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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ihor Mykolayovych Svitylko
(Kyiv, Ukraine)
THE STAGES OF STUDYING LIQUIDAMBAR L. IN UKRAINE – PROSPECTIVE TREES FOR GREENING
URBAN ENVIRONMENTS
Liquidambar L. – is a genus of family Altingiaceae include 4 (5) species. Name of genus origin from Lat.
words liquidus - liquid and ambar – scent, because of scent of healing resin obtained from the bark (Liquidambar
orientalis).
They are decorative marvelous trees that are used in the wood industry and for ornamental purposes.
Autumn leaves change color to bright red, yellow, purple. Ornamental features Liquidambar L. supplement
structure of the bark and habitus of columnar, spherical and bush forms.
In Ukraine can grow 2 species: Liquidambar styraciflua L. and Liquidambar orientalis. The seeds of
Liquidamar styraciflua L. were imported to National Botanical Garden in 1939 [1, p. 49]. Liquidambar styraciflua L.
also grown for many years in western Ukraine and the Black Sea coast of Crimea [2, p. 99].
History of the study Liquidambar L. in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine can
be grouped into four stages:
І - the initial stage - 1939 – 1943 years, which lasted almost from the foundation of the Botanical Garden
and was intended to collect planting material (ended unsuccessful due to World War II);
ІІ – the project stage - 1944-1949 years, when The Botanical Gardens Greening Project was drawn up a
project, which included representatives of the Liquidambar genus. In 1944, the management of Botanical Garden
was planning to create the North American plant section where it would be presenting tree flora of North America
(including Liquidambar stiraciflua in the form of decorative groups) [3, p. 78, 109];
ІІІ - the stage of passive observation of existing plantings of representatives of the genus Liquidambar 1950 – 2018 years. More than 300 seedlings of Liquidambar stiraciflua were grown on the arboretum of the
dendrology department in 1951 year [4, p. 75]. Only the basic linear indices of the plants were fixed (height, trunk
diameter and crown). In 1956, scientists of the Botanical Garden, together with the Institute of Forest, made
recommendations for landscaping cities and villages of Ukraine, which lists 2 species: Liquidambar stiraciflua and
Liquidambar orientalis. These plants are recommended for use in alley plantings (on boulevards), in groups in
squares and parks, forest parks, as solitair and ground plantations in the Western part of the Right-Bank Forest
Steppe, in the Right-Bank Steppe (near water) [5, p. 22].;
ІV – the modern stage, which began in 2019 and continues this day. To date, plantings of Liquidambar
stiraciflua have been preserved in the Botanical Gardens and research of the species of the genus Liquidambar
will be expand. It will be a comprehensive study of the species of the genus Liquidambar under conditions
urban environment.
There are ornamental forms of Liquidambar styraciflua L. also. Some of them are not suitable for growing in
temperate climate. Columnar form of Liquidambar styraciflua L. is prospective for growing in Ukraine (fig.1).

Fig.1 The columnar form Liquidambar styraciflua L. in M.M. Gryshko National Botanical Garden NAS of Ukraine.
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There are many studies proves effects of ―greening‖ urban environments to enhance tranquillity and
ultimately well-being and health benefits. [6, p. 11]. Green spaces in the city serve not only decorative, but also
sanitary-hygienic function. Green spaces reduce gas contamination and dusty air. About 60-70% of the dust
settles on the leaves, trunks and branches.
The spread of this plant is gradually increasing in Ukraine. The residents of Uzhgorod voted in favor to
plant Liquidambar styraciflua L. on the central square of city. In the vote Liquidambar styraciflua L. even ahead of
every known sakura. Liquidambar styraciflua L. also possible to meet in Kiev (for example, on the territory of US
Embassy).
There is a need for practical recommendations for implementation Liquidambar L. in the greening of the
Ukranian cities. These trees are very widely used in landscape design. They can decorate the parks both as
solitair and as a part of composition groups. Also with Liquidambar L. it is possible to form a bonsai.
The tasks of our research will be:
1) to establish biological features of plants the genus Liquidambar and cultivars; to find out the impact of
limiting factors on growth and the development of plants of the genus Liquidambar and cultivars (frost and winter
hardiness, drought resistance);
2) to study the features of reproduction, including seed and vegetative; to evaluate the status and
prospects of using plants of the genus Liquidambar and cultivators in urban ecotopes;
3) to develop recommendations for use of plants of the genus Liquidambar and its forms in landscapes
compositions;
4) to collect a collection of plants of the genus Liquidambar and cultivars and to incorporate into the
landscape compositions of the Botanical Garden.
Conclusion. Plants of the genus Liquidambar L. have not been studied enough. Only in recent years
interest in this plant has been increased. It is necessary to study the biological features of Liquidambar styraciflua
L. and Liquidambar orientalis Mill. in the condition of urban environment. These plants have universal use in
landscape. Liquidambar well tolerated for conditions of all regions of Ukraine.
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1. Інвентарні списки рослин наукових ділянок ботанічного саду. – 1939. – Опис 1. – Справа №3.
2. Лапин П. И., Интродук ция лесных пород./ П.И. Лапин, К.К. Калуцкий, О.Н. Калуцкая— М.: Лесн. промсть, 1979.— 224 с.
3. Документи по організації будівництва Ботанічного саду (пояснювальна записка до проекту озеленення).
– 1944. – Опис 1. – Справа №5.
4. Документи про організацію будівництва Ботанічного саду (пояс- нювальна записка до проекту
озеленення). – Список видового складу дендрарія. – 1949. – Опис 1. – Справа №57.
5. Посадкові відомості на рослини на ділянках ботанічного саду. – 1956. – Опис 1. – Справа №180. – С. 22.
6. Watts G. The effects of ―greening‖ urban areas on the perceptions of tranquillity – Vol.26, 2017 - 11–17 p.
Scientific advisor:
Ph.D. N.M. Smilyanets‘
Наталія Сарова
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ ШТАМІВ, ВИДІЛЕНИХ З ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ,
З ДЕЯКИМИ УМОВНО-ПАТОГЕННИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ
Мікробіота організму людини бере активну участь у її життєдіяльності: з одного боку, вона сприяє
реалізації механізмів неспецифічного й специфічного імунитету, з іншого – задіяна в ініціації інфекційнозапальних процесів різної локалізації [3]. Також, серед функцій мікробіоти оргaнізму людини можнa
виділити колонізaційну резистентність, детоксикaційну, синтетичну тa трaвну.
Вчення про нормальну мікробіоту організму людини в даний час знаходиться в центрі уваги
мікробіологів. Це пов‘язано з тим, що на тлі урбанізації людського суспільства і зростаючих екологічних
проблем, в еру антибіотиків і в умовах дії інших факторів, які впливають на імунний статус макроорганізму,
відбуваються значні зміни в еволюційно сформованих мікробіоценозах людського організму [1; 6].
Найбільш поширеним методом запобігання порушень цілісності мікробіому на сьогоднішній день є
використання пробіотичних препаратів. Однак питання підбору пробіотичних препаратів є одним із
проблемних питань сьогодення [10; 7].
Матеріали і методи
Дослідження було проведено з використанням мікроорганізмів Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
sporogenes та Bacillus clausii, виділених відповідно з пробіотичних препаратів «Гінофлор» (Medinova AG,
Швейцарія), «Лактовіт Форте» (Mepro Pharmaceuticals Private Limited, Велика Британія) та
«Ентерожерміна» (Санофі С. п. А., Італія) та штамів, отриманих з колекції мікроорганізмів кафедри
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мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І. І. Мечникова: Candida albicans ATCC 18804,
Escherichia coli ATCC 25922, а також Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Визначення прямої форми взаємодії проводили за допомогою методу крапель за модифікацією
Н. А. Глушанової [2]. Визначення форми взаємодії, яка опосередкована біологічно активними речовинами,
проводили за допомогою методу лунок у щільному поживному середовищі [5].
Результати дослідження та їх обговорення
В роботі були визначені взаємовідносини мікроорганізмів під час існування у спільній екологічній
ніші, зокрема агаризованому поживному середовищі.
Затримку росту однієї з досліджуваних культур, або ріст однієї культури на іншій оцінювали як явище
антагонізму, злиття колоній досліджуваних культур в зоні їх сумісного культивування оцінювали як
відсутність антагонізму, підсилення росту культур мікроорганізмів у зоні накладення крапель оцінювали як
мутуалізм (рис. 1).

а
б
в
Рис. 1. Характеристика взаємодії мікроорганізмів, яку було визначено за методом Глушанової Н.А.
(фото – оригінал): а – антагонізм, б – нейтралізм, в – мутуалізм
Одночасне культивування мікроорганізмів на поверхні щільного середовища характеризувалось
різними формами їх взаємодії: антагоністичною, нейтральною та мутуалістичною. При цьому з часом у
деяких випадках відбувались досить помітні зміни у цьому процесі. Так, для E. coli та S. aureus нейтральна
форма взаємодії з B. clausii за 48 год від початку культивування змінилась на підсилення зростання
мікроорганізмів у зоні накладення крапель, тобто мутуалістичні взаємовідносини, на сьому добу. Також,
впродовж експерименту відбулась зміна антагоністичного впливу L. sporogenes на золотистий стафілокок
на нейтральні взаємовідносини (табл.).
Таблиця
Форма взаємодії досліджуваних мікроорганізмів за методом крапель
Досліджувані пробіотичні штами
L. acidophilus
L. sporogenes
B. clausii
ІІ доба
E. coli ATCC 18804
А
М
0
S. aureus ATCC 25922
А
А
0
C. albicans ATCC 25923
0
М
0
VII доба
E. coli ATCC 18804
А
М
М
S. aureus ATCC 25922
А
0
М
C. albicans ATCC 25923
0
М
0
Примітка: А – відсутність росту культур у зоні накладення крапель (антагонізм), 0 – незалежний ріст кожної з
культур у «сумісній» зоні (нейтралізм); М – підсилення зростання мікроорганізмів у зоні накладення крапель
(мутуалізм)
Тест-мікроорганізми

Механізм позитивного впливу штамів пробіотичних мікроорганізмів, зокрема лактобацил, має
багатофакторний характер та обумовлений продукцією молочної кислоти, летючих жирних кислот,
бактеріоцинів та перекису водню, модифікацією імунної відповіді (індукція синтезу IgA та протизапальних
цитокінів), продукцією біосурфактантів та колаген-зв‘язуючих білків, синтезом специфічних молекул,
здатних знижувати вірулентність патогенів та рядом інших факторів [8; 9].
На відміну від попереднього дослідження визначення взаємного впливу мікроорганізмів
використання методу лунок у агарі дозволяє більш детально охарактеризувати роль біологічно активних
речовин у цьому процесі (рис. 2).
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а – відсутність зони затримки росту
б – зона затримки росту культури
навколо лунки
навколо лунки
Рис. 2. Вплив досліджуваних штамів пробіотичних препаратів на ріст тест-мікроорганізмів за
методом лунок у агарі: фото – оригінал
Визначення форми взаємодії мікроорганізмів за методом лунок у щільному середовищі проводилось
кожні 24 год впродовж тижня: проте, найбільші зміни росту газону тест-мікроорганізмів було зафіксовано
на сьому добу порівняно з другою (рис. 3).
Для штаму L. acidophilus рівень протимікробної дії щодо використаних тест-мікроорганізмів з часом
зростав: в середньому діаметр зони затримки росту навколо лунки з пробіотичною культурою
збільшувався на 2-4 мм за відповідний період.
Що стосується культури L. sporogenes, то щодо клітин E. coli та C. albicans пригнічуюча активність з
часом ставала менш вираженою – зона затримки росту тест-мікроорганізмів зменшувалась на 25 – 35 %,
відповідно. У випадку взаємодії L. sporogenes зі S. aureus ступінь антагонізму зберігався.
У ході досліду найменшу протимікробну активність було зафіксовано для B. clausii. При цьому
впродовж другої-сьомої діб відбулось різке зменшення діаметру зони затримки росту всіх тест-культур. А у
випадку газону E. coli її повне зникнення. Така тенденція свідчить про відсутність бактерицидної дії з боку
B. clausii на клітини кишкової палички.

Рис. 3. Вплив досліджуваних штамів пробіотичних препаратів на ріст тест-мікроорганізмів за
методом лунок у агарі: за віссю ординат – діаметр зони затримки росту тест-культури, мм
Таким чином, найбільш вираженою протимікробною активністю, яка опосередкована продукцією
біологічно активних речовин, характеризувались пробіотичні препарати, в основі яких є Lactobacillus spp.
Проте, для L. sporogenes рівень впливу зменшувався з часом, що може свідчить про
бактеріостатичну дію екзометаболітів лактобацил.
Відсутність ефективного пригнічення тест-мікроорганізмів B. clausii може бути пов‘язана з тим
фактом, що зазвичай бацили пригнічують ріст культур за допомогою продукції антибіотичних речовин
поліпептидної природи, які мають досить значну молекулярну масу (наприклад, М граміцидину С дорівнює
1146) та характеризуються зниженою здатністю до дифузії у щільне поживне середовище, яке було
використано у експерименті [4]. Також синтез антибіотичних сполук у цієї групи мікроорганізмів у більшості
випадків обумовлено процесом спороутворення, що також був відсутній у відповідних умовах дослідження.

10
Висновки
Результати наших досліджень свідчать про те, що між досліджуваними пробіотичними штамами L.
acidophilus, L. sporogenes, B. clausii та представниками умовно патогенних мікроорганізмів розвиваються
антагоністичні, нейтральні та мутуалістичні взаємовідносини. З часом форма взаємодії може змінюватися.
Найбільш ефективний стійкий протимікробний вплив, що обумовлений продукцією біологічно активних
екзометаболітів, був характерний для L. acidophilus щодо всіх досліджуваних тест-мікроорганізмів, а саме
штамів E. coli ATCC 18804, S. aureus ATCC 25922 та C. albicans ATCC 25923.
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ І ГЕОЛОГІЯ
Анатолій Польовий, Людмила Божко, Олена Барсукова
(Одеса, Україна)
ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ
Вступ. Озима пшениця в Україні займає провідне місце в клині зернових культур як за розмірами
посівних площ, так і за обсягом зібраного врожаю. Згідно з офіційними даними Державного статистичного
управління, посівні площі озимих зернових культур під урожай 2019 році становили 7585,4 тис. га, з них під
пшеницею - 6449,3 тис. га. Найбільші посівні площі озимої пшениці зосереджені в Лісостеповій і Степовій
зонах України, а саме – в Одеській 542 тис.га, Херсонській – 568 тис.га, Миколаївській – 443 тис.га,
Запорізькій – 661,3 тис. га. Значні площі під озимою пшеницею також зосереджені в Кіровоградській,
Донецькій, Закарпатській та Волинській – областях. В 2019 році посівні площі під озимою пшеницею в
Україні зросли на 8 % в порівнянні з 2018 роком [1, с. 384].
Поширеність посівів озимої пшениці зумовлена її високою біологічною пластичністю щодо
екологічних умов і, перш за все, високою поживністю зерна.
Озима пшениця відома своїми кліматичними властивостями, в тому числі адаптацією до широкого
спектру екологічних умов, поліпшенням росту і продуктивності в умовах низького рівня поживних речовин,
меншою залежністю від синтетичних добрив і мінімальною вразливістю до впливу навколишнього
середовища. Озима пшениця добре використовує осінню і весняну вологу і урожайність її в значно меншій
мірі залежить від весняно-літніх опадів, ніж інших ярих зернових культур [2, с. 527].
Підвищення клину озимої пшениці в сільськогосподарському виробництві економічно доцільно і в
зв'язку з істотними змінами клімату, наслідки глобального потепління якого досить широко обговорюються
в науковій літературі [3, с. 398].
Зміна клімату може впливати на сільськогосподарські культури різними шляхами. За межами
певного діапазону, підвищення температур, як правило, призводить до зниження урожайності, так як
розвиток культур прискорюється, і в процесі цього зменшується урожай зерна. Крім того, більш високі
температури порушують здатність рослини отримувати та використовувати вологу.
Мета дослідження полягає у порівнянні умов формування продуктивності озимої пшениці в
Лісостеповій зоні України в період з 1980 по 2010 рр. (середні багаторічні) з розрахованими
агрометеорологічними умовами на майбутній період з 2021 по 2050 рр. за різними сценаріями зміни
клімату.
Матеріали і методи дослідження. Для виконання дослідження використовувались матеріали
спостереження за продуктивністю озимої пшениці в областях Лісостепової зони України і розраховані за
сценаріями показники продуктивності озимої пшениці до 2050 рр. Для розрахунків очікуваних кліматичних
змін використовувався набір кліматичних сценаріїв; Репрезентативні траєкторії концентрацій вуглекислого
газу (Representative Concentration Pathways – RCP), « … що уявляють собою чотири сценарії, які
включають часові ряди викидів і концентрацій всього набору парникових газів, аерозолів і хімічно активних
газів» [4, с. 7]. Ці чотири RCP містять один сценарій зменшення викидів парникових газів, який передбачає
низький рівень впливу (RCP2.6); два сценарії стабілізації (RCP4.5 і RCP6.0) і сценарій з дуже високими
рівнями викидів парникових газів (RCP8.5)».
Для розрахунків була використана базова модель оцінки агрокліматичних ресурсів формування
продуктивності сільськогосподарських культур [5, с. 326].
Результати і обговорення. Надходження фотосинтетично активної радіації (ФАР) за весняно-літній
2
вегетаційний період озимої пшениці за середніми багаторічними даними становило 102 кДж/см (табл.1).
За розрахунками за кліматичними сценаріями змін клімату RCP2.6 та RCP6.0 поля озимої пшениці будуть
отримувати майже однакову кількість ФАР (вищу за середній багаторічний період на 12%). За сценаріями,
RCP4.5 та RCP8.5 очікуватиметься збільшення надходження ФАР (до 20 - 25% від середньої багаторічної
величини). Це обумовить різницю в формуванні потенційної урожайності всієї сухої маси озимої пшениці
(ПУ).
Таблиця 1 – Агрометеорологічні умови вегетації озимої пшениці в порівнянні з умовами за
сценаріями зміни клімату
Період

Дата
відновлення
вегетації

Середня
температура
повітря за
період, °С

Сума
опа-дів
за
період,
мм

Сумарне
випаровування за
період (Е),
мм

19802010

10.04

14,0

238

252

2021-

11.04

14,5

245

317

Випаровуваність за
період, (Е0),
мм

Відносна
вологозабезпеченість
(Е/Е0),
відн.од.

Середній за
період
ГТК,
відн.
од.

Сума ФАР,
2
кДж/см
за період

311

0,81

1,31

102

337

0,94

1,38

108

RCP2.6

12
2050
RCP4.5
20212050

8.04

14,7

258

227

20212050

14.04

15,0

261

331

20212050

10.04

14,8

248

283

282

0,95

1,43

129

352

0,94

1,48

111

311

0,91

1,42

133

RCP6.0

RCP8.5

2

ПУ всієї сухої маси озимої пшениці за середніх багаторічних умов становила 2053 г/м , в той час як
2
за сценаріями RCP8.5 та RCP4.5 вона буде становити відповідно 2122 та 2275 г/м що на 14 % вище від
середньої багаторічної. А за сценаріями RCP2.6 та RCP6.0розміри сухої маси будуть майже на рівні
фактичної середньої багаторічної величин (103 %).
В Лісостеповій зоні середня температура повітря в період від відновлення вегетації до повної
стиглості за період 1980 – 2010 рр. коливалась в межах 13,5 - 14,0 °С. За розрахунками по кліматичних
сценаріях температура повітря очікуватиметься близькою до середньої багаторічної за сценарієм RCP2.6.
Дещо вищою очікуватиметься температура повітря за іншими сценаріями і становитиме відповідно 14,7 –
0
15,0 С.
Розподіл сум опадів за весняно-літній період вегетації має інший розподіл ніж температура повітря.
Середня багаторічна сума опадів за період становила 238 мм. Розрахунки очікуваних сум опадів показали,
що в умовах реалізації сценаріїв RCP2.6 та RCP8.5 вони будуть на рівні середньої багаторічної суми, за
кліматичним сценарієм RCP4.5 очікуватиметься зменшення суми опадів на 8 %, а за кліматичним
сценарієм RCP6.0 сума опадів зросте на 11 % вище від середньої багаторічної і становити буде складати
261 мм. Такі незначні коливання сум опадів і температури повітря не спричинять різких змін в
розрахунковий період ні сумарного випаровування, ні випаровуваності.
Було розраховано ще один показник вологозабезпеченості посівів – коефіцієнт зволоження ГТК
Г.Т. Селянінова. Як видно із (табл. 2) вегетаційний період ГТК за середніми багаторічними даними
становив 1,31 відн. од. Розрахунки свідчать, що буде спостерігатись у майбутньому зовсім не значне
підвищення значень ГТК за усіма сценаріями і коливатиметься від 1,38 до 1,48 відн. од.
Для оцінки впливу змін клімату у порівнянні із середніми багаторічними розраховувались такі
показники продуктивності озимої пшениці: суха маса рослин усіх агроекологічних категорій урожайності,
фотосинтетичний потенціал, середній урожай зерна за стандартної його вологості 14 % та баланс гумусу в
ґрунті (табл. 2).
Розрахунки показали, що формування площі листя буде відбуватись за розрахунками аналогічно
динаміці площі листя при середніх багаторічних агрометеорологічних умовах, а за весняну вегетацію
2 2
озимої пшениці максимальна площа листя за сценарієм RCP8.5 буде більшою на 0,13 м /м в порівнянні з
2 2
середньою багаторічною величиною (4,52 м /м ). Очікується, що найменший рівень відносної
2 2
максимальної площі листя буде при розрахунках за сценарієм RCP6.0 (4,29 м /м ), а найбільш високий – за
2 2
кліматичним сценарієм RCP8.5 (4,67 м /м ).
Таблиця 2 – Формування урожаю озимої пшениці в Лісостепу при середніх багаторічних умовах в
порівнянні з формуванням урожаю в умовах за сценаріями зміни клімату
Період

19902019

Вся суха маса, г/м
Потенметеороційного
логічно
урожаю
можли-вого
урожаю
2219
1276

2

дійсно
можливого
урожаю
925

Фотосинтетичний
потенціал,
2 2
м /м за період

Урожай озимої
пшениці при його
воло-гості 14 %,
ц/га

Баланс
гумусу, т/га

286

48,8

-0,103

2021–
2050

2478

1371

RCP2.6
890

290

47,0

-0,056

2021–
2050

2748

1608

RCP4.5
1136

306

52,2

-0,117

2021–
2050

2890

1537

RCP8.5
1261

335

58,6

-0,180

2021–
2050

2455

1365

RCP6.0
1008

320

56,8

-0,066

Порівняння значень сухої маси різних агроекологічних категорій урожайності із середніми
багаторічними величинами показало, що рівень метеорологічно можливої врожайності (ММВ) за
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розрахунками по кліматичних сценаріях RCP2.6 та RCP8.5 буде становити відповідно 1371 – 1537 г/м всієї
сухої рослинної маси, що на 25 % вище середнього багаторічного значення. Рівень ММВ за кліматичними
сценаріями RCP6.0 та RCP4.5 збільшиться відповідно на 3 та 13 % від середніх багаторічних даних і
2
становитиме відповідно 1365 та 1608 г/м . Слід відзначити, що ММВ на період 2021-2050 рр. за сценарієм
2
RCP2.6 очікуватиметься вище середньої величини на 83 г/м .
Порівняння рівня дійсно можливого врожаю (ДМВ) за середній багаторічний період і розрахованих
його величин за сценаріями, показало, що якщо за вегетаційний період озимої пшениці при середніх
2.
багаторічних умовах максимальна величина приростів ДМВ становить 135 г/м дек., то для кліматичних
2.
сценаріїв на період 2021-2050 рр. вона буде очікуватись в межах 140 – 160 г/м дек за усіма сценаріями,
окрім розрахунків за сценарієм RCP2.6 він очікуватиметься нижче середнього багаторічного на 5 %.
За сценарієм RCP8.5 урожай озимої пшениці при вологості зерна 14 % становитиме 58,6 ц/га (табл.
2), що буде на 20% вище фактичного середнього багаторічного. Вище він буде і в порівнянні з урожаєм за
сценаріями RCP4.5 та RCP6.0. Урожай зерна за сценарієм RCP2.6 очікується нижчим фактичного
середнього багаторічного на 3%, а з сценарієм RCP8.5 він буде найвищим і становитиме 56,8 ц/га.
Баланс гумусу на ділянках озимої пшениці за середніми багаторічними даними становить -0,103 т/га.
Розрахунки за сценаріями показали, що в разі реалізації сценаріїв зміни клімату баланс гумусу в ґрунті за
сценаріями RCP2.6 та RCP6.0 становитиме -0,056 та - 0,066 т/га, що середньої багаторічної величини на
7%. За сценарієм RCP8.5 баланс гумусу очікуватиметься вищим в порівнянні з розрахунками за іншими
сценаріями.
Висновки. Порівняння середніх багаторічних умов тепло та вологозабезпеченості вегетаційного
періоду озимої пшениці і їх впливу на формування продуктивності озимої пшениці в Лісостеповій зоні з
розрахованими показниками за період з 2021 по 2050 рр. з використанням сценаріїв зміни клімату RCP2.6
RCP4.5, RCP6.0 та RCP8.5 показало, що поєднання незначного підвищення температури повітря і
зростання сум опадів у весняно-літній вегетаційний спричинить незначні зміни елементів продуктивності
озимої пшениці. Найвідчутніші зміни будуть відзначатись в разі реалізації сценарію RCP8.5 що буде
сприяти підвищенню, в порівнянні зі сценарієм RCP4.5. В разі реалізації сценаріїв зміни клімату RCP2.6 та
RCP6.0 на території Лісостепу України незначні зміни волого-температурного режиму не сприятимуть
суттєвому зростанню врожаїв зерна озимої пшениці.
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Валентина Кучеренко
(Київ, Україна)
РЕКРЕАЦІЙНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ: ЧИННИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ І ГЕОГРАФІЯ РОЗВИТКУ
Рекреаційне природокористування є актуальною проблемою наукових досліджень на сучасному
етапі, оскільки потреби в рекреаційних послугах у світі постійно зростають. Серед природних ресурсів, які
значною мірою впливають на задоволення рекреаційних потреб людей, є водні ресурси. Проблемі водної
рекреації і туризму присвячували свої дослідження в різні роки такі українські вчені як О. Бейдик (2001),
О. Старовойтенко (2002), В. Кифяк (2003), О. Любіцева (2005), О. Топчієв (2005), Л. Мармуль, О. Сарапіна
(2006), Т. Сокол (2006), Л. Кобанець (2007), М. Мальська, В. Худо (2007), М. Рутинський, О. Стецюк (2008)
та ін. Види рекреаційно-туристичної діяльності на водних об‘єктах, на думку науковців, відрізняються
значною різноманітністю. Рекреаційне водокористування поділяється на види, залежно від напрямку
використання водних ресурсів. Нині водній рекреаційній діяльності, як свідчать дані експертів, надають
перевагу понад 65 % рекреантів [8]. Окрім попиту на водну рекреацію, важливим реалізуючим чинником
рекреаційного водокористування є водно-ресурсний потенціал території. Наявність сприятливих для
ведення водної рекреаційної діяльності ресурсів, інтенсивне освоєння узбережжя гідрологічних об‘єктів
безпосередньо впливає на формування ефективних актуальних смуг і збільшення потоку рекреантів до
них. Позитивними детермінантами розвитку водної рекреації є також освоєння нових ресурсів, поліпшення
транспортної доступності до водних об'єктів і розширення мережі природно-антропогенних водних об‘єктів
з необхідними властивостями: водосховищ, аквапарків, SPA-комплексів тощо.
Дієвим чинником у розвитку рекреаційної діяльності на гідрологічних об‘єктах є також державна
політика, що визначає пріоритети та стратегічні цілі розвитку рекреаційного водокористування як в країні у
цілому, так і в конкретному регіоні. У числі сучасних ефективних методів можна відзначити приватно-
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державне партнерство щодо використання водних ресурсів, розробку та реалізацію цільових комплексних
програм у сфері водної рекреації.
Аналіз наукових публікацій, аналітичних оглядів міжнародних туристичних організацій, інших
інформаційних джерел дозволив визначити кілька сучасних тенденцій розвитку рекреаційного
водокористування. Так у цілому спостерігається зростання масштабів рекреаційного водокористування у
світі і його окремих регіонах. За даними Інституту економічних і соціальних досліджень (Ірландія) [12] число
учасників водних видів рекреації за останні 20 років збільшилося удвічі. У цілому близько половини
дорослого населення країни охоплено водною рекреаційною діяльністю. Подібна тенденція відзначається
й в інших країнах Європи та Північної Америки. Так у США число осіб, які щорічно здійснюють плавання на
човнах з метою риболовлі, катання на водних лижах або подорожей водними об‘єктами. Кожна 4-та з 5-ти
поїздок у США здійснюється з метою відпочинку (79%) [3].
Найбільшого поширення набули такі види рекреаційної діяльності як купально-пляжний відпочинок,
круїзний туризм, зокрема, круїзи не тільки на комфортабельних лайнерах, а й на стародавніх і традиційних
вітрильних судах. Круїзи – це один з найбільш активно розвиваючих видів водного туризму у США і країнах
Європи. При цьому значно інтенсивніше почали використовуватися не тільки поверхневі водойми, але й
підземні, наприклад, озера і річки в карстових печерах.
Купально-пляжний відпочинок, на думку фахівців [1], є одним з кращих способів зняття нервової і
фізичної втоми, відновлення сил і енергії, проте мода на приморські курорти поступово проходить, у зв'язку
з чим, рекреаційно-туристичні потоки дещо переорієнтовуються, посилюється тяжіння туристів до поїздок з
елементами ризику. Залишаються досить популярними й рекреаційно-пізнавальне та рекреаційнорозважальне водокористування. Головна їх мета активний відпочинок і розваги на воді, позитивні емоції,
духовний розвиток людини шляхом споживання природних і культурних цінностей, як правило, поєднаного
з організованим комфортним проведенням часу. Даний вид водокористування реалізується за допомогою
водних екскурсій, відвідування водних об'єктів з природно-пізнавальними цілями в процесі проведення
пішохідних екскурсій і по маршрутах екологічних стежок, анімаційні програми, водно-розважальні
атракціони в тематичних водних парках тощо.
Швидкими темпами розвивається також водноспортивна рекреація (яхтинг, каякінг, рафтинг,
кайтсерфінг, віндсерфінг, серфінг, дайвінг), яку часто відносять до екстремальної рекреаційної діяльності.
Дослідження цих важливих на сьогодні видів водного природокористування знаходимо в роботах
І.З. Зінько, Л.М. Кирилюк, Т.Г. Сокол [4,6,9].
Спостерігається також диверсифікація функціональної структури рекреаційного водокористування, а
на зміну монофункціональному використанню водних об'єктів приходить комплексне освоєння водного
ресурсного потенціалу.
Важливою тенденцією є також стратегічне планування в рамках міжнародних, національних і
регіональних стратегій і цільових комплексних програм використання водних ресурсів, яке прийшло на
зміну стихійному розвитку рекреаційного водокористування. Так, позитивним результатом відзначається
реалізація концепції розвитку водної рекреації і активних видів туризму та рибальства на озерах і річках
землі Мекленбург-Передня Померанія Німеччини 2010 [11]. Серйозною увагою до об'єктів водної рекреації
відрізняються також Стратегія розвитку туризму Туреччини до 2023 р. [12], Водна Стратегія міста Києва на
2018-2025 рр. [2].
В останні роки на водних об'єктах розвиваються й нові види відпочинку, зокрема, підводне плавання,
підводний туризм (підводні маршрути для аквалангістів і акванавтів, з відвідування заростей екзотичних
рослин, місць корабельних аварій і ін.). У зимовий період на акваторіях, покритих льодом, організовується
катання на санях, ковзанах, здійснюється підлідний лов риби, розвивається буєрний спорт та ін.
Окремі аспекти підводного водного туризму розкриті у працях Г.І. Шаповалова [7, 10]. На думку
ученого підводне плавання включає в себе різні напрямки. Найбільш популярним з них є підводна
археологія (пошук і дослідження затонулих об'єктів – міст, кораблів). Більше половини учасників підводних
центрів займаються підводним плаванням з метою пошуку і обстеження загиблих суден, частина з них
бере участь у пошуку скарбів [10]. Вивченням проблеми підводних розкопок та скарбошуканням
займається також В.В. Нефьодов [7]. Іншим напрямком підводного плавання є участь у наукових
дослідженнях з метою вивчення підводного світу [10].
В дослідженнях М.А. Ізотової акцентується увага на такому порівняно новому способі водної
рекреації як катання на морських хвилях за допомогою різних пристосувань. Зокрема це - віндсерфінг
(катання на дошці під вітрилом), кайтсерфінг (катання на дошці під парашутом) і вейкбординг (катання на
дошці, буксируваної катером) [5]. Для таких видів водної рекреації на сучасному етапі освоюються усе
більше акваторій в різних регіонах світу, проте найбільш інтенсивно вони розвиваються на океанічних
просторах, зокрема поблизу Австралії, у США, на окремих ділянках Індійського океану.
Тенденція до поширення нових активних видів водної рекреації безпосередньо пов'язана як з
орієнтацією на здоровий спосіб життя, так й з пошуком інноваційного рекреаційно-туристичного продукту
за для задоволення зростаючих потреб людства у водній рекреації.
Достатньо вагомою тенденцією останнього десятиріччя є розширення рекреаційного простору
водного природокористування, яке відбувається за рахунок нових прибережних територій колишньої
туристичної периферії (країни Азії, Латинської Америки, Африки, Океанії). Освоєння узбережжя водних
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об‘єктів в цих регіонах представлене будівництвом великих рекреаційних комплексів з розвиненою
інфраструктурою, що привертає увагу значної кількості туристів.
В умовах значних масштабів рекреаційного природокористування і дефіциту природних водних
рекреаційних ресурсів усе більшого значення для цілей водної рекреації набувають водосховища.
Особливо велика їх роль в регіонах з високою концентрацією міського населення, де найчастіше
водосховища є ядром формування специфічної територіально-рекреаційної системи (ТРС). На думку
І.В. Ланцової у даний час на берегах водоймищ відпочиває більше населення, ніж на інших водних
об'єктах. Вчена зазначає, що відпочинок на берегах водосховищ є популярним ще й тому, що наявність
саме водного об'єкта суттєво урізноманітнює структуру видів рекреації та рекреаційних занять. Так, на
водосховищах можливо організовувати та розвивати такі види водного відпочинку, як акваскіпер (водний
самокат), водна куля, катання на гідроциклах (аквабайки), водних лижах, дайвінг, підводне полювання,
прогулянки на човнах та катамаранах, які значно урізноманітнюють типи рекреаційних занять на воді. Ці та
інші види відпочинку дадуть можливість включити у сферу надання рекреаційно-туристичних послуг значно
більше населених пунктів.
Висновки. На основі вище викладеного можна зробити висновок про те, що на водних об'єктах
можливий розвиток різних видів рекреації і туризму. Для організації водної рекреації велике значення
мають комплекс різноманітних чинників, урахування яких дозволить правильно раціонально
використовувати водний об‘єкт, максимально задовольняти потреби споживачів в водній рекреації,
визначити шляхи його подальшого рекреаційно-туристичного освоєння. Основні тенденції водної рекреації
обумовлені як рекреаційно-туристичними можливостями території, так й сучасним попитом і вимогами до
комфортного відпочинку.
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Анастасія Парфенюк
(Київ, Україна)
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Водні ресурси є важливим фактором територіальної організації продуктивних сил та соціальноекономічного розвитку регіонів держави, Тому водогосподарський комплекс (ВГК) необхідно розглядати як
одну з найважливіших ланок господарської діяльності країни, яка є системно-структурним утворенням, що
об‘єднує водні ресурси, суб‘єктів водокористування, органи управління і контролю, характеризується
певною функціональною, галузевою і територіальною структурою [1]. Розвиток ВГК Київської області
повинен здійснюватись за Законом України ―Про загальнодержавну програму розвитку водного
господарства України‖ [2].
Водні ресурси Київської області складаються з притоку поверхневих вод в основному по річках
Дніпро, Прип‘ять і Десна, що надходять з Чернігівської області і Білорусії, місцевого річкового стоку, який
формується в її межах, та експлуатаційних запасів підземних вод (табл. 1). На території області
розташовані Київське і значна частина Канівського водосховища, а також 56 невеликих водосховищ
об‘ємом 194,0 млн. куб. м і 2386 ставків об‘ємом 235,5 млн. куб. метрів. Область відноситься до регіонів,
нормально забезпечених водними ресурсами.
За запасами водних ресурсів область має достатньо поверхневих і підземних водних ресурсів: у
маловодний рік 95 % забезпеченості на 1 кв. км тут припадає 996,5 тис. куб. м загальних і 26,4 тис. куб. м
місцевих поверхневих водних ресурсів, а на одного мешканця – відповідно 6,48 і 0,18 тис. куб. метрів.
Водозабезпеченість території і населення загальними водними ресурсами майже в 6-11 раз більші, а
місцевими в 1,2-2,2 рази менші, ніж у середньому по Україні. Прогнозні ресурси підземних вод питної якості
3
області складають 4300 тис. м /добу, а експлуатаційні запаси підземних вод питної якості –
3
722 тис. м /добу [3].
Таблиця 1
Водні ресурси Київської області
Вид ресурсу
Місцевий річковий стік
Приток річкових вод
Сумарний річковий стік
Підземні води, що гідравлічно не
пов’язані з річковим стоком
Всього водних ресурсів

