессионально важных качеств.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИТЕМНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Сучасні умови соціально-економічного розвитку вимагають нового підходу до формування здорового
способу життя у студентської молоді. Метою формування здорового способу життя у педагогічному вузі є
зміцнення здоров‘я, виховання фізичної культури студента та здатність реалізовувати її у соціальнопрофесійній, фізкультурно-оздоровчій діяльності та в сім‘ї.
Процес формування здорового способу життя передбачає вирішення таких виховних, розвиваючих
та оздоровчих завдань:
- виховання потреби у фізичному вдосконаленні та здоровому способі життя;
- формування системи теоретичних знань і практичних навичок в галузі фізичної культури;
- забезпечення необхідного рівня професійної готовності майбутніх спеціалістів, що включає фізичну
підготовленість, тренованість, працездатність, розвиток професійно-значущих фізичних якостей та
психологічних здібностей;
- повноцінне використання засобів фізичної культури для профілактики захворювань, збереження і
зміцнення здоров‘я, оволодіння навичками самоконтролю у процесі фізкультурно-спортивних занять;
- залучення студентів до активної фізкультурно-оздоровчої діяльності із засвоєнням цінностей
фізичної культури і набуттям досвіду її використання з метою всебічного розвитку особистості [2, 5].
Однак існуюча система фізичного виховання та формування здорового способу життя студентів не
дозволяє у повній мірі вирішувати поставлені завдання. Причинами такого стану справ є: недостатня
кількість закінчених науково-дослідних робіт з даної проблеми, мало педагогічних кадрів, які ставлять за
мету не тільки освітні,але й оздоровчі завдання; недостатня матеріальна база, обладнана сучасними
приладами для експрес-діагностики ефективності педагогічного процесу; не готуються до профілактичної
роботи з використанням засобів фізичного виховання лікарі; погана організація роботи – відомча
відокремленість; відсутність матеріальних стимулів.
До основних недоліків системи фізичного виховання та формування здорового способу життя у
вузах відносяться:
- відсутність єдиного підходу у визначенні структури і змісту тестування. А також оцінки здоров‘я та
фізичної підготовленості студентів;
- недостатня наукова обґрунтованість і добротність складу фізичних вправ, прийнятих як тести
контролю за рівнем розвитку фізичних якостей, рухових умінь та навичок;
- відсутність послідовності у змісті тестування і нормативах оцінки на різних етапах формування
особистості;
- використання у якості нормативів оцінки фізичної підготовленості «норми більшості», яка одержана
в якості середньої величини при кількісному аналізі;
- недостатнє врахування вимог, які ставляться до моторики людини сучасним виробництвом,
збройними силами, умовами життя і т.д.
Для вирішення цих питань важливо удосконалити мотиваційно-потребову сферу студентів і на цій
основі сформувати в них активне та усвідомлене ставлення до фізкультурно-оздоровчих занять та
фізичного вдосконалення [1, 4].
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Особливе піклування вузівських працівників викликають студенти, які поступають на перший курс.
Відмічається, що більшість із них не мають достатньої фізичної та спортивно-технічної підготовленості.
Низький рівень мотиваційно-потребової сфери зумовлений у них поганим знанням питань в галузі фізичної
культури та здорового способу життя, вузькістю фізкультурно-спортивних інтересів. Все це відображається
і на ставленні їх до навчальних і позанавчальних занять фізичними вправами, впливає на успішність і
відвідування занять. Недостатній розвиток фізичних якостей викликає у студентів відчуття невпевненості в
собі, занижену самооцінку, що породжує пасивність і незадоволеність заняттями.
При вивченні динаміки фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів, стану їх здоров‘я у
період навчання в інституті деякі автори вважають, що темпи приросту показників фізичної підготовленості
студентів після 2-го курсу сповільнюються, а на 4-му навіть різко знижуються [3].
У старшокурсників, що припинили обов‘язкові заняття з фізичного виховання і не займаються
самостійно фізичною культурою і спортом, чітко спостерігається зниження фізичної працездатності та
погіршення стану здоров‘я. У зв‘язку з цим особливо хвилює факт зменшення кількості студентів, які
самостійно займаються у вільний час різними видами фізичної культури і спорту [6].
Очевидно, систематична фізкультурно-оздоровча робота з основною масою студентів ведеться не
на відповідному рівні. У більшості вузів України фізичним вихованням на старших курсах продовжує
займатися лише та незначна частина студентів, яка досягла певних успіхів у тому чи іншому виді спорту.
Більшість же студентів стоїть осторонь від занять фізичною культурою і спортом, тобто планомірна робота
кафедр фізичного виховання та спортивних клубів на ділі зводиться до вузької спортивної підготовки
незначної кількості студентів. Це пояснюється тим, що правління спортивних клубів покликане, в першу
чергу, вирішувати завдання організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
позанавчальний час займається, в основному, підготовкою ведучих спортсменів інституту, формуванням
збірних команд для участі у змаганнях і т.д. Як правило, цими питаннями займаються і кафедри фізичного
виховання. Така підміна масово-оздоровчої, навчально-виховної роботи з фізичного виховання
спостерігається нерідко [2].
Слід зазначити, що вирішення даної проблеми в тому, щоб на основі єдиного керівництва,
об‘єднання зусиль всіх зацікавлених організацій добиватись більш гармонійного і повноцінного
використання різних форм фізичного виховання, створюючи цим самим необхідний і достатній руховий
режим.
Пошук резервів для збільшення обсягу рухової діяльності йде, як правило, двома шляхами.
Перший визначаться якістю програмно-нормативних документів вищої школи; тут, в міру
вдосконалення програми, відмічається постійне збільшення кількості годин, відведених на фізичне
виховання. Однак, це вимагає збільшення штатів, розширення спортивної бази вузів.
Другий шлях пов‘язаний з удосконаленням форм організації навчального процесу, збільшення
обсягу рухової активності за рахунок більш вузької спеціалізації іпідвищенням моторної щільності занять,
постійним покращенням методики їх проведення з тим, щоб сформувати у студентів звичку до
систематичного використання засобів фізичної культури і спорту в позанавчальний час [2, 4].
Заняття із спортивною спрямованістю, згідно висновкам багатьох спеціалістів позитивно вплинули на
вирішення деяких питань фізичного виховання. Зокрема в умовах спортивної спеціалізації краще
здійснювати періодизацію фізичної підготовки, визначати ступінь засвоєння рухових дій. Все це дозволяє
студентам показувати більш високі спортивно-технічні результати, добиватися виконання розрядних
нормативів. Однак, не можна не відмітити, що побудова навчального процесу на основі спортивної
спеціалізації викликає небезпеку одностороннього, а не комплексного розгляду проблеми. Зокрема деякі
автори вказують, що ця форма занять недостатньо впливає на всебічний фізичний розвиток студентів.
На нашу думку, використання одного із видів спорту, спорідненого із додатковим обсягом вибіркових
фізичних вправ, дозволяє в кінцевому варіанті отримати достатній сумарний результат. У результаті
студенти набувають і всебічного фізичного розвитку і високого ступеню спортивно-технічної
підготовленості.
Про користь комплексного підходу при організації навчально-тренувального процесу говорять
багаточисленні експериментальні дані та інші, які засвідчують те, що при його використанні досягається
гармонійний розвиток людини, при цьому різнобічні навантаження покращують силу, швидкість і
витривалість більшою мірою чим односпрямовані вправи.
Одним із шляхів підвищення ефективності фізичного виховання у вузі є покращення якості
навчального заняття. Практика роботи показує, що ефективність заняття з фізичного виховання в даний
час визначається не вибором одного, хай навіть ефективного методу, а використанням комплексу методів і
прийомів, вмінням їх організувати, що дозволяє отримати максимальний результат.
Основною формою цілеспрямованого використання фізичної культури і спорту у вищій школі є
обов‘язкові навчальні заняття. Однак вони не забезпечують якісного вирішення завдань фізичного
виховання та формування здорового способу життя в студентському середовищі.
В результаті дослідження було встановлено:
1. У навчально-виховній роботі викладачі кафедр фізичного виховання недостатньо використовують
форми, методи і прийоми підвищення ефективності процесу фізичного самовдосконалення студентів, які б
сприяли їх залученню до ЗСЖ.
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2. Організація навчального процесу недостатньо сприяє формуванню здорового способу життя
студентів. У роботі більшості викладачів фізичного виховання основна увага приділяється лише організації
практичної діяльності студентів, а залучення їх до загартування, раціонального харчування, загальної та
особистої гігієни, дотримання режимних моментів та інших вимог здорового способу життя фактично
випадає з поля зору. В результаті студенти мають слабкі теоретичні знання з фізичної культури, неточні та
неповні відомості про здоровий спосіб життя, його значущість для зміцнення та збереження власного
здоров‘я.
3. Студенти поверхово володіють знаннями, вміннями та навичками проведення оздоровчих заходів
за місцем проживання. Це є однією з основних причин їх пасивності щодо самостійних занять фізичними
вправами і як наслідок – низький рівень здоров‘я та розвитку фізичних якостей.
Аналіз стану фізичного виховання та самовиховання студентів засвідчив необхідність корінного
покращення у вузах оздоровчої роботи зі студентською молоддю, виявлення умов формування у неї
здорового способу життя як компоненту соціальної активності.
Крім вищезазначеного, особливу увагу слід зосередити на наступному:
- вирішення проблеми формування здорового способу життя і фізичного вдосконалення студентів
буде можливим лише в тому випадку, якщо вони будуть вирішуватись не тільки засобами фізичного
виховання, але і самовихованням в їх міцній взаємодії;
- перетворення знань з фізичної культури в елементи професійної свідомості майбутнього
спеціаліста, розширення і перебудова їх на науковій основі, формування пов‘язаних з ними відношень і
мотивів пізнавальної і практичної діяльності мають місце тільки тоді, коли знання набувають
особистістного смислу або коли студент пізнає їх суспільну цінність;
- необхідне становлення такої професійної свідомості спеціаліста в структурі якої цінності фізичної
культури актуалізовані, системно організовані і визначають його активну позицію по відношенню до
здорового способу життя, фізичної досконалості, професійної і виховної діяльності.
Таким чином,у сучасній педагогіці проблема взаємодії виховання в залежності із станом здоров‘я
студентської молоді є однією з найбільш актуальних проблем. Враховуючи сучасні умови соціального і
екологічного середовища особливого значення набуває динаміка фізичного стану, як фактору, що
відображає рівень фізичного розвитку, фізичної досконалості організму і здоров‘я студентів.
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Максим Купрєєнко, Ганна Москальова, Микита Чебанов
(Мелітополь, Україна)
РОЛЬ БАСКЕТБОЛУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Фізична активність відіграє важливу роль в становленні міцного фізичного здоров‘я, формуванні
різних рухових здібностей, а також сприяє зміцненню загального емоційного фону, дає психологічну
розрядку і просто приносить задоволення [2]. Студентам закладів вищої освіти (ЗВО) вкрай необхідна
фізична активність: постійні розумові перевантаження, багатогодинне сидіння за книгами, копітка робота
над контрольними та курсовими роботами, нестача сну, - все це призводить до емоційної
нестійкості, зривів і істерик, небажання що-небудь робити далі. І тут на допомогу приходить фізична
культура і спорт [8, 9, 10, 11]. Більшість студентів ЗВО вважають за краще активні види спорту такі як,
футбол, волейбол, пляжний волейбол, баскетбол, ковзани. Дівчата більше перевагу віддають фітнесу,
спортивним танцям і плавання. Юнаки – футболу, баскетболу, походам в тренажерний зал [12].
Баскетбол, саме той вид спорту, який розвиває у людини безліч різних рухових здібностей.
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В процесі гри в баскетбол, розвиваються рухові (фізичні) здібності: швидкісні; Швидкісно-силові
(ривки, стрибки з м‘ячем і без м‘яча, кидки і передачі і т. ін.); витривалість (тривале виконання вправ з
м‘ячем і без м‘яча з різною, часто з високою швидкістю) [5, с. 48].
А так же всілякі поєднання рухових здібностей: «вибухова сила»; силова і швидкісна витривалість.
Система фізичних вправ, заснованих на баскетболі, також надає багатосторонній вплив на розвиток
психічних процесів в організмі студента. Вони покращують сприйняття, увагу, пам‘ять, розвивають уяву і
мислення, що є основою для якісного сприйняття і дотримання правил, і умов як самих вправ, так і гри,
узгодження дій як індивідуального гравця, так і всієї команди в цілому.
Баскетбол спочатку був задуманий в якості гри для студентів, яким просто набридло в зимовий час
року займатися виключно гімнастикою, яка повсюдно була поширена в спортивних клубах, школах, вишах
США XIX століття.
Баскетбол в нашому сучасному розумінні характеризується високим рівнем рухової активності і
великими фізичними навантаженнями. Він поєднує в собі ходьбу, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловлю,
кидки і ведення м‘яча в оточенні безлічі суперників. Баскетбол сьогодні – це не тільки гра, вид спорту, але і
особлива система вправ, що дозволяє виробити певний пласт фізичних навичок у людини [4].
Для студентів вищих навчальних закладів баскетбол є не тільки захоплюючою атлетичною грою,
включеної в навчальну програму університету, але і ефективним засобом фізичного виховання.
Баскетбол як особливо рухлива гра з максимальним рівнем фізичного навантаження вирішує
завдання по зміцненню здоров‘я студентів, розвитку спритності і координації, швидкості реакції, а також
загартовування їх характеру, вихованню духу колективізму і суперництва, відповідальності [13].
Спеціально підібрані ігрові вправи, що виконуються індивідуально, в двійках, трійках, командах,
рухливі ігри та завдання з м‘ячем створюють необмежені можливості для розвитку, перш за все
координаційних здібностей (орієнтування в просторі, швидкість реакції і перестроювання рухових дій,
точність диференціювання і оцінювання просторових, силових і тимчасових параметрів рухів, здатність до
погодженням окремих рухів в цілісні комбінації). Особливістю спортивної гри баскетбол є миттєва зміна
ситуацій, орієнтування в складній рухової діяльності, виконання різноманітної діяльності, виконання
різноманітних рухових дій з м‘ячем і без м‘яча [4].
Розвиток рухових здібностей або навичок – це довгий, складний і копіткий процес, що дозволяє
довести виконання деяких простих актів до автоматизму. За допомогою гри в баскетбол студенти
розвивають такі навички як ведення м‘яча, точна передача м‘яча товаришеві по команді, обхід суперника,
потрапляння в кільце з трьох зон (штрафний, дво-, три- очкової), які оцінюються різною кількістю очок.
Однак щоб ці навички були гранично точні і ефективні у час гри, студентам необхідно мати хоча б базовий
рівень фізичної підготовки.
Основна задача фізичної підготовки це постійне підвищення функціональних можливостей, які
забезпечують зростання спеціальної працездатності студентів, а також досягнення оптимальних
спортивних результатів. Саме фізична підготовка сприяє розвитку швидкості, сили, спритності,
витривалості [12].
Чи не менш важливою особливістю фізичної підготовки є труднощі в відділенні її від інших видів
підготовки, в зокрема від оволодіння спеціальними руховими навичками. Оскільки сила, витривалість,
швидкість не проявляється самі по собі, отже, їх існування можливо тільки в рамках активних дій. Таким
чином, ядро будь-якого рухового навику складають фізичні якості. І ефективність цих рухів залежить не
тільки від правильності їх виконання, але і від ступеня прояву фізичних якостей. Тому фізична підготовка
безпосередньо пов‘язана з оволодінням технікою і тактикою гри в баскетбол і покликана забезпечити їх
оптимальне досягнення [4].
Для студентів, що бажають оволодіти навичками гри в баскетбол, розроблені загальні і спеціальні
методики фізичної підготовки.
Загальна фізична підготовка являє собою комплекс вправ, необхідних для розвитку фізичних
якостей базового характеру або різнобічної фізичної підготовленості і націлені на перехід до майбутньої
більш складної спеціальної фізичної підготовки.
Загальна фізична підготовка включає в себе, перш за все:
- різнобічний фізичний розвиток студента;
- зміцнення здоров'я;
- підвищення функціональних можливостей;
- придбання спортивної працездатності;
- розвиток основних фізичних якостей і т. ін.
Спеціальна фізична підготовка це підготовка, спрямована на безпосереднє оволодіння навичками
гри (веденням м‘яча, передачею пасів, закиданням м‘яча в кошик і т. ін.).
Більш того фізична підготовка має спектром засобів, необхідних для досягнення оптимального
результату. Зокрема, це:
- силові і швидкісно-силові вправи загального і спеціального впливу для розвитку сили м‘язів ніг, рук і
тулуба;
- вправи загального і спеціального впливу для розвитку витривалості (швидкісній і швидкісносиловій);
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- вправи загального і спеціального впливу для розвитку швидкості і швидкості пересування
(швидкість є ключовим елементом в баскетболі, а також є однією з найважливіших якостей баскетболіста;
- вправи загального і спеціального впливу для розвитку спритності (спритність
це досконала
координація, підконтрольність дій в відповідно з змінюється обстановкою гри;
- вправи загального і спеціального впливу для розвитку гнучкості (чим більше амплітуда рухів
окремого гравця, тим ефективніше гра всієї команди) [14].
Таким чином, неможливо розвинути рухові здібності без відповідної фізичної підготовки, яка є
серцевиною фізичних навичок.
Для студентів закладів вищої освіти фізична активність є непросто способом підтримати форму, але
і засобом емоційного розвантаження, і зарядом енергії [6, с. 97; 7, с. 39]. Гра в баскетбол саме є таким
засобом. Більш того баскетбол розвиває у студентів цілий комплекс корисних рухових здібностей, таких як
швидка передача м‘яча, обхід суперника, потрапляння м‘ячем в кошик і т. ін. [1]. Також фізичні вправи,
засновані на даній грі сприяють підтримці і поліпшенню фізичної форми студентів, позитивно впливають на
їх здоров‘я.
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Олена Омельченко, Максим Сідак
(Дніпро, Україна)
АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ ДИСТАНЦІЇ СПОРТСМЕНАМИМ НА ЧЕМПІОНАТІ ЕВРОПИ
«EUROPEAN ROWING INDOOR CHAMPIONSHIPS»
Весловий тренажер «Concept 2» створений в 1981 році братами Пітом і Діком Дрейсігакерамі, які
поставили собі за мету створити тренажер для підтримки спортивної форми спортсменів-веслувальників в
підготовчому періоді. Весловий тренажер «Concept-2» став відмінним «сухопутним» імітатором
справжнього веслування. Дане обладнання було просто «приречене» на популярність серед спортсменів
різного рівня. Тренажер виручив професійних спортсменів і використовується в спортивних залах і фітнесклубах, реабілітаційних відділеннях госпіталів і в центрі підготовки астронавтів NASA [1, 5, 6].
В основі «Concept 2» лежить використання опору повітря, що дає повну ілюзію ковзання по водній
гладі і допомагає спортсмену розкрити всі свої можливості, в тому числі відточити техніку веслування,
розвинути координацію рухів, силу і гнучкість. «Concept-2» поклав початок новому виду спорту, якому
властиві жорстка конкуренція, з одного боку, і дух розваги - з іншого. Сьогодні проходить 35 чемпіонатів по
«сухому веслуванню» в Європі і більше 120 в світі [2, 3, 4].
В січні 2020 року в Чехії (Прага) проходив Чемпіонат Європи з веслування на «Concept 2», в якому
приймала участь команда українських спортсменів. Це обумовило наш інтерес до цієї події.
Завдання дослідження:
1. Зробити аналіз проходження змагальної дистанції 2000 м спортсменами на ергометрі
«Concept 2».
2. Дослідити показники темпу та швидкості проходження дистанції.
3. Провести порівняльний аналіз показників спортсменів.
Методи та організація дослідження. Для рішення поставлених завдань нами були використані
наступні методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, аналіз протоколів змагань, дані інтернет
сайту «Regatta.time-team.nl».
Для аналізу показників нами було вибрано проходження змагальної дистанції 2000 м чоловіками до
23-ти років.

Рис.1. Проходження змагальної дистанції спортсменом збірної Чехії (1 місце).
На рис.1. показано що, спортсмен Ян Потушек протягом всієї дистанції 2000 м підтримував темп 33.5
гребків за хвилину, що дало змогу одержати золото. Протягом всієї дистанції спортсмен підтримував
однаковий час проходження 500 метрів, цей час становив 1.28-1.29 хв.
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Рис.2. Проходження змагальної дистанції спортсменом збірної України.
На рис.2. показано проходження змагальної дистанції спортсменом збірної України Іллею Карповим.
Протягом всієї дистанції 2000 м підтримував темп 36.7 гребків за хвилину. Темп срібного призера був
вищим за темп спортсмена, який посів перше місце. Протягом всієї дистанції спортсмен показував різний
час проходження 500 метрів, цей час становив від 1.28-1.33.3 хв. З графіку видно що, швидкість
проходження дистанції стала збільшувались вже на другому відрізку 500 м.

Рис.3. Проходження змагальної дистанції спортсменом збірної Чехії (3 місце).
На рис.3. показано проходження змагальної дистанції спортсменом збірної Чехії Габріелем
Махлером. Протягом всієї дистанції 2000 м весляр підтримував темп 34.7 гребків за хвилину. Темп
бронзового призера був нижчим за темп спортсмена, який посів друге місце. Протягом всієї дистанції
спортсмен показував також різній час, він становив від 1.30.7-1.31.4 хв.
Висновки:
1. Під час проведення досліджень було проаналізовано проходження змагальної дистанції 2000 м
спортсменами на ергометрі «Concept 2».
2. Вивчено показники темпу та швидкості проходження змагальної дистанції веслярами на
чемпіонаті Європи «European rowing indoor championships».
3. Під час проведення досліджень було визначено, що у спортсмена, який здобув золото, показники
темпу протягом усієї дистанції були найнижчі, але показники швидкості були найвищі. У спортсмена, який
посів друге місце показники темпу були найвищі, але швидкість проходження дистанції була нижча, ніж у
першого спортсмена. Показники темпу спортсмена, який посів третє місце були середніми у порівнянні з
показниками перших двох спортсменів, а швидкість - найнижча серед показників усіх трьох спортсменів.
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН
В статті розглянуто роль держави у формуванні та удосконаленні сфери фізичної культури і спорту
як важливого чинника здоров‘я. Досліджено питання впливу фізичної культури на здоров‘я сучасної
людини. Визначено взаємозв‘язок між фізичною активністю людини та станом її здоров‘я, основні
закономірності збереження якісного способу життя і здоров‘я громадян України. Зазначено, що
пріоритетним завданням сфери є виховання національних традицій прихильності до оздоровчої рухової
активності як важливого компонента здорового способу життя особистості. Акцентовано увагу на тому, що
передусім необхідно активізувати фізкультурно-оздоровчу діяльність різних верств населення за місцем
проживання. Спортивні школи, спортивні та оздоровчі клуби, фітнес-центри, які нині функціонують, повинні
стати передовою ланкою у вирішенні поставлених завдань.
Незважаючи на заходи щодо пропаганди та формування здорового способу життя, які вживаються з
боку державних і громадських структур, на сьогодні в Україні значних позитивних зрушень у покращенні
фізичної, духовної, психічної, соціальної складових здоров‘я населення не відбувається.
На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура – це самостійна і особлива галузь
загальної культури, яка спрямована головним чином на зміцнення здоров‘я людини, продовження її
творчої активності та життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного й гармонійного розвитку і
використання набутих якостей у суспільній, трудовій та інших видах діяльності [1].
Відомо, що систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню хвороб, покращують
імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій усіх систем і органів людського організму.
Найбільш позитивний результат дають заняття фізичними вправами, які спрямовані на покращення
діяльності серцево-судинної, дихальної, нервової та інших систем. Однак слід пам‘ятати, що фізичні
вправи мають оздоровчий ефект тільки у разі їх правильного підбору відповідно до захворювання та
правильного їх дозування. При цьому також потрібно враховувати вік, стать, фізичну підготовленість і
працездатність, функціональні можливості організму, тяжкість захворювання тощо.
Фізична культура і спорт – дієві засоби для виховання всебічно гармонійного розвитку особистості,
які поєднують у собі освітню, оздоровчу, виховну та інші ланки. Зв‘язок розумового виховання з фізичною
культурою і спортом багатосторонній. На заняттях фізичними вправами набуваються знання про
раціональний спосіб виконання рухових дій, застосування їх у тому чи іншому виді діяльності. Заняття
фізичною культурою і спортом допомагають розвитку пам‘яті, особливо рухової та зорової, удосконаленню
уваги, її точності та якості [2].
Питання взаємозв‘язку здоров‘я людини і регулярних занять фізичною культурою і спортом
досліджувало багато вітчизняних науковців.
Аналіз наукових джерел та нормативних документів, джерел державної статистичної звітності
свідчить про наявність і розвиток таких негативних тенденцій у фізкультурно-спортивному русі:
1. Недооцінка ролі масової фізичної культури і спорту в соціальному розвитку суспільства,
гармонійному удосконаленні особи, утвердженні здорового способу життя.
2. Зменшення питомої ваги позанавчальних занять з фізичного виховання в середніх
загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах та обов'язкових занять у вищих навчальних
закладах.
3. Руйнування ефективних форм організації фізкультурно-оздоровчої роботи в трудових колективах,
за місцем проживання, в місті та на селі. Значне скорочення штатних фізкультурно-спортивних працівників.
4. Недостатня державна підтримка провідних спортсменів, здатних демонструвати високі
міжнародні досягнення, незадовільне забезпечення сучасними засобами підготовки національних збірних
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команд і резерву, невідповідність матеріально-технічної бази та інвентарю міжнародним стандартам, що
може призвести найближчим часом до значного відставання спорту вищих досягнень від світового рівня.
5. Комерціалізація фізкультурно-спортивної галузі та виділення професійного спорту в окрему
сферу.
6. Значне відставання фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи особливо
в сільській місцевості.
7. Зменшення державних інвестицій на утримання, реконструкцію і будівництво фізкультурноспортивних об'єктів, виробництво спортивного одягу і взуття, інвентарю і обладнання, руйнування
матеріально-технічної бази, її використання не за призначенням, підвищення цін на фізкультурнооздоровчі та спортивні послуги.
8. Неналежне фінансування наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту та підготовки
науково-педагогічних кадрів.
9. Зниження інтересу профспілкових та інших громадських організацій до проблем розвитку фізичної
культури і спорту [3].
Враховуючи стан та основі напрями розвитку фізичної культури і спорту в Україні, головною метою
на сучасному етапі є створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційнотехнічних умов та забезпечення антикризових заходів щодо підвищення життєздатності сфери фізичної
культури і спорту, її реформування в ході адаптації до ринкових відносин.
Здоров‘я – це гармонійна єдність фізичних, психічних і професійних функцій людини, що сприяє
оптимальній реалізації її можливостей у різних видах трудового і суспільного життя. Абсолютно чітко
вимальовується і кореляційний взаємозв‘язок між станом здоров‘я, здоровим способом життя і здоровим
стилем життя [4].
На думку сучасних учених, під здоров‘ям мається на увазі гармонійна єдність обміну між організмом і
довкіллям, результат якого – нормальна робота всіх органів і систем людини. Критеріями здоров‘я можна
вважати нормальний стан нервової, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, опорнорухового і ендокринного апарату, мобільність, високий рівень адаптації до негативних чинників
зовнішнього середовища. Багато біологів і філософів пов‘язують стан здоров‘я із сенсом життя, високою
соціальною значущістю, творчою цілеспрямованістю людини, задоволенням, оптимізмом, бажанням
працювати.
Результати досліджень здоров‘я людини та чинників, що впливають на його стан, показують, що
здоров‘я людини залежить від: стану медицини – на 10%; впливу екологічних чинників – на 20–25%;
генетичних чинників – на 20%; умов і способу життя – на 50%.
У період сьогоднішніх соціально-економічних реформ різко зросло значення гігієни – науки про
здоров‘я, про засоби і методи його збереження, зміцнення і запобігання негативному впливу на нього
чинників довкілля. До гігієнічної регламентації схильні будь-які форми трудової, навчальної, спортивної,
культурної діяльності людини, і, як наслідок, гігієна вивчає умови праці, побуту, відпочинку, одягу,
харчування, заняття спортом, фізичною культурою, що, у свою чергу, зобов‘язав гігієнічну науку глибоко
пізнавати стан ґрунтів, повітря, клімату і мікроклімату. Під здоровим способом життя розуміються
використовувані форми повсякденної життєдіяльності, які відповідають гігієнічним принципам, підсилюють
адаптивні можливості організму людини, сприяють відновленню, підтримці і розвитку його резервних
рівнів, а також виконанню професійних функцій. Стаття 49 Конституції України від 28 червня 1996 р.,
зокрема, стверджує: ―Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує
санітарноепідемічне благополуччя‖. Охорона здоров‘я, забезпечення умов для здорового способу життя,
ефективних санітарно-гігієнічних заходів віднесені до переліку основних прав громадян України, які
захищаються державою на підставі конституційних положень відповідно до міжнародних стандартів.
Одним із найважливіших напрямів державної політики в Україні є створення умов для забезпечення
здоров‘я громадян, про що свідчить затвердження державних програм розвитку фізичної культури та
спорту. Необхідність прийняття цих документів зумовлена стійкою тенденцією до зниження рівня здоров‘я
різних верств населення, що спостерігається останніми роками. Особливо гостра ситуація з погіршенням
стану здоров‘я серед учнівської молоді. Так, захворюваність, що пов‘язана з порушенням постави, зросла
у 1,5 рази, захворюваність шлунково-кишкового тракту – у 1,4 рази, захворюваність ендокринної системи –
у 2,6 рази.
За оцінками фахівців, зростання рівня захворюваності молоді безпосередньо пов‘язано зі зниженням
їх рухової активності, що спричинена передусім недостатньою реалізацією комплексного підходу до
організації системи фізичного виховання, яка повинна об‘єднувати в єдину систему урочну форму
навчання та всі позанавчальні фізкультурно-оздоровчі й спортивно-масові заняття в навчальних закладах,
та перенавантаженістю навчальних планів. Отже, для покращення здоров‘я молоді та подолання
негативної тенденції щодо захворюваності слід створити умови, які б забезпечували формування потреби
в здоровому способі життя та сприяли вихованню соціально активного громадянина. Створення таких умов
є одним із найважливіших напрямів державної політики України [5].
В Україні набуває поширення міжнародний рух "Спорт для всіх", який розглядає фізкультурні заняття
як невід‘ємне право кожного громадянина, незалежно від етнічних, вікових, статевих відмінностей,
соціального статусу і можливостей. Це нове досягнення світового суспільства, яке має прихильників у
багатьох країнах, спрямоване на зміцнення здоров‘я і розвиток фізичної підготовленості населення за
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допомогою спортивних та рекреаційних видів оздоровчої рухової активності. Постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2003 р. ғ 49 в країні розпочалося утворення Всеукраїнського, обласних,
районних та міських центрів фізичного здоров‘я населення "Спорт для всіх".
Для активізації руху "Спорт для всіх" необхідно виконати державними та громадськими організаціями
низку практичних заходів. Насамперед необхідно активізувати фізкультурно-оздоровчу діяльність різних
верств населення за місцем проживання. Спортивні школи, спортивні та оздоровчі клуби, фітнес-центри,
які нині функціонують, повинні стати передовою ланкою у вирішенні поставлених завдань. У проекті
Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту зазначено, що пріоритетним завданням сфери
є виховання національних традицій прихильності до оздоровчої рухової активності як важливого
компонента здорового способу життя особистості. Кожен громадянин держави має усвідомити необхідність
докладання максимальних зусиль у використанні доступних засобів фізичної культури для підвищення
своєї фізичної підготовленості, функціональних можливостей організму, зміцнення здоров‘я, профілактики
захворювань; організації активного дозвілля, сприяння успішній соціалізації на всіх етапах життєдіяльності.
В останні роки в Україні здійснюються заходи, спрямовані на формування та вдосконалення сфери
фізичної культури і спорту. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту та Цільова комплексна
програма "Фізичне виховання – здоров‘я нації", які реалізувались наприкінці минулого та на початку нового
століття в Україні, визначили організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її
функціонування в нових соціально-економічних умовах.
Однак, незважаючи на це, нинішній рівень розвитку фізичної культури у нашій країні не задовольняє
суспільство за багатьма показниками. Недооцінюються її можливості у формуванні здорового способу
життя та зміцненні здоров‘я громадян, профілактиці шкідливих звичок, передусім серед молоді, та у
розв‘язанні інших важливих соціально-економічних проблем. Нагальним залишається питання
забезпечення оптимальної рухової активності в структурі життєдіяльності та дозвілля громадян.
Фізична культура – це сукупність досягнень суспільства у створенні та раціональному використанні
спеціальних засобів, методів і умов цілеспрямованого вдосконалення людини. Головними показниками
розвитку фізичної культури на нинішньому етапі розвитку нашої держави є рівень здоров‘я, фізичний
розвиток та підготовленість різних верств населення [6, 7].
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TRAINING FOREIGN LANGUAGE: ANDRAGOGIC APPROACH
The paradigm of modern education involves updating educational activities, implementation of new
principles, new aspects and guidelines. Orientation on lifelong learning principles starts from young students and
considers the further categories of those involved in education, who are adults. Up-to-date requirements for the
quality of training include, in particular, knowledge of a foreign language.
English, which serves as a medium for international communication, including professional, scientific, etc.,
is one of the aspects of education, e.g. in medical university. Especially for adults who are professionals or are
being trained to become professionals in various fields of medicine, foreign language training is a component
which is necessary to expand the range of individual, social, professional and career opportunities. These skills
for adults have becoming important for establishing and developing interpersonal, intercultural contacts and gain
new knowledge and experience.
The objective of the work is to elucidate peculiarities of teaching English in the medical university for
different groups of learners considering andragogic approach [1; 4; 5].
Thus, it is important to involve the andragogic aspect to the teaching English professionals, such as
medical students, postgraduate medical students, those taking a Master degree training, etc. Now the courses of
English involve not as it used to be traditionally first-year and second-year students, but also third- and senioryear students who study English as an elective course. The value of English as a foreign language is supported
currently by the state exam for the third year students which includes English-medium subtest.
It also emphasizes the need for the trainers to consider both definite andragogic features and professional
integration of the university subjects aiming to succeed in adjusting the syllabuses and material for the specificity
of adult learners in professional field. So, some concepts connected with pedagogy and andragogy should be
clarified.
Generally, the term ‗pedagogy‘ is applied to mean the art of teaching. Merriam Webster dictionary says that
the word ‗pedagogy‘ means simply ‗teaching‘. We know that the word pedagogy originates from Greek word
‗paidagogos‘ (‗paidos‘ – child and ‗agogos‘ – leader). The word ‗pedagogue‘ is defined as ―the art, science, or
profession of teaching especially: education‖. Pedagogical training is ―what everyone majoring in education
receives‖ [3].
It is interesting to assess the further explanation of the origin of the term in Merriam Webster which
includes the following: ―Since in Greek ‗agogos‘ means a ‗leader‘, ‗paidagogos‘ were a celebrity who led boys to
school and back, but also taught them manners and tutored them after school‖ [3].
Now it is obvious that the word ‗andragogy‘ is much newer than ‗pedagogy‘, because at first, the art of
teaching was understood as referring for education of children.
If we study the definition of ‗andragogy‘, we could find the following definition: ―the art or science of
teaching adults‖ [3].
For the first time, the term was used by the German education historian, high school teacher Alexander
Kapp in 1833 to refer to science that studies the problems of adult education. Theoretically, this field was outlined
as an independent science in the 70-80s of the previous century by American scholar M. Knowles (―Andragogy,
not pedagogy‖).
The foundations for this field of science were followed by English scientist P. Jarvis, American R. Smith,
Nottingham University young scientists et al.
The basics of the andragogic model of learning were formulated by Malcolm Sheppard Knowles in 1970-s
in his work on Andragogy. So, the development of this field of pedagogical science is also connected with the
names of such scientists as A. Knox, J. M. Peters, V. C. X. Wang et al. [4; 5].
Characterizing the similarities and differences between the children and adults in teaching approaches,
needs, objectives, a famous linguist and philosopher A. Maslow mentioned that adults and children also deserve
the attention of the deduced by A. Maslow pattern: the period of adulthood is characterized by the growth of age
differences in the differences of individual.
The authors (V.Onopriyenko) state that andragogy is a part of pedagogy that studies the stimulation and
direction of adult education processes [1, p. 29].
The researchers define the difference of the education of adults from the education of children and
adolescents [2; 4; 5]. They found that these ways are based on different past experiences and on different levels
of reactions. As for the past experience in adults, it is assessed as much greater than in children and teenagers.
The study of mental reactions showed that adults remember the material somehow worse, or to be exact, in a
different way. Mental response to a new material is characterized by situational thinking by analogy, established
stereotypes and attitudes, and behavior. M. Knowles mentioned that an adult is a mentally mature person (as far
as he or she is responsible for his / her own life) that performs a certain social function in society [1].
Andragogy has its practical educational function, so these peculiarities should be used in teaching foreign
language at the university.
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Adult education today plays an important role in the development of society and the individual. Among the
functions of andragogy I.A. Ziazun, V. V. Oliinyk, V. Onopriienko, N.G. Protasova, and other Ukrainian
researchers say that the main task of andragogy is the formation of topical competencies in adults applied for a
rather limited period of time (which is very important for this category of people) [1, p. 29].
The role for pedagogues who work with adult learners is to identify ways of aid which can be given to the
students in order to maximize their learning opportunities.
Nowadays, adult education is becoming increasingly important in the European and world space as an
important component of lifelong learning. The importance of the socio-cultural component in the training of the
adult learners is determined by the fact that education becomes a determining factor in both professional and
personal development of such students. Andragogic model of education has been described in some works of the
experts in pedagogy and andragogy, and this model is an important methodological base to build a system of
lifelong education at all stages of its development, using andragogic principles of learning. These principles are
guidelines of educational activities for the mentioned cohorts of learners aimed at meeting the social and
individual educational needs of adults.
The specificity of andragogy is that this aspect of training can play a role of a differentiated approach to
adult learning, a particular educational motivation. Under these conditions, the learner determines which forms,
methods, techniques, learning technologies for him are the most optimal.
Thus, for example, for the adults in medical university the purpose is to develop opportunities to obtain new
professional information using English language, to expand the use of the data of meta-analyzes of high-quality
randomized clinical trials, systematic reviews of cohort studies, annotations, bibliographic and other electronic
databases, Internet resources and even more, a wide range of practical resources to use.
All of the teaching activities are designed to involve the topics which are interesting from the professional
point of view for the adult learners. It is crucial that these types of activities are relevant to their age and
educational purpose, motivating and enjoyable, and developing their English language and skills as well. In the
adult classroom a lot of relevant activities could be used.
As we consider the learners as the adults, it should be taken into consideration the specific various aspects
of the language acquisition process for this category. We men that for different categories of adult students
(undergraduates, postgraduates, trainers, etc.) different features in organization and technological communication
are needed. Firstly, each category should be examined before the course starts as for the needs of the course,
the level of English proficiency and target situations for the further use of English. It has to become the basic
guideline for the teachers to create the program for this category. The types of the foreign language future
professional communication which will be necessary, the proportion of the productive and reproductive
component are considered.
As it was mentioned above, some teaching principles and practices for working with adult English language
learners, cognitive and emotional features specific for the age group are to be defined. The available works on the
subject propose to consider the following features of cognition (recognition, decoding, verification, processing,
analysis, formalization) and communicative-emotional features (related to sharing between the subjects of the
interaction of ideas, ideas, interests, goals, motives, needs, feelings, directions, etc.) [4].
It is important to keep the professional orientation of the course of English, because teaching English for
the adults is aimed at specific needs to be met; it refers to specific disciplines, professions and types of activities.
Professional English is a purposeful discipline as students do not learn English just as a general education
discipline, but because they have to use it in their future professional activity. Students learn the language, to
communicate on professional topics and to perform specific service functions implementation in the curricula of
the principle ‗Content and language integrated learning‘ (CLIL), which defines the integrated teaching of the
profile subject and foreign language, paying attention to both the development of professional knowledge and
levels of language proficiency.
One of the central aspect in the adult classroom is teaching professional reading. The created methodology
of reading in English for specific purposes (ESP), as a rule, involves the following steps: pre-text input of
language material to form a topical terminological minimum; independent reading of authentic text; training
classroom reading of the text accompanying by the series of the text exercises to understand the content of the
text; work on the functional and compositional structure of the text for the purpose annotating.
The basic types in training future doctors are scanning and skim reading. The selection criteria must
consider the above mentioned features which are the key ones for the given category of learners. It is based on
the aim to master the skills of reading literature in the specialty. This objective suggests a set of exercises for
working with authentic scientific texts on a specialty, aimed at formation reading skills (pre-text exercises), as well
as the formation of reading skills (post-text exercises). Similar tasks contribute to organization and management
independent work of students, as well as the development of their skills in this kind of speech activity.
As a rule, pre-text exercises include exercises for correlation terms and definitions, and identifying true and
false statements. One of the common training task is to read the text quickly (scan) to find specific acronyms,
terms, or eponyms, names of devices, so on. Post-text exercises can include filling in the gaps in sentences with
words from the text; formation of medical terms; combining parts of sentences taken from the text, so on.
The strategy involves, first and foremost, a communicative competency approach that defines the practical
goal of professional learning and integral learning foreign language, intercultural communication, developing
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intercultural professional foreign language communicative competence. Andragogic aspect should be obligatory
considered in such courses for different categories for adult learners.
A number of peculiarities should be kept in mind while creating the program and the content of the course:
integration of foreign language and professional special training, development of foreign language skills relevant
to a professional level of special subject acquiring, adequate foreign language training material to use it in the
system in the process of professional activity, motivation to use the general and professional competencies of a
specialist and their formation within different training courses, and andragogic aspect of learning a foreign
language, as well. This aspect involves the notion that the process of learning and development of skills,
competencies and abilities of adults has several features. It is related to their active attitude towards their own
learning. Cognitive activity of an adult is selective, and experience influences the quality of perception and
learning of educational material.