Середньобагаторічний
3
стік, км
2,04
44,4
46,4
0,3
46,7

3

50%
1,85
42,7
44,6

Водні ресурси, км
забезпеченістю
75%
1,31
35,3
37,3

95%
0,76
26,7
28,8

0,3
44,9

0,3
37,6

0,3
29,1
3

3

Протягом 2018 року з природних джерел області було відібрано - 528,1 млн.м , що на 204,5 млн. м
більше, ніж у попередньому році. Загальний обсяг використаної води становив - 446,4 (більше на 168,9)
3
3
млн. м , в т.ч. на господарсько-питні потреби - 42,43 (більше на 0,71) млн. м , на виробничі - 465,5 (більше
3
на 203,6) млн. м . Для підземної води ці показники були такими: всього використано – 51,15 (більше на
3
3
5,87) млн. м води, в т.ч. на господарсько-питні потреби -34,61 (більше на 5,05) млн. м (табл. 2, рис. 1).
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Таблиця 2

Рисунок 1. Використання води на різні потреби у 2018 році
Основними джерелами забруднення природних вод є промислові стічніводи, комунальні стічні води,
сільськогосподарські стоки, нафта інафтопродукти, поверхневі стоки та атмосферні опади.
Максимальна кількість забруднення потрапляє у природні води зпромисловими стічними водами, які
мають різний склад та великі об‘єми.Комунально-побутові стоки характеризуються з одного боку високим
вмістомпоживних речовин, необхідних рослинам, але з іншого боку – вмістом миючихзасобів, фекалій,
хвороботворних мікроорганізмів, яєць гельмінтів тощо. Стокиз сільськогосподарських угідь містять
мінеральні та органічні добрива.Поверхневий стік вносить забруднюючі речовини в річки та озера з
земель, якіпіддаються ерозії (великі та дрібні мінеральні частинки), в результаті чогоздійснюється
обміління річок та замулювання озер та водосховищ. Водоймизабруднюються також атмосферними
опадами, які вимивають промисловий іпобутовий бруд з територій підприємств, гірничих виробок, міських
вулиць [3].
Найбільш розповсюдженими забрудненнями водних джерел є нітрити,феноли і нафтопродукти, а
також сполуки міді, цинку та марганцю.
Моніторинг якості води поверхневих водойм свідчить про те, що незважаючи на значний спад
промислового виробництва за останні роки та зменшення, у зв‘язку з цим скиду у водойми стічних вод, в
середньому по країні відмічається тенденція до погіршення екологічного стану водойм І та ІІ класу як за
санітарно-хімічними так і за санітарно-бактеріологічними показниками.
Таблиця 3
Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у поверхневі водні об‘єкти
Скидання забруднюючих
речовин за регіоном
Всього, в тому числі:
Азот амонійний
БСК-5
Завислі речовини
Нітрати
Нітрити

2016 рік
обсяг
забруднюючих
речовин, тис. т
29,1

2017 рік
обсяг
забруднюючих
речовин, тис. т
29,1
0,154
0,422
0,381
0,502
0,015

2018 рік
обсяг
забруднюючих
речовин, тис. т
28,057
0,09
0,462
0,352
0,474
0,015
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Сульфати
Сухий залишок
Хлориди
ХСК
Інші

1,610
20,84
2,933
2,065
0,14

1,611
20,20
2,780
1,986
0,087
3

3

Фактичний скид стічних вод в поверхневі водні об‘єкти склав 473,0 млн.м , що на 188,3 млн.м
3
3
більше, ніж у 2017 році, з них 2,317 млн.м забруднених, 428,5 млн.м нормативно чистих без очистки,
3
нормативноочищених 38,7 млн.м [4].
На жаль, сучасний незадовільний стан водних об'єктів показує, що проблеми у сфері захисту вод від
забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення, а й значно загострилися, особливо в останні
роки. Зареєстровано значне і стійке збільшення нітратів у дослідженій воді свердловин, що забирається з
Полтавського водоносного горизонту в містах Боярка, Вишневе, селах СофіївськаБорщагівка та Петрівське
Києво-Святошинського
району.
Причиною
забруднення
води
були
гідропонні
теплиці
сільськогосподарського підприємства "Совки", що через негерметичність сольових ванн постійно
забруднювали ґрунт та ґрунтові води розчинами, на яких вирощувались овочі.
Велике навантаження на довкілля області створюють екологічно небезпечні об‘єкти
загальнодержавного значення – полігони твердих побутових відходів (ТПВ), що є об‘єктом потенційної
загрози, пов‘язаної зі скидом фільтрату за межі полігону.
В цілому [1] важливим напрямом розвитку водогосподарського комплексу області є впровадження та
освоєння маловідходних водозберігаючих технологій і прогресивних методів очищення води, створення
комплексної, загальнодержавної системи моніторингу водних джерел. Організаційно-управлінські заходи
органів місцевого самоврядування потрібно спрямувати на створення механізму економічного і правового
регулювання водогосподарської діяльності та вдосконалення нормативів витрат води з урахуванням
екологічних обмежень щодо водноресурсного потенціалу.
Щодо сільськогосподарського виробництва, то водогосподарсько-меліоративний комплекс потребує
всеохоплюючої реконструкції і вдосконалення існуючих меліоративних систем, приведення до
оптимального співвідношення зрошення й осушення та інших меліоративних способів покращення
властивостей землі, підвищення її родючості, застосування прогресивних водозберігаючих технологій і
режимів зрошення з урахуванням трансформаційних процесів, які відбуваються в аграрній сфері.
Враховуючи зазначене, є підстави прогнозувати, що в залежності від погодних умов у конкретні роки
3
обсяги водопотреб на зрошення становитимуть 4,4-12,5 млн. м . Відмічена тенденція зменшення кількості
сільського населення і довготерміновість відновлення поголів‘я продуктивної худоби дозволяє
3
прогнозувати, що обсяг водопотреб сільських населених пунктів у 2020 році становитиме до 75 млн. м , а
3
води для рибництва 40-45 млн. м [5].
І все ж найменш вивченим залишається стан водних об‘єктів та якість води у них в сфері
агропромислового виробництва Київської області. На рівні окремих територіальних господарських
комплексів, господарств, сіл, населених пунктів та територій залишаються актуальними наступні
дослідження і роботи:
- проведення досліджень складу води джерел у сільській місцевості для різного типу господарського
і побутового використання;
- паспортизація джерел води у сільській місцевості;
- розробку кадастру джерел води у сільській місцевості;
- виявлення та встановлення складу скидних та стічних вод у агропромисловому виробництві;
- оцінка якості водних об‘єктів, встановлення їх придатності для різних видів практичного
використання та розробка шляхів покращення якості води.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ БЮВЕТНОЇ ВОДИ ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ м. БРОВАРИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Згідно водного Кодексу України [1] усі води (водні об‘єкти) на території
України є національним надбання народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і
соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є
обмеженими та уразливими природними об‘єктами.
Але головною проблемою питного водопостачання України є те, що більшість з водних об‘єктів, які
використовуються як джерела питного водопостачання, є поверхневими, і вони постійно потерпають від
антропогенного навантаження. У наслідок цього якість поверхневої води у водних об‘єктах не відповідає
вимогам санітарного законодавства, а якість питної води,як відомо, напряму залежить від якості води у
джерелі питного водопостачання [2; 3].
Доступ до високоякісної питної води, безпечної для вживання, насиченої необхідними людському
організму мінералами та мікроелементами, нині є однією з найактуальніших проблем в Україні. З
об‘єктивних причин – через екологічне забруднення довкілля, зокрема річок, незадовільний бактеріальний
стан поверхневих вод, застарілі технології кондиціювання підземних вод, поважний вік та проблемний стан
водопровідних мереж нашого міста.
Кожна людина усвідомлює, що одним із головних чинників її здоров‘я є чиста питна вода. За даними
міжнародних організацій п‘ята частина населення світу живе в умовах нестачі якісної питної води[4]. Для
Броварів, як і для будь-якого міста, завжди існувала проблема питної води. Містяни повинні мати
можливість вибору: пити хлоровану воду з міської мережі, купувати недешеву питну воду в магазинах чи
скористатися чистою живою водою з артезіанських свердловин.
Метою наших досліджень є проведення моніторингу якості бюветної води м. Бровари за хімічними
показниками.
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
• здійснити відбір проб води з бюветів м. Бровари;
• провести визначення показників якості питної води затвердженими аналітичними методиками;
• проаналізувати одержані результати та сформулювати відповідні висновки;
Матеріали та методи досліджень. Для проведення моніторингу якості питної води були
сформовані пріоритетні показники: органолептичні показники, водневий показник, загальна жорсткість,
нітрити, нітрати, амоній, хлориди, ХСК, залізо загальне, фториди, марганець, сульфати, сухий
залишок [5, 6]. Всі аналітичні дослідження проводилися в сертифікованій вимірювальній лабораторії якості
води питної природної, стічної (Сертифікат №ПТ-403/19) кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та
якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Побудова графіків, на основі отриманих результатів, здійснювалось за допомогою пакету
прикладних програм Microsoft Excel.
Експериментальна частина. Відбір проб здійснювався з 5-ти бюветів м. Бровари. Значення
отриманих показників якості питної води наведено у зведеній таблиці 1.
Відбір проб проводився за наступними адресами: 1 – вул. Грушевського, 2 – вул. Незалежності, 3 –
вул. Коваленка, 4 – вул. Олімпійська, 5 – парк Приозерний.
Таблиця 1
Показники якості питної води відібраної з бюветів м. Бровари
№ п/п

Показники якості води

Одиниці
виміру

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Забарвленість
Каламутність
Запах при 20 ℃
Водневий показник
Заг. жорсткість
Нітрити
Нітрати
Амоній
Хлориди
ХСК
Залізо загальне
Фториди
Марганець
Сульфати
Сухий залишок

градуси
3
мг/дм
бали
один. рН
3
ммоль/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм
3
мг/дм

Результати визначень
1

2

3

4

5

ДСанПіН
2.2.4-171-10
бювети
≤ 20
≤ 0,58
≤2
6,5-8,5
≤ 7,0
≤ 0,5
≤ 50
≤ 1,2
≤ 250
≤ 5,0
≤ 0,2
≤ 0,7-1,5
≤ 0,005
≤ 250
≤ 1000
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ТЕРИТОРІЇ м. НІЖИН
Однією з обов'язкових умов функціонування цивілізованої держави є контроль за якістю різних вод:
питних, поверхневих та інших. Перш за все, на державному рівні регламентується походження і ГДК
нормованих компонентів.
Додаткові відомості про методики аналізу води узагальнені в керівних нормативних документах
(ДСанПіН 2.2.4-171-10 і т.п.), як правило, їх використовують хіміко-аналітичні лабораторії служб охорони
здоров'я, охорони природи, комунального господарства [1].
Дослідження проводили і в сертифікованій вимірювальній лабораторії якості води питної природної,
стічної (Сертифікат №ПТ-403/19) кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Всі засоби вимірювань перевірені органами
Держметстандарту України.
Цільовим призначення підґрунтових вод були питні та господарські потреби, а тому зразки води із
криниць аналізувалися за наступними групами показників:
 органолептичні показники – запах, присмак, каламутність, забарвленість;
22+
 загальносанітарні хімічні показники – сухий залишок (мінералізація), SO4 , Cl , Mg , загальна
+
твердість, лужність, рН, N(NH4 ), N(NO2 ), N(NO3 ), окислюваність перманганатна;
3+
2+
2+
+
2+
 токсикологічні показники хімічного складу води (пріоритетні) – вміст йонів Al , Ba , Cd , Li , Mn ,
2+
2+
2+
Cu , Pb , F , Zn ;
 показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (за ДСанПіН2.2.4-171-10):
+
2+
2+
+
загальна твердість, загальна лужність, K , Ca , Mg , Na ,сухий залишок, F .
Ці інгредієнти можуть характеризувати воду, як на предмет її можливої токсичності або потенційної
шкідливості для живих організмів, так і її біологічної повноцінності [2].
Хімічний аналіз природної води має вирішальне значення в практиці водопостачання. Результати
аналізу дозволяють встановити придатність джерела для питного водопостачання, наявність у воді
шкідливих для організму забруднювачів.
Водневий показник (рН). Водневий показник характеризує концентрацію вільних іонів водню у воді.
Важливо розуміти, що рН – це показник інтенсивності, а не кількості.
рH води - один з найважливіших робочих показників якості води, який має визначальний характер
хімічних і біологічних процесів, що відбуваються у воді. У залежності від величини рН, може змінюватися
швидкість протікання хімічних реакцій, ступінь корозійної агресивності води, токсичність забруднюючих
речовин і т.д.
Звичайно рівень рН знаходиться в межах, при яких він безпосередньо не впливає на споживчі якості
води. Разом з тим відомо, що при низькому рН вода володіє високою корозійною активністю, а при
високих рівнях (рН>11) вода здобуває характерну милкість, неприємний запах, здатна вик ликати
роздратування очей і шкіри. Саме тому для питної і господарсько-побутової води оптимальним
вважається рівень рН у діапазоні від 6 до 9 [3].
Окисність води. Окисність - це величина, що характеризує вміст у воді органічних і мінеральних
речовин, що окислюються (за певних умов) одним із сильних хімічних окиснювачів.
Виражається цей параметр у міліграмах кисню, який пішов на окислення цих речовин, що містяться в
1 л води [4].
Найменшу величину окислення мають артезіанські води. Окисність ґрунтових вод залежить від
глибини залягання, які мають окисність близьку до артезіанських.
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Окисність проби води визначають обробкою перманганатом калію, так як для природних
малозабруднених вод застосовують перманганатну окисність,а для більш забруднених вод - як правило,
біхроматну окисність (названу також ХСК - «хімічне споживання кисню»). Окисність є дуже зручним
комплексним параметром, що дозволяє оцінити загальне забруднення води органічними речовинами.
Органічні речовини, що знаходяться у воді дуже різноманітні по своїй природі і хімічних властивостях [5].
Величина окисності природних вод може варіюватися в широких межах від частки до десятків
міліграмів О2 на літр води.
Підземні води мають у середньому окисність на рівні від сотих до десятих часток міліграма О 2/л
(виключення складають води в районах нафтогазових родовищ, торф‘яників, у сильно заболочених
місцевостях).
Розрізняють такі види твердості: загальна, карбонатна (тимчасова) та некарбонатна (постійна). З
погляду застосування води для питних цілей, її прийнятність за ступенем твердості може істотно
варіюватися в залежності від місцевих умов.
Підземні води мають більшу твердість, ніж поверхневі. Так як склад поверхневих вод відчутно
коливається за сезонами, то звичайно найвище значення твердості спостерігається наприкінці зими і
найнижче в період паводків, коли рясно розбавляється м‘якою дощовою і талою водою [6].
Азотовмісні речовини (іони амонію, нітритні і нітратні іони) утворюються у воді в результаті
розкладання білкових сполук, які безпосередньо потрапляють до них.
Індивідуальні розчинені речовини - їх концентрація варіюється достатньо відчутно в залежності
від походження води. Зокрема, на споживчі властивості води значний вплив має концентрація іонів заліза.
Якраз для підземних вод характерним є відносно підвищений вміст цього компоненту. На смак води
впливає також співвідношення концентрацій іонів кальцію та магнію, марганцю, хлоридів, сульфатів.
Фізіологічна повноцінність води оцінюється за вмістом у питній воді іонів магнію та фтору, що входять до
складу мінеральної матриці.
Таблиця 1
Показники якості води криниць на території ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
№№

Показники
якості води

*

2

Запах
о
ПР за 60 С
Забарвленість

3

Каламутність

4

Присмак

5
6

Азот амонійний
Водневий
показник рН
Загальна
***
твердість
Нітрати

1

7
8
9
10
11

16

12
13

14
15
16
17

**

Одиниці
виміру

Бали
градуси PtCo шкали
НОК = 0,58
3
мг/дм )
бали

Шифр та місця відбору зразків
2
3
4
вул.
вул.
криниця
в/ч 63
Геологів,
Геологів,
ННВП
склад
2
14
І Органолептичні показники
≤3
0
0
0
0

Нормативи для
колодязів за
ДСанПіН 2.2.4-171-10

1

≤ 35

≤5

≤5

≤5

−

≤ 3,5

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

−

0

0

−

0,168
7,62

0,261
7,27

−
−

≤3
0
ІІ Загальносанітарні хімічні показники
3
мгN/дм
≤ 2,0
0,205
одиниці рН
6,5-8,5
7,42
ммоль/дм
мгN/дм
3

3

3

≤ 10

7,9

6,5

6,7

−

≤ 11,3або
(≤ 50заNO3 )
≤ 500
≤ 1500
≤ 0,5

2,0

15,2

27,5

−

Сульфати
мг/дм
70,3
117,9
120,2
3
Сухий залишок
мг/дм
472
796
1025
3
Хлор
мг/дм
< 0,01
< 0,01
< 0,01
залишковий
вільний
3
≤5
Перманганат-на мгО/дм
1,43
2,43
3,58
окислюва-ність
ІII Токсикологічні показники хімічного складу води (пріоритетні). Неорганічні
3
≤ 1000
Залізо загальне мкг/дм
112
134
122
1
3
100-200
Мідь
мкг/дм
2,8
1,3
2,6
2
не визначається
3,8
2,0
3,3
−
−
−
1
3
100-500
121
Цинк
мкг/дм
32,7
12,0
2
не визначається
41,2
18,9
94,1
1
***
3
<500
Алюміній
мкг/дм
<5
<5
<5
2
не визначається
<5
<5
<5
1
***
3
1-2
2,0
1,0
1,5
Кадмій
мкг/дм
2
1,2
2,0
1,0
не визначається
1
***
3
≤ 200
Натрій
мг/дм
76,6
75,1
62,4

−
−
< 0,01
−
−
0,6
−
−
0,8
−
<5
−
1,8
−
65,0
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№№

Показники
якості води

Одиниці
виміру

Нормативи для
колодязів за
ДСанПіН 2.2.4-171-10
2

***

18

Свинець

мкг/дм

3

19

Фториди

мкг/дм

3

не визначається
1
10-30
2
не визначається
≤ 1500

Шифр та місця відбору зразків
2
3
4
вул.
вул.
криниця
в/ч 63
Геологів,
Геологів,
ННВП
склад
2
14
112,7
122,3
41,1
−
2,0
0,8
0,2
1,2
2,7
1,3
0,9
−
160
175
68
−
1

Встановлено (табл. 1), що забруднення джерел питної води з криниць на території, що відноситься
до сфери діяльності Ніжинського агротехнічного інституту, є комплексним оскільки постійне перевищення
ГДК (або перевищення за окремими сезонами) спостерігається за показником загальної лужності води,
+
вмісту NO3 , Сd, інколи Mn, NH4 , Zn, Ba:
 за показником загальної лужності води – на всій дослідженій території перевищення верхньої
межі ГДК від 1,5 до 2,8 разів у відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води або ГДК
водопровідної води;
 за вмістом нітратів – на дослідженій території перевищення верхньої межі ГДК від 1,4 до 6,9 разів
у відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води;
 за вмістом Mn – на дослідженій території локально перевищення нижньої межі ГДК до 6 разів у
відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води або ГДК водопровідної води;
 за вмістом Zn – на дослідженій території локально перевищення верхньої межі ГДК від 1 до 1,2
разів у відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води або ГДК водопровідної води;
 за вмістом Ва – на території локально перевищення верхньої межі ГДК у 1,5 – 6,8 разів у
відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води;
 за вмістом Cd – на дослідженій території перевищення нижньої межі ГДК від 1 до 2 разів у
відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води.
Перевищення ГДК у воді криниць, на нашу думку, за показниками NO3 викликано змивом полютантів
із поверхні внаслідок недосконалості облаштування джерел води або їх невідповідності
загальноприйнятим нормативам. Підвищений вміст Mn, Ba, Сd, Zn є наслідком специфічного складу
ґрунтових порід у зоні залягання підґрунтових вод. Висока лужність води криниць на дослідженій території
зумовлена значною рухливістю натрію у підґрунтових породах, де залягають води.
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СПОСОБИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДИ ТА ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ
Для формування обґрунтованих висновків про стан та якість води необхідне створення ефективних
інформаційних систем, дія яких повинна ґрунтуватися на застосуванні комп‘ютерних методів, методів
математичної статистики та математичного моделювання. Функціонування зазначених систем
здійснюється на засаді отримання, збирання, обробки, збереження та аналізу інформації моніторингу
показників якості води.
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Необхідність створення ефективних інформаційних систем моніторингу показників якості води
призвело до пошуку ефективних підходів у вирішенні цих задач та появи окремих розробок таких систем.
Існуючі системи, в першу чергу, спрямовані на вирішення проблем моніторингу поверхневих вод України.
Вони призначені для розв‘язування задач різного рівня, які варіюють від моніторингу екологічних
показників поверхневих вод обласного рівня до загальнодержавного.
Зокрема, розробки у галузі екологічного моніторингу ведуться Українським науково-дослідним
інститутом екологічних проблем (м. Харків,). Ним розробляються обласні банки даних "Гідросфера" та
"Атмосфера", створено банк даних приладного та методичного забезпечення мережі спостережень
Міністерства охорони навколишнього природного середовища [1, 2].
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП, м. Київ)
займається обробкою даних спостережень та оцінюванням екологічного стану поверхневих вод у різних
областях України. Результат оцінювання представляється у картографічній, табличній та текстовій
формах. Робляться висновки про зміни стану вод, з'ясовуються причини цього та розробляються науковообґрунтовані рекомендації заходів щодо поліпшення стану вод. Також, вченими УНДІВЕП проводиться
оцінювання антропогенного навантаження на екосистеми водотоків областей України за багатьма
критеріями [80].
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
(м. Київ) розробив комп'ютеризовану інформаційно-аналітичну базу даних (ІАБД) "Хімічний склад та
якість поверхневих вод басейну Дніпра" ("Aqua Guard"), яка має такі функції:
- зберігання багаторічних даних спостережень за екологічним станом поверхневих вод басейну
Дніпра;
- проведення статистичного аналізу та статистичного прогнозування тенденцій зміни екологічного
стану поверхневих вод;
- підтримка прийняття рішень в галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів;
- забезпечення інформаційного обслуговування органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інших зацікавлених організацій.
ІАБД складається з окремих програмних блоків [3]:
- блок оцінювання якості поверхневих вод;
- блок для виведення на екран, принтер або у графічний файл двовимірних графіків;
- блоки зв'язку з базою даних, що забезпечують генерацію спеціалізованих запитів до бази з
відповідними формами інтерфейсу і можливостями вибору даних для побудови картосхем по басейну
річки Дніпро та басейнах його приток;
- блок для здійснення пошуку, вибору і експорту даних за визначений період часу (від одного дня до
всього періоду спостережень на різних глибинах пробо-відбору (на поверхні, біля дна або по всій глибині)
із можливістю упорядкування даних по індексу, даті і пункту пробовідбору;
- блок введення інформації тощо.
Основними недоліками пакету програм "Aqua Guard є такі:
1) база даних працює тільки з даними Державної гідрометеослужби України, які централізовано
збираються з усіх регіонів України;
2) аналітичні інструменти ґрунтуються тільки на статистичному аналізі даних, інші методи обробки
даних не використовуються;
3) для роботи пакету програм із картою потрібна ліцензія на версію ГІС-пакету Mapinfo Professional;
4) не оцінюється і не враховується похибка вимірювань, проведених з використанням різних
приладів у різних регіонах країни;
5) відсутні спеціалізовані інструменти для реалізації функції підтримки прийняття керівних рішень та
забезпечення інформаційного обслуговування органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та інших зацікавлених організацій – ці функції звужуються до функцій статистичної обробки, аналізу даних
спостережень та візуалізації даних і результатів їх обробки у вигляді карт та діаграм.
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова (м. Київ) займається питаннями моніторингу та моделювання
стану довкілля, у т.ч. і водного середовища. Його вченими за участі фахівців із ЗАТ "ECOMM Co"
(офіційний дистриб'ютор технологій компанії ESRI (США) в Україні) була розроблена комп'ютеризована
інформаційно-аналітична система прогнозування повеней [4]. На замовлення МНС України фахівці із
ЗАО "ECOMM Co" та з Українського центру менеджменту землі та ресурсів розробили "Урядову
інформаційно-аналітичну систему" [5].
Науково-виробничий центр "ЕКОЦЕНТР" (м. Запоріжжя) розробив комп'ютеризовану систему
державного моніторингу поверхневих вод суші та прибережних вод Азовського Моря, яка є підсистемою
системи державного моніторингу довкілля Запорізької області [6]. Основними недоліками цієї системи є
такі:
1) використання дуже дорогого програмного забезпечення MS SQL Server 6.5 (вартість 100 ліцензій
— приблизно 25 тис. у.о.);
2) використання застарілих версій програмного забезпечення MS SQL Server 6.5 1997-1998 років
випуску, захисні можливості яких вже морально застарілі, а в MS Access 97 відсутня підтримка програмних
операцій з україномовним текстом;
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3) відсутні відомості про засоби автоматизації для роботи з даними моніторингу: немає
автоматизованого нанесення даних на карту за інформацією із бази даних, у т.ч. за даними форми 2-ТП
"Водгосп", немає автоматизованого уточнення даних в базі по карті за допомогою ГІС-інструментарію,
немає автоматизованих засобів імпорту даних з інших відомчих баз даних, не згадується про можливість
використання ГІС за принципом "Натиснув на об'єкт – переглянув його дані, що в БД" – операції введення
планується робити вручну, форма 2-ТП "Водгосп" просто вважається частиною БД системи моніторингу
довкілля;
4) практично відсутні блоки підтримки операцій аналізу, моделювання, прогнозування та прийняття
рішень – зазначається, що ці функції підтримуються за допомогою численних запитів різного роду. Однак,
мало отримати інформацію, її треба ще певним чином обробити, порівняти, подати, зробити по ній прогноз
та ін.;
5) дані спостережень виводяться без визначення похибки, тобто мало придатні для порівняння;
6) відсутнє теоретичне обґрунтування оптимальності прийнятих на етапі проектування системи
рішень.
Подібні роботи ведуться також в Національному університеті водного господарства та
природокористування (м. Рівне), Вінницькому національному технічному університеті [7], Одеському
екологічному університеті, НТУУ "КПІ", КДУ, ДонНТУ та ін.
Невід‘ємною частиною таких інформаційних систем є інформаційні блоки та програмне
забезпечення, на основі якого здійснюється комп‘ютерна реалізація всіх етапів моніторингу. Програмне
забезпечення, яке використовувалося в усіх зазначених розробках, має суттєве різноманіття – від пакету
MS Excel до спеціально розроблених потужних пакетів. Таке різноманіття зумовлене цілим рядом
факторів, основними з яких є: доступність програмних пакетів, рівень вирішуваних задач, орієнтованість на
роботу в комп‘ютерних мережах. В свою чергу це в значній мірі обмежує галузі застосування зазначених
інформаційних систем та їхнє спільне використання. Однак в основі переважної більшості інформаційних
систем моніторингу води лежать системи управління базами даних.
Інформаційні блоки, на яких базуються системи моніторингу, можна розділити на блоки фізичного
рівня, концептуального та аналітичного. Основу блоку фізичного рівня складають довідники, структура та
зміст яких визначається типом об‘єктів, що контролюються, та формами отримання результатів аналізів.
До блоку концептуального рівня входять інформаційні показники, що отримані шляхом статистичного
аналізу даних довідників та порівняльного аналізу довідників ГДК із довідниками об‘єктів. Аналітичний блок
складає набір результатів застосування методів математичного моделювання, отримання узагальнюючих
карт та діаграм.
Враховуючи те, що в галузі створення інформаційних систем моніторингу показників якості води
існує цілий ряд розробок, які основним чином спрямовані на моніторинг поверхневих вод, можна
узагальнити основні принципи створення таких систем та адаптувати їх до створення аналогічних
інформаційних систем моніторингу джерел сільськогосподарського водопостачання. Зокрема,
інформаційна система моніторингу джерел сільськогосподарського водопостачання повинна базуватися на
використанні системи управління базами даних, основними критеріями вибору якої повинні бути
функціональність, доступна ціна, достатній рівень захисту інформації, достатня швидкодія та відповідність
світовим інформаційним стандартам, наприклад, стандарту Європейської мережі екологічної інформації та
спостережень (EIONET). Така система повинна містити інформаційні блоки фізичного, концептуального та
аналітичного рівня, причому при створенні кожного із них повинні бути задіяні найефективніші способи та
методики представлення, обробки та аналізу інформації.
На завершення, слід відмітити діяльність уряду у питанні моніторингу вод.Уряд удосконалив Порядок
здійснення державного моніторингу вод. Цей Порядок принципово змінює існуючу систему моніторингу,
адже створює всі необхідні передумови досягнення доброго екологічного та хімічного стану масивів
поверхневих, підземних і морських вод. Документ є інноваційним, оскільки запроваджує європейські
підходи у цій сфері.
Удосконалена система моніторингу дасть реальне розуміння ситуації зі станом вод в Україні. На її
підставі можна буде ухвалювати ефективніші рішення щодо використання та відтворення водних ресурсів.
Крім того, це дозволить кожному громадянину та експерту отримувати у доступний спосіб класифіковані
дані про стан водних масивів, басейнів річок загалом [8].
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГРАНІТНИХ КАР’ЄРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Геологічна будова Житомирського Полісся сприяє інтенсивному розвитку гірничовидобувної та
переробної промисловостей. Розкривні породи у даному регіоні мають невелику потужність і на значних
територіях кристалічна порода виходить на поверхню. Це полегшує видобування корисних копалин та
дозволяє зменшити собівартість готової продукції. У зв‘язку з цим, Житомирщина характеризується
значним обсягом видобування і переробки гранітів, гранодіоритів, габро, лабрадоритів, граніто-гнейсів та
інших порід. Найбільш поширеними корисними копалинами регіону можна вважати камінь будівельний
(буто-щебенева сировина). На території Житомирської області розвідано 62 родовища каменю
будівельного, сумарні запаси яких становлять 10% від загальних обсягів буто-щебеневої сировини
України. З них 25 родовищ розробляються, а сировина переробляється каменедробильними заводами на
щебінь [1].
Видобування будівельного каменю в регіоні проводиться відкритим способом з використанням,
переважно, вибухових методів розробки родовищ. Однак проведення масових вибухів на кар‘єрі негативно
впливає на екологічний стан прилеглих територій. В тому числі і на якість природних вод та стан лісових
ґрунтів у зоні техногенного забруднення. При руйнуванні гірської породи вибуховими речовинами в
атмосферу потрапляє велика кількість пилу та газів, які здатні переноситись вітром на значні відстані. З
атмосфери ці речовини разом з опадами надходять на земну поверхню, забруднюючи ґрунтовий покрив,
рослинність, водні об‘єкти. Тому екологічна оцінка забруднення водних об‘єктів і лісових ґрунтів при
проведенні вибухових робіт на щебеневих кар‘єрах Житомирського Полісся складає актуальне науковоприкладне завдання [2].
Основними видами впливу на навколишнє середовище при розробці кар'єрів є [3]:
- видобуток природних ресурсів (земельних, водних);
- забруднення повітряного басейну викидами газоподібних і завислих речовин;
- шумовий вплив;
- зміна рельєфу територій, гідрогеологічних умов майданчику будівництва та прилягаючих території;
- забруднення територій землевідводів відходами та стічними водами;
- зміна соціальних умов життя населення.
Принципи оцінки негативного впливу на стан екосистем заключаються у виборі максимального
навантаження технологічного процесу на кожен з компонентів оточуючого середовища з врахуванням
потреби в енергоресурсах при штатних і несприятливих за метео умовами ситуаціях, в порівняння з
встановленими нормативами дозволених концентрацій в впливу на здоров‘я людей, об'єкти тваринного
світу і рослинність, а також рекреаційну територію. При аналізі цих впливів розробляються оптимальні
схеми, моделі та методи зменшення негативного антропогенного впливу на екосистеми [4, 5].
Масова розробка гранітних кар‘єрів великою кількістю малих кар'єрів, хоча і не призводить до появи
техногенного рельєфу великого площинного поширення, однак при тривалій їх експлуатації і відсутності
рекультиваційних робіт на стихійно розроблюваних вибірках провокується вивітрювання, зсувні, просідаючі
явища, ерозійний розмив, дефляція, накопичення техногенного шару порід, підтоплення. Крім того, в ряді
випадків при розробці кар‘рів допускаються порушення поверхні пологих схилів проходами плугів
бульдозерів уздовж і поперек схилів з утворенням довгих борозен, вузьких траншей тощо. В подальшому
вони стають джерелами протікання підвищеного процесу яроутворення, які можуть тягнутися на кілька
кілометрів [6].
Навантаження на територію землекористування та систему поверхневих і підземних вод при
проведенні видобувних робіт виражається в можливе забруднення ґрунтів і зони аерації відходами
виробництва і живленням стічними водами. Для оцінки впливу визначаються обсяги формуються стічних