Taking into account the psychological characteristics of those who learns plays an important role for more
effective and methodically correct construction of educational process in the described case. All cognitive
strategies used by adult learners in the process of mastering learning information, aimed at developing
communicative competence in general and its constituent components in particular.
Effective learning is based on a variety of aspects including andragogic aspect in purposeful preparation
involving improvement, widening, deepening and specialization of language material used in the professional field
of medicine.
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ХАЛЫҚ ҚАҺАРМАНЫ - Қ. ҚАЙСЕНОВ - ӘДЕБИ ҚАҺАРМАН
Отанын, туған елі мен жерін басқыншы жаудан қорғауда табандылық танытып, ерліктерімен
ерекшеленетін батырларын дҽріптеу қазақ ҽдебиетінде ҧлт рухын асқақтатқан ҧлы дҽстҥрге ҧласады. Ҧлы
Отан соғысы жылдарындағы қазақтың батырларының ішінде Бауыржан Момышҧлы, Рахымжан
Қошқарбаев, Талғат Бигелдінов жҽне Қасым Қайсенов есімдері ел тарихында қҧрметпен айтылатын
қаһармандар.
Батыр партизан ҽрі жазушы Қасым Қайсенов – ХХ ғасырдағы Қазақстан мен Ресей, Украина,
Беларуссия мемлекеттерінің Ҧлы Отан соғысы тарихындағы оқиғалармен сабақтас тағдырлы тҧлға. Қасым
есімі ел ішіне аңыз болып тараса, кейін сол сҧрапыл жылдар суретін қағазға тҥсіріп, келер ҧрпаққа ҥлгі,
сабақ болу ҥшін жасаған қаламгерлілігімен де ерекшеленеді. Оның батырлық пен ерлікке толы ғҧмыры
бізге жҽне бізден кейінгі ҧрпақтарына отан ҥшін кҥресудің қастерлі ҿнегесі болып қала бермек.
«Тақыр жерге шҿп шықпайды». Батыр да, ақын да негізі бар жерден шығады. Шынында, қандай
тҧлға, ойшыл, батыр болмасын – алдымен ҿз ортасының жемісі. Бҧл ойды Қ. Қайсеновтің мына сҿздері де
дҽлелдей тҥседі: «Мен ҿзімнің қазақ болып туғанымды мақтаныш етемін. Қасиеті мол қазағыма рахмет
айтамын. Сонау Украина жерінде тҿрт жыл партизан болғанымда осы ҧлттың ҿкілі екенімді бір сҽт те
ҧмытқан жоқпын. Менің халқым тым намысшыл. Сол қасиет маған да дарыса керек» [1, 29 б.] - деп, ол
қазақ ҧлтының перзенті болғанын мақтанышпен айтады да, ойын ҿлең шумақтарымен жалғайды.
Мен дағы ҿр қазақтың Қасымымын,
Демеймін қатардағы жасығымын.
Тағдырдың талайынан талмай ҿткен,
Алтайдың алшы тҥскен асығымын, - деген ҿлең жолдарынан ҿр Қасымның ҧлттық рухты ерте сезініп,
ел намысын ҽрқашанда ҿзіне жҥк қылып арқалаған жан екені байқалады.
Сол намысты қолдан бермеуге басынан бекінген батыр Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сҽуірде
қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Ҧлан ауданындағы Асубҧлақ ауылында дҥниеге келген. 1934 жылы
мектеп бітіргеннен кейін Ҿскемен қаласындағы саяси-ағарту техникумына тҥсіп, 1938 жылы оны бітірген
соң Павлодар облыстық оқу бҿлімінің саяси-ағарту жҿніндегі нҧсқаушысы болып қызмет атқарып жҥргенде
ҽскер қатарына шақырылып, ҽскери-барлау мектебіне жіберіледі.
«Мҽскеуге барған соң мен диверсиялық-барлау мектебіне алындым. Мен оқыған қҧпия мектепте жау
тылындағы болашақ партизан отрядтарының командирлерін дайындаған екен ғой. Диверсиялық ҽрекеттер
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жасауға қабілетті, бір-бір мамандықты игерген бар-жоғы он адамды басқарып, алғаш рет жау тылына
аттандым» [1, 8 б.] - деп автор ҿзінің алғашқы ҽскери ҿмірінің басталуы туралы еске алады.
Ҧлы Отан соғысы басталған алғашқы кҥндерден бастап, кейбір отандастарымыз тағдырдың
жазуымен, жау тылында қалып қойып, еріксіз партизан болып жатса, Қасым Қайсенов – кҽсіби партизан.
Жау жайлаған Украина жеріне ҧшақпен келіп тҥскен сҽттен бастап, Қасымның партизандық ҿмірі
басталады. Ол кезде Украина жеріне аттану – жау тылына, ажал аузына барумен тең еді. Оңтҥстік-батыс
майданына келіп тҥскен Қасымға жау тылында партизан отрядтарын қҧру, жеке-дара жҥрген шағын
топтардың басын біріктіріп, орталықпен байланыс жасап, диверсиялық ҽрекеттерді ҧйымдастыру
міндеттері жҥктеледі. Қазақтың қас батыры Чапаев атындағы партизан қҧрамасының ҥшінші отрядын
басқарады. Одан кейінгі кездерде, 1944 жылдың аяғына дейін Молдова, Чехословакия, Румыния, Венгрия
жерлеріндегі партизан жорықтарына қатысады. Ол Киев жҽне Полтава облыстарындағы партизандар
қозғалысын алғаш рет ҧйымдастырушылардың бірі ретінде жҽне ол қазақ даласында ҿмірге Қасым
Қайсенов болып келіп, Украина жҽне шығыс еуропа ормандарында «Вася» болып шайқасқан қазақ батыры
ретінде тарихта қалды.
Украинаның жатық жазықтағы ормандарынан бастап, Карпаттың шыңдарына дейін «Батыр Вася»
бастаған ерлік жорықтар сайрап қалған-ды.
«Ҧлы Отан соғысындағы партизандар қозғалысы тарихында – Украинада, Белоруссияда, жалпы, жау
тылында басқа ҧлттардан екі-ақ адам отряд командирі болыпты. Біреуі – қазақ, ол – мен екенмін, екіншісі –
Ковпактың қҧрамасындағы Давид Бокарадзе деген грузин жігіті» [1, 68 б.]-дейді партизан-жазушы. Сол бір
отты жылдар кезінде Украинада 1500 қазақ, Белоруссияда 1500 қазақстандық партизан отрядына
қатысып, жау тылында фашистермен кесілескен кҥрес жҥргізгенін айтсақ, Қайсеновтің ақыл, ой, жҥрек,
білек қайраты, қасындағы жолдасын жауға тастамайтын қазақ халқына тҽн қасиеті солардың ішіндегі
бірегейі, дарабозы етті.
Партизан болу, ҽсіресе оның взводын, ротасын, отрядын басқару ҥшін қаншама кҥш пен жігер,
қайрат пен қажыр, қайсарлық пен қаһар керек екенін қаламгер ҿз шығармалары арқылы дҽл, ҧтымды жҽне
сенімді етіп кҿрсете білген. Қ. Қайсенов шығармаларын оқыған сайын оның бойындағы осы табиғи
қасиеттерінің арқасында талай жауды таубасына келтіргеніне оқырманның кҿзі жете тҥседі.
Қазаққа тҽн ҿрлігімен, ҿжеттігімен, қаһармандығымен ҿзге елдің ризашылығына бҿленген Қасым
батыр «Украин халқымен қан майданда достасып, біте қайнасып туысып кеттік. Украинаны ҿз Отаным деп
есептеймін» - деп жазды.
«Партизан отрядында басқа ҧлтардың да адамдары бар екен. Менің кҿзіме иықты, тҿртбақ,
қоңырқай қазақ бірден шалынды. Жаңа келгендерді кҿріп қап, бізбен шҥйіркелесе кетті. Біздің кім
екенімізді, қайдан келгенімізді сҧрап білді. Қазақ халқының перзенті Қасым Қайсенов бҧл топырақта ҿз
ерлігімен, тапқырлығымен, жергілікті халықпен достасуы арқылы даңқы шыққан командир екен» [2, 163 б.]
- деп жазған екі мҽрте Кеңес Одағының Батыры, авиация генерал-полковнигі В.Лавриненков. Авиация
қыранын 1943 жылы ҽуе шайқастарының бірінде фашистер атып қҧлатып, Гитлер ставкасына апара
жатқан жерден ол қашып қҧтылып, партизандарға қосылған. Онда тікелей Қ.Қайсенов отрядында болып,
кейін ҽуе шайқасына кіріп, соғыс жолын жалғастырған.
Партизандық соғыс оқиғалары оның табиғи қабілет негізі бар жан ҽлемінде қорытыла келе
қаламгерлік ынтасын оятты, соның нҽтижесінде ҿзі қатысқан екінші дҥниежҥзілік соғыс кезіндегі
партизандық қозғалыс оқиғалары туралы деректі туындыларын жазды. Оқырман жҥрегінен ойып тҧрып
орын алған шығармалары қазақ ҽдебиетінің ҽскери тақырыбын байытты.
Қасым Қайсенов – қазақ ҽдебиеті тарихында партизандық соғыс тақырыбын кең кҿлемде қамтып
жазған қаламгер. Жауынгер жазушының партизандық соғыс тақырыбындағы деректі шығармалары
бірнеше жанрлық тҧтастық деректі повесть, очерк, ҽңгіме сипатымен ерекшеленеді. Қаламгердің «Илько
Витряк» (1954) «Жас партизандар», «Переяслав партизандары» (1956), «Ажал аузында» (1959), «Жау
тылындағы бала» (1960), «Днепрде» (1963), «Жау тылында» (1973), «Партизан соқпақтары» (1978), т.б.
шығармалар жинақтары миллиондаған оқырмандарын тапты. Жауынгер қаламгердің партизандық соғыс
тақырыбындағы туындылары ҽлем халықтары (украин, орыс, қырғыз, т.б.) тілдерінде де жарық кҿрген.
Қасым Қайсенов Ҧлы Отан соғысы туралы сҥбелі шығармалар жазып, қазақ ҽдебиетіне соғыс
тақырыбындағы ҽскери шығармалардың ҿркендеп, дамуына ҿзіндік ҥлес қосқан қаламгер. Ол жазушы
ретінде еркін кҿсіліп жаза алатын шеберлігін танытып, ой-ҿрнегін айқындап, тағлымдық деңгейге кҿтере
білді. Қаламгер шеберлігі талмай талаптану, іздену, шығармашылық тҽжірбие байлығының толығуымен
қалыптасып дамиды. Басқаша айтсақ, шеберлік – жазушының шығармашылық қабілеті мен тҽжірибесі
арқылы танылады.
Қаһарман Қасым ерлік қабілетімен қоса, қазақ оқырманының бақытына орай, ойын қағазға тҥсіре алу
қабілетінің де бар екендігін жазып қалдырған еңбектерінен кҿреміз. Қасекең ҿзін «жазушы емеспін,
партизан ҿмірін айтып беруші ғанамын» дейді. Қасым Қайсенов қанша кітап жазып шығарса, оқырманға
сонша образ ҧсынған. Ал образ жасай білген адам ол – жазушы. Осы орайда профессор Тҧрсынбек
Какішевтің: «Кҿркем ҽдебиетті тек ҧлы ақын-жазушылар ғана жасамайды. Оның ҧлылы-кішілі, ірілі-уақты
ҿкілдері болады. Ҽдебиет тарихы ҽр кезеңде ҽдебиетке атсалысқан, оған аз да болса ҥлес қосқан ақынжазушыны ҧмытпайды, ҧмытуға тиіті емес»-деген сҿзін есте ҧстағанымыз жҿн [3, 77 б.].
Жалпы, Қасым Қайсенов - ҽдебиетке ҿткен ғасырдың 50 жылдарының басында келген қаламгер. Ол
соғыстан бҧрын да, соғыс кезінде де, соғыс аяқталғаннан кейін де шығарма жазбаған. Ол, біріншіден,
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партизан соғысынан ауыр жараланып келді де, сол жараларды емдеу ҥшін уақытының кҿбін
госпитальдарда ҿткізіп, сырқатпеннен де соғыстағыдай ерлік жасап, табандылықпен кҥресті. Ал, екіншіден,
жастық шағының 5-6 жылы сҧрапыл соғыс ҿтінде ҿткендіктен, оның бейбіт ҿмірге қалыптасып кетуіне
уақыт керек болды. Бҧл жҿнінде қаламгер естеліктерінде былай деп еске алады:
«Гҽп – менің бейбіт ҿмірге икемсіздігім болса керек. Ақылсыз емеспін деп ойлаймын. Соғыста
ақымақ адам алдымен оққа ҧшады. «Елге аман қайттым» деген желік менде болған емес. «Тҽртіпсіз» адам
екенім де рас. Дағдылы қалыптың шеңберіне сыймай кететінім бар» [4, 22 б.].
Қасым Қайсеновте жазушы боламын деп ойлаған емес. Оны жазушы жасаған - кешегі екінші
дҥниежҥзілік соғыс, яғни Ҧлы Отан соғысы. Ҽдебиетке - жазушылыққа келуіне бірінші себеп; ҿлім мен ҿмір
айқасқан сҽтті ҿз басынан кешірген қиын тағдыры жҽне жау тылында партизан отрядында тҿрт жыл бойы
жан алысып, жан беріскен кҿптеген уақиғалардың ортасында жҥруі. Сол сҧрапыл соғысты ҿз кҿзімен кҿруі,
достарының кҿз алдында оққа ҧшуы, оларды ҿз қолымен соңғы сапарға шығарып салуы, жерлеуі. Оны
жазушы еткен – кҿпті кҿргендігі, кҿпті білгені, ҿлім мен ҿмір арасындағы сан қилы сҧмдықты сан алуан
жағдайда сезінгендігі, соның бҽрін сезініп қоймай, ой тҥйе білгендігі, сол тҥйген ойларын ҧрпаққа,
болашаққа жеткізгісі келгендігі. Оның жазушылыққа келуінің негізі қҧпиясы осында.
Қаһарман Қасым туралы оның кҿзі тірісінде-ақ 150-ге жуық ақын-жазушы, қоғам қайраткерлері жҽне
журналистер қалам тартыпты. Мысалы, Қасымның ішкі жан дҥниесін, рухани келбетін, батырлығын Хамит
Ерғалиев, Сырбай Мҽуленов, Мҧзафар Ҽлімбаев, Ғафу Қайырбеков, Марфуға Айтхожина сияқты тағы да
басқа кҿптеген замандас, қаламдас ақындар мен жазушылар, есімін айшықталған қағазға тҥсіріп, жырға
қосты.
Қазақтың талай-талай алыптарымен – Сҽбит Мҧқанов, Жҧмағали Саин, Қасым Аманжолов, Сырбай
Мҽуленов, Сағи Жиенбаев, Кемел Тоқаев жҽне Ғабдол Сланов секілді ақын-жазушылармен ағалы-інілі,
сырлас дос болғандығы оның ҽдебиетті тҥсінген, нҽзік жазушылық жҥрегінің жаратылысынан болса керек.
Қасым Қайсенов туралы сҿз болса, осы алыптардың жазғандары ойға оралады. Қасым Қайсенов жазған
шығармаларды немесе оның есімі ҿзек болған кітаптарды оқи отырып, біз партизан ҿмірін, партизандық
соғыс ҿнерін жалпы партизан деген халықтың нағыз кімдер екенін танып біле аламыз.
Қазақстан Республикасының тҽуелсіздігі жарияланған жаңа тарихи дамуының алғашқы жылдарында
оған «Қазақстанның Халық қаһарманы» атты ең жоғарғы атағы берілді. Екінші дҥниежҥзілік соғыстағы
қаһармандық жауынгерлік ерліктері мен бейбіт замандағы қайраткерлік-қаламгерлік қызметі сабақтасқан
оның ҿнегелі ҿмір жолы – қазақ ҧрпақтарына мҽңгілік ҿнегелі сипатымен танылып келді, бҧл ҧлағат жолы,
ҽрине, кейінгі буынға да тағылымдық ықпалын жалғастырады.
Қасым Қайсенов секілді ҧлы тҧлғалардың ҿмірбаяны бҥкіл елдің, қоғамның, замандастарының
ҿмірбаянымен жалғасып, тамырласып жататыны анық. Қ. Қайсеновтің аты аңызға айналған азаматтық
тҧлғасын танытқан батырдың майдандағы ерлігі ғана емес, оның ҿмір сҥру танымдары. Партизанжазушының қарулас достары жҽне Қасым Қайсеновті кҿрген, онымен қызметтес болған, одан тҽлім ҥлгі
алған қазақ жазушылары ҿздерінің ҧстаз-ағасы жайлы ҽрқашан жылы сҿз айтып, ол туралы естеліктер
жазған. Мҧның бірқатарын жоғарыда келтірген естелік ҥзінділерінен кҿреміз. Ал, Қ. Қайсеновтің ҽдеби
бейнесін жасау, партизан-жазушының туған, ҿскен ортасы, шығармашылық бейнесін суреттеу, сол арқылы
оның жарқын адамдық сипатын, ерлік ҿмірін ашу қазақтың бҥгінгі ҽдебиетінің аса маңызды тақырыбы
болып отыр. Соғыстан кейін Қ. Қайсенов тақырыбына қарай бет бҧрып, кҥрделі-кҥделі еңбектердің ҿмірге
келуі жазушы есімінің қазақ жҽне украина халқы ҥшін қашалықты қымбат екенін жҽне оның ҽдеби бейнесін
жасаудың маңызын аша тҥседі. Шынында да, Қасым Қайсенов есімі арқау болған шығармаларды оқу
барысында оқырман қауым жазушы келбетін, оның ой-танымын жҽне аты аңызға айналған батыр
тҧлғасының ҽдеби-деректі бейнесін танып білуге мол мҥмкіндік аламыз. Қ. Қайсеновтің адамдық болмысы
мен рухани ҿмірі жас ҧрпақты патриотизмге, отанды сҥюге, халқының ҽдет-ғҧрпын қастерлеуге бастайтын,
ҥлкен қасиеттерге толы дҥние екенін кҿреміз. Ал, майдандас достары мен замандас қаламгерлері Қасым
Қайсенов бейнесін сомдай отырып, халық басынан ҿткен ауыр зҧлматты, майдандағы ерліктерді,
халықтың бір туар батырлары мен ер ҧлдарының портретін жасады.
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Євгенія Костик
(Переяслав, Україна)
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ БРИТАНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
(на прикладі твору Оскара Вайлда «The Star-Child»)
Британський фольклор – надзвичайно багатий і різноманітний, зберігає на собі печатки тих епох і
культур у надрах яких створювався, особливо що стосується казок.
У кожного народу є свої казки з їх особливостями – національними героями, побутом, які являють
собою епічний, прозовий (найчастіше) твір з побутовим, авантюрним або чарівним ухилом і базується на
основі вигаданого сюжету.
Композиція тексту британських казок постає як єдність композиційно-сюжетної, композиційносмислової структур та лінгвістичних засобів їхньої об‘єктивації в тексті. Така єдність забезпечує зв‘язність
та цілісність тексту й відбиває його змістовний, смисловий та формальний аспекти.
Актуальність даного дослідження зумовлена пошуком різноманітних мовно-структурних і художньозображальних засобів увиразнення художнього мовлення, зокрема британських казок.
Для семантико-стилістичного аналізу було обрано авторську казку О. Вайлда «The Star-Child».
Художньою ідеєю казки «The Star-Child» є поняття краси, а головний конфлікт спричинений протистоянням
«зовнішньої» (естетичної) та «внутрішньої» (етичної або моральної) красоти. Назва твору є складним
оказіональним словом. Більшість перекладають його як «Зоряний хлопчик», «Дитя-зірка», «Хлопчик-зірка».
Оскільки лексема «star» може перекладатися як іменником, так і прикметником, а гендерно нейтральне
«child» замінене на гендерно марковане «хлопчик», тому найбільш вдалим вважають перший варіант
назви.
З перших рядків твору автор вдається до персоніфікації, зокрема, коли описує «Mountain-Torrent»,
що є об‘єктом жіночої статі, а «Ice-King» – чоловічої: … and when they came to the Mountain-Torrent she
was hanging motionless in air, for the Ice-King had kissed her [1, с. 222].
Зображуючи тварин автор персоніфікує їх так, щоб краще зрозуміти думки і почуття тварин, цим
самим наділяючи їх людськими рисами: «Ugh!» snarled the Wolf, as he limped through the brushwood with his
tail between his legs, «this is perfectly monstrous weather. Why doesn‘t the Government look to it?» [1, c. 222];
«Weet! weet! weet!» twittered the green Linnets, «the old Earth is dead and they have laid her out in her white
shroud.» [1, c. 222]; «The Earth is going to be married, and this is her bridal dress,» whispered the Turtledoves
to each other [1, c. 222]; «Well, for my own part,» said the Woodpecker, who was a born philosopher, I don‘t
care an automatic theory for explanations [1, c. 222]; The only people who seemed to enjoy it were the great
horned Owls. Their feathers were quite stiff with rime, but they did not mind, and they rolled their large yellow
eyes, and called out to each other across the forest, «Tu-whit! Tu-whoo! Tuwhit! Tu-whoo! what delightful weather
we are having!» [1, c. 224]; He said to the Mole, «Thou canst go beneath the earth. Tell me, is my mother
there?» And the Mole answered, «Thou hast blinded mine eyes. How should I know?» [1, c. 238]; And to the
little Squirrel who lived in the fir-tree, and was lonely, he said, «Where is my mother?» And the Squirrel
answered, «Thou hast slain mine. Dost thou seek to stay thine also?» [1, c. 238]; And the Hare answered him,
and said: «Surely thou hast given me freedom, and what shall I give three in return?» [1, c. 244].
Опис дятла є особливо виразним у творі, адже автор порівнює його з природженим філософом, де
використовує сучасну наукову мову: «Well, for my own part,» said the Woodpecker, who was a born
philosopher, I don‘t care an automatic theory for explanations [1, c. 222].
Подібні приклади персоніфікації служать для мети алегоричної подачі інформації і вираженню
завуальованого критичного відношення автора до осіб, які є носіями негативних рис вигаданих автором
персонажів.
Алітераційний комплекс представлений у казці такими звукосимволічними одиницями як: «Ugh!»;
«Weet! weet! weet!»; «Tu-whit! Tu-whoo! Tuwhit! Tu-whoo!». Кожен із них є оказіональним
звуконаслідуванням і перекладається особливим відповідником, що характеризує кожну окрему тварину,
створюючи додатковий алітераційний ефект: «Ugh!» – «Хух!», «Тьху!» або «Ай!» (вовк); «Weet! weet! weet!»
– «Цвірінь! Цвірінь!» (коноплянка); «Tu-whit! Tu-whoo! Tuwhit! Tu-whoo!» – «Пу-гу! Пу-гу!» (сова).
Наступним об‘єктом нашого аналізу є образи названих батьків зоряного хлопчика – лісоруба
(woodcutter) та його дружини (wife). Головним засобом характеризації цих образів виступає їхнє мовлення,
стилізоване під архаїчну мову канонічного варіанту Біблії (відомого як King James Bible), що надає мові
високого стилістико-поетичного тону: «Nay, but God careth for the sparrows even, and feedeth them», he
answered. / «Do not the sparrows die of hunger in the winter?»she asked…/ «Into a house where a heart is hard
cometh there not always a bitter wind?» he asked. And the woman answered him nothing… [1, c. 228].
Тут простежується стилізація, яка має не стільки історичний, скільки інтертекстуальний характер і
має на меті прив‘язку твору не до певного історичного періоду, а до історичного тексту – Біблії. Можна
сказати, що авторська стилізація поділяється на умовну і цілісну. Перша з яких завжди поверхнева,
вибіркова, оскільки ґрунтується на ілюзіоністському принципі використання низки типових рис на
загальному нейтральному тлі, тоді як друга – характеризується більшим охопленням та більшою точністю
у відборі засобів».
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Слід зазначити, що запроваджені О. Вайлдом морфологічні ознаки архаїзації повністю збігаються з
тими, які містяться в King James Bible [5]. Аналізуюючи твір ми знаходимо такі форми архаїзації: архаїчна
форма закінчення третьої особи однини в дієсловах теперішнього часу –eth (cometh, careth, feedeth,
beneath, tarrieth); архаїчна форма дієслова are – art; архаїчна форма модального дієслова can – canst;
архаїчні форми дієслів will – wilt та shall – shalt; архаїчні форми займенників другої особи однини – thou,
thee, thine, thy; архаїчні форми минулого часу дієслова (drave замість drove); архаїчна форма займенника
where – wherefore.
На лексичному рівні стилізація виявляється у невеликій кількості застарілої або поетичної лексики,
яку так само можна знайти на сторінках King James Bible, наприклад: nay, behold, swoon, byre, alack, carlot,
morrow, succour, wroth тощо. Тому, використання архаїчної лексики в казці О. Вайльда «The Star-Child»
відіграє важливу роль для створення урочистості, піднесеності в зображенні подій, надання вишуканості
героям, їх мові та думкам та надання мові високого стилістико-поетичного тону.
Полісиндетони займають особливе місце у біблійній стилізації, зокрема, сполучник «and»
використовують для підсилення експресії і досягнення особливого емоційного впливу на реципієнта. Він є
засобом не тільки і не стільки власне когезії, скільки стилістичної архаїзації: «And when his wife opened the
door and saw that her husband and returned safe to her, she put her arms round his neck and kissed him, and
took from his back the bundle of faggots, and brushed the snow off his boots, and bade him come in» [1, с. 228];
«And he came in swiftly, and placed the child in her arms, and she kissed it, and late it in a little bed where the
youngest of their own children was lying» [1, с. 228]; «God made the blindworm and the mole, and each has its
place» [1, с. 230].
Образ головного героя казки – Зоряного хлопчика – автор зображує за допомогою різних
стилістичних фігур, використовуючи при цьому контрастні епітети та метафоричні порівняння: «And every
year he became more beautiful to look at, so that all those who dwelt in the village were filled with wonder, for,
while they were swarthy and black-haired, he was white and delicate as sawn ivory, and his curls were like the
rings of the daffodil. His lips, also, were like the petals of a red flower, and his eyes were like violets by a
river of pure water, and his body like the narcissus of a field where the mower comes not» [1, c. 230].
В цьому контексті опис хлопчика зображується за допомогою контекстуально-антонімічних
прикметників «swarthy» та «white» вжиті автором на позначення кольору шкіри або обличчя. Також, тут
прослідковується протиставлений образ героя й решти мешканців села («swarthy and black-haired» – «white
and delicate»). Однак така краса зробила його жорстоким, злим та себелюбним. Він зневажав всіх
оточуючих біля нього людей. Внаслідок цього він відмовився від своєї матері, яка явилася йому в обличчі
жінки-жебрачки, і тому він втрачає свою вроду та перетворюється на казкову потвору. О. Вайлд
використовує тут метафоричні порівняння, які трансформують головного героя із красунчика у огидливого
хлопчика: But when they beheld him coming, they mocked him and said, «Why, thou art as foul as the toad,
and as loathsome as the adder. Get thee hence, for we will not suffer thee to play with us,» and they drave him
out of the garden.
And the Star-Child frowned and said to himself, «What is this that they say to me? I will go to the well of
water and look into it, and it shall tell me of my beauty».
So he went to the well of water and looked into it, and lo! his face was as the face of a toad, and his body
was sealed like an adder.
And he flung himself down on the grass and wept, and said to himself, «Surely this has come upon me by
reason of my sin. For I have denied my mother, and driven her away, and been proud, and cruel to
her» [1, c. 236].
Наявність полісиндетонів тільки підсилює експресивність висловлювання. У другому абзаці вони
відтворені повністю, а в третьому – частково через трансформацію субституції, в ході якої речення, що
входять до ситуації, були переструктуровані, що також призвело до вилучення еквівалента до архаїчного
вигуку «lo!». Фраза «by reason of my sin» – «як кара за мій гріх» є своєрідним засобом посилення
емотивності поданої інформації та експлікації ідеї покарання.
Вище зазначені уривки із тексту містять виражальні елементи, які підвищують їх експресивність, за
допомогою образних порівнянь, розгорнутої метафори, аналогії і контрасту, а також демонструють образне
мислення автора, що і є стилістичною особливістю казки.
Твір О. Вайлда насичений різними стилістичними та синтаксичними конструкціями. Паралелізм є
яскравим авторським вираженням не лише для опису дій, а й для опису природи, зовнішності героїв та їх
життя. Характерною особливістю паралелізмів є те, що вони привертають увагу читача до адекватного
сприйняття художнього тексту, цим самим вибудовуючи більш повну картину художньої дійсності: He said
to the Mole, «Thou canst go beneath the earth. Tell me, is my mother there?». And the Mole answered, «Thou
hast blinded mine eyes. How should I know?» [1, c. 238]; He said to the Linnet, «Thou canst fly over the tops of
the tall trees, and canst see the whole world. Tell me, canst thou see my mother?». And the Linnet answered,
«Thou hast dipt my wings for thy pleasure. How should I fly?»[1, c. 238].
Стилістичний прийом, який полягає у повторенні однакових виразів, слів або звукосполучень
наприкінці суміжних чи близько розміщених рядків, тобто епіфора є використана автором для посилення
виразності й мелодійності мови художнього твору: But the beggar woman answered him not a word. But the
leper answered him not a word [1, c. 250].
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У казці автор використовує інверсію, де інверсований порядок слів може служити для логічного
виділення будь-якого члена речення. В інвертованих конструкціях відбувається перерозподіл наголосу для
надання фразі особливого стилістичного забарвлення [3]: No pity had he for the poor, or for those who were
blind… «Thrice did I give thee of my mercy.» [1, c. 250].
Слід зазначити, що інверсія є улюбленим синтаксичним прийомом О. Вайлда, оскільки інверсований
елемент речення виділяється і набуває особливої психологічно-стилістичної конотації.
З вище викладеного можна зробити висновок, що авторська оригінальність художніх засобів у казці
«The Star-Child» є особливою для увиразнення мовлення, підвищення експресивного звучання тексту,
налагодження емоційного контакту з читачем. Насиченість мовно-синтаксичних конструкцій, до яких
відносять авторські відступи і звернення до читачів (інверсія, повтори, зіставлення, порівняння, метафори,
паралельні конструкції, персоніфікація, епіфори, полісиндетони) є важливим для створення
експресивності, створюючи логічне і емоційне посилення, підвищує динамічність опису не завдаючи
труднощів сприйняття інформації.
Література:
1. Вайлд О. Кентервільський привид = The Canterville Ghost / О. Вайлд; [пер. з англ. Д. О. Радієнко].
Харків: Фоліо, 2015. 255 с.
2. Вербицкая О. М., Гаврылюк Е. Л. Особенности авторского стиля Оскара Уайльда. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-avtorskogo-stilya-oskara-uaylda-na-materiale-skazok-o-uaylda.
3. Дарбишева Х.А. Экспрессивный синтаксис в сказках О. Уайльда / Х.А. Дарбишева // Jazyk a kultúra.
2013. ғ15. URL: www.ff.unipo.sk/jak/15_2013/darbishewa.pdf.
4. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі: [монографія] / О.В. Ребрій. Харків: ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2012. 376 с.
5. Wikipedia = Encyclopedia «Wikipedia» URL: http://en.wikipedia.org.
Ёркиной Хамраева, Муниса Нарзиева
(Карши, Узбекистан)
TOPISHMOQ – QOBILIYATNI SHAKLLANTIRUVCHI XALQ OG’ZAKI IJODI
Topishmoq nimaligini barcha yosh-u qari biladi. Umri davomida topishmoq eshitmagan inson bo‘lmasa
kerak. Kishi o‘z topqirlik zehnini, qobiliyatini charxlash maqsadida bir-biri bilan o‘zaro topishmoq aytish o‘ynaydi.
Hamma ham o‘z qobiliyatini ishga solib, uni javobini topishga kirishadi.
Topishmoq uzoq davrlar mobaynida yuzaga kelgan, shakllanib bizga yetib kelgandir. Ammo bizgacha
davrlar osha ularda shakliy o‘zgarishlar kuzatiladi. Xalq o‘z tiliga moslab, xoslab shu davrgacha tildan tilga
yetkazgan.
O‘zbek xalqi orasida ham topishmoq asrlar osha zarhallanib borgan.
Qadimgi davrdan beri topishmoq aytish mavjud bo‘lib, uni asosan ishdan qaytganda oila jam bo‘lganda yoki
qish faslida ayollar bir xonaga yig‘ilib, jam bo‘lishib sandal yoki issiq pechka oldiga o‘tirib qo‘l mehnatining biror
turi, masalan, urchuq yigirish, olacha to‘qish, kiyim-kechak tikish, paxta chigitlash bilan mashg‘ul bo‘lishgan
paytlarda aytilgan. Davrada katta-kichik, erkak-ayol, bola-chaqa hamma topishmoq aytishga qatnashgan. Mana
shu topishmoq aytish jarayonida kattalardan kichiklar ko‘plab topishmoq o‘rganadi va hozirjavoblikka, topqirlikka,
ziyraklikka o‘rganadi, odatlanadi.
O‘zbek topishmoqlari mavzu jihatdan xilma-xildir, ya‘ni turlari ko‘pdir.
Bu topishmoqlar o‘z ichiga borliqdagi hamma narsa va hodisalarni, ularning turli-tuman ko‘rinishlarini
qamrab oladi.
Osmon – ko‘k, quyosh, oy, yulduzlar, tabiat hodisalari, odam, uning tana a‘zolari, hayvonlar dunyosi,
qushlar olami, hasharotlar dunyosi, daraxt, har xil turdagi o‘simliklar, meva-cheva, sabzavotlar, uy-ro‘zg‘or
buyumlari, mehnat qurollari, umuman hamma narsalar haqida ko‘plab topishmoqlar yaratilgan.
Topishmoq ham xalq og‘zaki ijodining boshqa janrlari kabi badiiy asar hisoblanadi. U ikki qismdan iborat
bo‘lib, topishmoqning asosiy qismi bo‘lgan javob obrazlar orqali jumboqlangan obyekt – narsaning otini aytib
berishdan iboratdir.
Topishmoqning savol, ya‘ni jumboq qismi tabiat, tabiat hodisalari va narsalarni, umuman, obyektni badiiy
tus berilgan holda obrazlashtirish, taqqoslash, o‘xshatish orqali jumboqlashdan tashkil topgan. Topishmoqning
jumboq qismi bilan javobi birgalikda bir butunlikni tashkil etadi. Topishmoq o‘zinign shaklan ixchamligi, ritmikligi,
ichki-tashqi qofiyaga boyligi, badiiy usullarining ko‘pligi, umuman, badiiy obrazlarga boyligi jihati bilan kishining
yodida qoladi. Shu sababli, xotirasida uzoq vaqt saqlanadi. Topishmoqda metafora, mubolag‘a, sifatlash,
o‘xshatish, alletratsiya, takror va juft so‘zlarning ishlatilishi kabi badiiy vosita va usullari juda keng o‘rinni egallaydi.
Ular topishmoqning badiiyligini, obrazliligini oshirishda katta xizmat qiladilar. Topishmoqlarning ko‘pchiligi
metaforaga – badiiy ko‘chimga asoslanadi, masalan, ―Yer tagida oy yurar‖ – bu topishmoqda jumboqlangan narsa
omoch tishi. Ko‘chimi – oy. Yoki – ―Yer tagida yog‘li xasip‖. Jumboq bo‘lgan narsa ilon. Ko‘chimi – xasip.
O‘xshatish ham topishmoqning vujudga kelishida, uning badiiyligini ta‘minlovchi badiiy vosita sifatida katta
ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda o‘xshatishsiz topishmoqlar ham kam uchraydi. ―Beli qilday boshi xumday‖.
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Javobi – chumoli. Yoki ―Osti tosh, usti tosh, o‘rtasida jondor bosh‖. Buning javobi esa toshbaqa. O‘xshatishda ikki
narsaning belgilari bir-biriga mos bo‘lishi kerak. O‘zbek topishmoqlarida so‘z takrori ham badiiy unsur vazifasini
o‘taydi. Ular topishmoq obyektining o‘ziga xos xususiyatlarini, belgilarini, sifatini, tovush chiqarishni, harakatini
aniqlash uchun katta imkon yaratadi. Topishmoqlardagi so‘zlarning takror qo‘llanishi asarning ta‘sirchanligini
kuchaytiradi va bo‘rttirishga xizmat qiladi.
―G‘uv-g‘uv‖ etadi, Marg‘ilon ketadi‖. Topishmoqdagi ―G‘uv-g‘uv‖ so‘zi narsaning qattiq tovush bilan g‘uvullab
o‘g‘irlib aylanishidan paydo bo‘lgan. G‘uvillash, ya‘ni taqlidiy tovush ifoda etiladi. Topishmoqlarda sifatlash ham
katta o‘rin tutadi. ―Ko‘k sandig‘im ochildi, ichidan zar sochildi‖. Topishmoqning javobi – Quyosh. ―Ko‘k sandiq‖ –
osmon – tong yorishi ifodalansa, ―Zar sochildi‖ – topishmoqning javobi Quyosh chiqib nur sochilishi bilan sifati
qiyoslanadi. Shuningdek, topishmoqda mubolag‘a ham ko‘p va o‘rinli qo‘llaniladi. Xalq topishmoqlarida real
hayotdagi kishining ko‘ziga oddiy holatda ko‘rinib turgan narsalarni nihoyat darajada katta yoki uzun, novcha qilib
ifodalab jumboqlanadi: ―Jonzoq bobo tuyasi jar yoqalab o‘tlaydi‖ – topishmog‘ining javobi – toshbaqa. Necha
necha barobar orttirib toshbaqani juda katta tuya obrazi bilan gavdalantirilib, jumboqlanadi. Yoki – ―Bir qop un
ichida ustun‖, topishmog‘ini olsak. Bu jiyda haqidagi topishmoqdagi mubolag‘a ikkita qop bilan ustun. Jiydaning
yemishini o‘rab turgan po‘chog‘i un solingan katta qopga va yemishning ichidagi bir dona urug‘i, cho‘zinchoq –
uzun shaklda bo‘lganligi uchun uzun, katta ustun sifatida taqqoslanadi. Demak, topishmoqning jnriga xos baddiy
tasvir hamda ifoda vositalari rang-barang va xilma-xildir.
Topishmoqda alletratsiya usulidan ham keng foydalaniladi. Alletratsiya topishmoqda badiiy vositalardan biri
sifatida qadimdan qo‘llanilib keladi. U kishilarni o‘ziga jalb qiladi, qiziqish uyg‘otadi. Zavqni oshiradi hamda
topishmoqning ritmik tabiatini, mazmun salomog‘ini ro‘yobga chiqarishning muhim usullaridan biri bo‘lib,
topishmoqning badiiyligini kuchaytirishga asos bo‘ladi. ―Shildir-shildir kishanim, shildirama kishanim‖
topishmog‘ida ―shildir-shildir‖ so‘zlari yoki ―uzun-uzun ulamiq, undan uzun ulamiq‖ yo‘l haqida bu topishmoq uch
so‘zdan tuzilgan bo‘lib, har bir so‘zning oldidagi ―u‖ unli tovushi alletratsiyalashadi.
―Qog‘ir-qog‘ir, qog‘ir gilam, Qoqay desam og‘ir gilam‖ bu topishmoqning misrasining boshida alletratsiya
hodisasi yuzaga kelgan.
Xulosa qilib aytgan, o‘zbek xalq ijodining boshqa janrlari kabi topishmoq janri ham xalqning turmushini,
dunyoqarashini, fikrlashini, psixologiyasini, etnografiyasini, madaniyatini, san‘atini o‘rganishda katta ahamiyat
kasb etuvchi qimmatli durdonalar sirasiga kiradi.
Topishmoq hozirgi vaqtda ham o‘zining g‘oyat muhim, tarbiyaviy ahamiyatini yo‘qotgan emas. Hozirgi
kunda ham xalq tomonidan har xil narsa yoki hodisalar haqida xalq turmushidan kelib chiqqan holda yangidan
yangi topishmoqlar yaratilmoqda. Topishmoq bolalar, o‘smirlarning fikrlash qobiliyatini o‘stirishga xizmat qiladi.
Yoshlarni muayyan bir fikrni baddiy tusda ifodalashga va ziyraklikka, topqirlikka, ilg‘orlikka o‘rgatadi.
Shuni ta‘kidlash joizki, har bir xonadonda topishmoq to‘plamlari bo‘lishi siz-u bizni, farzandlarimizni aqlidroki kuchaytirishga, bilim salohiyatini oshirishga katta xizmat qiladi.
Topishmoq folklorning qadimiy janrlaridan biridir. Uning paydo bo‘lishi, qadimiy funksiyasi va dastlabi shakli
haqida olimlar turli-tuman qarashlarni ilgari surganlar. Mashhur ingliz olimi E.B. Taylorning fikricha, topishmoq
madaniyat tarixida maqol bilan birga paydo bo‘lgan bo‘lib, uning gullagan davri sivilizatsiyanig quyi va o‘rta
bosqichlariga to‘g‘ri keladi. Uningcha, topishmoq an‘anaviy savol-javob shaklidagi odatda quruq hazilga olib
boruvchi hozirgi so‘z o‘yini emas, balki u jiddiy javob berishni talab qilgan qadimiy formada tuzilgan topshiriqdir.
Sfinks topishmog‘i buning tipik namunasi bo‘lishi mumkin. Qadimgi grek mifida Sfinks boshi ayol, tanasi sher
bo‘lgan qanotli maxluq sifatida tasavvur qilingan. U Fiv shahri yaqinida joylashib olib: ―Kim ertalab to‘rt, kunduz
ikki, kechqurun uch oyoqda yuradi?‖ – deya topishmoq aytadi va javob topa olmaganlarni o‘ldiradi. Nihoyat, Edip:
―Inson bolaligida emaklaydi, ulg‘ayganda tik yuradi va qariganda hassaga suyanib qoladi‖, – deb bu jumboqni
yechadi va Fiv shahriga shoh bo‘ladi.