26
вод і відходів виробництва і раціональна схема водоспоживання та водовідведення, та поводження з
твердими відходами.
Вплив на тваринний світ на розглянутих територіях виражається у виключенні площі відведення
земель як місцеперебування, в факторі занепокоєння, пов'язаного з присутністю людей, роботою техніки і
рухом автотранспорту. На час виконання робіт ділянки, зайняті кар'єрами, будуть природним чином
виключені з шляху сезонної міграції ссавців. Планована діяльність викликає зміну біотопів і переміщення їх
на прилеглу територію з ідентичними характеристиками, що не відбивається на стані популяцій поширених
в районі видів тварин внаслідок незначних площ кар'єрів.
Вплив на рослинність при виробництві кар'єрних видобутку виражається у вилученні земель,
порушення ґрунтового покриву і природного травостою. Після закінчення робіт передбачається
рекультивація порушуваних земель до рівня пасовищних сільгоспугідь або рекреаційних об'єктів, що
призведе до відновлення природного місця існування рослинності і тварин [7].
У результаті проведених досліджень кар‘єрів Житомирської області, дослідниками було виявлено,
що концентрація важких металів у кар‘єрній воді після проведення масового вибуху суттєвих змін не
зазнає. Незначне підвищення їх вмісту у воді ставка-усереднювача, порівнянно із водами зумпфа,
відбувається за рахунок надходження іонів металів із ґрунту до водного середовища. Істотно змінюється
вміст іонів кальцію (на 25%) та магнію (у 2 рази), які вимиваються ґрунтовими водами із розпушеної
породи. Це закономірно обумовлює збільшення жорсткості води на 30 %.
Найбільш зростає концентрація нітрогенвмісних речовин: нітритів, нітратів та сольового амонію. Так
уже через 2 доби після проведення масового вибуху, вміст нітратів у кар‘єрних водах зростає більше ніж у
2 рази, а сольового амонію – майже у 5 разів. Через 5 діб, за рахунок вимивання зі зруйнованої породи,
вміст цих сполук досягає максимуму і збільшується у 3 та 8 разів відповідно по відношенню до їх вмісту у
водах перед проведенням вибухових робіт. Всі ці речовини є продуктами розкладу вибухових речовин і їх
кількість прямо пов‘язана із кількістю та видом вибухівки, що використовується для проведення вибухових
робіт.
Крім цього, досить суттєво у кар‘єрній воді збільшується концентрація сульфатів (до 40%) та
хлоридів (до 80%). Підвищений вміст солей у кар‘єрній воді призводить до поступового підвищення
кислотності та збільшення сухого залишку у досліджуваних пробах.
Ця тенденція є характерною для більшої частини елементів, які мають між собою сильний
кореляційний зв‘язок (з достовірністю 99 %). Із загальної кількості показників можна виділити дві
сукупності, які за своїм походження більш тісно пов‘язані між собою: нітрогеновмісні сполуки як продукти
розмивання вибухівки, та іони кальцію та магнію, що вимиваються зі зруйнованої породи і пов‘язані між
собою через загальну твердість[8].
На додаток до перерахованих проблем існують і інші, не менш гострі, пов'язані з використанням
відпрацьованих кар'єрів як місць складування побутових відходів і використанням їх як несанкціонованих
звалищ.
Література:
1. Гранітні кар‘єри Житомирської області Режим доступу:
http://nedra.com.ua/granitnie_karery/zhitomirskaya_oblast
2. Ситнікова М.Д. Давидова І.В. Вплив гірничовидобувної промисловості на довкілля (на прикладі
Житомирської області) //ІІІ міжвузівська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні
проблеми екології». – Ч.2. – Житомир. – 2006. – С. 132–135.
3. Комплексная оценка воздействия горнодобывающих комплексов наокружающую среду в
староосвоенных регионах / А.Г. Корнилов, А.Н. Петин,Н.В. Назаренко, Г.Д. Динькаева // Проблемы
природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах:
материалы междунар. науч. конф., Белгород, 13-16 сент. 2004 г. / Белгор. гос.ун-т, Ин-т географии РАН,
Совет рук. пригранич. обл. Респ. Беларусь, Рос. Федерации и Украины. – М.; Белгород, 2004. –
С. 148-150.
4. Минин А.А. Геологические последствия горно рудного производства/ А.А. Минин, С. Николаев
//Энергия: экономика, техника, экология. – 2004. – №3. – С. 49-51
5. Никулина Е.М Проблемы современного ведения мониторинга земель / Е.М. Никулина, А.В. Синцов,
Г.У. Адямова, А.Н. Бармин, М.М.Иолин // Сборник трудовмолодых учених первого экологического
конгресса «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортньх комплексов
2007», 20-23 сентября 2007 г. Тольяти. ТГУ, 2007. - С. 151-155.
6. Назаренко Н.В., Петин А.Н., Фурманова Т.Н. ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО
ДОБЫЧЕ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
НА
ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6.
7. Петин А.Н. Техногенные воздействия при разработке месторождений мела на окружающую среду /
А.Н. Петин, П.В. Голеусов, А.В.Овчинников // Горный информационно-аналитический бюллетень. М.:
Изд-во Московского государственного горного ун-та. – 2008. - № 5. С. 212-215.

27
8. Давидова І.В. Дослідження зміни режиму та складу поверхневих і підземних вод Житомирської області у
зоні розробки родовищ корисних копалин відкритим способом // Вісник ЖДТУ. – №1 (36). – Житомир –
2006. – С. 126–129.
Наукові керівники:
кандидат хімічних наук, доцент Савченко Дмитро Анатолійович.
кандидат хімічних наук, доцент Абарбарчук Леонід Михайлович.
К.О. Левчук
(Кам’янське, Україна)
АНАЛІЗ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ПРАЦІ В ЦЕХАХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В Україні металургія залишається одним з основних видів промислової діяльності, забезпечуючи до
16% загального обсягу реалізованої промислової продукції, п‘яту частину товарного експорту, понад 200
тис. робочих місць і близько 10% від загальної середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих у
промисловості. Нажаль, у цій галузі надзвичайно повільно відбувається заміна старого технологічного
обладнання та впровадження новітніх технологій. Крім того, галузь відрізняється низьким рівнем
екологічності виробництва – близько третини від загальної кількості викидів шкідливих речовин в
атмосферу припадає саме на металургію. Все це породжує ряд гострих гігієнічних проблем і, незважаючи
на проведення санітарно-гігієнічних заходів, залишається суттєвим вплив професійно-шкідливих факторів
виробничого середовища металургійних підприємств на здоров‘я працюючих [1, 2, 3]. За даними
Держкомстату України кожний четвертий робітник працює в умовах, які не відповідають санітарногігієнічним нормативам.
Основними факторами, якими можливо охарактеризувати санітарно-гігієнічні умови праці є:
температура, вологість, запиленість та загазованість повітря робочої зони, тепловиділення від
металургійних агрегатів, освітленість робочої зони, рівень шуму та вібрації, розміри площі та об‘єму
виробничої площі на одного оператора, ступінь ергономічної та наукової організації робочого місця,
режими праці і відпочинку тощо.
Продуктивність праці оператора знаходиться в прямій залежності від оточуючих умов праці та може
бути знижена за рахунок поганого освітлення на 20%, рівня шуму, що перевищує норму на 15-20%. При
збільшенні відносної вологості продуктивність праці знижується, погіршується самопочуття працівника за
рахунок ускладнення випаровування вологи з поверхні легень та шкіри. При зниженні показника відносної
вологості повітря нижче ніж 40% у працівника виникають неприємні відчуття сухості слизових оболонок
верхніх дихальних шляхів, а при подальшому зниженні цього показника – розтріскування шкіри та її
лущення.
Основними джерелами пилу є: у новопрокатному цеху – випаровування та виділення розпеченого
металу при прокатці, транспортуванні та перевантаженні різних матеріалів; у доменному цеху –
випаровування розпечених металів та шлаків, а також виділення при транспортуванні та завантаженні
сировини тощо; у мартенівському – пиловиділення при ремонтних роботах печей, ковшів, транспортуванні
та завантаженні шихтових матеріалів, очищенні виливниць стиснутим повітрям тощо.
Пил має складний мінералогічний склад з переважанням в ньому оксидів заліза, марганцю, хрому,
графіту. Атмосферне повітря в цехах металургійної галузі характеризується наявністю в ньому таких
шкідливих газів як сірководень, доменний та колошниковий гази, оксиду вуглецю, сірки, азоту,
бенз(о)пирену тощо. Тому для вищевказаних цехів металургійної галузі є дуже важливою задачею
створення в робочих зонах параметрів мікроклімату з оптимальними або хоча б з допустимими
показниками.
Крім того, існуючі системи вентиляції разом із аерацією є малоефективними та не в змозі вирішити
цю проблему. В доменному цеху створюється велика кількість викидів пилу та газів, що значним чином
забруднюють повітря робочої зони та навколишнє середовище. Як правило, вони виділяються в робочі
зони горнових та газовиків із шлакових і чавунних льоток, жолобів, ділянок зливу рідких продуктів, ковшів
та плавки. Викиди пилу складають в середньому 550 г на 1 т чавуну, а пил, що створився, легко
переходить у зважений стан, так як часточки пилу мають малі розміри: фракції 2,2 -2,4 мкм – 60-80%; 8,817,6 мкм – 12-30%; 22-280 мкм – 3,8-12%. Під час виплавки чавуну на робочих місцях концентрація пилу в
3
повітрі знаходиться в межах 150 – 1675 мг/м , тобто у 25- 300 разів перевищує гранично допустиму
3
концентрацію, що складає 6 мг/м та надходить в атмосферу крізь аераційні ліхтарі.
2
Теплові виділення в цехах металургійної галузі перевищують рекомендовані (100-140 Вт/м ) норми в
десятки разів.
В залежності від тривалості та інтенсивності шуму відмічається зниження порогу чутливості органів
слуху, що, в свою чергу, призводить до тимчасового збільшення порогу чутності, а при миттєвому
акустичному подразнику відбувається оглушення, а іноді і розрив барабанних перетинок.
На різних етапах виплавки сталі робота технологічного обладнання призводить до виникнення шуму,
що має місце на робочих місцях працівників основних цехів. Так на ливарному подвір‘ї робітники зазнають
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дії широкосмугового шуму інтенсивністю 89–106 дБА аеродинамічного та механічного походження. В
сталеплавильних цехах, в результаті інтенсивного випуску газів, повітря з відповідних пристроїв, руху
різних механізмів утворюється шум інтенсивністю 96−99 дБА. Під час руху металу по рольгангу, роботи
ножиць, штовхачів моторів, проходження газу по трубах та ін. у прокатних цехах утворюється шум
інтенсивністю 80–106 дБА. Найбільший його рівень реєструється біля ножиць − 106 дБА, Шум
широкосмуговий і на різних робочих місцях його рівень на різних частотах перевищує допустимий на
1–23 дБА [2, 3].
На майданчиках холодильника в прокатних цехах робітники піддаються впливу загальної вібрації, що
перевищує норму в 2 рази по октавній смузі із середньогеометричною частотою 31,5 Гц.
Таким чином, можна стверджувати, що незважаючи на проведення певних санітарно-гігієнічних
заходів, щодо покращення умов праці, залишається суттєвим вплив професійно-шкідливих факторів
виробничого середовища на здоров‘я працюючих. Тому, вивчення умов праці в цехах металургійних
підприємств потребує подальшого комплексного дослідження з метою розробки заходів, що дозволять
забезпечити необхідні санітарно-гігієнічні норми на робочих місцях.
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Алла Литвиненко
(Київ, Україна)
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ КРИНИЧНОЇ ВОДИ ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ
смт. ЧОРНОБАЙ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Головною метою національної екологічної політики є забезпечення
конституційного права громадян на безпечне навколишнє середовище. Тому інтеграція екологічної
політики в усі напрями діяльності є обов‘язковою умовою переходу до екологічно збалансованого розвитку
держави, коли соціально-економічне зростання країни не впливає на здатність природних екосистем
відновлюватися, а навпаки, сприяє збереженню, охороні та відтворенню наявних природних ресурсів.
Відповідно до положень Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року" [1], Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [2],
Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року [3], Угоди про асоціацію між
Україною, Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами [4].
Екологічні проблеми зачіпають життєві інтереси кожного громадянина, але лише спільними
зусиллями органів державної влади, місцевого самоврядування та населення можливо вирішити ряд
питань, пов‘язаних з раціональним використанням, охороною та відтворенням природних ресурсів рідного
краю. Особлива увага під час реалізації на території області державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища приділяється питанням інформування населення про стан
довкілля, екологічні проблеми області та шляхи їх вирішення. Видання щорічної регіональної доповіді про
стан навколишнього 6 природного середовища в Черкаській області, яка є складовою частиною
Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні забезпечує виконання
вимог, передбачених Орхуською конвенцією "Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля".
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Метою наших досліджень є проведення моніторингу якості питної води на території Чорнобаївського
району Черкаської області за хімічними показниками.
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
• здійснити відбір проб води;
• провести визначення показників якості питної води затвердженими аналітичними методиками;
• проаналізувати одержані результати та сформулювати відповідні висновки;
Матеріали та методи досліджень. Лабораторні дослідження зразків води виконувались за 26
показниками і за їх сукупністю зроблено оцінку якості води. Оскільки цільовим призначення води були, в
першу чергу, питні потреби, то зразки води аналізувалися за наступними групами показників:
 інтегральні (органолептичні, фізичні) – запах, смак, прозорість, каламутність, кольоровість;
 інтегральні хімічні – мінералізація (сухий залишок), окислюваність (хімічне споживання кисню),
загальна і карбонатна твердість, вміст заліза загального;
22+
2+
2+
3+
2+
2+
 індивідуальні хімічні – рН, вміст йонівSO4 , Cl , NO3 , NO2 , F , Cu , Mn , Zn , Al , Pb , Cd ,
+
2+
NH4 , Ni [5, 6]. Всі аналітичні дослідження проводилися в сертифікованій вимірювальній лабораторії якості
води питної природної, стічної (Сертифікат №ПТ-403/19) кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та
якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Експериментальна частина. Схему досліджень водних джерел для господарсько-питного
постачання, риборозведення та децентралізованого водопостачання на території Чорнобаївського району
Черкаської області наведено на рис. 1.

Рисунок 1 - Карта території Чорнобаївського району Черкаської області
Ці інгредієнти можуть характеризувати воду одночасно на предмет її можливої токсичності або
потенційної шкідливості для живих організмів, а також її біологічної повноцінності. Абсолютні значення
окремих показників порівнювали з величинами їх гранично допустимих концентрацій (ГДК) у питній воді.
Таким способом виділено групу показників, за якими найбільш можливе забруднення джерел питної води
на дослідженій території.
Об‘єктами досліджень є джерела водопостачання підземного походження: 3 криниці.
Вибір об‘єктів дослідження зумовлений завданням репрезентативності вибірки, яка б охоплювала
водо джерела питного водопостачання одного типу та приблизно однакових умов експлуатації, що дало б
змогу провести порівняльний аналіз та вичленувати фактори формування якості води та провести їх
порівняльну оцінку.
Оскільки підземні води є основним джерелом централізованого водопостачання на території
Чорнобаївського району Черкаської області, то кількість криниць, які представляють підґрунтові води для
децентралізованого водопостачання, тут досить обмежена. Результати досліджень у 2019 р. складу води
криниць на вказаній території, які характеризують якість підґрунтової води, представлено у табл. 1, де
перший відбір проб зроблено у весняний період 16.03.2019р., другий - у літній період 01.07.2019 р., третій
відбір – у осінній період 07.10.2019р.
Лабораторні дослідження зразків води виконувались за 26 показниками і за їх сукупністю зроблено
оцінку якості води. Оскільки цільовим призначення води були, в першу чергу, питні потреби, то зразки води
аналізувалися за наступними групами показників:
Ці інгредієнти можуть характеризувати воду одночасно на предмет її можливої токсичності або
потенційної шкідливості для живих організмів, а також її біологічної повноцінності. Абсолютні значення
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окремих показників порівнювали з величинами їх гранично допустимих концентрацій (ГДК) у питній воді.
Таким способом виділено групу показників, за якими найбільш можливе забруднення джерел питної води
на дослідженій території.
Таблиця 1 – Показники якості води із криниць на території Чорнобаївського району Черкаської
області (у рядках результати аналізу за сезонами: перший рядок - перший відбір; другий рядок - другий
відбір; третій рядок – третій відбір)
№
з/п

Найменування
показників

1

Запах

2

Каламутність*

3

Забарвленість

4

Присмак

5

Водневий
показник,
pH
Мінералізація (сухий
залишок
Загальна
твердість

6

7

8

Твердість
карбонатна

9

Сульфати

10

Хлориди

11

Нітрити***

12

Нітрати**

13

Азот
амонійний

14

Окислюваність
(KMnО4)

15

Мідь

16

Марганець

17

Залізо
загальне

Одиниці
вимірювання

Нормативи для питної
Місце розташування об‘єкту та шифр зразку води
води за ДСТУ 7525:2014
криниця, вул.
криниця, вул.
криниця,
Вода питна. Вимоги та
Шевченка,116
Черкаська
Козацька
методи контролювання
якості
Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води.
І Органолептичні показники
1
1 -2
бали
0
0
0
2
≤2
0
0
0
0
0
0
1
0,5 - 1,5
НОК = 0,58
< 0,1
< 0,1
< 0,1
2
3
≤1
мг/дм )
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
1
15 – 20
градуси
0
0
0
2
≤ 20
0
0
0
0
0
0
1
бали
1
0
0
0
2
≤2
0
0
0
0
0
0
ІІ Загальносанітарні хімічні показники
1
6,0-8,0
одиниці рН
5,58
7,86
6,36
2
6,5-8,5
6,72
7,84
6,47
6,34
7,68
5,95
1
3
500-1000
мг/дм
296
448
330
2
≤ 1000
291
434
357
298
413
341
1
3
4–7
ммоль/дм
3,7
5,6
3,5
2
≤7
3,3
5,2
3,3
3,6
5,1
3,3
3
ммоль/дм
4–7
1,6
4,4
1,4
≤7
1,4
4,4
1,4
1,2
4,0
0,8
1
3
250 – 350
мг/дм
49,9
49,9
26,4
2
≤ 250
52,8
59,8
31,6
58,8
40,0
40,0
1
3
250 – 300
мг/дм
24,8
42,2
32,1
2
≤ 250
26,8
12,9
26,8
25,7
42,8
28,6
1
мгN/дм3
0,05-0,50
< 0,001
0,047
0,012
2
≤ 0,15 або
< 0,001
0,006
0,006
- 2
(≤ 0,5 за NO2 )
< 0,001
0,005
< 0,001
1
5,0-7,0
9,8
10,3
мгN/дм3
5,3
2
≤ 11,3 або
8,3
11,3
4,8
- 2
(≤ 50 за NO3 )
7,6
9,8
2,6
1
3
0,05-0,50
мгN/дм
≤ 0,04
≤ 0,04
≤ 0,04
2
+ 2
≤0,4 або(≤0,5 за NH4 )
≤ 0,04
≤ 0,04
≤ 0,04
≤ 0,04
≤ 0,04
≤ 0,04
1
мгО/дм3
4,0-5,0
1,15
2,95
2,34
2
≤5
5,81
2,05
1,30
1,15
3,10
1,45
ІII Токсикологічні показники хімічного складу води (пріоритетні). Неорганічні
1
3
100-200
мкг/дм
<1
<1
2
≤ 1000
3,0
5,2
1,8
4,6
1
3
50-100
мкг/дм
<5
–
2
≤ 50
<5
–
<5
–
мкг/дм

3

300-1000
2
≤ 200

1

<1
<1

34
59

8,0
5,4
0,1
80
<5
<5
82
44
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№
з/п

Найменування
показників

Одиниці
вимірювання

Нормативи для питної
води за ДСТУ 7525:2014
Вода питна. Вимоги та
методи контролювання
якості
1

18

Цинк

мкг/дм

3

100-500
2
≤ 1000

19

Алюміній***

мкг/дм

3

< 50-200
2
≤ 200

20

Свинець***

мкг/дм

3

10-30
2
≤ 10

21

Нікель

мкг/дм

3

20-50
2
≤ 20

22

Фториди

мкг/дм

3

700-1000
2
≤ 1500

23

Кадмій

мкг/дм

3

1-2
2
≤1

24

Барій

25

Стронцій
(стабільний)

26

Натрій

***

***

1

1

1

1

1

1

мкг/дм

3

100-200

мкг/дм

3

2000-7000
2
не визнач.

мг/дм

3

1

2

≤ 200
2
не визнач.