Folklorshunos Z. Xusainovning yozishicha, ―О‘zbek xalqi orasida ham juda qadimda biror muyyan vaqtda,
biror marosimda topishmoq aytishish rasm bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Lekin hozirgi vaqtda bunday aytishishlarning
izlari saqlanmagan. Ammo ota-bobolarimiz kundalik mehnatdan bo‘shagandan keyin, ko‘pincha kechasi
topishmoq aytishar ekan. Samarqand viloyati Gulbuloq qishloqda yashovchi Roziya momo shunday deydi:
―Qishning kechasi uzun bo‘ladi, ayollar yig‘ilib urchuq yigiradi, olacha to‘qiydi, shu vaqtlarda yoki kechasi
yotgandan keyin topishmoq aytishish‖ odati bo‘lgan. Samarqand viloyatining shimoliy tumanlaridagi o‘zbeklar
yashagan qishloqlarda to‘yga boshqa qishloqlardan kelgan odamlarni qo‘ni-qo‘shnilarnikiga qo‘ndirganlar.
Yig‘ilgan mehmonlar o‘rtasida chaldirmoq, jumboq aytishish ham bo‘lgan‖.
Demak, topishmoqlar bir vaqtlar muayyan magik funksiyalarni ado etgan zamonlaridan boshlab, aqlzakovat, ziyraklik, musobaqasi, ko‘ngil ochish, o‘yin-kulgi vositasiga aylangan davrlarigacha bo‘lgan murakkab
taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan.
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1. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 511 с.
2. Husainov Z. Topishmoqlar // O‘zbek folklori ocherklari. Uch tomlik, birinchi tom. Toshkent, 1988,
100-101-betlar.
3. Gusev E. Estetika folklori. 1967.
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Таміла Новоселецька, Дарина Призенко
(Хорол, Україна)
БАЙКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖАНР
«Байка (від давньорус. баять, баити, тобто говорити, розповідати) – невеликий, частіше віршований
алегоричний твір повчально-гумористичного або сатиричного характеру. Життя людини відображається у
ньому в образах тварин, рослин чи речей або ж зводиться до умовних стосунків» [1, с. 327].
За визначенням Щербини А. О. байка – «це коротке оповідання, здебільшого віршоване,
гумористичного чи сатиричного характеру з алегоричним змістом; у ній людське життя зображується
звичайно в образах тварин, рослин чи речей [4, с. 43].
На думку В. Косяченка, основною ознакою байки є «лаконізм і точність слова, напружений підтекст…
примружене око алегорії, сповнене то злих, то добрих іскор іронії і саркзму» [4, с. 43]. Для байки
характерна відверта і разом з тим лукаво прихована умовність самого способу відображення життя.
Байка неодмінно мусить виражати певну ідею, яка постає перед читачем, так би мовити, у масці. А
«ідея в масці – це одна з вищих форм мистецтва» [4, с. 44].
Байка – це передусім алегорія, яка викриває щось негативне в житті. Поряд із насмішкою у самій
ідейно-образній структурі байки другою жанровою (і композиційною особливістю) є мораль (сентенція,
«сила»), яка подається переважно наприкінці твору. У байці «через деяку «зношеність» окремих елементів
жанрової форми особливо гостро відчувається необхідність свіжого, оригінального сюжету, дотепного
повороту думки, дзвінкої, влучної рими тощо» [4, с. 44]. Цей жанр передбачає добре знання фольклору,
вміння скупою рисочкою передати глибинну суть того чи іншого явища.
О. Потебня виділяв у класичній байці два елементи:
1) яскраву образну розповідь, драматичну сцену (це він називав «поезією»);
2) мораль, логічний висновок (його він називав «скупою прозою»).
Учений вважав, що «поезія» у байці має переважати «прозу». Однак останнє залежить ще,
зрозуміла річ, і від творчої індивідуальності автора.
Основний об‘єкт висміювання у байці – загальнолюдські моральні вади. Та часто в ній викриваються
і різні потворні соціально-політичні явища, антинародне, реакційне з позицій прогресивних, революційних.
Однак не слід забувати і про зв‘язок байки з фольклором, стихією усного народного мовлення.
У байці своєрідно перехрещуються, переплітаються і зливаються два начала: давні міжнаціональні
традиції жанру, загальнолюдські риси в ідеях, тематиці і, з другого боку, національна своєрідність
художнього втілення цих ідей, риси конкретно-історичної самобутності такого втілення.
Діалектична єдність цих начал і забезпечує актуальність творів даного жанру. О. Потебня
уподібнював алегорії в байках до шахових фігур, до раз і назавжди встановлених правил шахових ходів. У
цьому є певний сенс, якщо йдеться про канонізованість форми, деяку однотипність образів, «універсалізм»
висновків. І тут же криється певна небезпека народження «вихолощеної» «байки взагалі» [3, с. 46], поза
часом і простором. Тому не менш важливо, щоб були відчутні риси конкретно-історичної самобутності.
Така самобутність мовних барв, характерів і типів притаманна байкам Л. Глібова.
Якщо давньоукраїнські байки писалися старослов‘янською мовою з великою кількістю русизмів і
полонізмів, силабічним віршем або здебільшого прозою, то поетика нової української байки кардинально
відрізнялася: автори використовували розмовну мову, знижену лексику, елементи бурлеску, вільний вірш
(різностопний, ямбічний вірш). За основу творів брали мандрівні сюжети, український фольклор, досвід
давньогрецьких, римських, французьких, польських, російських письменників.
Українські автори, які розробляли жанр байки впродовж 10-30-х рр. ХІХ ст., орієнтувалися на
поширену форму давньоукраїнської байки, для якої характерними є докладність, деталізація оповіді,
діалогізація, мотивування вчинків персонажів.
Запозичення байкою сюжетних схем, художньо-зображальних засобів, елементів композиційної
структури фольклорних жанрів призвело до виникнення таких її різновидів, як байка-казка і байка-приказка.
Байка-казка характеризується розгорнутим сюжетом, побутовою деталізацією, докладністю
зображення, у ньому персонажами здебільшого виступають люди («Пан і Собака», «Солопій та Хівря»
П. Гулака-Артемовського, «Мірошник» Є. Гребінки).
Байка-приказка (у І. Красіцького «приповістка», у Л. Боровиковського – «прибаютка», «приповідка») –
це невеликий твір на 2-8 рядків, ознаками якого є лаконізм, відсутність розгалуженого сюжету та
деталізації, яскравість, чіткість, влучність вислову («Дурень і розумний», «Цікавий і мовчун» П. ГулакаАртемовського, байки Л. Боровиковського).
Суттєвий внесок в розвиток теорії жанру байки зробив Г. Е. Лессінг, який класифікував різні типи
байок, поділивши їх на розважальні, повчально-веселі та серйозні. Останні, на його думку, продовжували
традиції філософської прозаїчної байки античності.
В. Жуковський у праці «Про байку та байки Крилова» простежив історичну революцію цього жанру,
виділивши в ній три історичні епохи [1, с. 329]:
1) коли байка була не чимось іншим як звичайним «риторичним прийомом, прикладом,
порівнянням»;
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2) коли байка, здобувши самостійне буття, «перетворилася на один із реальних шляхів визначення
моральної оцінки для оратора чи моралізую чого філософа». Сюди він виокремив байки Езопа, Федра, а з
нової літератури – байки Лессінга;
3) «коли зі сфери красномовства перейшла вона у сферу поезії, тобто набула тієї форми, якою
зобов‘язана в наш час (мається на увазі ХІХ ст.) Лафонтенові та його наслідувачам».
Дуже чітко Жуковський окреслив і художні типи байки: «Байка… може бути… або прозаїчна, в якій
вимисел будь-яких прикрас, підпорядкований простій розповіді, слугує лише одним прозорим покровом
моральної істини; або ж віршована, в якій вимисел прикрашений усіма багатствами поезії, які і становлять
головний предмет автора: доводячи до свідомості моральну істину, подобатись уяві та зворушувати
почуття» [1, с. 329].
«Моралізаторство заради моралізаторства, абстрактно-алегорична відчуженість, з одного боку, і з
другого – дидактика, яка не затьмарює, не руйнує власне художньої, естетично-емоційної переконливості
твору, – ось ті дві тенденції, які визначають жанрову модель байки в той чи інший період її історичного
розвитку» [1, с. 112].
Отже, байка – це невеликий, часто віршований алегоричний твір повчально-гумористичного або
сатиричного характеру. Характерними особливостями байки є: докладність, деталізація оповіді,
діалогізація, мотивування вчинків персонажів.
На XVII-XVIII ст. в Україні припадає бурхливий розквіт гумористичного бурлескного віршування,
генетично пов‘язаного з волелюбними традиціями народної сміхової культури – явища типологічно
спорідненого з ренесансним відчуттям радості земного життя.
Хоча на рубежі XVII-XVIII ст. в українській літературі відбувається процес ідентифікації з
новоєвропейським типом словесного мистецтва, зближення української літератури з новоєвропейськими
за типом художнього мислення не означало, однак, ідентифікації їх за рівнем розвитку як самих напрямів,
так і жанрово-стильової системи.
Характерною особливістю цього етапу становлення нової української літератури, що відрізняє його
від аналогічних процесів в інших європейських літературах, є інтенсивний розвиток бурлескно-травестійної
стильової течії, її домінуюча роль протягом тривалого часу в літературному процесі.
Як відомо, теорія класицизму поруч з такими «високими» жанрами, як ода, епопея, трагедія,
визнавала право на існування й функціонування «низьких» жанрів, зокрема комедії й віршової сатири.
Саме гумористично-сатиричні жанри класицистичної поезії об‘єднувала в єдине ціле стильова
домінанта бурлеску. Бурлескно-травестійна поезія характеризується посиленою увагою до такого
предмета зображення як людські недоліки, які, в свою чергу, зумовлювалися соціальними пороками та
абсурдними недоречностями. Для творів цієї художньо-стильової течії властиві поєднання епічних
(наявність сюжетної канви, широкі побутові описи, нагромадження деталей), ліричних (суб‘єктивність і
пристрасність в оцінках і характеристиках зображуваного) та драматичних (гостра конфліктність
розгортання дії, наявність діа- і полілогічних форм у змалюванні певних явищ) способів моделювання
дійсності засобами слова.
До початку 30-х років ХІХ ст. бурлеск в українській поезії був однією з найпродуктивніших стильових
течій.
У добу Просвітництва в українській літературі особливого розвитку набувала байка, корені якої
сягають фольклору й давнього українського письменства. Б. Грінченко наголошував на вирішальному
значенні особливостей ментальності українського народу, а звідси – й потенціалу усної народної творчості.
«Природжений гумор і уміння висловлюватись алегорично, що проймають усю натуру українця, а також у
зв‘язку з тим безліч приказок, прислів‘їв і примовок, які ми знаходимо в народі, виразно свідчать про те, що
українській вдачі зовсім не чужий, а навіть і дуже рідний той літературний жанр, котрий звичайно зветься
байкою. Сама мова, багата синонімами, фігуральними образними виразами, здається, давала ще більшу
змогу розвиватися цьому родові літературному…» [1, с. 92].
У давній українській літературі жанр байки не був поширений, хоча й вивчався в шкільних курсах
риторики та поетики. Мандрівні байкові сюжети бралися за основу учнівських вправ, у яких спудеї повинні
були показати вміння імпровізувати.
Давньоукраїнські байки писалися старослов‘янською мовою з великою кількістю русизмів і
полонізмів, силабічним віршем або здебільшого прозою.
Поетика нової української байки кардинально відрізнялася: автори використовували розмовну мову,
знижену лексику, елементи бурлеску, вільний вірш (різностопний, ямбічний вірш). За основу творів брали
мандрівні сюжети, український фольклор, досвід давньогрецьких, римських, французьких, польських,
російських письменників. Українські автори, які розробляли жанр байки впродовж 10-30-х рр. ХІХ ст.,
орієнтувалися на поширену форму давньоукраїнської байки, для якої характерними є докладність,
деталізація оповіді, діалогізація, мотивування вчинків персонажів.
На думку В. Крекотень, це давало «простір для внесення у традиційні міжнародні сюжети місцевого
українського колориту» [2, с. 26].
Запозичення байкою сюжетних схем, художньо-зображальних засобів, елементів композиційної
структури фольклорних жанрів призвело до виникнення таких її різновидів, як байка-казка і байка-приказка.
Перший характеризується розгорнутим сюжетом, побутовою деталізацією, докладністю зображення, у
ньому персонажами здебільшого виступають люди («Пан і Собака», «Солопій та Хівря» П. Гулака-

169
Артемовського, «Мірошник» Є. Гребінки). Байка-приказка (у І. Красіцького «приповістка», у
Л. Боровиковського – «прибаютка», «приповідка») – це невеликий твір на 2-8 рядків, ознаками якого є
лаконізм, відсутність розгалуженого сюжету та деталізації, яскравість, чіткість, влучність вислову («Дурень
і розумний», «Цікавий і мовчун» П. Гулака-Артемовського, байки Л. Боровиковського).
До цього жанру в першій половині ХІХ ст. зверталися: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ‘яненко,
С. Писаревський, П. Кореницький, П. Білецький-Носенко, О. Бодянський та ін.
Проте основу нової української байки, на думку М. Зерова, заклали П. Гулак-Артемовський,
Л. Боровиковський та Є. Гребінка, оскільки, навіть запозичивши сюжети для своїх творів, вони надали
цьому жанру національного колориту, використовували мову, наближену до літературної.
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(Харків, Україна)
ЗАПОЗИЧАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У зв‘язку з безпрецедентним зростанням кількості англомовних запозичень у сучасну українську
мову, природно, постає питання про можливість керованості цим процесом. З огляду на це мовознавці
привертають увагу до питань культури мовлення, та організованого цілеспрямованого регулювання
новітніх номінативних процесів. Ці проблеми відбиті в багатьох сучасних публікаціях, наприклад,
О. Пономаріва, Т.Кияка, А. Наумовця та ін. [4, с. 239; 2, с. 161; 3,с.19 – 20.]. У цьому аспекті привертає
увагу досвід європейських країн щодо збереження мовної оригінальності зокрема Франції і Польщі де
цілеспрямовано ведуть боротьбу з експансією англомовного впливу й засиллям англіцизмів у засобах
масової інформації та термінологіях і паралельно намагаються розвивати власномовну наукову
термінологію. Класичним прикладом є заборона міністерства використовувати у французьких офіційних
державних документах деякі англійські екологічні, фінансові комп‘ютерні терміни, зокрема варваризмуангліцизму ―e-mail‖, якому відповідає застосовувана власне французька номінація ―courier electronique‖ (у
перекладі з французької на українську означає ―електронна пошта‖).
Розглядаючи проблему чужомовних запозичень в аспекті культури мовлення, українські дослідники
відзначають численні приклади бездумного та масованого впровадження англійських найменувань навіть у
тих випадках, коли для них було б зовсім неважко знайти прості і точні українські відповідники (як
яскравий приклад наводиться поява в засобах масової інформації назви ―полімерія‖ – від англійської
основи -people- – люди та грецької -метрія від -mtro- вимірюю, замість звичайного питомого слова
―опитування‖) [3, с. 29 – 20].
Відомо, що застосування значної кількості іншомовних слів призводить до втрати мовної
унікальності, позбавляє ознак національного мислення. Запозичення необхідні лише тоді, коли мова не
має власного лексичного засобу. Досить часто замість того, щоб знайти відповідне слово в українській мові
або надати відомій лексемі нового значення та семантично розширити її, вдаються до запозичення
іншомовних слів.
Однією з найактивніших сфер залучення до української мови нової іншомовної лексики є реклама й
засоби масової інформації. Через мову реклами й ЗМІ до українського лексичного складу потрапляє
значна кількість запозичень. Як ми вже відзначили, особливо інтенсивно такий процес відбувається
останнім часом й одним із чинників цього є більша відкритість нашого споживчого ринку товарам
іноземного виробництва, які, природно, мають чужомовні, переважно англійські, назви. Щоденне постійне
теле- й радіомовлення пропонує рекламу численних закордонних товарів, нерідко таких, для позначення
яких в українській мові бракує слів.
Через це в мові відбувається запозичення безпосередньо з іноземної мови, зазвичай англійської,
усно-письмовим шляхом (оскільки реклама найчастіше послуговується аудіовізуальним методом впливу).
Як відомо, реклама має мету привернути увагу україномовних покупців, нерідко маскуючи звичайні речі,
що іноді можуть мати й українську назву. Наприклад, дайджест – огляд, спрей – розбризкувач, кеш –
готівка, армрестлінг – рукоборство, фристайл – вільний стиль, ньюс-реліз – випуск новин, кілер – вбивцянайманець, професійний вбивця, плеєр – програвач, сервіс – обслуговування, паркінг – стоянка, постер –
об‘ява, дайвінг – пірнання, ліфтинг – підтяжка, прайм-тайм – найкращий час, флаєр – листівка,
дистриб‘ютор – розповсюджувач, розподілювач, арт-терапія – лікування мистецтвом, бебі-бум – сплеск
народжуваності, фастфуд – швидка їжа, кетчуп – томатний соус, консумація – споживання, консумент –
споживач, сейл – розпродаж, дефростер – розмножувач, офіс – контора, римейк – переробка, сек‘юриті –
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охорона, апельсиновий фреш – апельсиновий прохолоджу вальний напій, секондхенд – поношені речі,
фризер – морозильник, дисконт – знижка, тинейджер – підліток, бартер – товарообмін, менеджмент–
керування, лізинг – оренда, пресинг – тиск, екшн – дія, термінатор – винищувач, барбі – лялька, файл –
папка тощо.
Зрозуміло, що вживання чужомовних, часто незрозумілих але модних і привабливих у рекламному
оформленні назв є доцільним саме з погляду рекламування пропонованих товарів, у чому зацікавлені
рекламодавці.
Утім, з мовознавчого погляду, запозичання чужомовних номінацій такого типу вважаємо
недоцільним, оскільки їх застосування є досить недоречним, адже в українській мові для позначення
подібних реалій є свої власні відповідники, зрозумілі українським мовцям.
Слід зауважити також, що подальшу долю новітніх запозичень передбачити неможливо. Не
виключено, що частина англійських запозичень посяде належне місце в українській літературній мові.
Завдання мовознавців дуже уважно підходити до оцінки таких надходжень, звертаючи увагу на мовну
традицію та стилістичні особливості української мови.
Словники не встигають за навалою англомовних запозичень, і численні пропаговані засобами
масової інформації англіцизми, часто незрозумілі пересічним мовцям, залишаються поза
лексикографічною фіксацією.
Отже, слід підкреслити, що керування процесом надходження в мову чужих запозичень має
здійснюватися продумано й у рекомендувальному плані. Не можна вважати розумним за сучасних у мов
глобалізації та інтеграції України в різноманітні світові процеси ―оголошувати тотальну війну всім
іншомовним запозичанням‖ [3, с. 19 – 20]. Як важливі аспекти боротьби з недоцільними запозиченнями
називають швидкість, конструктивність та гласність.
Аналізуючи сучасний період розвитку української мови з погляду нормативної оцінку процесів
запозичання, ми не можемо не відзначити як одну з тенденцій навалу чисельних варваризмів англоамериканського походження, особливо в мові реклами. Специфіка таких сучасних варваризмів, які
щоденно повторюються в рекламі на телебачення та рекламних дошках, що оточують у повсякденному
житті, в тому, що вони є англо-американськими назвами товарів, які ринули до українського споживача.
Новітні англо-американські варваризми можна класифікувати таким чином:
1) спосіб передачі на письмі
а) англійська графіка (Rex, Lady Speed Stick, Rexona Crystal, UMC, Rexon aactive, Gillet Series,
Vanish, Palmolive, OldSpice Active Zone, Pampers, Always Ultra Night, Happy Meal, Only you, tanga,
McDonald‘s, Viscas, President, Gala, ICTV, Times New Roman, Word, Microsoft);
б) українська графіка – транслітерація або транскрипція (Віскас, Жіллет, хепіміл, супермомент, Еліт
Платінум, Нескафе);
2) спосіб усної передачі
а) транскрипція – (англійська вимова на фоні письмової передачі англійською графікою: Lady Speed
Stick– [лейді спід стик], Dove [дав], Twix [твікс], Only you [онлі ю], Head and Shoulders [хед енд шоулдерс],
Rex [рекс], Rexona active [рексона ектив], Gala Total Protection [гала тотал протекшн], ICTV [ай-сі-ті-ві], Orbit
white [орбіт вайт], Avon [ейвон], UMC [ю-ем-сі], Friskies vitality [фрискіс вайтеліті],OldSpice Active Zone
[олдспайс актив зоун], Always [олвейз], J-7 [джей севн];
б) мішаний – частково як вимовляється в англійській мові, частково – як вимовляється переклад в
українській мові: Beeper Call Center– [біперкол] центр, KyivStar Club – Київ [стар] клуб, Friskies vitality Plus–
[фрискіс вайтеліті] плюс, Always Ultra Night – [олвейз] ультра [найт], Blendamed Complete plus herbal–
[блендамет компліт] плюс [хербал], 3-Ddiamond–три [ді даймонд];
3) змішане словосполучення з англійських та українських лексем: President молочної країни;
Daxарктика, Gala лимон; Duru 1+1 [один плюс один]; Rex відбілюючий; Orbit білосніжний; МістерProper;
Ace біокисень; чорні tanga тощо.
Спостерігається довільне узгодження сучасних варваризмів-англіцизмів із українськими лексемами в
роді, числі.
Прикладами можуть слугувати такі вирази із реклами, яку пропагують на телеканалах ICTV, СТБ та
ін.,: рід – Новий Dirol complete подвійної дії; Нова Rexona active – ніколи не зрадить; Представляємо
новий Lady Speed Stick; Новий OldSpice Active Zone; Новий Palmolive – насолода для всього тіла;Rex
відбілюючий; Orbitбілосніжний; Gillet Series – найкраще для чоловіків;число – Pampersзнає, що ваш
малюк бажає; Тобі подобаються чорні tanga; Always Ultra Nightговорять мовою твого тіла;Only you –
чорні і білі – разом в одній пачці; завжди будуть поряд – Slim and daily.
Приплив англо-американських варваризмів, які незрозумілі переважній більшості українських мовців,
надзвичайно засмічує рідну мову і становить геть негативне явище сучасного періоду. В англійській мові
більшість названих найменувань спираються на семантику, часто експліцитно виражену і зрозумілу носіям
англійської мови. Потрапивши в український вжиток, запозичені назви зовсім не мають внутрішньої форми
для українського мовця. Наприклад, Only you – має переклад – тільки ти; Happy Meal – щаслива їжа;
Complete plus herbal – повної дії плюс трави; Dove – голубка; Total Protection – загальний захист; Always –
завжди; Vanish – зникати тощо.
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Такі чужомовні вкраплення роблять мову макаронічною, механічною сумішшю англійських слів чи
висловів з українськими фразами, і становлять надзвичайно шкідливу тенденцію, яка жодним чином не
сприяє культурі мовлення.
Залишається невирішеною проблема правопису нових англійських запозичень, нині немає єдиного
правописного принципу їхньої передачі на письмі, що визначається проблемністю деяких аспектів
українсько-латинської транслітерації. Авторитетні дослідження і пропозиції Р. Зорівчак [1 с. 133 – 138] Н.
Сапальової [5, с.163 – 165] та ін. ще не набули статусу загальномовних правописних норм і, незважаючи
на чисельні роботи з питання українського правопису, ще досі не можна казати про уніфікацію правопису
англіцизмів, що викликає різнобій у написанні. Неусталеність правописних норм, зокрема для англіцизмів,
призводить до збереження в практиці засобів масової інформації, а іноді й у лексикографічних працях
варіантності написання однакових за значенням слів.
до таких випадків відносимо:
а) недотримання правил написання і/и в загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р
перед наступним приголосним, наприклад, ап-тік, паблікрілейшнз, чіпси, м‘юзік-бокс, чізбургер, чіп,
мікрочіп, стік;
б) недотримання правил подвоєння приголосних у загальних назвах, наприклад, офф-шор, плів-оф,
саміт, прессінг, білль-брокер, хеппіміл;
в) недотримання правил написання складних слів разом чи через дефіс, наприклад офшор/оф-шор,
іміджмейкер/імідж-мейкер, масмедіа/мас-медіа, хотдог/хот-дог, онлайн/он-лайн, бойфренд/бой-френд,
ток-шоу/ток-шоу, бодигард/боді-гард, пепсі-кола/пепсі кола;
г) збереження паралельних записів українською та англійськими мовами, наприклад,
інтеренет/internet,
веб/web, веб-камера/web-камера, ноутбук/notebook,
онлайн/on-line,
факсмодем/faxModem, веб-адреса/web-адреса, віп-місця/vip-місця (V.I.P.), лімітед/LTd., секс-шоп/sex-shop,
електронна пошта/і-мейл/e-mail;
ґ) застосування так званої ―практичної‖ транскрипції та транслітерації, герлскаут/ ґьолскаут;
паблікрилейшнз/паблікрилейшинз; кавер/ковер; кодишн/кондишен; леверидж/леверидж, ріелтор/ріелтер;
лайфо/ліфо; тренінг/тренінг; мерчентайзин/мерчандайзинг; хеппіміл/хепі-енд; блайзе/блейзер,
скейтбординг/скейтбоардинг, дистрибутор/дистриб‘ютор.
Отже, можна констатувати швидке збільшення іншомовних слів англійського походження, які
інтенсивно потрапляють в українську мову і становлять потенційну загрозу мовній унікальності, та
призводять до негативних зрушень у лексико-семантичній системі української мови. Очевидно, що слід
намагатися продумано і фахово керувати процесом надходження в мову англо-американських запозичень.
Така проблема є непростою в умовах сучасної глобалізації та інтеграції України в різноманітні світові
процеси. Вважаємо, що централізована фахова комісія має постійно працювати на державному рівні та
надавати рекомендації щодо доцільності популяризації та пропагування новітніх англомовних запозичень
або невиправданого їх використання, вирізняючи необхідні, для яких відсутні українські відповідники чи
адекватні власні лексичні засоби (надання відомій лексемі нового значення та її семантичного
розширення).
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СТИЛІСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ КОМПОЗИТІВ У РОМАНІ-ПІСНІ Г. ЛЮТОГО «МАМА-МАРІЯ»
Українська мова має надзвичайно розгалужену систему словотворчих засобів. Семантичні
можливості й стилістичні функції формантів мають великий потенціал для творення оригінальної мовної
палітри поетичних творів. Кожен окремий словотворчий афікс – це значеннєво й стилістично суто
індивідуально-авторська мовна одиниця, яка виконує в структурі слова свою функцію. Стилістична функція
мотивувальних основ і афіксів не завжди збігається. У цьому разі вплив на стилістичне забарвлення
нового слова зазвичай виконує мотивувальна основа. У мовознавчій літературі існує кілька принципів

172
аналізу стилістичних функцій засобів словотвору. Серед них цілком логічним видається суто
«стилістичний» підхід, який забезпечує аналіз окремих засобів і способів словотвору за їх належністю до
таких важливих стилістичних категорій, як функціональні мовні стилі, з подальшим виявленням їх
експресивних властивостей [2, с. 89].
У мові поетичних творів стилістичне навантаження словотворчих засобів досить прозоре. Для мови
поетичних творів як одного з жанрів художньої літератури, її найвищого вияву, характерні ознаки
естетизації, що досягається шляхом творення письменником форм слів з експресивним навантаженням.
Основною метою експресивного словотвору в жанрі поезії є необхідність надати кореневій частині
слова із зовнішньою чи нульовою флексією або кореневій частині незмінного повнозначного слова чогось
нового, якоїсь додаткової семантики, значеннєвого відтінку, а з нею й певної експресивності, емоційності.
Стилістичні властивості мають ті складні слова, які визначають певні поняття з різними відтінками
позитивної чи негативної характеристики. За допомогою композитів письменники посилюють образновиражальні властивості мови художніх творів, уживаючи їх переважно як художні епітети. Такими словами
здебільшого визначають різноманітні відтінки кольорів, почуттів та певні риси зовнішніх портретів
персонажів, а також їхні внутрішні психологічні характеристики. Композити представляють насамперед
складні прикметники, що становлять ніби «згорнене» порівняння.
Жанрова специфіка твору «Мама-Марія» визначена самим автором, Григорієм Лютим, як романпісня (у романі понад 50 пісень). Біленко Тетяна наголошує на тому, що «слово Григорія Лютого не просто
образно-афористичне, не лише настільки містке, що проситься у заголовки статей і наукових розвідок. У
романі воно ще й заряджене тисячолітньою космічною інерцією української душі, української
пісні» [1, с. 375]. Така жанрова особливість запрограмовує твір на максимальну спорідненість із народною
піснею, фольклорними засобами вираження авторських думок. І невипадково цей твір отримав найвищу
оцінку Павла Загребельного, який в останні місяці свого життя дав у листі коротку, але вичерпну
характеристику його авторові: «Новітній Гомер українського степу» [1, с. 370].
Лексичні новотвори займають провідне місце у романі. Індивідуально-авторські неологізми, утворені
композицією, слугують створенню образів персонажів і тим виконують характерологічну функцію:
Крилечка-ручки і ніжечки … Все – розказать не берусь … Ткала, як бабця доріжечки, Пісню життя у
обрус … [3, с. 42]; Безштанько-внук – гірке поріддя зла, Спинивсь жувати з часником
окраєць… [3, с. 29].
Семантичні неологізми слугують поетові для виявлення його світогляду, для передачі основних рис
його індивідуального стилю, для вираження оцінки предметів, явищ, подій, станів, почуттів. Іноді поет
вживає лексеми-експромти. Зрідка звертається до новотворів, народжених унаслідок графічного
членування лексеми: Ще не вмира… Ще тільки за-вмира …За сльозами невидима стала, само-бранкою
стала од них [3, с. 27].
Серед композитів знаходимо чимало складених іменників, що мають переважно фольклорні витоки.
Другий компонент нерідко дає якісну характеристику першому: Хтось говорив: цигарка-лиходійка, А
хтось казав: циганка там була [3, с. 24]. Схожість обох частин може підсилюватися елементами
порівняння: І дзвонів язики бронзо-червоні Вже наливає істини вино [3, с. 47]. Порівняння може
вказувати на форму першого компонента через метафору: Розтяглися всюди вулиці-гармошки [3, с. 92].
Народно-поетичний образ верби, символу України, автор поєднує у формі суб‘єктивної оцінки з
терміном спорідненості сестронько у звертанні: – Привіт, вербичко-сестронько. Журба моя в тобі
дозріла [3, с. 38]. Фольклорний образ помічаємо і в такому контексті: Залітні вітри-перелюбники Під
мостом коханих ловлять [3, с. 45]. Жива і нежива природа тісно переплітаються в поетичному контексті
внаслідок персоніфікації: І снилось хаті літо боголице, У пелену сорочки-сніговиці Для всіх дітей
ловила зорепад [3, с. 33].
Другий компонент композитних утворень може вказувати на вік живої істоти (Стонадцять аж
безкінечних Куплетів про сміх і гріх [3, с. 92]) і на риси зовнішнього вигляду (Упіймала зразу трьох: Олю,
Йванка ще й Софійку- Каверзушку-довговійку [3, с. 30]).
Для створення гіперболи автор використовує складні прикметники з першим компонентом –
кількісним числівником, у ролі якого найчастіше виступає лексема сто. Наприклад: Сходився весь хутір:
стомлені і босі. Нас так і прозвали люди: стоголосі [3, с. 83]; Ми зійдем всі, як води із лиця… Ти будеш
тут у трепеті столоннім [3, с. 38].
Складноскладені прикметники в романі Григорія Лютого вкрай різноманітні. Вони означають
кольорові відтінки, які іноді наявні не тільки у якісних прикметниках, а й у відносних: Повітря й те
фіалково-уроче… Цей шал народження сріблясто-дзвонковий… [3, с. 76]. Обидва компоненти нерідко
зближуються за семантикою: Листочки-сльози лагідно-погідні… Та гримнув свист розбійнонавіжений [3, с. 125]. Вони надають якісної характеристики предметам, діям, явищам, супроводжуючи їх
авторською оцінкою: … Під трепетом довірливо-наївним… [3, с. 191]. Такі складні прикметники дуже
експресивні, стилістично марковані: Горланять пісні юнацькі ще, Розхристано-сороміцькі… [3, с. 46].
Деякі новотвори набувають високого, урочистого звучання: І в мить оту божественно-високу…
Була вона врочисто-благовісна… [3, с. 338]. Перший компонент може виражатися відносним
прикметником, пов‘язаним причиновим зв‘язком з другим: І сидів літописець бездомно-сумний,.. [3, с. 44].
Вони можуть бути віддаленими за семантикою: …Стільки приструнків – як діток –… Незабутньопавутинних–Сміхолюблених, безвинних… [3, с. 181].
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Між складниками композитів іноді встановлюються майже антонімічні відношення (беззахиснохоробрі), іноді перший компонент може наближуватися до прислівника: Скрізь хтозна–що диявольськикриве [3, с. 111]. Значно рідше такі новотвори мотивуються числівником та прикметником: Мільйоннотьменний раз наважуюсь читати [3, с. 41].
В аналізованому творі повсякчас спостерігаємо використання складноскладених дієслів, що
позначають дії, які суб‘єкт виконує одночасно, послідовно, або почуття, йому властиві. Наприклад: Над
головами дивиться-радіє, Співа беззвучно – стріпують уста [3, с. 76]; Беззвучно всі співали новий
день, Молилися-всміхалися до сонця [3, с. 57]; Бува, в свята заб‘ється в бур‘яні й одна сидить-сія
найщасливіша… [3, с. 67].
Іноді лексичний новотвір мотивований синонімами, і такі неологізми взаємодіють з новотворамиіменниками та прикметниками: Листочки-сльози лагідно-погідні, Тремтять-іскряться з дому в
далечінь [3, с. 120]. Спорадично використовуються три дієслівні компоненти: Дозрівав-гудівдоброджувався люд [3, с. 263].
Стилістична функція авторських новотворів проявляється у їх різній забарвленості: Лежать гробки в
серпанкові зі сну, – Мов безліч душ, у рай не відлетілих, Святкують подоляночку-весну… [3, с. 120], І в
мить оту божественно-високу Її цілуєш майже на льоту… [3, с. 206]; А дітки-брехунці все чують –
Повиставляли вушка, Сидять старують …[3, с. 129].
Можемо констатувати, що за характером мотивації композити, які функціонують у романі-пісні,
утворені такими способами словоскладання:
1) нейтральним – поєднанням слів у складне слово шляхом їх співставлення без звичайного
граматичного оформлення. Сюди належать ті складні слова, компоненти яких формально самостійні, бо
перебувають у співположенні (юкстапозиції) і жодних граматичних зв‘язків між собою не мають. Такі
новотвори кількісно найбільш поширені: Лиш кіс вінки поблискували в сонці Сталево-смертним блиском
вороним [3, с. 113]; А той лукавий зверхній молодик? А той цвіркун-хлопчак оно на дасі…[3, с. 29]; За очі
ті, що й труту заберуть, За серце, що чутливіше звіриних. О Господи, спасибі, що ти тут, у цій
маленькій дівчинці-зорині [3, с. 31]; Спасибі, Боже-світе, що ти є … Що є іще до кого
повертатись … [3, с. 28];
2) синтаксично-морфологічним – сполученням слів у складне слово, в основу будови якого
покладено морфологічний принцип (компоненти з‘єднані за допомогою голосного), а в основу змісту –
синтаксичне словосполучення, яке, згодом переосмислившись та скоротившись, набуло форми складного
слова і відповідно нового значення: В вікнах воли йдуть з поля круторогі [3, с. 28]; Казав, од
пустослов`я боронився, З землею й небом не наговорився [3, с. 36];
3) синтаксичним – сполученням компонентів складного слова у формі зв‘язку дієслова з додатком
(імперативний зворот). Такі складні слова і тепер зберігають живий синтаксичний зв‘язок між
компонентами. Найбільш типовим прикладом синтаксичного словоскладання в сучасній українській мові є
слова, що утворилися зі сполучення дієслова в наказовій формі та іменника: Знов стаєм ломикаменем,
Євшан-зіллям колись [3, с. 28]; Зненацька за пройдисвітів розкаже, Про шлях з варяг у греки і –
назад [3, с. 37]; А скрипочка у нього. Чуєш, чуєш …– Як у Котигорошка булава … [3, с. 91]. З останнього
прикладу видно, що це явище поширюється не лише на апелятивний, а й на онімний простір української
мови.
Як бачимо, композити – це одиниці зі значною семантичною ємністю й поняттєвою компактністю, що
вживаються автором роману-пісні «Мама-Марія» для емоційної виразності, експресивності та передачі
яскравої позитивної чи негативної оцінки. Найбільш продуктивний прийом композиційного способу
творення слів у творі є поєднання слів у складну лексему шляхом їх співставлення без звичайного
граматичного оформлення. Серед композитів чимало складених іменників, що мають переважно
фольклорні витоки. Другий компонент нерідко дає якісну характеристику першому (цигарка-лиходійка).
Схожість обох частин може підсилюватися елементами порівняння (язики бронзо-червоні). Порівняння
може вказувати на форму першого компонента через метафору (вулиці-гармошки). Морфологічний спосіб
не має продуктивності у творенні композитних неологізмів у художньому просторі роману.
Отже, композити у романі-пісні «Мама-Марія» мають потужний стилістичний потенціал. Використані
за традиційними для української мови способами словотворення, вони утворюють слова неповторні за
лексичним значенням та експресивним навантаженням, що врешті-решт і створює унікальну палітру
відтінків словесної гри у незвичайному за жанром творі «Мама-Марія».
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(Талдықорған, Қазақстан)
ФАРАБИ ТРАКТАТТАРЫНДАҒЫ ІЗГІЛІК
Қазіргі дҥниені неғҧрлым дҧрыс танып, білу ҥшін жҽне жақсы ҿмірдің дҧрыс жолын таңдай білу ҥшін
жҽне жаңа мыңжылдықта білімді, тҽрбиені, адамгершілікті-ізгідікті дамыту ҥшін біз ҽр уақытта, ҽр дҽуірде
ҿзімізге дейінгі ҿткен идеялар мен қағидаларға сҥйенгеніміз жҿн. Ондай идеяларды Орта ғасырларда ҿмір
сҥрген Батыс пен Шығыстың ғҧлама ойшылдары Аверроэсо (Ибн Рушд), Я.А. Коменский, Н. Макиавелли,
Ибн Халдун, Ибн Сина, Ҽл Бируни жҽне т.б. айтты. Осындай ойшылдардың бірі-бірегейі, қазақ
топырағынан шыққан ғҧлама ғалым-философ Ҽл-Фараби еді. Ол сонау Ерте орта ғасырлардың ҿзінде
адамзат ілімінің молайып, ақыл-парасаттың жетілуін, оқу-ағартудың қажеттілігін айтып, білім алудың
маңызын атап кҿрсеткен болатын. Фараби идеялары оның 140-тан астам трактаттарының арқауы болды.
Фараби трактаттарының ҽрқайсысы ҿзіндік бір дҥние, қағида, теория мен ҽдіс. Солардың бірі
948жылы Египетте жазылған «Қайырымды қала тҧрғындарының кҿзқарастары туралы трактат» болып
табылады. Ол бҧл еңбегінде адам ҽрекетінің тҥпкі мақсаттарының бірі-Бақытқа жету деп айта келе, сол
бақытқа тек білім мен изгілік нҽтижесінде ғана жетуге болады дейді.
Ҽл Фараби тҽрбиенің, оның ішінде еңбек тҽрбиенің теориясы ғылымға негізделуі қажет деп санады.
Ол ғылымда тарихи ҥрдіс деп тҥсініп, ғылым жҥйелі тҥрде қҧрылған білімнің жоғарғы формасы деген
анықтама берген. Фараби сонымен бірге оқу-ағарту мен тҽрбие туралы, еңбек мҽдениеті туралы ілім
жасады. Еңбектің ҿзі ҿнер. Ал еңбек тҽрбиесі сол ҿнерден туындайды, ҽрбір адамды еңбекке баулиды,
еңбек шеберлігін ҥйретеді.Олардың еңбек ету дағдысын қалыптастырады деген болатын.Оның адам
еңбегі туралы бҧл тҧжырымдамалар қазіргі жаңа мыңжылдықта да актуальды екені айдан анық.
Еңбек тҽрбиесінің теориясын жасау барысында ол антик заманының теоретиктері Платон мен
Аристотельдің тҧжырымдарын басшылыққа алды. Демек, ол қандай да болсын қҧбылысты тҥсіндіруге
бағытталған ҧғымның, идеяның, белгілі бір саласының мҽнді байланыстары мен заңдылықтары жҿнінде
толық тҥсінік беретін ғылыми білімді қорытудың ең жоғарғы формасы деген қағиданы ҧдайы басшылыққа
алған Фараби еңбек тҽрбиесінің теориясын «ҿзінің ішкі қҧрылымы жағынан бір-бірімен логикалы
байланыста болатын біртҧтас білім жҥйесін қҧрайды» [1, 11-б] деп тҧжырымдайды.
Педагогикалық тҧрғыда қарастырсақ бҧл тҧжырым оқушыларға сапалы тҽртіп, саналы білім беру
пайдалы қоғамдық еңбекке баулу деген сҿз. Фараби еңбек тҽрбиесінің теориясын жасауда еркін еңбектің,
адамның жан-жақты дамуы ҥшін маңызы зор екенін атап кҿрсетеді.