Місце розташування об‘єкту та шифр зразку води
криниця, вул.
криниця, вул.
криниця,
Шевченка,116
Черкаська
Козацька

<5
8,0
8,7
15,8
≤5
≤5
≤5
2,0
<0,1
1,0
<1
<1
<1
73
61
78
<0,1
0,1
0,5
30
30
< 10
< 10
–
–
4,6
–
–

24
5,8
23,9
21,0
≤5
≤5
≤5
2,0
0,2
0,8
<1
<1
<1
76
64
102
2,2
1,0
1,7
10
20
< 10
< 10
–
–
22,1
–
–

<5
96,2
31,0
30,3
≤5
≤5
≤5
7,4
0,3
0,4
<1
<1
<1
55
45
71
7,4
0,2
0,4
20
20
< 10
< 10
–
–
4,1
–
–

Встановлено, що забруднення джерел питної підґрунтової води на території Ірпінського економічного
коледжу та прилеглих територіях може відбуватися за обмеженою кількістю хімічних інгредієнтів:
 у підґрунтовій воді із криниць за вмістом Cd коливання від 0,4 до 7 ГДК у відношенні до нижньої
межі нормативу 2 класу якості підземної води або ГДК води колодязів;
 за вмістом NO3 по дослідженій території за весь період спостережень коливання від 0,4 – 0,8 до
1,4 – 1,6 ГДК;
Перевищення ГДК у воді криниць за показниками NO3 викликано змивом полютантів із поверхні
внаслідок недосконалості облаштування джерел води. Підвищений вміст Cd у воді є наслідком
специфічного складу ґрунтових порід у зоні залягання підґрунтових вод.
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Андрій Музика
(Київ, Україна)
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
На екологічний стан військових полігонів в Україні звернули увагу лише в кінці 90-х років. На сьогодні
досить гостро стоїть проблема забруднення вод об'єктами Збройних Сил України. Небезпечною є
обстановка в місцях дислокації військових частин в м. Полтаві, Узині, Кривому Розі, Чугуєві, Запоріжжі,
Арцизі та ін. Так в м. Біла Церква в результаті незадовільного функціонування зливової каналізації та
очисних споруд авіаремонтного заводу значно забруднені території парку-пам'ятки садово-паркового
мистецтва XVIII ст. "Олександрія". Практично знищене озеро та джерела парку, води яких містять токсичні
елементи тяжких металів (хрому, свинцю, кадмію та ін.) у концентраціях, які перевищуючих ГДК в 100-200
разів. На поверхні вод плавають у значній кількості нафтопродукти, які досить часто самозагоряються.
Забруднені води стікають в річку Рось, знищуючи у ній рибу та всі живі організми [1].
Аналогічною є ситуація на багатьох об'єктах Військово-Повітряних Сил, в т. ч. із станом вод поблизу
військових аеродромів. Так дослідження показали, що біля Полтави на території військового аеродрому
підземні води виявились настільки забрудненими нафтопродуктами, що практично перетворились ізвод у
вибухонебезпечне нафтове озеро, яке залягає під аеродромом. Це обумовлено самовільними зливами
невикористаного в польоті пального, переливами його при перекачці з резервуарів, незадовільним
функціонуванням зливної каналізації авіаремонтних майстерень або її фрагментарною наявністю на
території аеродрому [2].
Авіаційне паливо-гас має здатність фільтруватися через глину в чотири рази швидше води; тому
водостійкий шар глини його не утримує. Цим пояснюється проникнення гасу в підземні водоносні горизонти
і спливання його на поверхні джерельних вод, озер, у криницях на території населених пунктів. Така
проблема існує сьогодні в м. Мукачеві (Закарпатської обл.), Василькові (Київської обл.), Стрию (Львівської
обл.) та інших містах межуючих із військовими аеродромами та підприємствами.
Забруднення водоносних горизонтів може бути викликане також нетампонованими артезіанськими
свердловинами. Так на сьогодні в ЗС України 976 артезіанських свердловин виведено з експлуатації і
залишаються нетампонованими, тобто служать джерелами забруднення підземних вод [3].
Досить часто проходить перекачка пального із резервуарів по пошкоджених трубопроводах,
прокладених під землею, що також є причиною забруднення підземних вод.
До найбільш характерних забруднювачів вод для об'єктів ЗСУ належать нафтопродукти, феноли,
тяжкі метали, складні хімічні сполуки, зависі та ряд інших.
Проблема військових полігонів. Ці території мають різну спеціалізацію, площe і розташовані у всіх
природних зонах нашої країни. Головні проблеми - це в першу чергу прямий негативний вплив на
природне середовище стрільб, бомбометань, ракетних запусків, військових навчань. Крім того - снаряди і
бомби, що не детонували, скинуті паливні баки і пальне, зараження ґрунтів і гуртових вод свинцем, ураном
і іншими токсичними речовинами.
Бойова підготовка і бойове чергування займає особливе місце у впливі нанавколишнє природнє
середовище. У навчальних центрах, на полігонах в результаті застосування різних видів зброї знищується
рослинність і тваринний світ на досить великих площах місцевості. Проводяться вирубки лісів, місцевість
забруднюється нафтопродуктами,випалюється трава і т.д. [4]
Можна виділити три основні стани, при яких війська впливають на навколишнє природне
середовище - повсякденна діяльність, бойове навчання та чергування, виробнича та господарська
діяльність.
Ремонтні підрозділи танкових і мотострілкових частин і з'єднань, як і будь-яке промислове
виробництво, є джерелом забруднення навколишнього природного середовища,які класифікуються на
окремі групи.
Першу групу складають скиди стічних вод в мережі комунальної каналізації. Танкоремонтне
виробництво є джерелом скидів заліза, шестивалентного хрому,азоту амонійного, хлоридів,
нафтопродуктів тощо
Другу групу складають викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних та пересувних
джерел живлення об'єктів озброєння і військової техніки, після поточного та середнього ремонтів,
експлуатація озброєння і військової техніки та виробничо-технологічного обладнання ремонтних
підприємств. До складу органічної маси нафтового палива входять вуглець, водень, кисень, азот,сірка.
Волога і мінеральні домішки становлять негорючі частина палива. До продуктів повногозгоряння горючої
суміші двигуна відносяться оксиди вуглецю і сірки. при недостатньому кількості кисню відбувається
неповне згоряння палива, при цьому утворюється СО замість СО2. У відпрацьованих газах двигунів
внутрішнього згоряння виявлено близько 200компонентів хімічних речовин, які за характером впливу на
навколишнє середовище і людини є шкідливими або токсичними.
Третю групу складають викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел. Це
найбільш велика група об'єднує двоокис азоту, аміак, ацетон, бутилацетан, кислоти, пил, мінеральні
масла, барвисті аерозолі і ін..
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Четверту групу складають відходи виробництва, які є вторинними матеріальними ресурсами, і інші
відходи [5].
Окремою групою виділяють забруднення у вигляді енергетичних викидів. До цієї групи відноситься
вібрація. Вібрації ґрунту виникають при виході військової техніки з парків,русі всередині парків і впливають
на житлові будинки, паркові споруди. Особливо небезпечні вібрації, що виникають при проходженні техніки
поблизу будівель, споруд, які мають частоту власних вібрацій 14-25 Гц. Дослідження показують, що при
русі автотехніки виникають вібрації, небезпечні для людини, які можуть перевищувати допустимий рівень
на віддаленні до 10 м, а для гусеничної техніки - до 25-30 м.
Особливе місце займають хімічні забруднення, що утворюються при роботі двигуна внаслідок
неповного згоряння палива. Токсичність відпрацьованих газів карбюраторних двигунів обумовлена в
основному вмістом СО і оксидів азоту, дизельних двигунів оксидів азоту і сажі, причому більш екологічно
чистий двигун – дизельний
Одним із прикладів таких впливів на навколишнє середовище є Яворівський полігон у Львівській
області. В результаті геохімічних досліджень ґрунтіві рослин техногенно забруднених територій стрільбищі, танкодром, польовий парк, переправа виявлені геохімічні аномалії такого елементу як цинк в
ґрунтах. Особливості розподілу та накопичення токсичного елементу в поверхневих відкладах,
встановлені в залежності від їх поведінки в системі «ґрунт-рослина». Визначено, що акумуляція токсичного
елементів відбувається в верхніх горизонтах ґрунтів (0-10 см) [6].
Основні заходи запобігання забрудненню водних джерел у військах. При експлуатації каналізаційних
очисних споруд різних типів у військах необхідно дотримуватись таких загальних умов і вимог з утримання
елементів очисних споруд:
 щоденно очищати граблями або вилами від затриманих покидьок, недопускаючи підпору води
більше 15-20 см;
 в міру накопичення покидьків у дерев'яних (металевих) ящиках здірчастим дном необхідно їх
утилізувати (знешкодити) шляхом спалювання або закопування (з обробкою хлорним вапном) в місці,
встановленому органами саннагляду;
 слідкувати за рівномірним розподіленням стічної рідини по відстійних жолобах пісковловлювачів;
 в міру накопичення осаду періодично очищати пісковловлювачі, недопускаючи винесення осаду;
 не рідше одного разу на місяць визначати аналізом середньої пробисклад осаду (фракційний,
вологість, зольність);
 з метою дезінфекції посипати осади хлорним вапном;
 своєчасно проводити очищення та поточний ремонт пісковловлювачів;
 стічні води повинні рівномірно розподілятися між відстійниками і в самих відстійниках;
 винесення осаду після відстійника не повинно перевищувати встановлені норми (залежно від
наступної обробки стоків);
 осади з відстійника повинні виводитися щоденно з вологістю 94% (з метою попередження його
загнивання);
 під час випуску осаду засувка на муловій трубі повинна відкриватися поступово (при швидкому
відкритті осад не встигає сповзти до поглиблення і можливий прорив стічної води);
 усі лотки, що підводять стічні води до відстійників, а також водозливи,збірні лотки та центральні
труби (з відбивним щитком) повинні щоденно очищатись від застряглих на них покидьків і домішок, що
спливають;
 в двох‘ярусних відстійниках необхідно регулярно виконувати очищення жолобів (особливо
поздовжніх щілин) від великих покидьків;
 необхідно періодично видаляти речовину, що спливає між осадковими жолобами і стінками
відстійника (ешмера) і т.д. [7]. Саме тому в Збройних Силах гостро усвідомили необхідність екологічної
освіти і просвіти. На посадах військових екологів все більше професіоналів. Але справа не тільки в них.
Проблему освіти і освіти солдатів з питань охорони природи не можна вирішувати без спеціальних
навчальних посібників, буклетів, плакатів із зображеннями тварин, що охороняються і рослин, що
мешкають на тій чи іншій території. Без співпраці військових частин з заповідниками і науковими
організаціями та участі спонсорів цих питань не вирішити.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ БЮВЕТНОЇ ВОДИ ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ
м. ШОСТКА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми.
Вода відіграє винятково важливу роль у функціонуванні глобальних процесів на Землі; вона і раніше
і нині є [1-4]:
- важливою мінеральною сировиною, головним природним ресурсом споживання;
- основним елементом механізму здійснення взаємозв‘язків усіх процесів в екосистемах (обмін
речовин, тепла, динаміки біомаси);
- головним агентом-переносником глобальних біоенергетичних природних циклів;
основною складовою частиною всіх живих організмів та багатьох мінеральних об‘єктів довкілля.
Сумщина невідворотно обирає шлях сталого, екологічно безпечного і комфортного соціально –
економічного розвитку. Стратегія регіонального розвитку Сумщини передбачає рівнозначимість його
економічної, соціальної та екологічної складових. І сьогодні, як ніколи, потрібна зважена та розсудлива
державна політика щодо ефективного використання природних ресурсів, їх заощадження та збереження
для забезпечення спроможності і збалансованого розвитку об‗єднаних територіальних громад.
Оцінка стану довкілля в Сумській області свідчить, що практично немає природних компонентів
екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу. З одного боку, екологічна
ситуація в області загалом задовільна, екологічні показники життєдіяльності кращі, ніж в більшості інших
регіонів країни і значно кращі, ніж в середньому по Україні. Це обумовлює визначення Сумщини як досить
сприятливого регіону для проживання та роботи. З іншого боку можна зазначити, що в Сумській області
наявні екологічні ризики і проблеми щодо стану повітряного басейну, поверхневих водних об‗єктів та
підземних вод, земель та лісів. Рівень забруднень навколишнього середовища в області не є об‗єктивно
обумовленим, а наявні екологічні ризики і проблеми, при умові ефективної і цілеспрямованої роботи в
цьому напрямку, можуть бути суттєво зменшені.
Метою наших досліджень є проведення моніторингу якості води з криниць м. Шостка Сумської
області за хімічними показниками.
Матеріали та методи досліджень. Всі аналітичні дослідження проводилися в сертифікованій
вимірювальній лабораторії якості води питної природної, стічної (Сертифікат №ПТ-403/19) кафедри
аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Експериментальна частина. Об‘єктами дослідження були 5 криниць (рис.1), що знаходяться на
території міста Шостка Сумської області.
Практично в кожній приватній садибі присутня криниця, причому якість води в них не контролюється
жодною організацією.
Жителі скаржаться на незадовільну якість води, особливо на смак, запах та кольоровість, при
відстоюванні з води випадає осад.
Для дослідження було взято три приватні криниці, дві громадські криниці.
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Рисунок 10 - Карта території міста Шостка Сумської області
Абсолютні значення окремих показників порівнювали з величинами їх гранично допустимих
концентрацій (ГДК) у питній воді [5, 6]. Таким способом виділено групу показників, за якими найбільш
можливе забруднення водних джерел на дослідженій території.
За даними лабораторних вимірювань проб води криниць встановлено, що рівень їх забруднення за
пріоритетними токсикологічними показниками хімічного складу та загальносанітарними хімічними
показниками складу води може змінюватися у досить широких межах з перевищенням або відхиленням від
ГДК:
 за вмістом нітратів – практично на всій дослідженій території перевищення верхньої межі ГДК від
1 до 3,9 разів у відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води або ГДК водопровідної води;
 за вмістом Cd – на більшій частині дослідженої території перевищення нижньої межі ГДК від 1,7
до 9 разів у відношенні до нормативу 2 класу якості підземної води або ГДК водопровідної води;
 за фізіологічною повноцінністю мінерального складу питної води - на території, прилеглій до
коледжу, перевищення нормативу за показниками загальної твердості (локально та сезонно) від 1 до 2
разів, мінералізації (сухого залишку) – від 1,2 до 2 разів (локально) та на всій території недостатній вміст у
воді фторидів, який складає лише 0,02-0,03 частки потреби до нижньої межі нормативу.
 Причому, підвищений вміст Cd у пробах води є характерним для всієї території, що може бути
зумовлено специфічним хімічним складом мінеральних порід в зоні залягання підґрунтових вод та в зоні
вивітрювання цих порід при формуванні верхнього ґрунтового горизонту.
За результатами вимірювань хімічного складу проб води, що за своєю суттю є комплексними
картограмами зміни якості підґрунтових вод на території, міста Шостка Сумської області, показано
ймовірнісне просторове поширення у осінній період полютантів-забруднювачів, концентрації яких у воді
можуть перевищувати ГДК для води питного або господарсько-питного призначення (мінералізація,
твердість загальна, лужність, вміст Cd, Ba, Zn, нітратів). Водночас локальні одиничні відхилення від норми
вмісту у воді інших компонентів не носять системного характеру і картування за цими показниками
малоінформативне
Таблиця 1
Показники якості підґрунтових вод - джерел децентралізованого водопостачання на території міста
Шостка (відбір проб 11. 10. 2018 р.)
№
з/п

1
2
3

Найменування
показників

Запах
o
ПР* 60 C
Забарвленість
Каламутність**

Одиниці
вимірювання

бали
градуси PtCo шкали
НОК = 0,58
3
мг/дм

Нормативи для
питної води за
ДСТУ 7525:2014
Вода питна.
Вимоги та методи
контролювання
якості

Об’єкт дослідження та шифр зразку води

1. Органолептичні показники
1
2
1 -2 і ≤ 3
0
1
2 – 16
0
1
15 – 20
<5
2
≤ 35
1
0,5 - 1,5
≤ 0,1
2
≤ 3,5

0
0
<5

0
0
<5

0
0
<5

0
2
<5

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1
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№
з/п

Найменування
показників

Одиниці
вимірювання

Присмак

бали

5

мг/дм

3

6

Сухий
залишок
Сульфати

мг/дм

3

7

Хлориди

мг/дм

3

8

Хлор залишковий вільний
Хлор
залишко-вий
зв‘язаний
Загальна
твердість***
Загальна
лужність
Водневий
показник
Азот
амонійний

мг/дм

3

мг/дм

3

мгN/дм

3

14

Нітрити****

мгN/дм

3

15

Нітрати

мгN/дм

3

16

Перманганатна окислюваність

мгО/дм

10
11
12
13

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Об’єкт дослідження та шифр зразку води

1

4

9

Нормативи для
питної води за
ДСТУ 7525:2014
Вода питна.
Вимоги та методи
контролювання
якості

1
0
0
2
≤3
ІІ Загальносанітарні хімічні показники
1
500-1000
1327
1326
2
≤ 1500
1
250 – 350
91,4
102,9
2
≤ 500
1
250 – 300
19,4
18,5
2
≤ 350
2
≤ 0,5
< 0,05
< 0,05
≤ 1,2

ммоль/дм

3

ммоль/дм

3

одиниці рН

3

0

0

2

1317

1491

1513

128,0

162,3

75,4

137,5

176,9

178,8

< 0,05

< 0,05

< 0,05

2

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

1

16,3

16,5

16,8

19,8

19,7

1,7

1,6

1,7

6,1

6,0

6,2

6,3

6,3

7,2

7,2

0,06

≤ 0,004

0,17

≤ 0,004

≤ 0,004

< 0,001

< 0,001

< 0,001

44,3

58,5

44,6

43,2

46,7

1,72

1,88

2,35

3,29

3,13

<5

<5

54

54

1,4

1,1

<5

<5

3,5

1,5

2,6

1,1

135,0

115,0

260
< 50

370
< 50

98

98

4–7
2
≤ 10
1
1,5 - 4,0
2
не визнач.
1
6,0-8,0
2
6,5-8,5
1
0,05-0,50
2
≤ 2,0 або (≤ 2,6 за
+ 2
NH4 )
1
0,05-0,50
2
≤ 1,0 або
- 2
(≤ 3,3 за NO2 )
1
5,0-7,0
2
≤ 11,3 або
- 2
(≤ 50заNO3 )
4,0-5,0
2
≤5

1

ІII Токсикологічні показники хімічного складу води (пріоритетні). Неорганічні
1
3
<500
мкг/дм
<5
<5
<5
2
не визначається
1
3
300-1000
Залізо
мкг/дм
30
29
30
2
≤ 1000
загальне
1
3
1-2
1,2
2,4
1,1
Кадмій****
мкг/дм
2
не визначається
1
3
50-100
Марганець
мкг/дм
<5
<5
<5
2
≤ 500
1
3
100-200
Мідь
мкг/дм
2,2
1,9
1,7
2
не визначається
1
3
10-30
Свинець****
мкг/дм
1,0
2,0
1,9
2
не визначається
1
3
100-500
107,0
Цинк
мкг/дм
35,6
87,3
2
не визначається
1
3
100-200
Барій
мкг/дм
< 50
< 50
110
1
3
2000 – 7000
Стронцій
мкг/дм
< 50
< 50
< 50
(стабільн.)
1
3
700-1000
Фториди
мкг/дм
49
45
12
2
≤ 1500
Алюміній***

< 0,001

< 0,001

Таким чином, питна вода досліджених криниць не задовольняє вимогам до якісної питної води з
точки зору безпечності та фізіологічної повноцінності мінерального складу. Перевищення норми вмісту
ряду вищевказаних показників свідчить про необхідність проведення систематичної санітарної обробки
поверхневих джерел водопостачання або пошуку альтернативних джерел водопостачання.
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ВПЛИВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Еволюція розвитку людства і створення індустріальних методів господарювання призвели до
утворення глобальної техносфери, одним з елементів якої є залізничний транспорт. Природнє середовище
при функціонуванні елементів техносфери є джерелом сировинних і енергетичних ресурсів і простору для
розміщення її інфраструктури [1].
Успішне функціонування і розвиток залізничного транспорту залежить від стану природних
комплексів, наявності природних ресурсів, розвитку інфраструктури штучного середовища і соціальноекономічного середовища суспільства.
У свою чергу стан навколишнього середовища при взаємодії з об'єктами залізничного транспорту
залежить від інфраструктури з будівництва залізниць, виробництва, ремонту і експлуатації рухомого
складу, виробничого обладнання, інтенсивності використання рухомого складу і інших об'єктів на
залізницях, результатів наукових досліджень і їх впровадження на підприємствах і об'єктах галузі.
Досить сказати, що залізничний транспорт споживає до 7% палива, що добувається, 6%
електроенергії і 4,5% лісу. Тому рівень впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище досить
великий.
Характер впливу транспорту на природу визначається складом технічних факторів, інтенсивністю їх
впливу, екологічної вагомістю цих впливів на елементи навколишнього середовища.
Забруднення від об'єктів залізничного транспорту накладаються на забруднення від господарськовиробничої діяльності підприємств і комунальних служб міст.
Техногенний вплив на навколишнє середовище може носити локальний (від одиничного чинника)
або комплексний (від групи різних факторів) характер. Ці дії, як правило, характеризуються різними
коефіцієнтами екологічної небезпеки в залежності від виду впливу і їх характеру, а також об'єкту впливу.
Для оцінки рівня впливу об'єктів залізничного транспорту на екологічний стан навколишнього
середовища використовуються наступні інтегральні характеристики:
 абсолютні втрати навколишнього середовища, виражені в конкретних одиницях виміру стану
біоценозів (флори, фауни, ґрунту, морів);
 компенсаційні можливості екосистем, що характеризують їх регенерацію в природному або
штучному режимах, створених примусово;
 небезпека порушення природного балансу, виникнення втрат і локальних екологічних зрушень, які
можуть викликати екологічний ризик і кризові ситуації в навколишньому середовищі;
 рівень екологічних втрат, викликаних впливом об'єктів залізничного транспорту на навколишнє
середовище.
Ці характеристики і дозволяють визначити екологічну безпеку в районах розташування транспортних
об'єктів.
Вплив об'єктів залізничного транспорту на навколишнє середовище, як уже зазначалося,
обумовлено будівництвом залізниць і транспортної інфраструктури, виробничо-господарської
транспортних підприємств, експлуатацією залізниць і рухомого складу, спалюванням великої кількості
палива, застосуванням пестицидів на смугах відчуження та ін.
Будівництво та експлуатація залізниць пов'язано з забрудненням природних комплексів, викидами в
атмосферу, стоками у водойми і відходами. Залізниці прокладаються на сформованих шляхах міграції
тварин, порушують їх розвиток і навіть призводять до загибелі цілих спільнот і видів.
І цілком логічно, що чим більше розростаються по планеті залізничні магістралі, тим більший згубний
вплив вони чинять на навколишньому середовище. Будь-яка залізниця є відчуженою у природному
середовища смугою, штучно пристосованою для руху поїздів із заданими технічними показниками. Для
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екологічної системи, для природи залізниця є чужорідним елементом, причому надзвичайно агресивним і
шкідливим!
Вплив залізниці на екосистему проявляється насамперед забрудненням повітря, водних об‘єктів та
ґрунтів при будівництві та експлуатації залізниць. Часто залізниці, шпали і рейки мають насипу або
навпаки розташовані нижче загального рівня землі. Це створює штучний бар'єр для екосистеми, що
розділяє її на частини. В результаті рослини не мають можливості розростатися природним шляхом,
тварини не можуть переходити з одного боку на іншу. Не останню роль в цьому грає сильна шумова
характеристика залізниці.
Ступінь впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище оцінюють за рівнем витрачання
природних ресурсів і рівню забруднюючих речовин, що надходять у природне середовище регіонів, де
розташовані підприємства залізничного транспорту. Всі джерела забруднень навколишнього середовища
за характером функціонування діляться на стаціонарні та пересувні. Стаціонарними джерелами є
локомотивні і вагонні депо, заводи по ремонту рухомого складу, пункти підготовки рухомого складу,
котельні, пропарювальна-просочувальні заводи. До пересувних джерел відносяться магістральні і
маневрові тепловози, шляхові та ремонтні машини, промисловий транспорт, рефрижераторний склад,
пасажирські вагони і т.п. У свою чергу, стаціонарні джерела за складністю і кількістю технологічних
процесів нерівнозначні і можуть створювати забруднення не одного, а декількох видів.
В цілому, чинники впливу об'єктів залізничного транспорту на навколишнє середовище можна
класифікувати за такими ознаками:
- механічна дія (тверді відходи, вплив дорожньої техніки на ґрунт);
- фізичні (теплове випромінювання, електромагнітні поля, ультра- і інфразвук, вібрація, радіація);
- хімічні (кислоти, луги, солі металів, вуглеводні, фарби і розчинники, пестициди);
- біологічні (макро- і мікроорганізми, бактерії, віруси);
- порушення ландшафтів, осушення, заболочування [3].
Ці фактори можуть діяти на природу довготривало, протягом багатьох років, короткочасно, а в
деяких випадках і миттєво.
Тому рівень впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище надзвичайно високий.
Характер впливу транспорту на природу визначається складом технічних факторів, інтенсивністю їх
впливу, екологічної вагомістю цих впливів на елементи навколишнього середовища. Забруднення від
об'єктів залізничного транспорту накладаються на забруднення від господарсько-виробничої діяльності
підприємств і комунальних служб міст. Техногенний вплив на навколишнє середовище майже завжди
носить комплексний (від групи різних факторів) характер. Ці дії, як правило, характеризуються різними
коефіцієнтами екологічної небезпеки в залежності від виду впливу і їх характеру, а також об'єкта
впливу [4].
Колійна техніка, тепловози при спалюванні палива з вихлопними газами виділяють оксид сірки,
вуглецю, азоту, альдегіди.
Джерела забруднення водних об'єктів: після використання на залізничних підприємствах вода
забруднюється різними домішками і переходить в розряд виробничих стічних вод. Багато речовин, що
забруднюють стоки підприємств токсичні для навколишнього середовища. Якісний і кількісний склад стоків,
а також їх витрата залежать від характеру технологічних процесів підприємства.
Виробничі стічні води на залізничному транспорті в основному містять зважені частинки,
нафтопродукти, бактеріальні забруднення, кислоти, луги, поверхнево-активні речовини (ПАР).
Джерела забруднення територій підприємств: найбільш поширеними забруднювачами територій
підприємств залізничної галузі є нафта, нафтопродукти, мазут, паливо, мастильні матеріали. Причиною
забруднення залізничних колій нафтопродуктами є витік їх з цистерн, несправних котлів тощо.
Вплив викидів залізничного транспорту на атмосферу, воду, ґрунт: перехід залізничного транспорту з
парової тяги на електричну і тепловозну, якими в даний час виконується практично вся поїзна робота,
начебто сприяв поліпшенню екологічної обстановки: зменшено вплив вугільного пилу і шкідливих викидів
паровозів в атмосферу. Подальша електрифікація залізниць, тобто заміна тепловозів електровозами, по
поширеній думці, дозволяє виключити забруднення повітря відпрацьованими газами дизельних двигунів.
Основний шлях зниження викидів токсичних речовин тепловозами полягає в зменшенні їх утворення в
циліндрах двигунів. Важливе значення мають знешкодження відпрацьованих газів, правильна експлуатація
тепловозів. Принцип дії очисних пристроїв заснований на рециркуляції газів, що застосовується для
зменшення концентрації оксидів азоту [5].
Необхідно займатися очищенням газоповітряних сумішей, що утворюються при різних технологічних
процесах на стаціонарних об'єктах залізничного транспорту, від газоподібних, пароподібні і пилоподібних
токсичних речовин, чого на практиці теж часто не робиться. Для захисту навколишнього природного
середовища необхідно також боротися з іскрами, джерелами яких є газовідвідні прилади тепловозів, а
також чавунні гальмівні колодки локомотивів і вагонів, оскільки іскри можуть бути причиною пожеж на
територіях, прилеглих до залізниць.
У той же час період дії негативних чинників не завжди визначає розмір шкоди природі. За своїми
масштабами дії від шкідливих факторів поділяються на діючі на невеликих площах, на окремі ділянки
місцевості та глобальні.

39
Інтегральним критерієм екологічної ефективності впливу виробничої діяльності об'єктів залізничного
транспорту, служить ступінь порушення природного балансу в регіоні. У разі, якщо природнє середовище
здатне самостійно впоратися з впливом залізничного транспорту, необхідно передбачати технічні засоби
по захисту навколишнього середовища у вигляді пилоочисного устаткування або очисних споруд для
стічних вод. У ряді випадків необхідно проводити відновлювальні роботи щодо повернення земельних
угідь в сільськогосподарський обробіток [6].
В цілому, сучасний залізничний транспорт разом з усією супутньою інфраструктурою є сьогодні, в
числі інших (ракетних пусків, атомних електростанцій і т.д.), одним з головних елементів агресивного
впливу і знищення природної планетарної екосистеми, і завжди потрібно пам'ятати - чим гірше буде
екосистемі, тим гірше буде і людині, так що в кінцевому підсумку все впирається в одне питання - чи
потрібен людям взагалі такий технічний прогрес, якщо плата за нього - повільне самознищення. Як тут не
згадати мудрих слов'янських предків, які завжди селилися по берегах річок, використовуючи природні
водні шляхи в якості доріг.
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РОБОТА З АМІАКОМ В ХОЛОДИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Сучасне життя характеризується динамічністю, швидкоплинністю процесів, що відбуваються в
суспільстві, науці та техніці. Це ставить певні вимоги перед молодими людьми, які сьогодні починають
трудове життя. Вони повинні вміти швидко перебудовувати та переоцінювати свої знання відповідно до
вимог часу. Молодий спеціаліст повинен бути відкритим до сприйняття інновацій – мати гнучкий розум,
здатний постійно опановувати нову інформацію.
Для цього обов‘язково повинна бути мотивація. Особливо, якщо твоя робота пов‘язана з роботою
складного обладнання, такого, як холодильно-компресорні машини та установки. А ще важливіше –
усвідомлення того, що правильно виконані технічні операції ведуть до збереження життя та здоров‘я
людей. Про це я завжди наголошую при викладанні навчальної дисципліни «Основи охорони праці».
Метою вивчення цієї дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для
забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень
науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної
професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці на робочих місцях. Завдання
вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров'я і працездатності працівників
у виробничих умовах через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у
посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. [1]
Особливістю роботи з холодильно-компресорними машинами та установками є те, що для їх роботи
використовують хімічну речовину аміак. Це безбарвний газ із характерним різким запахом та їдким смаком.
Він майже у два рази легший від повітря. За звичайних умов аміак легко зріджується під тиском, а під час
випаровування поглинає тепло — сильно охолоджується.
Цю властивість використовують у промислових та побутових холодильниках на м‘ясокомбінатах,
молокозаводах, овочевих базах — тобто там, де є потреба в охолодженій продукції. Крім того, аміак є
сировиною багатьох хімічних виробництв — зокрема, нітратної кислоти і азотних добрив. Останнім часом
зріджений аміак і водний розчин аміаку стали широко застосовувати безпосередньо як азотне добриво.
Зберігають і транспортують цю речовину у зрідженому стані. Як рідина аміак легший за воду, має меншу
густину. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям, отруйний. Особливо небезпечний для
очей. У воді аміак дуже добре розчиняється, а при нагріванні легко випаровується. До речі, нагадаю, що
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розчин аміаку у воді називають аміачною водою або нашатирним спиртом. Звичайний медичний
нашатирний спирт містить 10% аміаку. [1]
Для працівників, які при роботі з холодильними установками будуть працювати безпосередньо з
холодильним агентом аміаком, необхідно звернути увагу на такі відомості:
Граничнодопустимі концентрації аміаку:
 поріг сприйняття — 0,035 мг/л;
 подразнення верхніх дихальних шляхів — 0,3 мг/л;
 подразнення очей — 0,5 мг/л;
 подразнення шкіри — 7,21 мг/л (почервоніння, пухирі);
 кашель задушливий — 1,25 мг/л;
 токсична доза — 1,5 мг/л протягом 1 години (50% персоналу може загинути від набряку легенів);
 концентрація 3,5 мг/л за кілька хвилин призводить до смерті.
Ознаки отруєння аміаком:
 сильний кашель і задуха;
 різь в очах;
 порушення частоти пульсу;
 почервоніння шкіри;
 подразнення слизових оболонок та шкіряного покриву.
Після контакту з рідким аміаком виникає обмороження, можливі опіки з пухирями, виразки. [2]
Враховуючи те, що при роботі з аміаком можливі нещасні випадки, студентів необхідно навчити
надавати домедичну допомогу потерпілому від аміаку. Я вимагаю,щоб кожен з майбутніх спеціалістівхолодильщиків знав алгоритм дій.
Що робити в разі отруєння аміаком:
 винесіть постраждалого на свіже повітря;
 дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-го розчину ментолу в
хлороформі);
 шкіру, слизові та очі промивайте водою або 2%-м розчином борної кислоти щонайменше 15
хвилин;
 в очі закрапайте по дві-три краплі 30%-го альбуциду;
 ніс змастіть оливковою чи вазеліновою олією;
 дайте потерпілому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою;
 у разі спазму голосових щілин треба зігріти ділянку шиї, зробити теплі ванночки, інгаляцію;
 у разі ураження шкіри обмийте її чистою водою, зробіть примочки з 5%-го розчину оцтової,
лимонної або соляної кислоти.
Дії у випадку появи запаху аміаку:
 виходити із зони зараження необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;
 захистіть органи дихання протигазом або ватно-марлевою пов‘язкою, рушником чи іншою
бавовняною тканиною, складеною кілька разів, попередньо змочивши її 2%-м розчином лимонної чи
оцтової кислоти або водою;
 допоможіть дітям, інвалідам, літнім людям;
 щільно закрийте вікна і двері, бажано завісити віконні та дверні пройми тканиною, змоченою в
лимонній кислоті або слабкому розчині оцту. [2]
Основною тезою лекції про надання домедичної допомоги при отруєнні аміаком є слова: «Не
панікуйте!» Своєчасна та правильно надана допомога врятує життя потерпілому від аміаку. Але
обов‘язково необхідно звернутися за медичною допомогою.
Навчання безпечним методам праці лежить в основі вивчення дисципліни «Основи охорони праці».
При цьому необхідно сформувати у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення
ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу та міжнародного досвіду, а також переконати в нерозривній єдності успішної
професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці на робочих місцях. При
організації роботи в компресорних цехах необхідно забезпечити збереження здоров'я і працездатності
працівників у виробничих умовах через ефективне управління охороною праці та формування
відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. Сучасні спеціалісти мають
бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими
основними професійними компетенціями з охорони праці:
у технологічній діяльності:
• обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
• участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;
• розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків
аварій на виробництві.
в організаційно-управлінській діяльності:
• впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці, профілактики
виробничого травматизму та професійних захворювань;
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• здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;
• здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов'язковим урахуванням вимог
охорони праці;
• управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та
аварій на виробництві;
• впровадження ефективного розподілу функцій, обов'язків і повноважень з охорони праці у
виробничому колективі. [1]
Сучасний спеціаліст повинен знати:
- основні законодавчі акти про охорону праці;
- міжнародні норми в галузі охорони праці;
- органи державного нагляду та громадського контролю за станом охорони праці, їх функції та права;
- правила та види соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на
виробництві, страхові тарифи, виплати;
- вплив шкідливих факторів на організм людини, їх нормування;
- заходи щодо попередження дії шкідливих факторів на організм людини;
- вимоги безпеки під час обслуговування обладнання харчової промисловості;
- причини ураження електричним струмом та система заходів безпечної експлуатації
електроустановок;
- причини пожеж;
- організаційні та інженерно-будівельні заходи пожежного захисту;
- вимоги до евакуації людей з будівель.
Спеціалісту,що прийде працювати на виробництво, необхідно вміти:
- застосувати отримані знання в практичній діяльності;
- працювати з нормативно-правовою документацією з охорони праці;
- оцінити безпечність обладнання за окремими чинниками;
- впроваджувати організаційно-технічні заходи з метою поліпшення умов
- праці та попередження виникнення нещасних випадків, аварій та професійних захворювань [1].
Право на здоров‘я та безпечні умови праці – невід‘ємне право кожної людини у будь-якій країні світу.
За статистикою Міжнародної організації праці, щорічно в світі реєструється близько 15 млн. виробничих
травм, а за кожні три хвилини, внаслідок виробничого травматизму, гине один працюючий. Суспільнополітичні та соціально-економічні реформи, що здійснюються в нашій країні, не можуть бути ефективно
реалізовані без знань щодо безпечних умов виробництва.
Від нас, педагогів, залежить, яким буде майбутній спеціаліст. Любов‘ю і добром, співчуттям і
співпереживанням ми повинні допомагати нашим студентам навчатися не боятися труднощів, але при
цьому пам‘ятати, що найголовніше в світі – це життя і здоров‘я людей.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОД КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА В МЕЖАХ ПОЛТАВСЬКОЇ
ТА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
Постановка проблеми. Водні ресурси - невід'ємна складова частина національного багатства
України. До водних ресурсів відносяться запаси поверхневих і підземних вод, що складаються із вод річок,
озер, ставків, водосховищ, лиманів, каналів, ґрунтової і атмосферної вологи. Для нашої в даний час
практичне значення мають в основному ресурси поверхневої, річкової і підземної води [1].
Водні ресурси України обмежені і дуже нерівномірно розподілені по території. На одиницю площі і
одного жителя (питомі водні ресурси) республіка посідала одне з останніх місць серед республік бувшого
Союзу. Дефіцит води в Україні невпинно зростає, особливо чистої, питної [2].
Шкідливим для здоров‘я людини може бути не тільки використання забрудненої води, але й вплив її
через такі трофічні ланцюги, як вода — ґрунт — рослина — тварина — людина або вода — планктон —
риба — людина. Розрізняють три основних типи забруднення води: біологічне, хімічне та радіоактивне [3].
Багато гідробіонтів накопичують хімічні та радіаційні забруднення як по трофічних ланцюгах, так і
через воду. У результаті міграції з водою і їжею радіонукліди потрапляють в організм людини,
накопичуються там і викликають радіоактивне ураження або рак [4].
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Одним з найбільш шкідливих проявів антропогенного впливу на водні екосистеми та гідросферу в
цілому є хімічне забруднення, яке може призводити до отруєння водного середовища та його живого
населення. Серед хімічних речовин, що надходять у водойми із стічними водами (токсикогенним стоком)
та атмосферними опадами, більша частина отруйна для гідробіонтів [5].
Значної шкоди Придніпров‘ю завдало будівництво шістьох ТЕС та водосховищ, що затопили майже
700 тис. га родючих заплавних земель (близько 2,1% загальної площі України). В результаті такого
будівництва режим Дніпра наблизився до застійного озерного. Різко зменшився водообмін і створилися
застійні зони. Ріка втратила здатність самоочищатися. Піднявся рівень ґрунтових вод далеко від берегів.
Почастішала евтрофікація вод і посилилося засолення ґрунтів [5].
Метою була оцінка якості хімічного складу води Кременчуцького водосховища. Актуальність теми
полягає в фактичній відсутності даних в державних органах управління та у місцевій адміністрації даних
про якість води Кременчуцького водосховища. Частково деякі дані були отримані в Державному водному
агентстві України, але вони були застарілі. Таким чином, всі одержані в даній роботі експериментальні дані
є новими.
Матеріали та методи досліджень. Хімічний та фізико-хімічний аналіз зразків води за
стандартизованими методиками вимірювальної лабораторії, статистична обробка одержаних
експериментальних результатів, аналіз наукових даних, розробка рекомендацій щодо підвищення якості
води питного водопостачання.
Практичне значення дослідження полягає у характеристиці об‘єктів дослідження, результатах
власних досліджень, а саме моніторингу показників складу вод. На підставі виконаної роботи проведена
оцінка якості показників хімічного складу вод Кременчуцького водосховища. Розроблені рекомендації щодо
підвищення якості води. Всі аналітичні дослідження проводилися в сертифікованій вимірювальній
лабораторії якості води питної природної, стічної (Сертифікат №ПТ-403/19) кафедри аналітичної і
біонеорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Експериментальна частина.Обєктами дослідження були прибрежні води кременчугського
водосховища, а також води біля островів (рис.1). Всього навесні 2019 року було відібрано 8 проб. За
основу для порівняння було взято ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