Фараби «Еңбек ету, саналы болу, адамгершілік, ізгілік, ақылдылық табиғаттан туындауы қажет»
деген ғылыми тҧжырым жасады. Фараби адамды табиғат, адам, жер бетіндегі тірі организмдер дамуының
ең жоғарғы сатысына кҿтерілген, еңбек қҧралдарын жасап, оларды ҿз қажетіне жарата білген, тҥсінікті сҿз
сҿйлей білетін саналы ортаның мҥшесі дейді. Адам туралы материалистік бағытты ҧстанған Фараби адам
еңбек ету нҽтижесінде жоғары сатыға кҿтерілетінін алға тартады.
Фарабидің пікірінше, оқу, тҽрбие, білім алу, еңбек ету, ғылым адамы болу адамгершілік жҽне еңбек
тҽрбиесіне тығыз байланысты. Фараби ең алғаш еңбекті, таза еңбекті, адал еңбекті тҽрбиенің алғы шарты
етіп алды. «Тҽрбиені неден бастау керек», «Философияны ҥйрету ҥшін алдын-ала не білу керек»
еңбектерінде ғылымды, оқу-ағартуды меңгеру, білім тҽрбие алу, еңбекке ҥйрену, философияны меңгеру
тҽрбие ҽдістеріне байланысты екенін ғылыми тҧрғыда дҽлелдейді. Осы негізде ол оқыту мен тҽрбиелеудің
мақсаттарын жеке-жеке анықтайды. «Ғылымдар тізбесі», «Ғылымдардың шығуы» еңбектерінде
ғылымдарды ҥйрену, реттерін белгілейді жҽне тҽрбиенің, оның ішінде еңбек тҽрбиесінің тарихи
тағылымын, ҥлгісін, болашақ ҧрпаққа ҿнеге, тҽлім етіп қалдырады.
Ҽл Фараби жас ҧрпаққа тҽлім-тҽрбие беріп, еңбекке ҥйретіп, еңбек тҽрбиесін беретін
адамды(ҧстаздық ететін адамды) ҿте жоғары бағалаған. Оның ойынша тҽрбиеші адам (қазіргі мҧғалім)
«мҽңгі нҧрдың қызметшісі» [2, 12-б].
Ҧлы ойшыл Фараби тарихи шындықты, еңбекті, тҽрбиені, оның ішінде еңбек тҽрбиесін адамның
игілігі, бақыты ҥшін қолдануды армандады. Адамның игілікке жету жолдары туралы ойларын Фараби «Сол
кездің ҿзінде» экономиканың, саясаттың, мемлекеттік қҧрылыстың, отбасы тҽрбиесінің, еңбек тҽрбиесінің
мҽселелеріне байланыстыра отырып, аса қажет мызғымас берік негізге сҥйенеді. Сондай-ақ ол қоғамды
ақылмен дҧрыс басқарудың шарттары жҿнінде батыл пікір айтқан ғҧлама. Ҿйткені адам бақытты болуға
лайық жҽне сол бақытын табуға тиіс. «Адам ҿз заманында жақсы да дҧрыс басқарылатын қоғамда ғана
шын мҽнісінде бақытты ҿмір сҥре алады»[3, 12-б]-дейді данышпан. Сҿйтіп, Фараби адамның ҿмірлік іс
ҽрекетіне ҥлкен мҽн бере отырып, еңбек қана адамды жануарлар дҥниесінен бҿліп, оқшау кҿрсететінін
ғылыми тҧрғыда дҽлелдеді. Адамзат қоғаманың ҿмір сҥруіне ең керектісі оның материалдық тҧтыну
қажеттері дегенді бірінше орынға қойып, осынау маңызды мҽселе тҿңірегіндегі теріс кҿзқарастарды ҥзілдікесілді жоққа шығарады.
Фараби адамдар бір-бірімен келісіп, тіл табысып отыруы керек деп есептеді. Ҽділеттіліктің
қалыптасқан нормасы, ҽмбебап заңдар қажет екендігін ескерте келе ол заңдардың тҽрбие арқылы жҥзеге
асатындығын дҽйектейді. Оның ойынша, еңбексіз заң да, қоғам да ілгері дами алмайды. Ҧлы ойшылдың
заң кҥші туралы осы айтқандарынан қоғамдық келісімдер туралы идеяның алғашқы ҧрығы жатқандығын
аңғару қиын емес. Бҧл идея Еуропада кҿп кейін ҿріс алды. Кейбір шығармаларында Фараби ҿз тҧсындағы
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қоғамды астыртын ғана сынап отырды. Ондағы етек алған озбырлықтар мен қаталдықты, ақыл мен
адамгершілік, еңбек тҽртібі ҧстанымдарының орасан бҧрмалауынан деп тҥсіндірді.
Еңбек жҽне еңбек тҽрбиесінің ғылыми негізін қолдануда ХІІғасырда жазылған «Фарабидің
энциклопедиясы» атты еңбектің маңызы ҿте зор. Ҽсіресе мҧның трактат ретінде ғылым тарихында алатын
орны айрықша. Бҧл трактат «Ғылымдар энциклопедиясы», «Ғылымдар реті», «Ғылымдар
классификациясы», т.б. аттарымен Шығыс жҽне Батыс елдерінде ҿте ертеден-ақ мҽлім болған. Бҧдан кҿп
ғҧламалар тҽлім алған. [4, 38-б].
«Фарабидің энциклопедиясы» сол кездің ҿзінде (ХІІғ) арабшадан латын тіліне екі рет аударылған.
Одан кейінгі ғасырларда бҧл еңбек толық немесе ҥзінді тҥрінде ескі еврей, неміс, ағылшын, француз, тҥркі,
т.б. тілдерге тҽржімаланған. Роджер Бэкон, атақты Ҽбу Ҽли Ибн Сина (980-1037) жҽне басқалар тікелей
соның ҽсерімен ҿздерінің кҿпке мҽлім энциклопедиялық еңбектерін жазды.
Бҧл еңбектің қҧндылығы, оны басқа халықтардың ҿз қажетіне жаратып, оның еңбек заңдарына,
еңбек адамдарының ҿз жҧмысына саналылықпен, ҧқыптылықпен қарап, ҿндірісті дамыту, еңбек ҿнімін,
жеке адамның еңбекке қҧштарлығын, ынта-жігерін арттыру мақсаты кҿзделгендігінде.
Ҽл Фараби жаратылыстану ғылымының негізін салған ғҧламалардың да бірі. Ол математиканы
жаратылыстану ғылымының басты саласы деп санады. Біз қазір техникалық ғылымдарды жаратылыстану
ғылымының басты саласына жатқызамыз. Фарабидің «теориялық атифметикаға қысқаша кіріспе» деп
аталатын еңбегінде барлық қҧбылыстарды табиғат-жаратылыстану ҽлемінің ауқымында дамитынын
дҽлелдеп кҿрсетеді. Трактаттарында қоғамдағы барлық қҧбылыстар мен ҿзгерістер таза адал еңбектің
жемісі деп тҧжырымдады. Сҿйтіп, «Адамды адам еткен-еңбек» қағидасының да негізін салып берген. Ал
логикалық еңбектерінде еңбек пен еңбек тҽрбиесінің дамуы элементтері кездеседі. Ҽсіресе, «Ғылымдар
тізбесі», «Алмагеске тҥсініктеме», «Астрология», «Философияны ҥйрену ҥшін не білу керек» еңбектерінде
еркін еңбектің маңызы мен мҽнін талдап, ашып кҿрсеткен. [5, 28-б ].
Ҽл Фарабидің ҿзінің философиялық жҽне натурфилософиялық еңбектерінде жаратылыстанудың
кҿптеген мҽселелеріне тоқталады. Ал ғылыми-философиялық еңбектері оқу, тҽрбие мҽселелеріне
арналған. Оның пікірінше оқу, білім алу, ғылым адамы болу адамгершілік жҽне еңбек тҽрбиесі
мҽселелерімен тығыз байланысты. Ол білім алумен оқу еңбегін пайдалы еңбекке жатқызады.
Ортағасырлық ғҧлама жалпы теориялық ой-пікірдің жетістіктерін жаңғыртып, жетілдіре тҥсті. Халық
даналығы туғызған данышпандық пікірлерге ден қойды. Нҽтижесінде ҿзінің философиялық тҿл
тҧжырымын жасап, қоғам туралы ілімді, этника мен эстетиканы, этнопедагогиканы дамытты.
Аристотельдің еңбектеріне сҥйене отырып, антика заманының теориялық озат ой-пікірлерін сыннан ҿткізіп,
оның қажеттісін алды жҽне заманның ілімін белгілі бір жҥйеге салды. Аристотельдің жаратылыстанудағы
ғылыми жҽне стихиялық материалистік тҧжырымдарын кҥшейтті. Сондай-ақ Платонның идеалистік жҽне
мистикалық қателерін тҥзетті. [6, 12-б]
Фараби мҧрасының ішінде этнопедагогика ҥлкен орын алады. Ол этниканы жақсылық пен
жамандықты ажыратуға мҥмкіндік беретін ғылым деп қараса этнопедагогиканы халықтың ҽдет-ғҧрып, салтдҽстҥрін кейінгі ҧрпаққа жеткізетін ілім деп санады. Бҧған оқу, білім алу, тҽрбие беруді жатқызды. Ҧлы
ғалымның осындай этникалық ойларынан терең гуманизмнің лебі еседі, ол адам баласын жаратылыстың,
бҥкіл жан иесі атаулының биік шоқтығы деп тҥсінді. Бірақ жамандықты жақсылық жеңгенде ғана адам
баласы игі мҧратына жетеді деп қорытынды жасайды.
Сонымен, Фараби туындыларының оның ішінде еңбек пен еңбек тҽрбиесі, адамгершілік, игілік
туралы тағылымдарының маңызы ҽлі кҥнге дейін ҿз маңызын жойған жоқ. Қайта оны тағылымдарының
мазмҧны қазіргі тҽуелсіз Қазақстан жағдайында қайта тҥлеп, заман талабына сай жаңа кҿрініс алуда. Ол
жаңа теориялық мазмҧн алары хақ.
Ҽл Фарабидің ілімі Шығыс халықтарының, оның ішінде қазақ халқының педагогикалық ой-пікірінің
дамуында революциялық тҿңкеріс болып есептелді. Демек, ол Шығыс халықтарының салт-санасының,
ҽдет-ғҧрпының ағартушылық тҽлім-тҽрбиелік, ой-пікірінің, ғҧламалық тағылымының дамуында жаңа кезең
ашып, халықтық педагогиканың негізін қалауы дейміз.
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Жансая Турсынова
(Талдықорған, Қазақстан)
ҚОШКЕ КЕМЕҢГЕРҰЛЫНЫҢТІЛ ҮЙРЕТУ ҰСТАНЫМДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
ХХ ғасыр басында қазақтың рухани ҿміріне ҽсер еткен саяси-ҽлеуметтік жағдайда ҧлт жанашырлары
тҥрлі салада еңбек етті. Олар атқарған жазушылық, журналистік, ағартушылық, ҧстаздық қызметтер ҧлттық
санамызды ояту, ҧлт мҥддесі жолында бірігу, қазақ қоғамының рухани жағынан кҿтерілуі жолындағы заман
сҧранысынан туған қажеттілік болды. Қазақ зиялылары қазақ ҧлты ҥшін, ана тілінің болашағы ҥшін оқуағарту саласын жақсартуды кҿздеді. Олар қазақ тілінде оқулықтар жазып, аударма жҧмыстарымен
айналысып, сҿздіктер шығарып, ана тілі мен ҧлттық ғылым тілінің қалыптасуына кҥш салып, алаштың
сана-сезімін ояту жолында аянбай еңбек етті.
Оқулық жазу мҽселесінде Ыбырай Алтынсарин салған жолды ХХ ғасырдың басында Алаш
қайраткерлері жалғастырды. Атап айтқанда, Қошке Кемеңгерҧлы ең алдымен ағартушы, тҧңғыш педагог
Ыбырай Алтынсарин еңбектерінің қажеттілігін тҥсініп, маңыздылығын ескерді. Ыбырай Алтынсариннің
«Орыс тілін қазақтарға ҥйретудің бастауыш қҧралы» еңбегі жҿнінде Қошке Кемеңгерҧлы тек грамматика
емес, сонымен қатар хат жазғанда, ҿзара ҽңгімелескенде сҿздерді дҧрыс қолданудың жолдарын ҥйретуге
бағытталғаны, грамматикалық ережелердің мысалдарын орыс тілі мен қазақ тілдерінде салыстырып,
оқушыларға сҿз мағыналарын тҥсіндіруге кҿңіл бҿлінгені, ауызша жҽне жазбаша ойын дҧрыс жеткізіп,
дҧрыс жаза білуге, еркін сҿйлей алуға кҿп кҿңіл бҿлгенін жазған.
Қ. Кемеңгерҧлы«Қазақша-орысша» сҿздігінде ҽдіске, ҽдістемеге,технологияға: «Ҽдіс –
тактика,метод,техника. Ҽдістемедегеніміз– методика болса,ҽдіс ғылымы – технология» [1, 75] деген
анықтама береді. «Бҧл терминдердіңмағыналарының ашылуы, термин тҥрінде тҥсінік беруі, ғылымда
терминдікқызмет атқаруы, ғылыми айналымға тҥсуі алаш азаматы Қошке есіміне тікелей байланысты жҽне
ХХ ғасырдың 20-шы жылдарының ҥлесіне жатады екен», – дейді профессор Б. Қасым [2, 33].
Қошке Кемеңгерҧлы тіл ҥйренушілерге қазақ тілінің оқытылуындағы сабақтың мазмҧнына, мақсатына
байланысты, сҧрақ-жауап, ҽңгіме, тҥсіндіру, кітаппен жҧмыс істеу, білім кҿзі деңгейіне сҽйкес
салыстырулар мен кҿрнекілік қҧралдарын шебер қолданған.
Қ. Кемеңгерҧлы қолданған ҽңгімелесу ҽдісі - қазіргі ҽдістемеде сҧрақ-жауап ҽдісі деп те аталып жҥр.
Дегенмен, осы ҽдістің ішкі мазмҧнына қарасақ, Қ. Кемеңгерҧлы мен қазіргі оқытудың арасында форма
жағынан айырмашылықтар бар екенін байқаймыз. Мысалы Қ. Кемеңгерҧлының оқытуында сҧраулы
сҿйлемдер мҽтіннен кейін қойылса, қазіргі оқытуда сҧрақ қою диалог тҥрінде жҥргізіледі. Мҽселен, «Таң
атты ма? Кҥн шықта ма?» сҧрақтарына бастапқы сҿйлемдер жауап бермейді. Оқушы ол ҥшін барлық
мҽтінді оқып шыққаннан кейін ғана сол сҧрақтың жауабын таба алады.
Тҿмендегі мҽтін ҥлгісіне қарасақ:
Күн батты, түн болды. Түнде қар қалың жауды. Бүгін күн ашық, аспанда бұлт жоқ. Кеше қалың
тұман болды. Таң атайын деді.
Сҧраулары: Таң атайын деді ма? Күн шығып қалды ма?Ай туды ма? Бұлт болды ма? Күн ыстық
па? Кеше дауыл болды ма? Түнде қар жауды ма? [3, 25].
Қ. Кемеңгерҧлы ең бірінші керекті мҽтінді беріп, кейін сол мҽтінді қолдана отырып, ҿз беттерінше тіл
ҥйренушілердің сҧрақтарға жауап беруіне жҽне сҿйлемді қҧрай алуларына мҥмкіндік бергенді дҥрыс
кҿреді. Осыдан кейін оқушы жағдаятқа байланысты, мҽтінді негізге ала отырып, дҧрыс сҿйлем қҧрап, ҿзінің
ойын толыққанды дҧрыс жеткізе алады. Бҧл ҽдіс тіл дамыту ҥшінде ҿте қажетті ҽдіс болып табылады.
Ҽңгіме ҽдісі оқушылардың тілін шығарып, ойларын сауатты жеткізіп, емін-еркін сҿйлеулеріне ең
тиімді ҽдіс деп таниды. Осы аталған ҽдіс арқылы оқушының сҿйлеген кезінде қандай грамматикалық
тҧлғаларды қолдана алмайтынын жҽне сҿздік қорын анықтауға болады. Ол ҿзінің сабақтарында ҽңгіме
ҽдісін тҥрлі жолдар бойынша іске асырған: сҧрақ қою, баяндау, оқушының ойын сабаққа аудару, тҥсінігін
айту т.б. Оқытуда жиі қолданылатын ҽдіс осы ҽңгіме ҽдісі. Бҧл ҽдіс оқушының материалды қандай
дҽрежеде меңгергенін жҽне оқушының сабақ кезінде еркін сҿйлеп, ойын еркін жеткізуіне ҥлкен себеп.
Дегенмен, бҧл жерде сҧрақты дҧрыс қоя білуде ҥлкен рҿл атқарады. Қошке Кемеңгерҧлы сҧрақты қысқанҧсқа жҽне тҥсінікті, оқушының сҿйлеу тіліне біршама жақын болуына ерекше мҽн берген. Ҿйткені, қазақ
тілін енді ғана меңгере бастаған оқушыға қиындық келтірмеуді басты мақсат еткен.
Жалпы оқыту, сауат ашу ісінің тиімді болуының бірден-бір шарты – кітаптарда ҧсынылған
материалдардың мазмҧны мен оқыту ҽдісінің арасында белгілі бір ҿзара байланыстың болуы. Тек білім
алушыға оқытушы кітапта берілген материалдардың мазмҧнына, сипатына қарай меңгертудің тиімді
ҽдістерін белгілеп алуы қажет. Оқушыға білімді саналы тҥрде меңгертудің қолайлы ҽдістерінің бірі –
кҿрнекілік ҽдісі деп тҥсінген. Қошке Кемеңгерҧлы оқыту кезінде фонетиканы, грамматиканы оқыту ҥшін
кҿрнекіліктің бір тҥрі – грамматикалық кестелерді, мысалы, септік жалғауларының, жай септеу жҽне
тҽуелді септеу ҥлгісін, етістіктің шақ категориясын, есімдіктердің септелуін, рай категорияларын оқытуда
пайдаланған жҽне жаңа сҿз тудыру негіздерін тҥсіндіргенде оның морфологиялық белгілерін, ондағы ішкі
заңдылықтарды, мағыналық қызметі мен айырмасын тіл ҥйренушілерге дҧрыс,тҥсінікті ҥйрету ҥшін
кҿрнекілік ҽдісін кҿбірек қолданған.
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«Сабақ материалдары бойынша оқу қҧралы материалына қатты сҥйеніп кҿрнекті ҽдіс материалдар
мен қҧралдар ҽзірлеп алу»,- деп [4, 21], Қ. Кемеңгерҧлының замандасы тілші-ғалым Қ. Жҧбанҧлы да тілдік
материалды тҥсіндіруде кҿрнекілік ҽдісін тиімді пайдалануды айтады.
Қошке Кемеңгерҧлы кҿрнекіліктерді жасауда оқытушылардың мынандай талаптарды ҧстануы
керектігін айтады:
1. Грамматикалық материалдарды кестелерде шамадан кҿп берудің қажеті жоқ.
2. Оқытылып отырған қандайда тақырып болсын кесте мазмҧнында тасада қалып қоймауы қажет.
3. Кестелерде тақырыпты анықтай тҥсетін мысалдар болуы қажет.
Тілді оқытуда қолданылатын ҽдістің тағы бірі, қазірігі таңда ҽдістемеде кҿп қолданылып жҥрген
қатысымдық ҽдіс. «Қатысымдық ҽдіс жалпыға білім беру стандарттарына сҽйкес қарым-қатынас
ҧстанымдарымен реттеліп,негізделеді» [5, 15].
Қатысымдық ҽдіспен оқытуды Қошке Кемеңгерҧлы да оқыту кезінде қолданған. Ол ҽдіс бойынша
оқыту кезінде барлық оқушы тҥгелімен қатыса алатындай, оқи алатындай болып қҧрылуы қажет. Ал оны
«сҿйлеу жолы» деп атаған. Ҽдіскер тҿмендегі жобаларды осы қатысымдық ҽдіс барысында қолдануды
ҧсынады:
 ҿзге тілді оқытқан кезде, аса кҥрделі жерлерді ғана ана тілімен тҥсіндіру қажет;
 қиын тҧлғалы жат сҿздерді ғана тілге аудару қажет;
 ҿзге тілді оқытудың ҽдіс-тҽсілі ана тіліндегідей болмауы керек;
 жат тілде ҿлең-тақпақ айтуға,жаттауға ҥйрету керек;
 жат тілдің ҽдебеиттік тарихын толыққанды оқытудың қажеті жоқ.
Қазіргі кезде оқыту ҽдістемесінде Қошке Кемеңгерҧлының ҧсынып кеткен жобалары ҿзектілігін
жоғалтқан жоқ. Мысалы, орыс тілді аудиторияға қазақ тілін оқытушы ҿзге ҧлт ҿкілдерінің сҿйлеу тілдерін
қазақшаға бейімдеу ҥшін, кітап оқыту жҽне ҿлең-тақпақ жаттату кҿп қолданылады. Осындай ҧстанымдарды
ҧстану қазақ тілінің ҿзіне ғана тҽн ерекше дыбыстарын дҧрыс айтып ҥйретуге, ҥйренушілердің қазақ тіліне
біршама тез бейімделіп, ҥйренуіне ҥлкен кҿмегін тигізеді.