Рисунок 1. Місця відбору проб на Кременчуцькому водосховищі.
Оцінка якості поверхневих вод здійснювалася на основі аналізу води щодо величин гідрохімічних
показників, які порівнювалися з відповідними значеннями їх гранично допустимих концентрацій чи рівнів
(ГДК). Аналіз проведено в лабораторії кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води НУБІП
України. Проаналізовані такі гідрохімічні та гідрофізичні показники:
- компоненти сольового складу: (сума іонів, гідрокарбонати, хлориди, сульфати, іони магнію,
кальцію, натрію);
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- показники трофо-сапробіологічного стану: завислі речовини, розчинений кисень, рН, розчинені
органічні речовини (за показниками БСК5 та ХСК), сполуки головних біогенних елементів (азот амонійний,
азот нітратний, азот нітритний, фосфати);
- специфічні речовини: важкі метали (залізо загальне, цинк, хром загальний, свинець, нікель,
кадмій).
У таблиці наведено нормативи для гідрохімічних показників, за якими здійснювалася оцінка.
Таблиця 1. Гранично допустимі величини (ГДК) гідрохімічних показників
та гранична межа 3 категорії за екологічною оцінкою [7-9]

В таблиці 2 представлені результати проведених аналізів.
Таблиця 2. Результати хімічного аналізу вод Кременчугского водосховища

1
2
3
4
6
7
11

Розчинений кисень,
мг/дм3
Показник рН, од. pH
3
БСК5, мгО2/дм
3
ХСК, мгО/дм
3
Хлориди, мг/дм
3
Сульфати, мг/дм
3
Азот амонійний, мгN/дм

>6,0
6,5 - 8,5
3,0
50,0
300
100
0,5

8

7

6

5

4

3

2

1

№Гідрохімічний показник

Для водойм
рибогосподарського
призначення (ГДКРГ)

Результати аналізів

8,1

5,2

5,5

4,0

7,2

5,9

5,5

7,1

6,9
2,1
12,0
23
31
2,0

6,8
2,0
15,0
31
32
2,1

6,9
2,2
16,1
24
36
1,5

7,1
1,9
14,5
22
32
0,4

8,0
2,9
15,1
19
21
0,3

7,3
2,0
14,2
23
42
2,0

7,5
2,1
22,0
31
32
1,5

7,2
2,5
24,3
16
31
0,4
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12
13
14
15
16
17
18
19

3

Азот нітратний, мгN/дм
3
Азот нітритний, мгN/дм
3
Фосфати, мг/дм
3
Хром VI, мг/дм
3
Свинець, мг/дм
3
Нікель, мг/дм
3
Кадмій, мг/дм
3
Залізо загальне, мг/дм

9,0
0,02
2,1
0,001
0,1
0,01
0,005
0,1

1,0
0,03
1,5
0,003
0,2

0,9
0,01
1,4
0,04

0,8
0,01
1,1
0,05

1,0
0,05
1,2
0,2
0,003
0,2

2,4
0,05
1,3
0,04

0,8
0,01
1,9
0,2

0,6
0,01
0,9
0,04

0,4
0,01
0,8
0,03

Результати проведених протягом І кварталу 2019 року гідрохімічних досліджень поверхневих вод
дають змогу виділити основні фактори, яківплинули на гідрохімічний стан води у водосховищах та
основних водотоках басейну Дніпра протягом згаданого періоду, а саме:
- зимовий температурний режим повітря та води протягом двох третин кварталу;
- інтенсивні снігопади та встановлення значного снігового покриву у межах всього басейну,
встановлення значного льодоставу та снігового покриття льоду протягом кварталу;
- похмура, малосонячна погода;
- повільний ріст температури повітря та води з початком весняного періоду.
Основою всіх подальших змін у якості води є вміст розчиненого у воді кисню, на зміни якого в
негативну сторону, як було повідомлено вище, вплинув суцільний льодостав з значним сніговим
покриттям, а також постійна похмура, мало сонячна погода.
Наслідком таких погодних умов стало те, що вміст кисню у воді досяг критичних для рибо3
3
господарських нормативів (6,0 мгО2/дм ) значень і складав у піках 4,0 мг О2/дм .
За результатами проведених у березні місяці досліджень поверхневих вод басейну Дніпра,
гідрохімічний стан води у верхніх та середніх водосховищах басейну та основних їх притоках почав
змінюватись у сторону погіршення з початком зростання органічного забруднення води, вмісту у водах
марганцю, заліза та амонію, а також, при цьому продовження зниження вмісту у воді розчиненого кисню.
Така ситуація характерна для початку весняного періоду та проходження водопілля, коли на стан та
інтенсивність гідрохімічних процесів здійснюють вплив зимові чинники, такі як тривалий льодостав,
похмура, малосонячна погода, яка спостерігалася протягом майже всього зимового періоду 2018-2019
років, а також потрапляння до водотоків талих вод з прибережних територій при таненні снігового покриву,
змиви з заболочених територій, тощо.
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ м. МАЛИН
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. У «Порядку денному ХХІ століття», що був прийнятий конференцією ООН в
Ріо-де-Жанейро в 1992 р., сказано, що «…Використання води на нашій планеті постійно зростає і вже
найближчим часом у багатьох її регіонах слід чекати дефіциту прісної води». За образним виразом
сучасних політологів, можлива третя світова війна буде «водною», за доступ до ресурсі прісної чистої
води. Питна вода складає лише 2,5% від загального об‘єму гідросфери. Крім того, три чверті цих запасів
зосереджено в малодоступних полярних шапках та льодовиках.
Довгий час вважалося, що запаси прісної води невичерпні, що вони мають практично необмежений
потенціал самовідновлення. Ця теза була покладена в основу екологічно шкідливої моделі розвитку
суспільства, що призвело до значної деградації природного середовища. Процеси засолення, підкислення,
евтрофікації, нуклідизації, інтоксикації природних вод внаслідок безконтрольної господарської діяльності
призвели до різкого зменшення об‘єму вод, придатних для пиття [1].
Проблема питної води в Україні – загальнонаціональна. Не забезпечується як кількісна, так і якісна
сторона водопостачання. Водогосподарська діяльність на території України ведеться екстенсивним
способом з екологічно небезпечним використанням водних об‘єктів, що призводить до все більшого їх
забруднення. Незадовільний стан водних об‘єктів, з яких здійснюється водозабір, – одна з головних причин
низької якості води [2, 3].
Мета дослідження – оцінка якості показників хімічного складу водних джерел децентралізованого
водопостачання. Для досягнення мети були дослідженніпідземні води з 2 свердловин, 2 криниць і джерела
на території Овруцького району Житомирської області.
Матеріали та методи досліджень - хімічний та фізико-хімічний аналіз зразків води за
стандартизованими методиками вимірювальної лабораторії, статистична обробка одержаних
експериментальних результатів, аналіз наукових даних, розробка рекомендацій щодо підвищення якості
води питного водопостачання.
Всі аналітичні дослідження проводилися в сертифікованій вимірювальній лабораторії якості води
питної природної, стічної (Сертифікат №ПТ-403/19) кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості
води Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Експериментальна частина. Предметом дослідження розташовані водні джерела на території
Овруцького району Житомирської області.
Об‘єктом є дослідження джерел водопостачання підземного походження:
2 криниці, 2 свердловини і джерело (рис.1).

Рис. 1. Карта з нанесеним на неї розташуванням місць забору зразків води:
1, 2 – свердловин, 3,4 – криниць, 5 –джерела.
Вибір предметів дослідження зумовлений, що це дало б змогу провести порівняльний аналіз та
вичленувати фактори формування якості води та провести їх порівняльну оцінку.
Встановлено, що забруднення джерел питної підґрунтової води на території міста Малин
Житомирської області може відбуватися за обмеженою кількістю хімічних інгредієнтів:
 у підґрунтовій воді із свердловин за вмістом Сd коливання від 0,1 до 6,5 ГДК у відношенні до
нижньої межі нормативу 2 класу якості підземної води або ГДК води колодязів;
 за вмістом NО3 по дослідженій території за весь період спостережень коливання від 0,4 – 0,8 до
1,4 – 1,6 ГДК;

46
 за показником загальної твердості води – в криниці 2 перевищення ГДК від 1 до 1,3 разів у
відношенні до нормативу якості води криниць (джерел децентралізованого водопостачання);
 за фізіологічною повноцінністю мінерального складу питної води - на всій території недостатній
вміст у воді фторидів, який не перевищує 0,1 частки потреби до нижньої межі нормативу.
За величиною показника загальної твердості слід відмітити, що ґрунтове оточення всіх об‘єктів
вочевидь розрізняється, але не надто сильно. Друга криниця має значно вищий вміст солей твердості, що
3
сягає 9,3 мг-екв/дм . Це може свідчити про наявність карбонатів у ґрунтах. В криниці 1 і джерелі вода
знаходиться в допустимих межах.
В криниці 1 спостерігалося перевищення ГДК такого показника, як окислюваність. Це явище є
свідченням найбільш суттєвого впливу саме на цю криницю сільськогосподарського та побутового
забруднення, бо саме легко окислювальна органіка надходить у водоносні горизонти зі змивом з угідь та з
санітарних об‘єктів. Отже, водоносний горизонт криниці 1 є найменш захищеним від зовнішнього впливу.
Вміст сполук заліза не являється критичним показником для якості води криниць, що засвідчили дані
нашого дослідження.
Також спостерігається досить високий вміст нітратів у джерелі та криниці 2, який коливається на рівні
ГДК чи трохи нижче. Нітратне забруднення колодязів є однією з основних проблем безпеки питної води в
Україні. Згідно Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, у
2009 р. вміст нітратів у колодязях приватного сектору може бути спричинений не змивом з
сільськогосподарських угідь, а розкладанням органічної речовини грунту та відносно близьким
розташуванням господарських споруд де утримується худоба, вигрібних ям, сміттєзвалищ тощо.
Перевищення ГДК у воді криниць за показниками NО3 викликано змивом полютантів із поверхні внаслідок
недосконалості облаштування джерел води. Отже, судячи із одержаних в нашій роботі результатів, весь
водоносний горизонт території характеризується стабільним нітратним забрудненням.
Занепокоєння викликає підвищений вміст кадмію в криниці 1 і свердловинах оскільки відомо, що
кадмій є сильним канцерогеном. В криниці, більш всього, це пов‘язано зі змивом полютантів з поверхні
грунту.
Цей факт збагачення підземної води кадмієм відноситься до всієї території і мало залежить від
сезонності відбору зразків, що може свідчити також про його природне походження, пов‘язане із
мінералогічним складом водоносних горизонтів. Тому використання води на території міста Малин у якості
питної потребує її доочистки, а у випадку використання цієї води для напування тварин потрібно
керуватися розрахунками можливої біоакумуляціїCd у м‘ясі і молоці до рівня меж, допустимих для їх
споживання.

№

Найменування
показників

Одиниці
вимірювання

Нормативи для
питної води ДСТУ
7525:2014 [4]
ДСанПіН 2.2.4171-10 [5]

Табл. 1. Показники якості води із криниць на території міста Малин Житомирської області (у рядках
результати аналізу за сезонами)

1

2

3

4

1

Забарвленість

градуси

20

2

Каламутність

мг/дм

1

2

3

4

3

Запах при 20 ℃

бали

2

4

Водневий
показник

один. рН

6,5-8,5

5

Загальна
жорсткість

ммоль/
3
дм

7

6

Нітрати

мг/дм

3

50

7

Хлориди

мг/дм

3

250

3

1

Об‘єкт дослідження

5
0
0
0
<0,1
<0,1
<0,1
5
0
0
0
5,58
6,72
6,34
3,7
3,3
3,6
98
83
76
24,8
26,8

6
0
0
0
<0,1
<0,1
<0,1
6
0
0
0
7,86
7,84
7,68
5,6
5,2
5,1
53
48
26
42,2
12,9

7
0
0
0
<0,1
<0,1
<0,1
7
0
0
0
6,36
6,47
5,95
9,6
9,2
9,1
103
113
98
32,1
26,8

8
0
0
0
<0,1
<0,1
<0,1
8
0
0
0
7,39
7,96
7,01
4,8
4,2
4,6
≤0,1
≤0,1
≤0,1
10,1
8,9

25,7

42,8

28,6

10,6

9
0
0
0
<0,1
<0,1
<0,1
9
0
0
0
7,36
7,84
7,01
4,1
4,4
4,3
≤0,1
≤0,1
≤0,1
11,0
11,6
11,8

47
8

ХСК

мг/дм

3

5

9

Залізо загальне

мг/дм

3

0,2

10

Фториди

мг/дм

3

1,5

11

Кадмій

мг/дм

3

0,001

12

Сульфати

мг/дм

3

250

13

Сухий залишок

мг/дм

3

1000

1,15
2,05
1,15
<0,005
<0,005
<0,005
0,073
0,061
0,078
0,0001
0,0001
0,0005
49,9
52,8
58,8
296
291
298

2,95
5,81
3,10
0,034
0,059
0,024
0,076
0,064
0,102
0,0022
0,0010
0,0017
49,9
59,8
40,0
448
434
413

2,34
1,30
1,45
0,082
0,044
<0,005
0,055
0,045
0,071
0,0004
0,0002
0,0004
26,4
31,6
40,0
330
357
341

1,60
1,60
1,45
0,274
0,071
0,270
0,089
0,092
0,090
0,0065
0,0062
0,0060
7,5
5,7
11,4
281
236
239

1,90
2,05
2,10
0,231
0,084
0,098
0,107
0,098
0,082
0,0049
0,0053
0,0061
7,5
3,3
3,6
274
239
311
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Валентина Гнєдіч, Лідія Худякова
(Біла Церква, Україна)
БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНА ГАЛУЗЬ - СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Однією з головних цілей держави, а саме економічної безпеки, є продовольча безпека України. У
Декларації Всесвітнього самміту з продовольчої безпеки відмічено, що продовольча безпека існує, коли всі
люди завжди мають фізичний, соціальний та економічний доступ до достатньої кількості безпечного та
поживного продовольства для задоволення своїх дієтичних потреб і харчових переваг для ведення
активного і здорового способу життя [1]. Борошномельно-круп'яна промисловість — галузь харчової
промисловості, підприємства якої призначені для переробки зерна, виготовлення хлібопродуктів та
комбікормів. Підприємства борошномельно-круп‘яної галузі займаються переробленням зернової сировини
та виробництвом найважливіших соціально-значущих видів продовольства: борошна та круп. Як доводять
дослідження, основними видами продуктів, які споживає населення щодня є крупи та хлібобулочні вироби.
Тому, саме борошномельно-круп‘яна галузь є основною у забезпеченні продовольчої безпеки населення
України. Україна має достатній потенціал для заготовлення продовольчого зерна для
виробництва борошна та круп. Ринок борошна в своїх наукових працях висвітлили такі вчені, як
О. Бокій [2], І. Кузнєцова [3], О. Нікішина [4], Р. Рибчинський [5] та інші. На даному етапі ринок борошна
залишається динамічним, тому постійно потребує проведення аналізу та виявлення впливу негативних
факторів на нього.
Успішний розвиток зернопромислового комплексу визначається стійким фінансовим станом і
активними інвестиційними процесами. В умовах рецесії економіки важливим завданням є своєчасне
виявлення проблем у функціонуванні комплексу та визначення шляхів їх вирішення. Подолання кризових
явищ на підприємствах дозволить збільшити обсяги виробництва, прибуток від операційної діяльності,
наростити грошові потоки [6, с. 94]. Україна має достатній потенціал для заготівлі продовольчого зерна для
виробництва борошна і круп. Найважливішими чинниками, які впливають на територіальне розміщення
підприємств із виробництва борошна, є споживачі й сировинні ресурси [7]. За даними Держкомстату,
щорічна потреба України в продовольчому зерні, зокрема для виробництва хліба і хлібобулочних виробів,
оцінюється від 5,7 до 7 млн. т. Традиційно використовується широкий спектр зернових культур. Головна
роль у продовольчому споживанні, звичайно, належить пшениці – 80 %.
На вітчизняному ринку найефективніше працюють ті підприємства борошномельно-круп‘яної галузі,
які входять до вертикально-інтегрованих агропромислових об‘єднань та продукція яких реалізується під
відомими серед населення торговими марками: «Слобода», «Козачок», «Жменька», «Сквирянка», «Кашка
Вкусняшка», «КАМА», «Господарочка» та ін.У структурі вітчизняного виробництва круп стабільно лідирує
гречана крупа, яка має найбільший попит у населення, – близько 30-40% в сумарному обсязі
вироблюваних в Україні круп. Останніми роками спостерігається тенденція зниження виробництва гречаної
крупи через напружений внутрішній баланс зерна гречки і наявність на ринку дешевшої імпортної
продукції. Також слід звернути увагу на обсяги виробництва кукурудзяної крупи, які істотно збільшилися за
останні роки. Це наслідок активного використання даного товару в пивоварінні, а також високий попит на
нього на світовому ринку.
Саме агропромислові холдинги, до складу яких входять сільськогосподарські підприємства, які
займаються вирощуванням зернових, переробні підприємства, які виробляють борошно, крупи та
макаронні вироби та реалізують готову продукцію через власну торгівельну мережу, працюють
найефективніше, з найвищими показниками прибутковості та рентабельності. В вертикально інтегрованих
структурах є можливість уникати додаткових витрат на транспортування та посередників.
Виділивши основні проблеми й виклики, які гальмують розвиток як самої галузі, так і суміжних
галузей – рослинництва, хлібопечення і харчової промисловості у цілому, створюють перешкоди для
виходу української харчової продукції на міжнародні ринки; ускладнюють можливості залучення як
внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій у галузь; перешкоджають повноцінному впровадженню передового
світового технологічного досвіду на вітчизняних підприємствах; не сприяють створенню нових напрямків у
зернопереробці та робочих місць у галузі.
Обсяги споживання гречки на внутрішньому ринку мають тенденцію до зниження. До основних
причин цього належать високі закупівельні ціни на зерно гречки, а також скорочення чисельності
населення країни. Якщо у 2017 році продовольче споживання зерна гречки становила 185 тис. т, то в 2018му зменшилося до 120 тис. т. На такому ж рівні продовольче споживання гречки залишалося і торік. Таким
чином, обсягів виробництва гречки вистачило для забезпечення внутрішніх харчових потреб.
У 2017 році після різкого зменшення виробництва гречки спостерігалося поступове зростання цін на
зерно та крупу. За період з вересня 2016 до червня 2017 років зерно гречки подорожчало з 11 до 20 тис.
грн за 1 т, а гречаної крупи — із 19 до 32 тис. грн. Зростання внутрішніх цін на крупу обумовлене значним
зменшенням її виробництва в 2017 році. На той час воно становило 66,9 тис. т, що на 24% менше рівня
попереднього року.
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У 2018–2019 маркетинговому році цінова ситуація була більш стабільною. Мінімальні закупівельні
ціни на зерно гречки, а відтак, і на гречану крупу спостерігалися в період збирання, тобто на початку
сезону, а максимальне їх зростання припадало на початок березня. Таким чином, закупівельні ціни на
зерно гречки поточного сезону коливалися від 13,5 до 18 тис. грн/ т, а гречану крупу — від 23 до
27,5 тис. грн.
Загалом поточного сезону на внутрішньому ринку відбувається зменшення попиту на зерно гречки та
крупу. Це викликано загальним зростанням цін у цьому сегменті ринку. Споживачі віддають перевагу
дешевшим видам круп. Разом з тим, у новому сезоні ситуація на ринку гречки може змінитися.
Офіційно діючими підприємствами в Україні за минулий рік вироблено 2,6 млн. т. борошна. Прогноз
на поточний маркетинговий рік – 2,7 млн т. На жаль, динаміка виробництва цього продукту особливо за
останні 3 роки негативна, це пов‘язано з низкою об‘єктивних і суб‘єктивних причин, зокрема зменшенням
населення в Україні.
Якщо проаналізувати споживання борошна виробниками хліба, макаронних і кондитерських виробів,
то у 2018-2019 маркетингових роках з виробленої борошномельної продукції було спожито 91%, тобто
2400 тонн. Відтак, можна говорити, що внутрішній попит вітчизняними потужностями задовольняється
повністю і навіть із надлишком, і цей надлишок борошномельні підприємство експортують.
Досягнення борошномельної галузі могли бути більш вагомими, якби не гальмували певні об‘єктивні
фактори, зокрема:
- постійні перевірки зі сторони АМКУ;
- недоодержання ПДВ і відсутність доступу до ринку кредитних ресурсів;
- українська митниця демонструє приголомшливі бюрократичні перепони для оформлення
документів на ввезення запасних частин і комплектуючих до імпортного устаткування галузі, а це
призводить до простоїв техніки і як наслідок знову до недоодержання прибутку і зниження якості готової
продукції;
- встановленно не поодинокі факти формальної затримки оформлення документів і розмитнення
запчастин і комплектуючих, терміни складають 2 – 3 місяці.
Проблеми із запчастинами, може, і не були б настільки критичними, якби була хоча б якась
підтримка власного українського галузевого машинобудування. Але держава і тут демонструє повну
відстороненість: немає лізингових програм закупівлі вітчизняного обладнання, немає компенсації частини
% з кредитів для купівлі вітчизняного обладнання, немає фінансування галузевої науки.
В зв‘язку із активним обговоренням проблеми нестачі зерновозів для доставки зерна в порти на
другий план відійшли питання транспортного забезпечення перевезень на внутрішньому ринку, у
результаті чого переробникам доводиться конкурувати із трейдерами не тільки за сировину, але й за
рухомий поїзд, при цьому не маючи конкурентних переваг, з урахуванням регулювання рентабельності.
Крім того, є проблема з парком критих вагонів, які використовуються для перевезення готової продукції й
більша частина яких перейшла в приватне управління, це призвело практично до дворазового зростання
тарифів. Таким чином, необхідний диференційований підхід до тарифікації залізничних перевезень як на
внутрішньому ринку, так і на експорт.
В наслідок ухвалення різних нормативних актів, що стосуються харчової продукції й
сільгоспсировини, без відома й участі експертів галузевих асоціацій, які впливають на сільськогосподарські
галузі, борошномельно-круп'яні підприємства наполягають на внесенні до українського законодавства, яке
регулює суспільне обговорення нормативно-правових актів, норми про зобов'язання ініціатора, який
підготував нормативно-правовий акт у сфері, що стосується харчової продукції і сільгоспсировини, про
проведення обговорення в галузевих асоціаціях із запрошенням асоціацій, що діють на суміжних ринках.
Без резолюції асоціацій такі нормативно-правові акти не повинні бути прийняті.
Подальший розвиток борошномельної промисловості передбачає підвищення ефективності
використання зерна, виготовлення і продаж готових сумішей для потреб хлібопечення, а також
забезпечення якості та безпеки продуктів переробки зерна. Перспективи розвитку борошномельної
промисловості пов'язані зі значним розширенням асортименту продукції, в тому числі дієтичного
призначення, із підвищенням рівня технічної оснащеності підприємств і освоєнням нових технологій, а
також з організаційними перетвореннями. Формування сортів борошна і складання борошняних сумішей на
замовлення споживачів в даний час є найважливішою умовою успішного бізнесу. Також необхідно
вдосконалювати взаємодію складових ланцюгу «зерно – борошно – хліб». Для українського ринку борошна
головними чинниками, які впливають на цінову ситуацію, є можливий дефіцит вітчизняної сировини,
вартість пшениці як на світовому ринку, так і на ринках Європи, США, а також процеси в законотворчості.
Ще однією особливістю українського ціноутворення на ринку борошна є значний адміністративний тиск,
який може виявлятися з метою недопущення зростання цін на хлібобулочну продукцію. Головними
причинами скорочення обсягів борошномельного виробництва є зменшення середньодушового
споживання та обсягів промислового використання борошна, зокрема в хлібопекарській промисловості, яка
є найбільшим споживачем цього продукту та «тінізація» руху товаропотоків. Якщо ж розглядати ситуацію в
борошномельній галузі на перспективу, то тут, однозначно, єдиним фундаментальним фактором стає
оцінка чисельності населення України, яке скорочується, його вікові критерії й ступінь урбанізації, все це у
подальшому може привести до зростання обсягу експорту.
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Процес формуваня продовольчої безпеки передбачає тісний зв'язок між агропормисловою,
продовольчою, зовнішньоекономічною політикою, діяльністю по забезпеченню якості і безпеки
продовольства та раціонального харчування людини. Вплив на агропродовольчу сферу, яка формує
пропозицію на продовольство, доповнюється заходами стимулювання попиту на нього шляхом реалізації
соціальних програм, метою яких є забезпечення достатнього рівня харчування усіх категорій населення
тому необхідна комплексна аграрна політика та її нормативне забезпечення, сприятимуть формуванню
належного рівня продовольчої безпеки держави.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАОХОЧЕНЬ, ПОДАТКОВИХ
ПІЛЬГ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
З кожним роком ми чуємо все гучніші гасла від політиків про реформування податкової системи в
Україні, але найчастіше реформування податкової системи відбувається тільки за рахунок скорочення
штату, незначного підвищення заробітної платні співробітникам і зміни структури служби (відокремлення
або об‘єднання податкової та митної служб) і не несе за собою істотних змін в податковому законодавстві
та покращенні взаємовідносин між державою та платником чи заохоченню платників до легалізації доходів
та сумлінній і добровільній сплати податків.
На нашу думку, для ефективного реформування, по-перше, необхідно визначити економічну, фінансову, правову та соціальну доцільність реформування, спрогнозувати наслідки, вивчити досвід по окремим
питанням оподаткування розвинутих країн, досвід вітчизняних провідних спеціалістів та науковців в різних
сферах, а потім, поважаючи всіх учасників процесу оподаткування, перейти до вирішування найбільш
вагомих питань, таких як: зміни ставок оподаткування, використання РРО, спеціальні режими в
оподаткуванні, податкові пільги, виносити на суспільні обговорення з бізнесом, а потім реформувати
податкову систему.
По-друге, необхідно внести зміни до податкового законодавста згідно цілей та наслідків
реформування, оскільки всі відносини між державою та платником повинні бути узаконені і мають бути
чітко регламентовані документально. На сьогоднішній день основними законодавчими документами, які
регулюють відносини між державою і платником є Податковий кодекс [1] та Митний кодекс. В цілях
удосконалення податкової політики необхідно виключити подвійне тлумачення норм Податкового кодексу
іншим законодавчим актам.
Сучасна національна економіка орієнтована на інноваційність, але підтримка нових починань завжди
потребує підтримки з боку держави [2]. В умовах економічної кризи вкрай необхідно для України
заохочувати інвесторів в тому числі і закордонних, але, на жаль, сучасна податкова система не має
відповідного механізму стимулювання.
Удосконалювати сучасні податкові механізми стимулювання бізнесу в Україні необхідно шляхом:
 повного звільнення від оподаткування або зниження податкової ставки за окремими податками, які
сплачуються в місцевий бюджет в тому випадку, якщо підприємство витрачає власний прибуток на
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фінансування наукових, соціальних або медичних програм, утримання соціальних об‘єктів, переоснащення
виробництва для збереження екології, модернізацію і розширення виробництва;
 перерозподілу ваги місцевих податків і зборів на користь місцевому бюджету для фінансування
регіональних програм розвитку;
 мотивування для створення та подальшого розвитку підприємств малого і середнього
підприємництва за рахунок надання їм різних податкових преференцій: пільг, канікул, відстрочок платежів,
податкового кредиту, можливості застосування спеціальних податкових режимів [2];
 зниження загальної ставки з податку на додану вартість, визначення мінімальних розмірів
податкових ставок за майновими податками для підприємств, які працюють в науковому та
сільськогосподарському сегментах економіки та IТ-індустрії, закордонних інвесторів;
 перегляду принципів відрахувань на єдиний соціальний внесок.
На даний час в Податковому кодексі вже передбачені механізми податкового стимулювання
платників до сплати податків у вигляді податкових пільг: вирахування (знижки), що зменшує базу
оподаткування до нарахування, зменшення податкового забов‘язання після нарахування, встановлення
зниженої ставки та звільнення від сплати податку та збору, але вони потребують осучаснення в реаліях
економічного становища країни.
Платники, які перебувають на податковому обліку у Донецькій області користуються найчастіше
такими податковими cтимулами [1]:
 податкові канікули згідно п.5 ст.296;
 податкові знижки згідно ст.166;
 зменшення бази оподаткування згідно п.4 ст.140;
 податкові соціальні пільги згідно ст.169;
 податкові пільги які регулюються органами місцевого самоврядування згідно п.4 ст.266, п.1 ст.281,
п.1 ст.282, п.1 ст.283, п.1 ст.284,п.7 під.38 роз. XX;
 звільнення від оподаткування згідно ст.133, п.6 ст. 141,142, п.1 ст.197, ст.213, п.2, п.3,23,45 підроз.
2 роз. XX;
 зниження загальної ставки згідно п.1 ст.193,ст.195.
Сьогодні в Україні діє 261 податкових пільг, зокрема 21 – з податку на прибуток підприємств, 26 – з
плати за землю, більше 130 – з податку на додану вартість, близько 48 – з акцизного податку, 13 – з
державного мита, пільги по місцевих податках і зборах, а також з податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки [4]. Отже, в Україні, як і в країнах Європи, система податкового стимулювання суб‘єктів
господарювання в основному включає пільгові ставки ПДВ [6].
Динаміка змін у кількісних та грошових показниках пільговиків ПДВ за 2017-2018 роки подана у
табл.1 згідно інформації з офіційного сайту ДПС [7].
Необхідно зазначити, що протягом останніх років спостерігається тенденція стосовно щорічного
збільшення кількості пільговиків та надходжень ПДВ до державного бюджету, а саме - у 2018 році на 20%
більше порівняно з 2017 роком.
Таблиця 1
Динаміка змін у кількісних та грошових показниках пільговиків ПДВ
Показник
Кількість платників
Надходження, млн.грн.
Кількість пільговиків
Кількість пільг:
в т.ч. що є втратами доходів бюджету
інших
Сума пільг, млн.грн.:
в т.ч. що є втратами доходів бюджету
інших