Ҿзге ҧлттарға тіл ҥйретуде қолданылатын тағы бір ҽдіс – жаттықтыру ҽдісі. Қошке Кемеңгерҧлы да
тілді теориялық жақтан оқытқанда жҽне жаттығуларды орындатқанда жаттықтыру ҽдісін жиі пайдаланған.
Мысалы, оқушыларға тапсырма: «етістік тҥбірлеріне осы шақтың барлық тҥбірлерін жалғаңдар» деп секір,
көр, айт, ұр, сыпыр, ұйықта етістіктерін береді жҽнеҽдіскер оқушыларды жалықтырып алмау мақсатында,
сҿйлем қҧрастыру, жаңылтпаш айтқызу, тілді жаттықтыру сияқты жаттығуларды тҥрлендіріп берген.
Қошке Кемеңгерҧлы қазақ тілін ҿзге тілді аудиторияға оқытып-ҥйретудегі тҽжірибесінде сҧрақ-жауап,
ҽңгімелесу, кҿрнекілік, жаттықтыру ҽдісімен бірге модуль арқылы оқыту ҽдісін қолданғанын байқауға
болады. Бҧл ҽдістің ерекшелігі – тірек конспектіні, сҿздерді оқытушы ғана дайындап ҧсынбай, сонымен
бірге оқушыларда ҿздерінің танымына байланысты қҧрастырып ҧсынады. Ол оқушының ҿткен сабақтарды
қаншалықты меңгергенін, сабақты тҥсінгенін айқындайы.
Ҽдіскер оқушының дҧрыс сҿйлеуі, сҿзбен сҿзді дҧрыс жалғай алуы, сҿздік қорының бай болуы
оқытушының берген мҽтініне жҽне дҧрыс қолданылған ҽдіс-тҽсілдеріне байланысты екендігін ескеріп
отырған, екере келе, сҿйлеуге ҥйретудің негізгі қҧралы – мҽтінмен кешенді жҧмыс істеу деп тҧжырымдаған.
Ал оқушыларға берілген мҽтін белгілі бір мазмҧны, мағынасы бар жҽне оқушылардың сҿздік қорының
мҿлшеріне сай берілуі шарт болған.
Соңғы жылдарда тілді оқыту ҽдістемесінде сан тҥрлі ҽдіс-тҽсілдер қолданылып жҥр. Соның бірі – оқу
ҥдерісін ҧйымдастыруда интерактивті ҽдісті қолдану. Ғалымдар интерактивті ҽдісті бірнеше ҿзге ҽдістерді
біріктіріп, қолданып алып жҥретін тҥрленген ҽдіс деп таниды.
Интерактивті оқыту ҽдісінің стратегиясы – оқытушының білім беру ҥдерісінде тҥрлі тҽсілдер мен
ҽдістерді, оқыту жолдарының біріккен жҥйесі арқылы:
 жан-жақты қарым-қатынасты;
 оқушылардың білімдерін жҥйелеп қабылдау;
 кері байланысты қолдануы;
 ҿзара бірін-бірі бағалау;
 оқушылардың белсенділігін қалыптастыру болса, дҽстҥрлі оқытуда мынандай мақсатты қояды:
оқушыға барынша кҿп білім беру мен білімді меңгерту. Жҽне интерактивті білім беру бір жағынан,
қоршаған орта, айнала туралы белгілі бір ақпарт беруді кҿздейді.
Қошке Кемеңгерҧлы аталған интерактивті оқыту ҽдісін тура осылайша атамаса да, оқушылардың ҿз
беттерінше жҧмыс істеулеріне кҿп кҿңіл бҿлген. Мысалы, ол оқушыларға мҽтінді ҿздігінше ҥйде дайындап
келуге, сҿздіктермен ҿз бетінше жҧмыс істеуге, сҿздерді тҥсінгендерінше аударуға тапсырма береді.
Сосын сол мҽтінде, сҿздіктерде кездескен қиын сҿздерден ҽліппелік тілмаш жасатып отырған.
Қошке Кемеңгерҧлы қолданған оқыту ҽдісінің ерекшелігі мынада:
 қазақ тілін ҥйренетін ҿзге тілділердің ҧсынылған материалға деген қызығушылығы арттады;
 қазақ тілінде ауызша сҿйлеу қабілеті дамиды;
 қазақ тілін меңгеру қабілеті жоғарылайды;
 қазақ тілімен жҧмыс жасау іскерлігі дамиды;
 қазақ тілінде ойын еркін, толық тҥрде жеткізе алады;
 сабақ барысында ҿзіне-ҿзі бақылау жасай алады.
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Қ. Кемеңгерҧлы ҽдістемесі бойынша, қазақ тілін ҥйренушілер ең алдымен ҿзінің қоршаған
айналасындағы заттар мен қҧбылыстар, парта, тақта, терезе т.б танысып, кейіннен кітаптың соңындағы
газет мҽтіндерін ҧғынып, ойларын еркін тҥрде жеткізе алатындай дҽрежеге жетеді. Ҽдіскердің жеңілденкҥрделіге, бейтаныстан- танысқа қарай бағытталған жолы, бірізділігі педагогиканың ерекше назарында
болған. Қазақ тілін ҥйренушілерге тілді ҥйретуде жазылым, оқылым, айтылым тҥрлерін байланыстыру
арқылы қатысымдық біліктіліктерін арттырып отырған.
Қорыта айтқанда, Қошке Кемеңгерҧлының қазақ тілін ҥйрету ерекшелігінің негізгілерін жҥйелесек:
1) қазақ тілі сабағында тіл ҥйренушілердің ең алдымен тілін жаттықтыруға, қҧлағын қазақ тіліндегі
сҿздерге ҥйрету жағына кҿп назар аудару қажет;
2) таза ғылыми тілде грамматикалық ережелерді шамадан тыс берудің қажеті жоқ;
3) қазақ тілінің ҿзіне тҽн ерекше деген тҧстарын назарда ҧстап, ҿзге тілмен салыстырып тҥсіндіріп
отыру керек;
4) грамматикалық жаттығуларды оқушыларға бергенде кҥрделілігіне, жиілігіне, қажетіне қарай ғана
саралап беру қажет;
5) берілген сҿздіктердің де ҿзіндік ерекшеліктері болуы қажет. Ең бірінші алфавиттік сҿздік, кейін
мақалалы сҿздік, тҧтас сҿз тіркестері сосын ғана сҿйлемдер сҿздігі берілуі қажет.
Туған халқының жарқын болашағы ҥшін қызмет еткен ағартушы, тілші, ҽдебиетші, ғалым, қайраткер
Қошке Кемеңгерҧлының ғылыми-ҽдістемелік мҧрасы – жан-жақты насихаттауға, қазіргі оқыту ҽдістемесінде
тиімді пайдалануға болатын қҧнды қазына.
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АНГЛІЙСЬКІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ АНГЛІЙЦІВ
ДО ПОРТРЕТА НАЦІЇ

З кінця 1990-х років спостерігається помітне зростання інтересу до вивчення англійськості
(англ. Englishness) та, зокрема, до проявів цього складного культурного феномену в літературі.
Окреслення англійськості відбувається у творах різних жанрів: у філософських роздумах, академічних
працях, художніх творах, тревелогах, автори яких розмірковують про сутність і значення феноменів нації,
націоналізму та ідентичності, про співвідношення понять ―англійськість‖ та ―британськість‖, а також
описують пошук або втрату англійської ідентичності.
Література є джерелом найвпливовіших ідей і одним із проявів національної ідентичності [1, c. 6].
Літературні твори відіграють важливу роль у створенні та поширенні певних образів та уявлень
про країну [2, c. 9], окреслюють процес становлення її ідентичності у конкретну історичну епоху та
водночас беруть участь у формуванні національної ідентичності. Вивчення взаємозв‘язку літератури та
національної ідентичності може відбуватися крізь призму цих двох підходів, які є не відокремленими, а
доповнюють один одного.
Мета роботи – розглянути причини зростання інтересу до англійської національної ідентичності
(англійськості) наприкінці 1990 років, дослідити та описати підходи до вивчення і розуміння цього
культурного феномену у літературних творах різних жанрів. У статті також аналізується проблематика,
пов‘язана з англійською національною ідентичністю та визначаються мовностилістичні засоби окреслення
англійськості в літературних творах.
Головною причиною зростання інтересу до англійської національної ідентичності в 1990-х роках
вважають загрозу єдності та цілісності Об‘єднаного Королівства. Це зокрема пов‘язано з Белфастською
угодою, укладеною у квітні 1998 року між урядами Республіки Ірландія і Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії з метою припинення конфлікту в Північній Ірландії та надання права країні
визначити свій конституційний статус і створити місцевий парламент із широким колом повноважень.
Здобуття Північною Ірландією більшої автономії мало велике значення також для Англії: змусило
мешканців країни замислитися про власну ідентичність. Шотландія мала свій парламент, а Північна
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Ірландія та Уельс – власні національні асамблеї. У цій ситуації перед Англією постало багато запитань:
який статус країни у Сполученому Королівстві? Чи потрібен їй також власний парламент? Як найбагатша і
найбільш населена країна Великої Британії, чи повинна вона надалі залишатися гарантом єдності
Сполученого Королівства? Чи не буде країна краще почуватися незалежною, оскільки три інші країни
зацікавлені в затвердженні своєї ідентичності та, ймовірно, намагатимуться отримати незалежність?
Шотландці, валлійці та ірландці, здавалося, добре усвідомлювали, ким вони були, а ось хто такі
англійці? [3, c. 1]. Питання англійської національної ідентичності залишається складним і сьогодні через те,
що вона досі є політично нестабільною і не має інституційного вираження. Це питання ускладнилося ще
більше у зв‘язку з подіями останніх років, зокрема через шотландський референдум про незалежність 2014
року, а також після рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу, відоме як брекзит (англ. Brexit). Однією з
причин брекзиту вважають саме англійськість, тому що переважна більшість мешканців Англії, які
проголосували за вихід із Євросоюзу, під час нещодавнього опитування ідентифікували себе як англійців,
а не як британців [4, c. 10].
В англійській літературі термін ―національна ідентичність‖ почали широко вживати лише у 20 столітті,
а до цього переважно використовували термін ―національний характер‖ (англ. National character) [5, с. 7]. Ці
два слова мають різне значення. Британський філософ-емпірик, автор есе ―Про національні характери‖
(англ. ―Of national characters‖) Девід Г‘юм визначив національний характер як ―своєрідний набір манер‖,
певні риси якого можна зустріти в одного народу частіше, ніж у його сусідів [6, c. 78]. Зокрема Г‘юм
розмежовував природні чинники впливу на національний характер, такі як клімат та умови навколишнього
середовища, від моральних чинників, до яких належать звички, освіта, економічний розвиток і форма
правління, іншими словами, політичні та соціальні умови, що впливають на конкретний регіон. На думку
Г‘юма, моральні чинники мають значно більший вплив на формування національного характеру, аніж
природні.
Спочатку про національний характер англійців писали головним чином іноземні автори (напр.,
Алексіс де Токвіль, Джон Бойнтон, Г. В. Мортон, Дж. Орвелл, Г.Й. Реньє та ін.). За допомогою
мовностилістичних засобів гумору та сатири іноземці окреслювали у своїх творах переважно комічні
образи англійців. У британській літературі теж є гумористичні твори про англійський національний
характер, одним із найкращих серед яких вважають дотепну пародію на підручник історії В.С. Селлара та
Р.Дж. Їтмана ―1066 and all that‖ (укр. ―1066 і таке інше‖) 1930 року [3, c. 9-10].
Водночас з початком досліджень національної ідентичності в англійській літературі відбувся
своєрідний ―поворот‖ в окресленні англійськості – від сатиричного зображення англійців до створення
―портрету‖ нації. Яскравими представниками цих двох підходів до зображення англійськості вважають
класичні есе Джорджа Орвелла ―The Lion and the Unicorn: Socialism and the English genius‖ (1941) (укр. ―Лев
та єдиноріг: соціалізм та англійський геній‖) і роман Джеремі Паксмана ―The English: A Portrait of a People‖
(1999) (укр. ―Англійці: портрет нації‖) [3, c. 21]. Разом з тим в англійській літературі з‘явилися твори, які
поєднують ці два підходи до окреслення англійськості, найкращим з яких вважають сатиричний
постмодерний роман Джуліана Барнза ―England, England‖ (укр. ―Англія, Англія‖).
Роман ―Англія, Англія‖ вийшов друком у 1998 році, у час, коли почалися систематичні та ґрунтовні
розвідки питання англійської національної ідентичності [3, c. 1-2]. Головною темою роману є пошук
найголовніших цінностей Англії та конструювання і пародійне деконструювання на їхній основі англійської
національної ідентичності (англійськості). У творі приділено увагу іншим важливим темам, тісно пов‘язаним
із питанням національної ідентичності: ролі пам‘яті у формуванні ідентичності, створенню нових
культурних традицій, сумнівному питанню історичної правди [7, с. 1], проблемі комерціалізації
культури [8, c. 21] та історії [9, c. 238]. Твір Барнза також є одним із небагатьох сучасних художніх творів,
який безпосередньо описує та аналізує процес ребрендингу англійськості [2, c. 169].
Роман ―Англія, Англія‖ отримав високу оцінку літературних критиків і викликав значний інтерес з боку
науковців. У 1998 році книга увійшла до короткого списку творів номінованих на Букерівську премію –
найпрестижнішу літературну нагороду Великої Британії, яка присуджується з 1969 року. Роман ―Англія,
Англія‖ став об‘єктом чисельних наукових розвідок, насамперед у літературі, а також у філософії,
соціології, культурології та лінгвістиці. Зокрема, вивчали жанрові особливості роману як художнього твору
епохи постмодернізму (Zerweck 2001, Pateman 2002). Роман також розглядали крізь призму англійської
культурної спадщини, яка залишилася після доби тетчеризму (Trimm 2005), у дослідженнях туризму та
тісно пов‘язаним з ним питанням автентичності, що є актуальним в епоху постмодернізму (Korte 2002), а
також у герменевтиці (Henstra 2005). Художній твір привернув увагу науковців, які вивчають питання,
пов‘язані з пам‘яттю та конструюванням ідентичності (Henke 2001, 2003; Nünning 2001; Mergenthal 2003;
Neumann 2007; Böhme 2012), зокрема вплив жанрових характеристик наративу на конструювання пам‘яті
та ідентичності, а також зображення у романі ―винайдених традицій‖, історії, комерціалізації культури,
культурної пам‘яті, колективної ідентичності та простору [2, с. 171].
Пошук і визначення найголовніших культурних символів і типових рис англійськості відбувається
упродовж усього твору. Аналіз дискурсу роману свідчить про те, що англійськість неоднаково зображено в
різних його частинах. У першій частині твору англійськість окреслено у вигляді метафори-загадки,
головоломки (Англія – це сукупність графств). У другому розділі ―Англії, Англії‖ національна ідентичність
постає як складний культурний конструкт, зокрема, як сукупність англійських культурних символів –
відомих особистостей, видатних архітектурних споруд, традицій тощо. Водночас англійськість зображено в
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романі за допомогою використання стилістичного прийому протиставлення: з одного боку, вона
протиставляється ідентичності інших країн Сполученого Королівства (Шотландії, Уельсу та Північної
Ірландії), а, з іншого, ідентичності іноземців [10].
Визначення типових рис Англії та англійців – популярна тема сучасного мас-медійного та
культурного, зокрема літературного, дискурсів [2, c. 1]. Складання переліків культурних символів
―англійськості‖, так званих ―Eng-lists‖, притаманне багатьом дослідникам англійської національної
ідентичності [11, с. 40]. Приклади чисельних переліків можна знайти в історії англійської літератури 20
століття, а також у класичній літературі минулого століття інших країн [2, c. 48]. Такі переліки вважають
―типовим‖ англійським мовностилістичним засобом, який подає знайомі елементи у якості ―pars-pro-toto (з
лат., дослівно: ―частина замість цілого‖) метонімій‖, що втілюють ідею англійськості. Такі списки, як
правило, уміщують добре відомі культурні символи та сюжети, які легко впізнати, що, в свою чергу, сприяє
закріпленню і збереженню цих символів у свідомості національно-культурної спільноти [2, c. 49]. З іншого
боку, списки культурних символів можна вважати переліками прецедентних феноменів ―англійськості‖
(прецедентних імен та висловлювань), здатних викликати у свідомості адресата спогади про конкретні
історичні або культурні події. Як свідчить аналіз роману Джуліана Барнза ―Англія, Англія‖ [10], не менш
важливим є контекст вживання культурних символів, який здатен кардинально вплинути на їхню конотацію.
Отже, вивчення окреслення ідентичності англійців у літературі залишається актуальним питанням
лінгвокультурних досліджень, адже літературні твори дозволяють виявити та глибше зрозуміти
особливості національного характеру та менталітету нації. Водночас дослідження англійськості в
літературному вимірі – це можливість розглянути твір крізь призму культури, що сприяє кращому його
розумінню. Перспективними напрямами подальшого вивчення англійської ідентичності в літературі
вважаємо розгляд особливостей вербалізації у літературних творах проблематики, пов‘язаної з виходом
Великої Британії з Євросоюзу, та вплив брекзиту на зображення англійців іноземними авторами.
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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 29 февраля 2020 г. проводится ХХІV Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших растений.
2. Структурная ботаника и биохимия растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение, биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного служащего на современном этапе
развития общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социально-экологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина труда.
5. Проблемы экологического воспитания молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
3. История науки и техники.
4. Этнография.
5. Устная история.
6. История стран СНГ.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Дифференциальные и интегральные уравнения.
2. Перспективы систем информатики.
3. Теория вероятностей и математическая статистика.
4. Прикладная математика.
5. Математическое моделирование.
VII. ИСКУССТВО
1. Музыкальное искусство.
2. Искусство танца.
3. Театральное искусство.
4. Фото и киноискусство.
5. Искусство дизайна.
XIX. ПЕДАГОГИКА
1. Дистанционное образование в высшей школе.
2. Проблемы подготовки специалистов.
3. Методические основы воспитательного процесса.
4. Стратегические направления реформирования системы образования.
5. Современные методы преподавания.
6. Социальная педагогика.

X. ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Избирательные технологии.
2. Проблемы интеграции Украины в мировое сообщество.
3. Отношения Украины с НАТО.
4. Отношения Украины со странами СНГ.
XI. ПРАВО
1. История государства и права.
2. Административное и финансовое право.
3. Охрана авторских прав.
4. Трудовое право и право социального обеспечения.
5. Уголовное право и криминология.
6. Борьба с экономическими преступлениями.
7. Экологическое, земельное и аграрное право.
8. Конституционное право.
9. Гражданское право.
10. Хозяйственное право.
11. Криминалистика и судебная медицина.
12. Предпринимательское и банковское право.
13. Уголовно-процессуальное право.
XII. ПСИХОЛОГИЯ
1. Место психолога на производстве.
2. Формы работы психолога-практика.
3. Современные тенденции в методологии психологических
исследований.
4. Психология терроризма.
5. Психолого-педагогические проблемы развития личности в
современных условиях.
6. Клиническая психология.
7. Общая психология.
8. Педагогическая психология.
9. Психология развития.
10. Психология труда.
11. Психофизиология.
12. Социальная психология.
XIII. СОЦИОЛОГИЯ
1. Кадровый менеджмент.
2. Современные технологии социального опроса.
XIV. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Компьютерная инженерия.
2. Вычислительная техника и программирование.
3. Программное обеспечение.
4. Информационная безопасность.
XV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СПОРТ
1. Физическая культура и спорт: проблемы исследования, предложения.
2. Развитие физкультуры и спорта в современных условиях.
XVI. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Методика преподавания языка и литературы.
2. Риторика и стилистика.
3. Теоретические и методологические проблемы исследования языка.
4. Синтаксис: структура, семантика, функция.
5. Методы и приемы контроля уровня владения иностранным языком.
6. Актуальные проблемы перевода.
7. Язык, речь, речевая коммуникация.
8. Украинский язык и литература.
9. Русский язык и литература.
10. Этно-, социо-и психолингвистика.
XVII. ФИЛОСОФИЯ
1. Философия литературы и искусства.
2. Социальная философия.
3. История философии.
4. Философия культуры.
5. Философия религии.
6. Философия науки.
XVIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Металлургия.
2. Горное.
3. Литейная Дело.
4. Машиноведение.
5. Электротехника
6. Теплотехника.
7. Гидротехника.
8. Радиотехника.
9. Строительство
XIX. СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. МЕДИА.
1. Журналистика. Теория и история журналистики.
2. Книговедение, библиотековедение, библиографоведение.
3. Социальная информатика. Прикладные социально-коммуникационные
технологии.
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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: 29.02.2020 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 29 лютого 2020 р. проводиться ХХІV 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.
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