2017 рік
249352
63450,37
26770
31719
9061
22730
122892,88
17960,27
104932,61

2018 рік
272238
79130,87
32411
38419
10752
27667
147514,51
24567,70
122946,81

Поряд зі зменшенням пільг ПДВ несплачені суми податку у зв‘язку з отриманням податкових пільг не
зменшилися, а збільшилися (з 104968,67 млн. грн. у 2015 році до 147514,51 млн. грн. у 2018 році) [7].
Зaстосування подaткових пільг, нeзважaючи на ряд нeдоліків, є доцільним та дієвим інструмeнтом
податкового регулювaння дeржави. Прaктика використaння цього фіскaльного інстрyмента має позитивні
та нeгативні нaслідки для держбюджeту, а також потрeбує подaльшого вдосконалeння та оптимізaції на
дeржавному рівні. Зокрeмa, під час надaння подaткових пільг нeобхідно детально аналізувaти докумeнти
плaтників подaтків, яким нaдaються пiльги, для унeможливлeння нaмірів нeзaконного збагачення [5].
В ідеальному суспільстві, при ефективній і розвинутій податковій системі, на нашу думку, держава не
повинна контролювати факт сплати податків, а лише правильність і своєчасність зарахування платежів, а
платник податків не повинен відчувати тиск від держави і бажання приховувати дохід чи працювати поза
закону. На даний час в органах податкової служби заохочувати треба не тільки платників податків до
відповідальності щодо податкового законодавства, а й тих, хто їх контролює. При постійних скороченнях
штату органів ДПС за останні роки різко збільшилось навантаження на роботу інспекторів, особливо
структурних підрозділів адміністрування обов‘язкових платежів та аудиту, а молоді спеціалісти не мають
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бажання йти працювати перш за все через незадовільний рівень заробітної плати. Відповідно, доцільно
прагнути високих соціальних стандартів державних службовців і водночас посилити контроль за корупцією,
передбачити заходи, які будуть запобігати створенню умов для корупційниї діянь з обох сторін.
В стрімкому світовому розвитку технологій також необхідно розвивати податкову систему України в
частині автоматизації процесів та діджиталізації, що забезпечить оперативний обмін інформацією,
достовірність даних у ланцюзі «платник-держава», уникаючи безпосереднього контакту з учасниками
процесів, та оптимізацію часу. З обранням нового Президента в Україні у 2019 році було анонсовано
розвиток діджиталізації в країні. Відтак ДПС має забезпечити розроблення програмного рішення для
програмних РРО та можливості його подальшого використання платниками [3].
В цьому напрямку вже є перші надбання. Так, Головним управлінням ДПС у Донецькій області
наприкінці січня 2020 року запропоновано користувачам безкоштовний додаток на мобільний телефон чи
планшет «Legal_ZrPlat» для надання повідомлень про випадки виплати заробітної плати «у конвертах»,
неофіційне працевлаштування або будь-які інші порушення зaконодавства, яке стосується легалізації
праці. Програма містить інформаційні ресурси ДПС з питань порушення законодавства про працю;
актуальну інформацію з податкового законодавства; контактні дані в доступній платнику формі.
В майбутньому треба розвивати та удосконалювати роботу податкової системи України в умовах
розвитку ІТ-технологій для мінімізації впливу людського фактору, корупційної складової та зайвих
поштових витрат. Платнику було б дуже зручно користуватися індивідуальним «податковим календарем» в
мобільних додатках або на планшетах, з нагадуваннями про терміни важливих звітів або сплати податків,
надання консультацій. Потребує доопрацювання вже існуючий електронний сервіс - «Електронний кабінет
платника» в частині зворотного зв‘язку від органів податкової служби до платника, а саме - обмін листами
та повідомленнями, не всі форми заяв та довідок передбачені в сервісі. Якщо подання заяв на отримання
інформації від ДПС реалізовано, то більшість довідок платникам необхідно отримувати безпосередньо у
податковому органі.
Одним з пріоритетів в роботі ДПС є наповнення місцевих бюджетів та пошук резервів надходжень.
Водночас, без позапланових перевірок, спираючись на інформацію, надану платником знайти податкові
резерви чи виявити порушення платників вкрай складно. Крім того, в умовах боротьби з тіньовим сектором
економіки, на даний час в органах ДПС існує ризикорієнтований підхід при плануванні перевірок, тобто
перевіряються лише ті підприємства, які мають ризики щодо несплати податків та зборів, а контролююча
функція ДПС в частині перевірок відійшла на другий план. Податківці мають обмежені важелі контролю за
діяльністю підприємств і підприємців, в тому числі завдяки мораторію на проведення перевірок малого і
середнього бізнесу, який діяв до 2020 року, що, в свою чергу, сприяло недобропорядним платникам
уникати оподаткування або приховувати доходи. Тому, не зважаючи на підтримку ДПС ініціатив Указу від
08.11.2019 №837/2019 [3] щодо створення сприятливих умов для малого бізнесу, з нашої точки зору,
доцільно було б зняти мораторій на перевірки і відновити заходи державного нагляду.
Резюмуючи, відмітимо, що стабільні та повноцінні надходження податків здійснюються не там, де
низькі ставки податків, а там де висока добровільна участь платника податків у їх сплаті, для чого
необхідно запроваджувати механізми стимулювання платників податків й водночас контролювати
дотримання податкового законодавства з боку держави.
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(Біла Церква, Україна)
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЯК НАУКИ
Економічна теорія як наука має багату, цікаву і дискусійну історію розвитку. Її народження вкрите
тінню віків, як і народження самої економіки. На ранніх етапах розвитку суспільства примітивне
господарство не потребувало особливих наукових знань. Наука з‘являється там і тоді, коли в її існуванні
виникає необхідність. Але зародок цієї науки, її елементарні первісні клітинки виникли значно раніше.
Закони Ману, кодекс царя Вавилонії Хаммурапі, діяльність і твори Гесіода, Солона, Катона, ідеологія
Конфуція, видатні праці Ксенофонта і Арістотеля мають чимало корисних аспектів і порад, які стосуються
окремого приватного господарства.
Подолання феодальної роздробленості і утворення централізованих держав потягло за собою
наміри осмислити і зрозуміти принципи організації вже не окремого, а загальнонаціонального державного
устрою. У зв‘язку з цим поряд з давно відомим поняттям «економія», яке вперше ввели в обіг великі
мислителі Старого світу Арістотель і Ксенофонт, в літературі з‘являється нове поняття – політична
економія. Автором цього терміна в 1615 р. став французький вчений А. Монкретєн. [1]
Термін «політична економія» як назва економічної науки походить від давньогрецьких слів politicos –
державний, суспільний, oicos – дім, домашнє господарство та nomos – закон. Синтез цих слів репрезентує
сутність економічної теорії як науки, що вивчає закони суспільного господарства, тобто економіки, в межах
певного суспільства. Проте А. Монкретєн, як видатний представник пізнього меркантилізму – першої
економічної школи XVI–XVII ст., викладаючи свої поради в праці «Трактат політичної економії» королю
Людовіку XIII щодо ведення державного господарства, останнє ототожнював з накопиченням грошей, а
його джерелом здебільшого вважав сферу обігу, торгівлю.
А. Монкретєн, як і більшість меркантилістів:
- відображав інтереси торгової буржуазії в період первісного нагромадження капіталу та розвитку
зовнішньої торгівлі;
- розглядав гроші як товар, але не зміг пояснити, чому товар перетворюється в гроші;
- виступав за досягнення активного торговельного балансу шляхом розвитку національного
виробництва за посиленням ролі держави.
З розвитком капіталістичних відносин проникнення їх зі сфери обігу у сферу виробництва
конкуренція, яка віддзеркалює інтереси торговельної буржуазії, вже не відповідала інтересам промислової
буржуазії і мануфактурному періоду розвитку капіталізму. Поступово, наприкінці XVI – на початку XVII ст.,
на зміну меркантилізму приходять теоретичні погляди фізіократів.
Її представники Ф. Кене, А. Тюрго, П. Буагільбер та інші пов‘язували походження багатства уже не зі
сферою обігу, а зі сферою виробництва. Але джерелом багатства на відміну від меркантилістів, вважали
тільки працю в сільському господарстві.
Фізіократи визнавали, що об‘єктивні закони діють не лише в природі, а й у суспільстві. Ф.Кене,
Ф. Тюрго, П. Буагільбер обґрунтовували розвиток економіки на основі вільної конкуренції, стихійної гри
ринкових цін. Фізіократи започаткували і теорію трудової вартості.
Зподальшим розвитком капіталізму виникає класична політична економія, її становлення пов‘язано з
ім‘ям відомого англійського економіста В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо. Представники цієї школи уперше
підвели підсумки економічної думки. Класична політекономія аналізувала економічні явища і процеси
розвитку всіх сфер суспільного виробництва. Класична школа ґрунтувалася на теорії трудової вартості,
вважала джерелом доходів експлуатацію найманих працівників. Її представники досліджували механізм
відтворення суспільного продукту. В. Петті, А. Сміт і Д. Рікардо активно виступали за обмеження втручання
держави в економіку. Класична політекономія намагалася пояснити закони, які керують економічними
процесами, а найважливішою умовою зростання багатства вважала свободу господарської діяльності.
Незважаючи на ці наукові досягнення вона мала і певні недоліки:
- капіталістичний спосіб виробництва вона називала вічним ладом, тобто її представники не
враховували принципу історизму;
- вона ігнорувала роль держави в господарській діяльності;
- Д. Рікардо визнавав вартість виключно через механізм попиту і пропозиції;
- підійшовши впритул до розуміння товар – «робоча сила», вона не змогла науково обґрунтувати цю
категорію.
Вслід за класичною політичною економією виникає вульгарна буржуазна політекономія. Її
представники (Т. Мальтус, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Д. Маккуллох), досліджуючи сутність капіталістичного
способу виробництва, в основному обмежувалися описуванням не внутрішніх глибинних явищ і процесів, а
зовнішніми, поверховими формами і взаємозв‘язками.
В епоху становлення капіталізму виникають соціалістичні теорії. Вони представлені
західноєвропейськими соціалістами-утопістами Сен-Сімоном, Л. Фур'є, Р. Оуеном. Їхні ідеї хоч багато в
чому й привабливі (відсутність приватної власності, загальність і колективність праці, планомірна
організація виробництва, розподіл деяких матеріальних благ через суспільні фонди), але не досить
обґрунтовані економічно, на той час не витримували серйозної критики.
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Більш фундаментальне обґрунтовування соціалістичної ідеї пов‘язане з марксизмом –
філософською та економічною школою, яка виникла в 40-х роках ХІХ ст., в часи, коли світ пережив три
економічні кризи (1825, 1836, 1847). Засновники цієїшколи К. Маркс і Ф. Енгельс, опираючись на класичну
філософію Г. Гегеля, французький утопічний соціалізм і англійську класичну політичну економію:
- теоретично дослідили систему законів капіталістичного суспільства з позиції робітничого класу;
- розробили і обґрунтували концепцію про базис і надбудову;
- зробили глибокий науковий аналіз розвитку форм вартості;
- запропонували концепцію додаткової вартості, виникнення грошей, циклічного характеру
виробництва, теорію простого і розширеного відтворення;
- дослідили закономірності генезису, розвитку і відмирання економічних систем, зокрема вільної
ринкової економіки.
Багато з цих ключових положень були викладені у праці К. Маркса «Капітал»,перший том якої світ
побачив у 1867 р.
З другої половини XVIII ст. активно почала розвиватися російська і українська економічна наука
(А. Радіщев, М. Г. Чернишевський, Я. П. Козельський, Г. Сковорода). А в першій половині XIX ст., в умовах
кризи феодально-кріпосницької системи і формування капіталізму, економічна думка в Україні почала
формуватись уже як самостійна сфера наукових знань. Спочатку вона була представлена дворянсько
ліберальним, а потім і дворянсько-революційним напрямом. Основні економічні погляди були відображені
в програмах декабристів «Південного товариства» і «Товариства об'єднаних слов'ян». У 50–60-х роках
XIX ст. оформлюється революційнодемократична течія економічної думки, видатним діячем якої був
Т. Г. Шевченко. Він різко виступав проти ідеалізації суспільного устрою в Україні в часи гетьманщини і був
прихильником революційного розв'язання селянських питань. Його безпосередня діяльність була тісно
пов'язана з діяльністю представників революційного крила Кирило-Мефодіївського братства.
У другій половині XIX ст. в Україні відбулося характерне розмежування класових позицій в
економічній науці, виникли нові економічні напрямки. Це було пов'язано з проникненням в Україну
марксистської (пролетарської) політичної економії, окремі положення якої активно використовувалися для
обґрунтування становлення і розвитку капіталізму в Україні.
Наприкінці ХІХ ст. зовнішньо привабливі ідеї марксизму завойовують усе більше прихильників
наукового світу. Це був новий етап у розвитку соціально-економічної думки, який мав прогресивний
характер і в основному йшов у ногу зі своїм часом. Але пізніше, в дожовтневий період, періоди
громадянської війни, «воєнного комунізму», НЕПу, зміст і висновки економічної науки характеризуються
надзвичайною непослідовністю, шараханням, схоластичним виправдовуванням беззаконня і насильства в
загальній соціалізації суспільства та економіки. Користуючись економічною неосвіченістю народу, його
абсолютним зубожінням, офіційна влада, а разом з тим і державна економічна наука перейшли до
політичної ліквідації товарно-грошових відносин, неприхованого грабежу, експропріації, названої
націоналізацією, колективізацією та індустріалізацією. Суто марксистська наука значною мірою була
підмінена ленінськими вибірковими статтями, цитатами, догматичними положеннями тапостановами ЦК
КПРС і Уряду. Проте розвиток економічної теорії не зупинився і не відійшов від об'єктивного розгляду
актуальних суспільно значимих проблем.
Передова економічна думка через голод, розруху і репресії робила правильні кроки і висновки. У
передвоєнні та післявоєнні роки в Росії і Україні успішно розроблялися проблеми методології планування
(Г. Гринько, Я. Дудник, К. Сухомлин), розвитку і розміщення продуктивних сил України (Л. Яснопольський),
політичної економії (А. Румянцев, А. Покритан, Ю. Палкін, С. Мочерний та ін.). Шкода, що останніми
роками намітився формальний відхід від терміна «політична економія», а в деяких навчальних закладах і
сам предмет «Політична економія» був поспішно замінений на курс «Економікс». Цей перехід до вивчення
нового і популярного на Заході навчального предмета більшість прихильників «Економікс» звично
пов'язують, з процесом тотального переходу суспільства до соціально орієнтованої ринкової економіки і
необхідністю вирішення практичних завдань розвитку виробництва на ґрунті нових економічних
положень. [2]
Чи потрібні знання «Економікс» у нашій державі, де ринкові відносини тільки складаються?
Безумовно, відповідь на це питання може бути тільки позитивною. Наукові працівники, викладачі,
спеціалісти народного господарства, молоді підприємці і бізнесмени прагнуть оволодіти основами і новими
напрацюваннями світової економічної науки, використати досягнення західних економічних шкіл для
успішної практичної діяльності. Квінтесенцією такої науки і є «Економікс», або теорія мікро- і
макроекономіки. Тут висвітлюються загальні економічні поняття, проблеми економічної організації тощо.
Особлива увага приділяється механізму змішаної економіки, теорії попиту і пропозиції. Основою аналізу
цих проблем є економіко-математичні методи.
По-друге, прибічники «Економікс» стверджують, що з переходом навчальних закладів до вивчення
теорії А. Маршалла, Нордхауса і Самуельсона вітчизняні науковці-економісти вперше отримали змогу
вивчати таку науку, яка не скована ідеологічними догмами, міфами і стереотипами. Проте вони не
врахували іншого – традиційний загальносвітовий класичний курс «Політична економія» давно пройшов
перевірку часом, він теж має більш як двохсотрічну історію розвитку і викладається в більшості вищих
навчальних закладів Європи і Сполучених Штатів Америки. Політична економія як наука і основна
складова економічної теорії створювалась працею декількох поколінь видатних економістів – вчених світу,
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представлена багатьма школами і напрямами, не зводиться лише до марксистсько-ленінського етапу її
еволюції і має повне право на існування. Завдання цієї науки – виявити закономірності та мотиви поведінки
в процесі виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ та послуг. Заради справедливості слід
сказати, що навіть наші ідеологічні противники, як ми їх ще недавно називали, відносять К. Маркса до
інтелектуальних гігантів, а в Україні окремі «гарячі голови», які ще недавно активно пропагували марксизм і
вклонялися перед ним, нині сповнені рішучості звалити його з п'єдесталу історії. Вважаємо, що потрібен
більш урівноважений підхід до оцінювання економічного вчення Маркса. На наш погляд, такий підхід
включає і оцінювання «Політичної економії», зміст якої побудований в основному на «Капіталі» –
історичному творі, в якому дається економічний аналіз капіталістичного способу виробництва XIX ст. [1]
Отже, політична економія, а відповідно – і економічна теорія як наука, вивчаючи реальні економічні
процеси, перебуває в постійному пошуку і розвитку, а предмет дослідження весь час змінюється і
уточнюється.
Література:
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Олена Чередніченко, Юлія Малишко
(Київ, Україна)
ТРАДИЦІЙНІ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ
Харчова промисловість традиційно пов´язана із сільським господарством, яке являється основним
постачальником сировини для неї, і формувалася вона в усіх країнах світу протягом тривалого часу.
Проте, внаслідок природно-кліматичних умов і міжнародного поділу праці певні країни знані конкретними
виробництвами та продовольчими товарами.
Вироби макаронної промисловості є однією з візитівок Італії, оскільки макарони вважаються
традиційною стравою італійської кухні. Хоча появу макаронів засвідчують V ст. до н.е. на Далекому Сході.
Сучасні макаронні вироби випускаються різноманітних форм, зокрема трубочок, мушлі, кілечок, пластин,
метеликів, спіралей. Найвідомішими італійськими виробниками макаронів є Barilla, Buitoni, De Cecco, Del
Verde, Divella та інші.
Понад 100 країн займаються виробництвом цукру з цукрової тростини і цукрових буряків зі
співвідношенням виробництва 80: 20. Потужна цукрова промисловість сформувалася у країнах Латинської
Америки, підприємства якої займаються переробкою цукрової тростини [1]. Особливого розвитку галузь
набула у Бразилії, Колумбії, Мексиці, на Кубі та в інших країнах Карибського басейну. Найбільшими
цукровими виробниками й експортерами є такі «тростинові» країни, як Бразилія, частка якої у світовому
виробництві цукру складає понад 20 %, Індія з часткою у світовому виробництві цукру в 15 %, Таїланд,
Гватемала, Мексика, і «бурякоцукрові» європейські Франція, Німеччина. Питома вага країн ЄС у
виробництві цукру складає 9 %. Нарощують темпи виробництва і водночас належать до найбільших
споживачів США, Китай, Індонезія, Індія.
Світове олійне виробництво формується переважно пальмовою і соєвою олією (рис. 1). Лідерами її
виробництва виступають Індонезія, Малайзія, Китай і країни ЄС. У структурі світового виробництва питома
вага пальмової олії становить понад третину, питома вага соєвої олії – до 30 %, питома вага ріпакової –
15 %, соняшникової олії – 9 %. Близько 13% світового виробництва цього продукту належить іншим видам
олій.

Рисунок 1. Структура світового виробництва за видами олії у 2017 - 2018 МР
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Найбільшими постачальниками пальмової олії на світовий ринок є Індонезія, яка виготовляє 21 % від
її світового виробництва, та Малайзія, соєвої олії – Аргентина і Бразилія, ріпакової – Канада, соняшникової
– Україна і Росія, а також Аргентина (рис. 2).

Рисунок 2. Структура світового експорту олії у 2017 - 2018 МР
Найбільшими імпортерами олії є Китай, який споживає до 20 % олії від загальносвітового
споживання, Індія та країни ЄС (рис. 3).

Рисунок 3. Структура світового імпорту олії у 2017 - 2018 МР
У багатьох країнах Середземномор´я налагоджене виробництво оливкової олії, лідерами виступають
Іспанія, якій належить до 36 % її світового виробництва, Італія з 25% світового виробництва та Греція з 18
% її виробництва.
Виробництво молока і молочних продуктів у світі постійно збільшується внаслідок зростання їхнього
споживання в країнах, які розвиваються [2]. Провідними виробниками молока виступають США, Індія,
країни ЄС, Бразилія, Китай. Лідерами у виробництві молочної продукції є компанії переважно економічно
розвинених країн, такі як швейцарська Nestle, французькі Lactalis і Danone. Наприклад, Lactalis є
найбільшим світовим виробником сирів торгових марок President, Parmalat і Galbani. Компанія виробляє
свою продукцію у понад 40 країнах, а реалізує у 80. «Молочною фермою» Європи вважається Данія.
Найбільший обсяг сиру постачається на експорт Швейцарією і Нідерландами, а лідером є Франція,
яка виробляє 365 сортів цієї продукції в промислових масштабах. Здебільшого сир споживають у
розвинених країнах світу північної півкулі.
Внаслідок змін у структурі харчування населення виробництво вершкового масла у США та країнах
Західної Європи скорочується, але зростає через збільшення кількості населення у країнах Азії, зокрема в
Індії. Переважно це пов´язано з потребою в переробці молока, оскільки Індія є одним з найбільших його
виробників. Також спостерігається тенденція до зростання маргаринового виробництва у країнах, які
розвиваються, через його значно меншу вартість.
Обсяг виробництва продукції м´ясної промисловості визначається історичними факторами,
культурними і релігійними переконаннями населення в різних країнах. Наприклад, країни Перської затоки
виділяються серед інших країн Азії значним обсягом споживання яловичини.
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Останнім часом ринок м´яса є нестабільним внаслідок багатьох причин, зокрема зростання цін на
корми для тварин і скорочення поголів‘я через поширення хвороб [3]. Прогнозується також поступовий, але
швидкий перехід до домінування на ринку замінників м‘яса, а саме рослинних білків, лабораторного м‘яса
та іншого, що призведе в найближчі десять років до падіння попиту на яловичину на 70 %.
У 2018 році спостерігалось найбільше зростання виробництва свинини і суттєве збільшення обсягів
продукування курятини та яловичини.
Світовий експорт м‘яса нарощувався виробниками США, Аргентини, Австралії, Таїланду і країн ЄС і
скорочувався в Індії, Бразилії та ПАР.
Більше половини світового обсягу м´яса птиці виробляється птахофабриками, які вирощують курейбройлерів і розміщуються в переважній більшості країн світу. Найбільшими виробниками і споживачами
курятини є США, Китай і Бразилія, яка до того ж виступає і її найбільшим світовим експортером.
Рибна промисловість переважно розвинена у країнах, які територіально розташовані поблизу і
мають доступ до ресурсів світового океану, водойм, озер і річок, а також володіють потужним
риболовецьким флотом. Майже половина вилову здійснюється в басейні Тихого океану, відповідно країни,
що розташовані на його узбережжі, лідирують у розвитку галузі. На країни Тихоокеанського басейну
припадає більше 70 % усіх світових рибо- та морепродуктів. Насамперед це Китай і Японія. Наступні
позиції посідають Перу і Росія. Найінтенсивніше океанічні біоресурси експлуатують у Північній Атлантиці,
де основою економіки деяких країн є саме рибний промисел та рибопереробка, зокрема в Норвегії та
особливо в Ісландії. Данія також є великим постачальником на світові ринки райдужної форелі.
Останнім часом у зв‘язку з істотним зменшенням запасів риби у світовому океані і, відповідно,
обсягів її вилову, все більше поширюється розвиток різноманітних форм аквакультури. Наприклад,
Норвегія вирощує лосося більше, ніж виловлює у відкритому морі. Провідні рибницькі господарства не
тільки виловлюють рибу, а й здійснюють її переробку.
Впровадження сучасних інноваційних технологій інтенсивного рибництва зумовлює концентрацію
виробництва певних видів ставкових риб. Зокрема, Данія на експорт постачає більшу частину форелі, яку
вирощують та переробляють в її рибницьких господарствах.
Приморські держави, такі як Норвегія, Ісландія, Іспанія, Португалія, Латвія, випускають високоякісні
рибні консерви.
На світовому ринку все більше зростає попит на фрукти та овочі, які пройшли глибоку переробку.
Ринок плодоовочевої переробленої продукції швидко еволюціонує із зростанням інвестицій в цей сектор і
збільшенням експорту в країнах, де більш-менш розвинуте таке виробництво. Особливої популярності
набувають різноманітні види обробки, зокрема сушіння, заморожування, консервування, приготування
джемів та соків, через продовження терміну реалізації та придатності цих продуктів і можливості
отримувати протягом всього року поживну та корисну продукцію.
Розвитку галузі сприяє зростаюча потреба у свіжих та здорових продуктах швидкого приготування,
урбанізація суспільства і підвищення купівельної спроможності населення.
Переважно переробка та консервування овочів та фруктів розвинена в країнах південної та
центральної Європи, а саме в Італії, Болгарії, Угорщині.
Північна Америка являється найбільшим споживачем продуктів плодоовочевоягідної переробки, в
основному за рахунок зростання споживання в США та Канаді заморожених овочів, фруктів та ягід.
Потреба в такій продукції останнім часом різко зросла в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які
розвиваються.
Китай є найбільшим експортером перероблених фруктів та овочів, а Індія, будучи одним з лідерів
виробництва свіжих фруктів та овочів, має дуже слабо розвинуту їхню переробку.
Виноробна галузь поширена у 80 країнах світу, які умовно можна поділити на винних виробників
Старого Світу, зокрема це Європа і Близький Схід, і виробників Нового Світу, тобто інші регіони.
Провідними виноробними регіонами світу вважаються середземноморські субтропіки та сусідні помірні
широти.
Найбільшими виробниками вина являються країни Південної і Західної Європи, а саме Італія,
Франція та Іспанія. В цих країнах виготовляється майже половина світового річного обсягу вина. Четверте
місце серед виробників вина посідають США з домінуючою часткою штату Каліфорнія, де виробляється
майже 90 % американських вин. П‘ятим за величиною світовим виробником алкогольного напою
нещодавно стала Аргентина. Також виноробство є «візитівкою» для Болгарії, Молдови та Грузії.
У пивоварній промисловості лідирують Китай, США, Бразилія, Німеччина, Мексика, Росія. При цьому
контролюють світовий ринок пива американські, британські, данські та нідерландські компанії. Також пивом
славиться Австрія та Ірландія.
У сучасному виробництві напоїв спостерігається тенденція збільшення попиту на безалкогольну
продукцію. Найбільшим світовим виробником концентратів, сиропів і безалкогольних напоїв є
американська ТНК Coca-Cola, яка постачає свою продукцію у понад 200 країн світу.
Широко розвиненим у світі є виробництво кави, чаю і какао. Між виробниками цих культур і
споживачами вже готової продукції традиційно сформувалася спеціалізація в межах міжнародних
організацій країн-експортерів і країн-імпортерів. Виробники, переважно країни, які розвиваються,
постачають первинно оброблену сировинну продукцію, а споживачі, в основному економічно розвинені

58
країни, застосовують її для власних потреб і часто стають потужними експортерами вже готової продукції.
Зокрема так працюють виробники США, Великої Британії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Австрії.
Країни-виробники чайного листа, як Індія, Шрі-Ланка, Кенія, Індонезія, Китай, являються значними
постачальниками готового чорного і зеленого чаю; Кот-Д´Івуар, Гана, Нігерія, Індонезія - постачальниками
фасованого какао; Бразилія, Колумбія, Індонезія - постачальниками кави.
Тютюнова промисловість привертає увагу значної частини інвестицій. Основними світовими
виробниками цигарок виступають Китай, США і Велика Британія. Даний ринок розподіляється таким чином:
китайська компанія CNTC володіє 33,7 % загального обсягу ринку, американська компанія Altria володіє
17,6 % обсягу ринку, американська компанія British American Tobacco володіє 15,1 % ринку, компанія
Великої Британії Imperial Tobacco - 3,6 %, інші компанії володіють 30 % загального обсягу ринку.
Всесвітньо відомими є тютюнові вироби Болгарії, Греції, Албанії, Македонії, Боснії і Герцеговини.
Останнім часом значного розвитку набуло використання напівфабрикатів та розширення мережі
швидкого харчування «фаст-фуд», які були започатковані в США.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Nelea Globu
(Chișinău, Moldova)
MODELE DE ÎNVĂȚARE CONSTRUCTIVISTĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ A
ÎNVĂȚĂTORULUI MODELS OF BUILDING LEARNING IN THE TEACHER'S INITIAL PROFESSIONAL
TRAINING
Formarea profesională iniţială (FPI) a învăţătorului de mâine în contextul formării competenţei este o
problemă a învăţământului pedagogic superior. Instituţiile de învăţământ acreditate în formarea profesională
iniţială trebuie să ofere „modele de gândire şi acţiune‖, „tehnici de muncă intelectuală şi de inserţie socială‖,
„modele de adaptare‖, „capacităţi opţionale şi decizionale‖ etc. în vederea cultivării unei personalităţi profesionale
şi culturale care să răspundă eficient demersului educaţional şi cultural contemporan al individului, naţiunii şi
umanităţii.
Viitorii învățători trebuie nu numai să stăpânească resursele, dar şi să le utilizeze în diverse contexte
posibile. Soluţia situaţiei-problemă nu trebuie să fie evidentă şi nu trebuie să se reducă la simpla aplicare a unei
strategii, ci mult mai complex.Noile tendinţe în educaţie configurează emergenţa unui nou mod de producere a
cunoaşterii: una pragmatică, centrată pe rezolvarea de probleme, puternic angajată social. Din această
perspectivă, a şti se completează cu a şti să faci, a ști să devii, a ști să colaborezimotiv pentru care învăţământul
postmodern accentuează învăţarea pragmatică. Mai importante devin efectele cunoaşterii raportate la rezolvarea
de probleme centrată pe aplicaţie, având scop practic, devenind consensuală şi contextuală.
Paradigmele schimbării, marcate de tendinţa Uniunii Europene de a aduce la un numitor comun
demersurile educaţionale, de a crea Spaţiul European al Educaţiei, oferă posibilităţi reale de renovare a formarii
profesionale iniţiale (FPI) a viitorilor învățători prin regândirea, remodelarea, reevaluarea critică a componentelor
curriculare ale didacticilor particulare.
Aceste noi orientări în educaţie reclamă promovarea unei paradigme constructiviste a învăţării, în care
accentul este pus pe realizarea conexiunilor între sensuri şi solicită implicarea intelectuală, afectivă,
voliţională.Paradigma constructivistă(fondator J.Piaget) promovează teza conform căreia „învăţarea raţional
construită se situează în fruntea dezvoltării şi o trage după sine‖, lărgindu-i posibilităţile şi perspectivele:
„procesele dezvoltării nu coincid cu procesele învăţării”, procesele dezvoltării merg în urma proceselor învăţării,
care creează zona proximei dezvoltări”,„este satisfăcătoare numai acea învăţare care împinge înainte
dezvoltarea” [5]
Construirea cunoaşterii, după M.Bocoş, înseamnă că subiectul se informează, caută, selectează, tratează
critic informaţiile indiferent de sursa lor, reformulează, analizează, compară, clasifică, evaluează, formulează
ipoteze, le testează, experimentează, desprinde concluzii, face generalizări etc. Altfel spus, subiectul îşi
personalizează metodele de lucru şi îşi construieşte strategii de acţiune adaptate propriei formări şi propriei
personalităţi [1, p. 55].
Constructivismul aduce o nouă lumină în epistemologia pedagogică actuală, explicând modul cum se
realizează cunoaşterea de către student a diverselor domenii ale realităţii, cum argumentează această aderare la
unele idei şi cum le poate folosi (H. Siebert, E. Von Glasersfeld, Le Moigne, B.G. Wilson, E.Joiţa etc.). Ideea
centrală a constructivismului este următoarea: cunoaşterea umană se construieşte printr-un proces creator şi
activ, cei ce învaţă construiesc o nouă cunoaştere pe temeliile învăţărilor anterioare, experimentând şi reflectând
asupra experienţelor. Acest fapt presupune reflecţie şi aplecare asupra experienţelor de cunoaştere. Prin urmare,
constructivismul defineşte învăţarea ca o construcţie pozitivă a realităţii, în care subiectul devine conştient de
caracterul relativ al realităţii, recunoaşte modul de percepere a partenerilor, acceptând în acelaşi timp
diversitatea, varietatea şi chiar opoziţia interpretărilor [apud 3].
Aplicarea paradigmei constructiviste presupune respectarea unui set de principii:
• sprijinirea studentului să dobândească experienţă legată de procesul de construire a cunoştinţelor;
• facilitarea autoconştientizării procesului de construire a cunoaşterii;
• promovarea utilizării unor moduri multiple de reprezentare;
• includerea învăţării în experienţa socială;
• încurajarea studentului să îşi organizeze propriul proces de învăţare şi să se implice în derularea
acestuia;
• contextualizarea învăţării în cadre reale şi relevante pentru subiectul cunoscător;
• dirijarea studentului să dobândească experienţă vizavi de perspectivele multiple de abordare a unei topici
şi de apreciere/evaluare a acesteia [4, p. 19-26].
Prin urmare, teoria constructivistă urmăreşte învăţarea prin înţelegere, învăţarea conştientă, ceea ce
presupune că orice cunoaştere umană se construieşte printr-un proces creator şi activ, cei ce învaţă construiesc
o nouă cunoaştere pe temeliile învăţărilor anterioare, experimentând şi reflectând asupra experienţelor.
Constructivismul promovează învăţarea din viaţa reală pentru viaţa reală, stimulând astfel curiozitatea naturală şi
interesul studenţilor.

60
Constructivismul este teoria cunoaşterii, dar şi a învăţării, cu efecte în plan pedagogic, propunând o
soluţionare teoretică şi practică a „cum‖, „de ce‖, „ce‖ se cunoaşte şi se învaţă, „în ce condiţii‖, „cum evoluează‖
(Elgedawy, 2001) [8].
Un model pentru mediul de învăţare constructivist, după David Jonassen (2000), ar trebui să includă
următoarele calităţi:
• Activ – cursanţii sunt angajaţi într-un proces de învăţare, unde au oportunitatea de a-şi prelucra atent
ideile şi sunt răspunzători pentru ceea ce învaţă;.
• Constructiv – participanţii confruntă noile gânduri sau concepte cu achiziţiile anterioare, pentru a le
pătrunde înţelesul;
• Colaborativ – cursanţii muncesc în comunităţi, unde îşi formează şi modelează cunoştinţele, asistând la
dezvoltarea abilităţilor fiecărui membru şi studiind contribuţia fiecăruia la munca în comun;
• Finalitatea – cursanţii sunt încurajaţi să-şi exprime scopurile în cadrul situaţiei de învăţare;
• Complexitatea – cursanţii se confruntă atât cu probleme simple, cât şi cu probleme complexe în cadrul
situaţiei de învăţare;
• Contextual – confruntarea cu sarcini din viaţa reală îmbogăţeşte cunoştinţele şi abilităţile celor care
învaţă. Sarcinile diferite determină realizarea transferului cunoştinţelor învăţate;
• Conversativ – cursanţii îşi expun punctul de vedere, provocând discutarea opiniilor şi ideilor;
• Reflexiv – cursanţii vor reflecta critic asupra raţionamentelor lor [9].
Strategiile didactice constructive, prin potenţialul lor formativ, conduc spre formele active ale învăţării: spre
învăţarea euristică (explorativă), învăţarea prin rezolvarea de probleme (rezolvarea alternativelor), învăţarea prin
acţiune (learning by doing), învăţarea creativă.
Proiectarea constructivistă se sprijină pe metode şi tehnici interactive care impun interacţiunea cu
contextul, cu problema, spre exemplu, metoda analizei de sarcină şi a contextului, tehnica reflecţiei, tehnica
comparaţiei etc.
În calitate de modele de proiectare a învăţării constructiviste servesc:modelul (E.R.R.E.)
Evocare/Realizarea sensului/Reflecţie/Extensie(propus de Steele, Meredith şi Temple)- oferă cei şase paşi care
facilitează metodologic formarea competenţelor: 1. Implică-te! (evocare), 2. Informează-te! (realizarea sensului),
3. Procesează informaţia! (realizarea sensului), 4. Comunică şi decide! (reflecţie), 5. Apreciază! (reflecţie),
6.Acţionează! (extinder); Modelul facilităţilor procedurale (Wilson, Cole,1991), Modelul ICON (Interpretation,
Construction; de Blacki McClintock, 1995), Modelul CETP/SIS (Summer Institute,1998), Modelul OLE, (Open,
Learning, Environments; Hannafin, Land, Oliver, 1999), Modelul celor 5 E (Engage, Explore, Explain, Elaborate,
Evaluate, propus de Bybee, 1999) Modelul ETER (Experience, Theory, Experimentation, Reflection) de Beliveau
şi Peter, 2002), Modelul CECERE (Crearea contextului adecvat, Realizarea explorării directe, Colaborarea,
Elaborarea, Formularea de reflecţii personale, Evaluarea) de E.Joiţa, 2005), Modelul celor 5 D (Descifrarea,
Definirea, Dezvoltarea problemei, Delegarea sarcinii, Design-ul problemei) de Mihaela Ştefan, Apud E.Joiţa),
Modelul OSIOS (Orientarea în noua temă, Scanarea materialelor suport oferite, Interpretări proprii, Organizarea
noilor cunoştinţe, Schematizarea) de Mihaela Ştefan, Apud E.Joiţa), Modelul învăţării prin colaborare şi
cooperare; Modelul ACERA (Analiza sarcinii, Construirea înţelegerii, Extinderea câmpului, Reflecţiile, Aprecierea,
de M. Ştefan, Apud E.Joiţa) etc.[2, 6 ].
Unul dintre modelele, ce prinde treptat contur în stagiile de formare a adulţilor, este cel ce promovează
învăţarea experienţială (D. Kolb). Învăţarea experienţială conduce la dobândirea unor noţiuni şi deprinderi, ca
rezultate ale experienţei de muncă şi studii neatestate de o formă de educaţie formală sau de oricare acreditare
profesională. Persoana care învaţă este direct implicată în realitatea pe care o studiază, o realitate cu totul diferită
şi angajată în altă manieră decât atunci când doar citeşte, aude, discută, dezbate sau scrie despre subiecte cu
care nu a venit în contact, nu au fost parte directă a unui proces de învăţare, dar pe care doreşte să le elucideze
conceptual şi practic. Se propun cu precădere următoarele strategii pedagogice: experimentul, realizarea de
proiecte, rezolvarea de probleme globale şi semnificative, simularea, strategiile de învăţare colaborativă ce pun
accent pe departajarea opiniilor şi negocierea semnificaţiilor (Honebein, Duffy şi Fishman, 1993; Jonassen, 1991;
Duffy şi Cunningham, 1996), stabilirea de comunităţi de învăţare, inclusiv deschise – interviuri cu experţi, metode
inspirate din conceptele cognitive „apprenticeship‖ (Collins, Brown şi Newman, 1989), „învăţare
intenţionată‖(Bereiter şi Scardamalia, 1989) [2].
Un model de proiectare didactică de scurtă durată, preluat din didactica occidentală, care se centrează pe
cel ce învaţă este Modelul celor 5 e, un model constructivist relevant în cadrul FPI. Acest model este prezentat de
E. Joiţă astfel: Pregătirea, antrenarea, angajarea studenţilor (engage): Explorarea directă (explore); Formularea
de explicaţii, argumente, reflecţii, interpretări proprii în baza celor explorate (explain); Prezentarea finală a
rezultatelor (elaborate); Valorificarea rezultatelor (evaluate) [5, p.270-271]. Considerăm acest model util şi optim,
deoarece se centrează pe valorificarea celui ce învaţă, iar profesorului îi revine rolul de manager, facilitator care
proiectează, organizează, coordonează, reglează, îndrumă, apreciază şi ia decizii.
Implementarea modelului de învăţare prin colaborare şi cooperare reprezintă garantul unei învăţări de
calitate, deoarece oferă studentului posibilitatea să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în variate moduri; să
verifice şi să analizeze critic propriile idei; să-şi confrunte propriile opinii cu ale celorlalţi; să-şi dezvolte inteligenţa
interpersonală; să dezvolte atitudini şi comportamente bazate pe valorizarea propriei persoane, dar şi a celorlalţi;
să-şi formeze competenţe superioare de învăţare; să dezvolte conduite bazate pe toleranţă respect şi acceptarea
diversităţii etc.
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Astfel, modelele constructiviste de învățare oferă profesorilor un context favorabil – optim pentru a prezenta
diverse tipuri de experienţe de învăţare şi a-i susţine pe studenţi în procesul educaţional, în vederea formării
competenţelor, abilităţilor, atitudinilor.
Strategiile didactice constructive, prin potenţialul lor formativ, conduc spre formele active ale învăţării: spre
învăţarea euristică (explorativă), învăţarea prin rezolvarea de probleme (rezolvarea alternativelor), învăţarea prin
acţiune (learning by doing), învăţarea creativă.
Paradigma constructivistă constituie un model relevant şi adecvat de FPI la etapa actuală, o garanţie a
calităţii activităţii, o cale pentru modernizarea educaţiei, un mod de formare pedagogică, de oferire a
instrumentelor de activitate ştiinţifică la nivelul lucrului cu studenţii-viitori învățători.
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(Ізмаїл, Україна)
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Проблема розвитку компетентності для України стала актуальною з моменту приєднання країни до
Болонського процесу в 2003 р. [2, с.25]. Пізніше поняття «компетентність» (а також поняття «компетенція»)
стало широко використовуватися не тільки в освіті, а й в інших видах життєдіяльності людини і стало
позначати високу якість діяльності (саме в цьому контексті ми і будемо розглядає дану категорію).
Аналіз багатьох підходів дозволив виявити, на наш погляд, дещо найбільш ємних визначень. Перше
належить В. Булгакової, в праці якої компетентність – це «індивідуальна характеристика ступеня
відповідності вимогам професії, як психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і відповідально, як
володіння людиною здатністю й умінням виконувати певні трудові функції» [3, с. 31]. Друге визначення
дано О. Глузман– компетентність – це «володіння, володіння людиною відповідною компетенцією, що
включає його особистісне ставлення до неї і предмету діяльності» [4, с. 51]. Виходячи зі сказаного вище,
випливає визначення компетентності як свого роду характеристики, яка може даватися людині в
результаті оцінки ефективності його дій. Якщо співробітник здатний швидко сконцентруватися і
застосувати свої знання, досвід і вміння в якійсь конкретній професійній ситуації, то це характеризує його
як професійно успішну особистість. Тим самим він буде вигідно відрізнятися від інших людей.
Компетенції – сукупність взаємопов‘язаних якостей особистості (знань, умінь, способів діяльності),
що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів, і необхідних для якісної продуктивної
діяльності по відношенню до них [5, с. 70]. Що стосується «ключових компетенцій», то дуже часто їх
називають «базовими компетенціями» – це такий набір загальних здібностей і умінь, які дозволяють
людині розуміти ситуацію, досягати результатів в особистому і професійному житті в умовах конкретного
суспільства, що забезпечують ефективну взаємодію особистості при здійсненні професійної діяльності та
міжособистісної взаємодії.
Нагадаємо, що під компетентністю розуміється сукупність компетенцій, таким чином, визначаючи
компетентність співробітника, можна виділити наступні види компетенцій, якими повинні володіти
співробітники ринково-орієнтованої організації [6, с. 52]:
– Орієнтація на результат. Якщо співробітник має таку компетенцію, то він постійно знаходить
способи виконання поставлених перед ним завдань, безперервно підвищує свою продуктивність, яка є
одним з показників ефективності діяльності підприємства.
– Комунікативність – це навички спілкування з людьми групами, навички врегулювання конфліктів,
навички отримання та передачі зворотного зв‘язку, встановлення і розвитку контактів.Така компетенція
дуже важлива для тих співробітників, які працюють з людьми.
– Організаційна компетенція – це не тільки організаторські навички, пов‘язані з організацією
конкретних заходів, більшою мірою сюди відносяться навички управління часом, прийняття рішень,
нормування та багато інших навички.
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– Особистісна компетенція, під якою мається на увазі особистісна зрілість, розуміння людиною свого
життя і життя взагалі, розуміння глибинних мотивів поведінки, здатність брати на себе відповідальність за
те, що відбувається в житті (досягнення, невдачі).
– Професійна компетенція – це відображення можливостей фахівця, що має конкретну кваліфікацію,
по досягненню поставлених цілей, позначених в рамках даної професійної кваліфікації.
– Інформаційна компетенція – здатність за допомогою інформаційних технологій самостійно шукати,
аналізувати, відбирати, обробляти і передавати необхідну інформацію.
– Готовність і здатність навчатися – одна з найбільш важливих компетенцій. У сучасному світі
професійні знання дуже швидко застарівають і стають неактуальними, тому для того, щоб «слідувати в
ногу з часом», вміти застосовувати нову техніку і технології, необхідно постійно бути готовим до навчання.
– Здатність застосовувати свої знання і вміння – дана компетенція характеризується не тільки
різноманіттям видів виконаної і виконуваної індивідуальної роботи, але і виконавською дисципліною,
відповідністю своєї діяльності встановленим вимогам.
Багато написано про те, з якими труднощами зіткнулася вітчизняна система освіти в зв‘язку з
впровадженням компетентнісного підходу. Перетворення на її основі тривають досі. У зв‘язку з цим
представляють інтерес питання впровадження компетентнісного підходу за кордоном порівняно з
Україною: які компетенцій виступають в ролі пріоритетних, як і зв‘язок підготовки учнівської молоді та
сучасного світового ринку праці? Як об‘єкти порівняння ми розглядали освітні системи Канади, США,
Фінляндії, Китаю, Кореї. У ряді досліджень відзначається, що основна маса працездатного населення
планети погано готова до вимог сучасного світового ринку праці, роботодавці частіше стали пред‘являти
не стільки вимоги до професійних знань, скільки до універсальних, ключовим компетенцій кандидатів на
роботу [7, с. 17].
Очевидно, що компетенції випускників шкіл і вузів повинні включати не тільки знання і вміння з
дисциплін як результат вузько-професійної підготовки, а й виходити за їх межі. Поняття ключових
(універсальних) застосовується для особливо важливих компетенцій, які є актуальними в різних сферах
життя і сприяють успіху. На світовому ринку праці затребувані наступні ключові компетенції: критичне
мислення, ефективна комунікація та робота в команді, генерування ідей. Їх затребуваність підтвердилася
внеском в майбутнє нових поколінь, підтримкою лідерства, підвищенням рівня стандартів і очікувань в
навчальних планах, підвищенням можливостей вивчення стратегій і якості освіти, наростанням складності
змін в освіті.
Трансформація освіти в XXI столітті – це глобальний виклик, який вимагає співпраці на
національному та міжнародному рівні. В Європейському проекті «Визначення та відбір ключових
компетенцій» (DeSeCo) ключові компетенції визначаються як важливі «в багатьох життєвих сферах і
службовці заставою життєвого успіху і ефективного функціонування суспільства».
Фінська система освіти спирається на Європейську рамку ключових компетенцій і реалізує ідею про
універсальні компетенції. Виділено сім універсальних компетенцій у сфері загальної освіти (мислення і
вміння вчитися; культурна компетентність, взаємодія і самовираження; турбота про себе та управління
повсякденним життям; мультиграмотність; ІКТ-грамотність; кар‘єрний розвиток та підприємництво; участь,
залученість і побудова сталого майбутнього). Вони включені в програми навчання і оцінки з усіх
навчальних предметів, прописані очікувані результати.
У Канаді вже з 2014 року впроваджується новий підхід до визначення і виміру універсальних
компетенцій XXI століття.
У США роботодавці не задоволені сформованістю компетенцій у випускників вузів, молодих
фахівців, відсутністю у них ряду ключових компетенцій. Вони погано підготовлені до ефективного
виконання професійних обов‘язків на робочому місці відповідно до актуальних запитів ринку
праці.Затребуваність їх формування у молодих співробітників все зростає. За результатами досліджень
американських аналітиків, корпорації і асоціації менеджменту готові прийняти нових працівників, перш за
все, з такими ключовими компетенціями, як критичне мислення і вміння вирішувати проблеми [8, с. 55].
У Китаїтакож в системі освіти вирішується проблема розвитку компетенцій в XXI столітті. Вчені у
2016 р. розробили модель цілісного розвитку людини в системі освіти, в якій виділено три складові:
саморозвиток людини, соціальна залученість і культурні основи розвитку. Ця модель включає шість
універсальних (ключових) компетенцій [1].
Корейські вчені розробили програму реформування системи загальної освіти, яка охоплює шість
ключових наскрізних «компетенцій XXI століття»: управління собою, робота зі знаннями та інформацією,
креативне мислення, естетика і емоційність, комунікація, громадянська грамотність [2, с. 25].
Україна на початку XXI століття так само, як і інші передові країни, йде по шляху розробки і
впровадження компетентнісного підходу в освіти [3, с. 31]. Концепція Нової української школи побудована
на ствердженні, що компетенція – це не тільки відчужена, заздалегідь задана соціальна вимога (норма) до
освітньої підготовки учня, необхідна для його ефективної продуктивної діяльності в певній сфері [4, с. 51].
Для учня компетенція відображає предметно-діяльнісну складову загальної освіти і покликана
забезпечувати комплексний рух до визначеної мети. Наразі відбувається глибоке впровадження в
національну систему освіти універсальних компетенцій. Визнано, що основним результатом діяльності
освітньої організації повинні бути не знання, вміння, навички самі по собі, а набір ключових компетенцій в
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різних видах діяльності. Вчені виділяють ознаки таких ключових компетенцій: універсальні засоби,
інструменти, а саме способи, методи, прийоми, досягнення людиною значущих для неї цілей і результатів.
Такими ключовими компетенціями кожен учень повинен в тій чи іншій мірі оволодіти; ключові
компетенції дозволяють йому досягти певних результатів у вирішенні проблемних ситуацій, справлятися з
ними одному або у співпраці з іншими. Набір ключових компетенцій визначається на основі соціологічних
досліджень.
В цільовій моделі компетенцій 2025, запропонованій українськими вченими, особлива увага
приділяється навичкам: когнітивним (саморозвиток, організованість, управління, досягнення результатів,
рішення нестандартних завдань, адаптивність), соціально-поведінковим (комунікація, міжособистісні
навички, міжкультурна взаємодія) і цифровим (створення інформаційних систем, управління
інформацією) [5, с. 70].
Підсумовуючи, слід зазначити, що ключові компетенції в освітніх системах європейських країн
сконцентровані переважно на професійну підготовку, а в професійній діяльності слід дотримуватися
особливих функцій.
Можна зробити висновок про те, що багато дослідників сходяться в думці про найбільш актуальні
(ключових) компетенціях – пошук і ефективне використання інформації, рішення і усунення проблем і
прийняття рішень, ефективна робота в команді, лідерство, ефективна комунікація, аналітичне та критичне
мислення і ін., що забезпечило б ефективне виконання професійної діяльності на робочому місці.
Український досвід впровадження компетентнісного підходу в систему освіти на початку XXI століття
також свідчить про актуальність формування універсальних ключових компетенцій. У практиці вітчизняної
системи освіти особлива увага приділяється когнітивним, соціально-поведінковим і цифровим навичкам
для вирішення людиною повсякденних і професійних завдань, що свідчить про те, що дані ключові
компетенції тісно пов‘язані з мисленням, гармонічною взаємодією з собою та іншими, нової грамотністю в
формуванні цілісної особистості.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ СПІЛЬНОГО ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Отримавши досвід спільного викладання англійської мови, хочеться ще раз привернути до нього
увагу, з тим щоб цей досвід набув свого продовження та розвитку, якщо й не в команді з фахівцемволонтером з Корпусу Миру (як це було минулого разу), то в якомусь іншому форматі. Адже саме наші
студенти скористалися основними вигодами від співпраці двох викладачів, отримавши можливість
спілкуватися з носієм англійської мови як на уроці, так і на щотижневих засіданнях клубу ―English Club‖,
розширити свій світогляд в рамках міжкультурної комунікації та збагатити словниковий запас. До того ж
спільне викладання англійської мови дало потужний імпульс багатьом студентам для їх подальшої
зацікавленості в предметі. Моральний та психологічний аспекти цієї співпраці є також незабутніми та
неоціненними. Тобто в нашому конкретному випадку як студенти, так і викладачі отримали велике
задоволення і користь від командної роботи.
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Водночас, цілком зрозуміло, що існує багато речей, які слід враховувати, коли два вчителя разом
навчають студентів однієї групи. Результати досліджень цієї методики не дають однозначної відповіді, чи
покращує спільне викладання засвоєння нового матеріалу, і чи всі студенти залишаються задоволеними.
Тим не менш, дані свідчать про ряд відчутних переваг для студентів, викладачів та установ, які
займаються спільним викладанням. Ми пропонуємо зробити огляд спільного викладання, узагальнити його
переваги, визначити проблеми, надати пропозиції щодо передового досвіду та рекомендації щодо
підтримки та участі в цьому процесі.
Девіс (1995) дає стисле визначення спільного викладання: «Спільне викладання – це співпраця двох
викладачів при плануванні спільних занять та проведенні курсу, яка потребує вміння домовлятися та
використовувати сильні сторони обох викладачів».
Є різні типи спільного викладання. Ось деякі найбільш поширені варіанти: • інтерактивне спільне
викладання - два викладачі одночасно присутні перед класом; • ротаційний формат спільного викладання викладачі по черзі викладають перед класом; • «один викладає, другий спостерігає» - усі викладачі, які
беруть участь у роботі, присутні на всіх заняттях, але викладає лише один. Інші вчителі можуть бути
спостерігачами, членами групи, які є ресурсом для того, хто викладає, або самі вивчати модель
викладання (Кляйн, 1990); • команда однодумців - викладачі створюють спеціальну навчальну програму з
метою впровадження максимально ефективного навчання, а також паралельно викладають два пов‘язані
між собою курси, або два незалежні курси, або ведуть дві паралельні групи студентів, яких цікавить щось
спільне. Хоча це не чисте спільне викладання, такий підхід на рівні створення спеціальних навчальних
програм може допомогти досягти деяких очікуваних вигод від спільного викладання.
Вільям Ньюелл припускає, що «потрібно враховувати, якими є потенційні учасники процесу
спільного викладання, а саме: чи відкриті вони для різних способів мислення; чи здатні вони визнати, що
чогось не знають; чи добре вони вміють слухати; чи підтримують вони нетрадиційний підхід у методиці; чи
є вони психологічно гнучкими; чи готові ризикувати; чи комфортно іншим викладачам працювати з ними
разом» (Девіс, 1995, стор.47).
Перевагами спільного викладання для викладачів є те, що викладачі навчального закладу зможуть:
• дізнатися про методику спільного викладання; • удосконалити власні навички викладання; • мати
можливості для соціалізації аспірантів і залучення їх для спільного викладання; • вийти із зони комфорту і
спробувати нові методики; • мати можливості для виконання творчих завдань; • бути поінформованими у
міждисциплінарних дослідженнях; • подивитися на сам процес викладання очима студентів; • уникнути раз
у раз повторюваного досвіду викладання соло; • інші викладачі зможуть отримати нові ідеї для
застосування у викладанні своїх дисциплін; • розробити більш чіткий погляд на відмінності між
дисциплінами; • покращити колегіальні стосунки; • виховувати взаємоповагу; • побудувати мости
взаєморозуміння між дисциплінами.
Перевагами спільного викладання для студентів є те, що спільне викладання може: • поглиблювати
аналітичні здібності учнів; • допомогти побудувати мости взаєморозуміння між викладачами та студентами;
• створити навчальні програми, більш зручні для студентів; • збільшити відчуття академічної спільноти;
• надати студентам можливість брати участь у різних наукових заходах (це особливо актуально для
маленьких містечок);
• поліпшити стосунки студентів та викладачів; • зробити заняття більш цікавими та складними через
новизну; • поліпшити результати навчання студентів, їхні відносини один з одним, комунікативні навички,
аналіз та судження та надати процесу навчання різноманітності.
Наукова дискусія щодо недоліків спільного викладання обмежена через невелику кількість
викладачів, які цим займаються. Натомість, в процесі спільного викладання перед викладачами виникають
такі проблеми: • не вистачає часу для спільної роботи; • викладачі недостатньо підготовлені до швидкої
зміни групової динаміки; • існують проблеми з заміною, коли викладач захворів; • існують територіальні та
статусні конфлікти; • одна дисципліна домінує в процесі спільного викладання; • існує проблема з
фінансуванням;
• втрачається індивідуальна самостійність викладачів.
Студенти повідомляють, що спільне викладання малоефективне, коли:
• викладачі не є гнучкими у виборі стилів навчання для різних студентів; • виникає плутанина щодо
очікувань від навчання; • існує розбіжність в оцінці.
Зазначені вище проблеми, які виникають при спільному викладанні, можуть бути подолані, якщо
викладачі впроваджують передовий досвід планування та виконання поставлених цілей, і якщо навчальні
заклади залучають найкращі практики для підтримки своїх викладачів.
Ми хочемо надати наступні поради викладачам, які працюють в команді:
• плануйте заняття разом; • знайдіть і використовуйте інформацію про спільне викладання;
• обговоріть з іншими свій досвід; • ознайомтеся зі стилями викладання один одного; • спілкуйтеся зі своїм
колегою, щоб чітко розуміти очікування кожного від спільної роботи; • плануйте стратегії, які ви
використовуєте; • відвідуйте заняття один одного; • підтримуйте один одного;
• проведіть пробні дебати; • застосовуйте загальні стандарти оцінювання;
• проведіть відкриту дискусію з питань: «Хто керує? Як будуть вирішуватися можливі конфлікти?»;
• застосовуйте різні варіанти спільного викладання в конкретних ситуаціях, щоб знайти найбільш вдалий і
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підходящий саме для цієї ситуації; • забезпечте достатній час та ресурси для успіху: спільне викладання
часто вимагає більше ресурсів, часу та планування, ніж викладання соло.
Втім, спільне викладання відбудеться тільки за умови, що навчальні заклади будуть забезпечувати
та підтримувати цей процес, якщо вони:
• створюють структури для підтримки спільного викладання; • знають про витрати та часові
обмеження; • чітко формулюють очікування педагогічного колективу від впровадження нової методики;
• визнають і докладають зусиль до поліпшення процесу спільного викладання; • є гнучкими під час
планування заходів для впровадження методики спільного викладання.
Для того, щоб переконати керівництво закладу в доцільності самої ідеї спільного викладання, треба
виконати наступне: • наведіть приклади успішної роботи в команді в навчальних спільнотах; • уникайте
(коли це можливо) змін у навчальному процесі, як тільки команда сформувалась і розпочала свою роботу;
• запропонуйте, щоб команди викладачів встановлювали графіки зустрічей заздалегідь, виберіть для
зборів зручний день та час; • знайдіть підходяще місце, де команди викладачів можуть зустрічатися.
Успішній співпраці викладачів також сприяють: • спарені заняття;
• обговорення спільних проблем; • багатосекційні семінарські курси.
Слід також зазначити, що в наших умовах фінансова складова є чи не найважливішою. Спільне
викладання може бути дорожчим, ніж сольне, оскільки для цього потрібно залучати кілька викладачів, які
потребують більше часу для викладання загальної кількості кредитних годин.
Підсумовуючи все вищезазначене, ми можемо зробити наступні висновки: успішне спільне
викладання вимагає активного втручання керівництва навчального закладу, значних витрат часу та
ресурсів викладачів та обов‘язкового ретельного планування. Тільки тоді спільне викладання зможе
покращити сам процес навчання та підвищити показники успішності студентів, надати викладачам новий
позитивний досвід та досягти цілей університетської освіти, допомагаючи учасникам процесу інтегрувати
різні дисципліни.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
(ОХОРОНА ПРАЦІ) У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Актуальність питання розвитку ініціативності майбутніх педагогів професійного навчання (охорона
праці) у процесі професійної підготовки спричинена зростанням ролі педагога в сучасному суспільстві.
Адже сучасний ринок праці вимагає фахівців високого професійного рівня. Відповідно до моделі
конкурентоспроможного фахівця він має бути підготовлений до активної творчої професійної діяльності,
вміти самостійно набувати нових знань, повинен бути ініціативним та готовим до вирішення професійних
дослідницьких задач. З удосконаленням та невпинним розвитком сучасної вищої освіти, що пов‘язано, в
свою чергу із залученням України до Болонського процесу, який призвів до якісний значних зрушень
української освітньої системи та передбачає принципово новий підхід до підготовки майбутніх фахівців,
зокрема майбутніх педагогів професійного навчання (охорона праці), які в подальшому повинні вміти
формувати в учнів всі сучасні компетенції, такі як інформативність, технологічність, ініціативність. Уже
сьогодні креативність та ініціативність стають домінуючими рисами у професійній діяльності, що зумовлює
необхідність адекватної модернізації його професійної підготовки та більш ґрунтовного вивчення проблеми
розвитку ініціативності особистості майбутнього педагога професійного навчання (охорона праці).
Основою розвитку людини як особистості виступає його власна активність [4, с. 57]. Такі риси
особистості як активність, ініціативність, творчість є поетапними рисами у навчальній діяльності, що
формують із студента самостійного дослідника.
Слід зазначити, що ініціативність почала вивчатися як спроможність особистості при створенні
експериментальних умов не тільки виконувати запропоновані експериментатором завдання, але й активно
включатися в експеримент, ставити проблеми, тобто бути інтелектуально активним – ініціативним.
Етимологічний словник дає таке поняття ініціативи (латин.) – «входжу, наставляю, починаю» [6], а у
тлумачному словнику В. Даля, ініціатива – це «начінаніє, зачінаніє, учинаніє» [4]. П. Іванов,
Д. Богоявленська, Л. Попов розглядають поняття «ініціатива» як інтелектуальну властивість особистості.
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Результати педагогічної діагностики сучасного стану готовності студентів та вчителів до ініціативної
дослідницької діяльності свідчать, що умови реального життя стимулюють підвищений інтерес до педагогічної
дослідницької підготовки учасників освітнього процесу. Згідно з нашими даними понад 85% студентів і не
менше 75% викладачів висловлюють думку про необхідність забезпечення такої підготовки.
Існують різні напрямки в обґрунтуванні сутності понять «ініціатива» й «ініціативність» у психологопедагогічних дослідженнях. Аналіз досліджень (Г. Сороки, О. Старинської, О. Трошкіна, Д. Богоявленської
та ін.), присвяченних питанням розвитку ініціативності особистості, довів, що серед дослідників немає
єдиної точки зору щодо цього поняття.
Тлумачення терміну «ініціативність» у різноманітних словниках дає можливість підійти до
визначення сутності та змісту даного поняття. У енциклопедичному словнику поняття «ініціативність» (від
франц. іnitiative, від латин. іnitium – початок) – розкривається як почин, спонукування до початку справи,
спроможність висувати нові ідеї, пропозиції і самостійно діяти» [1].
У педагогічному словнику «ініціативність – це риса особистості, що характеризується спроможністю і
схильністю до активних і самостійних дій» [5]. Отже, у педагогіці ініціативність особистості – один з
елементів гармонійного розвитку, адже зміст ініціативності полягає насамперед у тому, що людина, як
особистість, яка її виявляє, спонукається внутрішніми метою і цінностями, тому ініціативність виходить за
межі обов'язків і спрямована на вияв активності, самостійності.
Тому ініціативність особистості майбутнього вчителя технологій має такі властивості: новизна,
рідкість, незвичайність, корисність, адаптивність. Гілфорд виділяє 6 параметрів ініціативності: 1) здатність
до виявлення і постановки проблем; 2) здатність до генерації великої кількості ідей; 3) гнучкість – здатність
до продукування різноманітних ідей; 4) оригінальність – здатність відповідати на стимули нестандартно;
5) здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі; 6) спроможність вирішувати проблеми, тобто здатність
до аналізу і синтезу [2]. Теоретичні дослідження, присвячені вивченню проблеми, дозволяють назвати
різноманітні види і форми прояву ініціативності. Розгорнуту класифікацію видів ініціативності дає
М. Говоров: за спрямованістю, суспільною значимістю ініціативності: позитивна, негативна; за родом
прояву: індивідуальна, колективна (народжується в колективній діяльності); за ступенем самостійності:
цілком самостійна ініціативність; ініціативність, здатна виявлятися лише тоді, коли її підтримають інші; за
ступенем творчості: репродуктивна, творча; за мотивацією: егоїстична, а також та, що розвивається під
впливом суспільних мотивів; за багатством внутрішнього змісту: зовнішня, ініціатива у діяльності з багатим
змістом; за продуктивністю ініціативних дій: правильна ініціативна дія; поспішна, помилкова, хоча
відрізняється креативністю й оригінальністю; за стійкістю: короткочасні і тривалі дії [3]. Серед перелічених
видів ініціативності, стало відомо, що найбільшого наукового вивчення заслуговує самостійність та
творчість.
Сьогодні необхідно здійснювати якісну підготовку майбутніх вчителів технологій до прояву
ініціативності у навчально-дослідницької діяльності ВНЗ, що сприятиме ефективному вирішенню проблеми
відповідності освіти вимогам ХХІ століття, інтеграції в міжнародну та європейську системи освіти.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
Підготовка вчителів на якісно новому рівні є одним із важливих державних пріоритетів. Модернізація
системи освіти в країні ставить перед вищою школою завдання суттєвого покращення професійної
підготовки та виховання майбутніх фахівців.
Важливість підготовки висококваліфікованого педагога безпосередньо пов‘язана з одним із
пріоритетних завдань освіти – виховання в особистості відповідального ставлення як до власного здоров‘я,
так і здоров‘я оточуючих людей.
Формування навичок здорового способу життя, ціннісного ставлення до власного здоров‘я має
розпочинатися ще зі шкільних років, що потребує підготовки студентів педагогічних ЗВО до розвитку
культури здоров‘я учнів загальноосвітньої школи. Аналіз стану здоров‘я випускників шкіл, які вступають до
ЗВО, засвідчує, що мало хто з них починає своє студентське життя абсолютно здоровим. За даними
Міністерства охорони здоров‘я України, в країні близько 90% студентів мають відхилення в стані здоров‘я.
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Як свідчать показники статистичного збірника України, щорічно стан здоров‘я студентської молоді
повільно погіршується, збільшується кількість студентів, у яких виявлено хронічні хвороби різного
походження. Щороку показники стану здоров‘я молоді погіршуються в середньому на 10-15%, знижується
рівень фізичного та психічного здоров‘я, зазнають нівеляції соціально-культурні цінності фізичного
виховання. Погіршення стану здоров‘я громадян пов‘язане також із детренованістю організму, стресами,
негативним екологічним впливом, невиконанням ергономіки праці, недостатньою руховою активністю,
унаслідок чого збільшується кількість студентів, які мають відхилення в стані здоров‘я.
Вирішення цих завдань забезпечують насамперед учителі. Головну увагу слід зосередити на
підготовці нового покоління вчителів професійної освіти, які зуміють забезпечити розвиток культури
здоров‘я учнів; підвищити рівень власної загальної культури, складовою якої є культура здоров‘я;
підвищувати рівень професійної кваліфікації та соціального статусу до рівня, що відповідає їхній ролі в
суспільстві.
З огляду на зазначене, перед майбутніми фахівцями професійної освіти нині постає завдання
важливе завдання, а саме: бути готовими до оздоровчої та профілактичної роботи з учнями
загальноосвітньої школи, який здатний не лише навчати й виховувати учнів, а й розвивати в них культуру
здоров‘я.
Аналіз наукових джерел свідчить, що у вітчизняній педагогіці не надають належної уваги питанню
формування готовності майбутніх учителів до розвитку культури здоров‘я учнів, що викликає певні
труднощі в подальшій роботі вчителя з учнями загальноосвітньої школи, коли закладається фундамент
ціннісного ставлення особистості до власного здоров‘я.
У багатьох державних документах розглядаються проблеми збереження здоров‘я молоді, вказується
необхідність розробки та запровадження системи контролю за станом фізичного розвитку і здоров‘я учнів,
формування потреб у збереженні здоров‘я засобами фізичної культури та спорту, збільшення обсягу
фізичної активності (не менше ніж 5-6 годин на тиждень), утворення та функціонування спортивних клубів
при навчальних закладах, сприяння діяльності спілок фізкультурно-спортивної спрямованості, що
пов‘язана з розвитком фізичної культури і спорту [1, с. 55].
Розвиток культури здоров‘я, дбайливе ставлення до свого здоров‘я та здоров‘я майбутніх поколінь
повинно стати пріоритетним у системі освіти. Культура здоров‘я – це напрямок у педагогіці, що вивчає
теорію й розробляє практику формування, збереження й зміцнення здоров‘я людини.
На сьогоднішній день не існує єдиного визначення терміну «культура здоров‘я». У контексті
дослідження окреслене поняття розглядається як невід‘ємна складова загальної культури особистості, що
забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок з питань здоров‘я збереження, відтворення та зміцнення
здоров‘я і характеризується сформованістю мотивації на ведення здорового способу життя і ціннісного
ставлення до власного здоров‘я та здоров‘я оточуючих.
Було проведено дослідження, яке здійснювалося у формі анкетування з метою вивчення думки
професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів України, вчителів та студентів, щодо
змісту і підготовки майбутніх учителів до розвитку культури здоров‘я учнів, реалізація якої здійснюється за
допомогою професійно-прикладної підготовки.
В опитуванні взяли участь 140 респондентів (20 викладачів вищих навчальних закладів, 20 вчителів
та 100 студентів). Анкетування пройшли 35 студентів першого курсу, 35 студентів другого курсу та 30
студентів 3 курсу. Опитані студенти навчаються у Переяслав-Хмельницькому професійно-технічному
училищі.
Аналіз наукової літератури та опитування виявили цілу низку причин зростання захворюваності.
Серед основних названо велике навчальне навантаження, недотримання елементарних гігієнічних правил,
нераціональний режим дня, проблеми з харчуванням.
Науковці стверджують, що організація процесу підготовки майбутніх учителів до розвитку культури
здоров‘я учнів в основному має здійснюватися за допомогою засобів професійно-прикладної фізичної
підготовки (ППФП), як розділу програми з фізичного виховання у ЗВО. Тому наступне питання анкети було
спрямоване на визначення розуміння опитаними місця і значення ППФП у процесі підготовки майбутніх
учителів до розвитку культури здоров‘я учнів.
Проводячи дослідження і вивчаючи засоби ППФП за допомогою яких реалізується підготовка
майбутніх учителів до розвитку культури здоров‘я учнів, ми погоджуємось з результатами наукових
доробків Б. Шияна [4, с. 148], в яких він визначає, що фізичні вправи є основними засобами процесу
фізичного виховання.
Всі категорії опитаних, визначили витривалість основною якістю необхідною для професійної
підготовки майбутніх фахівців професійної освіти до розвитку культури здоров‘я школярів.
За результатами дослідження ми прийшли до висновку, що абсолютна більшість опитуваних
позитивно ставляться до фізичної культури і спорту, як складової культури здоров‘я людини, більшість
надали перевагу заняттям фізичними вправами в якості активного відпочинку.
На жаль, мало опитаних продовжують займатися активною руховою діяльністю, що підтверджує
дослідження науковців [2, с. 7-9], які зазначають, що лише 6-8% дорослого населення регулярно
займається фізичною культурою, а за соціологічними даними Українського інституту соціальних
досліджень, третина опитаних респондентів 18-28 років не займається фізкультурою і спортом.
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Основною перепоною для занять фізичними вправами відзначають відсутність часу, хоча майже всі
розуміють необхідність і значимість занять фізичною культурою і спортом. Лише 15% вчителів і 5%
студентів повністю задоволені станом власного здоров‘я.
Серед форм реалізації ППФП з метою розвитку культури здоров‘я більшість визначили академічні
навчальні заняття, а серед засобів найбільш емоційний та доступний – спортивні ігри. Позитивним є те, що
всі розуміють значення витривалості для здоров‘я людини. Більшість опитаних схиляються до практичних
методів підготовки майбутніх учителів у напрямі розвитку культури здоров‘я учнів.
Додаткові бесіди з студентами виявили їх зацікавленість проблемою розвитку культури здоров‘я
учнів загальноосвітньої школи. Серед пропозицій та рекомендацій для покращення процесу підготовки
майбутніх учителів професійного навчання до розвитку культури здоров‘я учнів слід виокремити
найважливіші: володіння навиками організації оздоровчої роботи в школі; прийомами агітаційнопропагандистської роботи для залучення учнів, батьків в систематичну турботу про здоров‘я; володіння
методами і засобами збору, узагальнення і використання інформації про необхідність здоров‘язбереження;
регулярні заняття фізичними вправами; використання міждисциплінарних зв‘язків; належне навчальнометодичне забезпечення; достатня поінформованість учнів з питань культури здоров‘я, визначення стану
здоров‘я, розвитку фізичних якостей та фізичного розвитку; знання складових здоров‘я; вміння проводити
фізкультурно-оздоровчі заходи тощо [3, с. 89 ].
Отже, особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка
повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров‘яз берігаючим, і в цьому
випадку мова йде вже не просто про стан здоров‘я сучасних студентів, а про майбутнє України.
Література:
1. Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров‘я збереження як світоглядної
орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 /
Башавець Наталія Андріївна. – Одеса, 2012. – 555 с.
2. Гримблат С. О. Здоровье сберегающие технологии в подготовке специалистов: учебно-метод. пособие
/ С. О. Гримблат, В.П. Зайцев, С. И. Крамской. – Харьков: Коллегиум, 2005. – 184 с.
3. Гусак П. М. Відповідальне ставлення до здоров‘я: теорія та технології: монографія / П. М. Гусак,
Н. В. Зимівець, В. С. Петрович; М-во освіти і науки України, Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. –
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – 219 с.
4. Чурекова Т.М. Содержание здоровье сберегающего сопровождения в системе непрерывного
образования / Т.М.Чурекова, Н.Г. Блинова, А.В. Сапего // Валеология. – 2004. – № 4. – С. 67-70.
Тетяна Матрашак
(Ізмаїл, Україна)
ПІДСИСТЕМИ ТА СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
На сучасному етапі розвитку суспільства проблеми культури в силу онтологічних чинників
висунулися в якості найважливіших у розвитку суспільного життя і набули значної гостроти, оскільки від
рівня розвитку культури населення залежить рішення багатьох соціально-економічних, політичних та інших
проблем. Проблема педагогічної культури є досить складною. Це інтегративна категорія, що являє собою
систему, складові компоненти якої недостатньо досліджені педагогічною наукою. Інтегративні процеси, що
лежать в основі сучасної науки взагалі та громадської думки зокрема, вимагають не тільки того, щоб
розглядати їх в комплексі, а й того, щоб усвідомити необхідність їх синтезу [1, c. 21].
На нашу думку, в педагогічну культуру як джерела і в той же час складові частини входять:
академічна (наукова) культура по предмету, що викладається, філософська, рефлексивно-методологічна,
методична, політична, правова, морально-етична, естетична, психологічна і соціально психологічна,
дослідницька культури, артистична виразність. Всі вони по відношенню до педагогічної культури є
видовими. Кожна з них виконує певну роль в педагогічному процесі і має певні функції. Саме в тому, що
вони є одночасно і джерелами, і складовими частинами педагогічної культури і полягає можливість їх
діалектичного «зняття» в останній [2, c. 41].
Педагогічна культура – феномен, який має власну якісну визначеність. Вона являє собою результат
безлічі конкретно-історичних і соціально-гносеологічних взаємодій. Об‘єктивною основою цих інтеграційних
процесів є цілісність суспільного буття і педагогічного процесу.
З аксіологічно-праксіологічної точки зору складовими компонентами педагогічної культури є знання,
превалювання наукової свідомості над буденним, наявність переконань, установок, відповідної їм
поведінки, а також уміння методично грамотно, дохідливо, цікаво (з елементами артистизму) донести до
учнів досліджувані проблеми. Зміст педагогічної культури нестабільний. Він знаходиться в тісному
взаємозв‘язку з функціонуванням суспільства [3, c. 1].
Особливо нестабільні ті елементи педагогічної культури, які пов‘язані із загальною культурою і
загальнолюдськими цінностями. Саме через ці складові особистість дитини адаптується до педагогічного
процесу. Процес розвитку педагогічної культури вкрай суперечливий. Школу і її проблеми не можна
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відокремити від соціально-політичної проблематики. На певних етапах історичного розвитку в суспільстві
особливої гостроти набувають суперечності між інтересами особи та інтересами суспільства, між
загальнолюдськими і класовими цінностями, між особистісно-орієнтованим і соціально орієнтованими
підходами. Все це обумовлює наявність і боротьбу в культурно-педагогічному процесі прогресивної і
реакційної (або консервативної) тенденцій. Дуже складними є взаємини педагогічної культури з ідеологією,
що зв‘язує культуру з пануючими в суспільстві соціально-економічними відносинами [4, c. 19].
Вплив на культуру в цілому ідеології панівного класу найчастіше буває негативним, а не пануючого –
позитивним, оскільки остання створює для культури можливість маневру. Це саме можна сказати і до
педагогічної культури. У зв‘язку з тим, що в суспільстві завжди домінує той чи інший класовий інтерес,
повна деідеологізація і деполітизація культури, в тому числі і педагогічної, неможливі. Однак можливе
послаблення впливу на неї ідеології і політики за посередництвом ідеологічного і політичного плюралізму і
толерантності. Оволодіння всіма вчителями школи педагогічною культурою надасть додаткові можливості
для здійснення комплексного, системного підходу до навчання і виховання молоді [5, c. 16].
Школа є соціальним інститутом, в значній мірі визначає майбутнє країни і позитивне рішення в
перспективі багатьох соціально-економічних і політичних проблем нашого суспільства можливо лише в
тому випадку, якщо рівень педагогічної культури вчителя буде піднято на належну висоту. Коротко
зупинимося на кожній з підсистем педагогічної культури.
Академічна культура. Знання вчителем основ науки – це необхідний компонент успішності
педагогічної роботи. Теоретично з цим згодні всі, однак, в практичному плані в рішенні цієї проблеми
багато складнощів. Дуже часто із закінченням ЗВО наукова підготовка педагога закінчується [6, c. 30].
Нерідко можна чути з вуст досвідченого вчителя слова: «Треба у молодих запитати. Вони недавно
закінчили інститут, у них знання свіжі ». Журнали академічного характеру з фундаментальних наук
вчителя, як правило, не читають, вони задовольняються тими крихтами наукової інформації, які містяться
в методичних журналах. Зараз, коли необхідно з метою активізації пізнавальної діяльності учнів широко
застосовувати проблемне навчання, учитель повинен знати різні точки зору, теорії, концепції,
парадигмальні підходи до тієї чи іншої наукової проблеми. За нашими спостереженнями, необхідність
підвищення рівня академічних знань і академічної культури особливо актуальна для вчителів гуманітарних
предметів, тому що саме в сфері гуманітарного знання продовжує йти зараз почалася з середини 80-х
років завзята боротьба носіїв різних концептуальних напрямів. Ми вважаємо, що вчителю вкрай необхідно
знайомитися з вмістом академічних журналів, монографій і з усіх публікованих матеріалів особливо
виділяти дискусії та «круглі столи» [7, c. 35].
Найважливішим складовим компонентом філософської культури є духовність людини. Без
теоретичного вирішення проблеми духовності (особливо світської) неможливе вироблення орієнтирів
виховного процесу та подолання того кризового стану, в якому знаходиться виховна робота в школі. Ми
вважаємо завдання формування філософської культури вчителя найважливішою в плані формування
педагогічної культури. Саме в цій площині знаходиться один з магістральних шляхів гуманізації школи.
Рефлексивно-методологічна культура. На відміну від радянського часу філософія розглядається
зараз не як наука про найбільш загальні закони розвитку природи суспільства і мислення, а як особлива
форма рефлектуючої свідомості. Тому з філософської культурою тісно пов‘язана і логічно випливає з неї
рефлексивно-методологічна культура як складового компонента педагогічної культури.
Аналітична діяльність, постійна рефлексія – неминучий супутник педагогічної діяльності людини, яка
прагне до вершин професійної майстерності. Тільки за допомогою правильної рефлексивної діяльності
вчитель зможе виявити суперечності педагогічного процесу, його об‘єктивні закономірності, сформулювати
на основі закономірностей принципи діяльності та визначити методологічні підходи.
Методологія (тобто найбільш узагальнене вчення про методи пізнання і перетворення дійсності) є
системою і носить відрізняти за ознаками раси характер. Якщо уявити наші знання про реальну дійсність у
вигляді піраміди, в основі якої лежать емпіричні знання, а на вершині її – філософсько-світоглядні знання,
то рух вгору за посередництвом інтенсивної форми синтезу від емпіричних знань до світоглядних буде йти
через приватно-наукові, а потім загальнонаукові знання. Педагогічний процес дуже складний. Тому
вчитель повинен опанувати всіма рівнями методології (на кожному рівні знань), щоб правильно підійти до
вирішення важкої ситуації. Слідом за Спінозою і Декартом ми з повною підставою методологію можемо
порівняти з ліхтарем, який в темряві освітлює дорогу подорожньому
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ОХОРОНА ПРАЦІ) В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Сучасний соціально-економічний розвиток суспільства висуває високі вимоги до підготовки
майбутніх кваліфікованих фахівців освітньої галузі, тому одним із основних завдань вищої педагогічної
школи є підготовка компетентного, конкурентоспроможного на ринку праці фахівця для роботи в сучасній
системі освіти, здатного самостійно і творчо вирішувати професійні завдання. Тому, формування
професійної компетентності майбутніх фахівців, зокрема майбутніх викладачів професійної освіти
(охорона праці) є важливим завданням педагогічної теорії і практики, оскільки у подальшому від них буде
вимагатися швидко та ефективно засвоювати та впроваджувати передові технології, вітчизняний та
зарубіжний досвід в процесі своєї професійної діяльності.
Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема формування професійної компетентності
випускників закладів вищої освіти була предметом дослідження широкого кола науковців (Н. Бібік,
Н. Беляєва, А. Вербицький, С. Гончаренко, Д. Демченко, І. Зимняя, В. Кремень, А. Маркова, О. Овчарук,
О. Пометун, Р. Чернишова та ін.), але особливої актуальності вона набула останнім часом, у
трансформаційний період нашої держави.
Модернізація вітчизняної вищої освіти пред‘являє високі вимоги до підготовки фахівців нової
генерації – компетентних, соціально мобільних, які вміють працювати в команді, здатні самостійно і творчо
вирішувати професійні завдання, впевнено діяти в нестандартних життєвих та професійних ситуаціях,
готові до міжкультурної взаємодії, мають почуття відповідальності за долю країни, за її соціальноекономічне процвітання.
Затребуваним стає викладач, здатний професійно діяти, відповідально вирішувати завдання освіти в
безупинно мінливих умовах педагогічної реальності. Зміна цілей освіти вимагає освоєння нових функцій,
змісту діяльності, прогресивних форм і технологій організації освітнього процесу. Важлива роль у
виконанні цього завдання належить саме системі професійної освіти, оскільки педагогічні кадри
насамперед будуть виконувати місію переведення системи професійної системи на якісно новий рівень. У
цьому сенсі актуальною стає проблема якісної зміни системи підготовки викладачів, яка повинна бути
зорієнтована на формування і розвиток усіх складових професійної компетентності вчителя.
Для більш повного осмислення проблеми формування професійної компетентності майбутнього
викладача професійної освіти (охорона праці) проаналізуємо основні підходи до тлумачення понять
«компетентність», «професійна компетентність». Зазначимо, що у сучасній науково-довідниковій літературі
є чимало визначень поняття «компетентність», які характеризують цей феномен з різних сторін і водночас
свідчать про відсутність єдиного підходу в його дослідженні. Зокрема, у словнику іншомовних слів термін
«компетентність» трактується, як «авторитетність, обізнаність особистості [6]». У сучасному тлумачному
психологічному словнику – як «психосоціальна якість, яка означає силу і впевненість, що виходять із
почуття власної успішності й корисності, котрі дають людині усвідомлення власної спроможності
ефективно взаємодіяти з оточенням [7]». У бізнес-словнику подано наступне визначення: «компетентність
– це знання, досвід, освіта в певній галузі діяльності [8]». В «Енциклопедії освіти» зазначається, що
«компетентність є результатом набуття компетенції, яка передбачає особистісну характеристику,
ставлення до предмета діяльності [3]». Таким чином, результати проведеного словникового аналізу
поняття «компетентність» дозволяють відокремити основні положення, притаманні його сутності: знання,
вміння, якість, здатність діяти.
У багатьох наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених поняття «компетентність»
конкретизувалося, систематизувалося, а також набувало певних характеристик залежності від напрямку
досліджуваних проблем. Проаналізуємо їх. Зокрема, дослідник В. Дьомін [2] характеризує компетентність
«як рівень умінь особистості, що відбиває ступінь відповідності певної компетенції і дозволяє діяти
конструктивно в соціальних змінних умовах». В. Безрукова [1] «компетентність» визначає, як «володіння
знаннями й уміннями, що дозволяють висловлювати професійно грамотні судження, оцінки, думки». Отже,
компетентність – це не тільки набір знань, умінь та навичок, а й якість особистості здатної до певної
діяльності, яка професійно вирішує завдання і проблеми та має високий прояв майстерності.
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У сучасній науковій літературі різноманітність підходів до тлумачення поняття «професійна
компетентність» можна пояснити багатогранністю та динамічністю цього явища. Зокрема, одним з
провідних підходів до розуміння професійної компетентності є концепція Н. Кузьміної [5], яка визначила
компетентність через систему здібностей, необхідних фахівцю. Н. Запрудський [4] професійну
компетентність розуміє, як системне явище, що включає знання, уміння, навички, професійно значущі
якості особистості, котрі забезпечують можливість виконання професійних обов‘язків певного рівня. Отже,
професійна компетентність – це якість особистості, яка володіє знаннями і вміннями зі свого фаху, готова
до їх творчого застосування, а також спрямована на постійну самоосвіту і самовдосконалення.
Таким чином, професійна компетентність майбутнього викладача професійної освіти (охорона праці)
є якістю, яка формується на певному етапі діяльності, у рамках певної соціально-професійної ситуації й на
основі індивідуально-психологічних якостей особистості та має ознаки інтегральності та системності. У
зв‘язку із цим, навчання у вищих навчальних закладах повинне орієнтувати студентів на придбання
конкретних навичок, знань і умінь, необхідних у їхній майбутній професійній діяльності.
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Гульдана Оразбек
(Жезказган, Казахстан)
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОРИЕНТАЦИИМОЛОДЕЖИ
Глобализация, возросший уровень конкуренции на рынке труда, отмирание «старых» и появление
новых профессий – это та реальность, для ориентации в которой необходимы соответствующие знания и
навыки. Как показывает опыт многих стран, предоставление качественных услуг по профессиональной
ориентации на всех уровнях образовательной системы относится к числу неотъемлемых функций
государства.
С 2015 года государство активно вовлечено в реализацию плана нации «100 конкретных шагов»,
которые соответствуют принципам 17 целей устойчивого развития ООН, принятых в 2015 году.
Обеспечение равного доступа к образованию, развитие конкурентоспособного человеческого капитала
для экономического благополучия страны, равно как и достижение высокого уровня качества высшего
образования, удовлетворяющего потребности рынка труда, выступают главными целями государственных
стратегий, Плана Нации, Программы развития образования и науки в Республике Казахстан на 2016-2019
годы. В этой связи развитие системы профессиональной ориентации в школах закладывает основу для
развития кадрового потенциала страны, приобретая первостепенное значение в формировании будущего
рынка труда
Сегодня наблюдается ужесточение требований рынка труда к уровню профессиональной
подготовленности кадров, и это привело к тому, что обществом все чаще и чаще поднимаются вопросы о
проблемах профориентации молодежи. Осознанный подход к выбору будущей специальности выступает
в качестве индикатора понимания социальной и профессиональной роли в обществе. Ярким примером
этому служит ситуация, сложившаяся в стране в августе 2016 года, когда 45 обладателей «Алтын Белгі»
остались без образовательного гранта, в связи с тем, что выбрали специальности, на которые был
размещен незначительный госзаказ.
За последнее время в республике наибольшее количество государственных образовательных
грантов приходится на технические и технологические специальности, особо востребованные на рынке
труда и необходимые для экономики страны, например, в таких сферах, как транспортная техника,
строительство, радиотехника, электроника, телекоммуникации, нанотехнологии и многие другие.
Во время беседы, проведенной с родителями, которые вместе с детьми пришли в приемную
комиссию, преподаватели кафедры педагогики и психологии выяснили, что родители и их дети не
владеют информацией о текущих потребностях рынка, не знают, какие профессии пользуются спросом
сегодня, а какие будут востребованы через 10-15 лет. Это результат неразвитой профориентационной
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системы – многие выпускники школ обладают весьма ограниченными представлениями о рынках
образовательных услуг и труда. Сегодня ученики выпускных классов школ РК (9-11 классы) остро
нуждаются в получении полной информации о предлагаемых профессиях, в опытной помощи по выбору
профессии в соответствии с индивидуальными навыками, способностями и предпочтениями.
В этом направлении нами были изучены пути профессионального консультирования в школах США,
где учащиеся охвачены консультированием на протяжении всего обучения. Профконсультанты знакомят
учащихся с профессиональными и карьерными возможностями; оказывают помощь в поиске информации
о содержании профессий и требованиях к ним; координируют работу школьных учителей по
профориентации; консультируют родителей в вопросах развития интересов и склонностей их детей;
готовят выпускников школ к поступлению в колледж или университет; разрабатывают карьерное
портфолио ученика, содержащее результаты тестирования, примеры выполненных работ, резюме и
рекомендательные письма для потенциального работодателя. Наиболее значительное влияние на
профессиональное самоопределение американских выпускников оказывает разработанная в 1998 г.
информационная база данных профессий (Occupational Outlook Handbook). На этом ресурсе
представлены следующие сведения о профессиях: содержание деятельности, условия работы,
квалификационные требования, требования к профессиональным качествам, минимальный уровень
профессионального образования, а также средняя заработная плата в год (Occupational Outlook).
Вопросы профессиональной ориентации учащихся актуальны, так как труд является основой
человеческого и гражданского общества. Жизнь человека с детства проходит в контексте приобщения его
к трудовой деятельности. Первые трудовые навыки ребенка формируются в детском саду и семье на
основе принципов: от простого к сложному, от малоэффективного к эффективному. Трудовое воспитание
и выбор профессии связаны с возможностями каждого гражданина, на основе знакомства и наблюдений
за разными видами профессиональной деятельности, чтобы осуществить выбор наилучшей для себя
профессии. Ибо основная цель профессиональной ориентации молодежи направлена на на оказание
помощи в правильном выборе профессии.
Нынешний этап общественного развития связан с внедрением комплексного подхода в разрешении
проблем профессиональной ориентации обучающихся, который предполагает сочетание вопросов
социально-экономического, психофизического и психолого-педагогического характера.
Социально-экономический подход связан с проведением анализа потребностей общества в
многочисленной области профессий, с выявлением их перспектив развития в контексте общего объема
трудовых ресурсов. Но, помимо этого, необходима организация трудовой деятельности на основе всех
потенциальных возможностей каждого гражданина общества, на основе имеющихся у него способностей.
С целью выяснения уровня знаний о выборе профессии нами было проведено анкетирование учащихся
общеобразовательных школ №22 и №4 г. Жезказгана, целью которого явилось выявление уровня знаний
учащихся 9-х классов о сути и специфике выбираемой профессии. Были заданы следующие вопросы:
1.Выбрал ли ты будущую профессию? 2. Какие знания необходимы для выбранной профессии? 3. В чем
заключается суть и специфика выбранной профессии? 4. Насколько востребована выбранная профессия.
Результаты анкетирования: на первый вопрос из 248 учеников 9-го класса утвердительно ответило 144
учащихся, что составило 60%. После проведения нами бесед и консультаций уровень учащихся,
сделавших выбор, возрос до 186 учащихся, что составило 75% от общего числа учащихся. Оставшиеся 62
ученика так и не определились с выбором профессии до конца учебного года.
Таблица 1
Динамика роста ответов учащихся на заданные вопросы
Всего
248 уч-ся
100%

до бесед и консультаций
144 уч-ся
60%

после бесед и консультаций
186 уч-ся
75%

Итак, современное производство и промышленности уже давно отошли от «узкой» специализации к
интегративному характеру профессиональной деятельности и требуют прихода на рабочие места
компетентных и квалифицированных работников. Профессиональность специалиста, его способность к
конкуренции за рабочее место, к переквалификации, а при определенных обстоятельствах даже к смене
профессии должны формироваться еще в школе в ходе профориентационной работы. Выпускников
школы следует убеждать в том, что без высокого профессионализма в рыночных условиях специалистам
не выжить. Рассматривать проблемы профессионального самоопределения только в рамках
профориентации недостаточно, поскольку оно является составной частью целостного жизненного
самоопределения. Необходимо помогать школьникам развивать творческое отношение к делу, умение
обдумывать и осмысливать свои действия и поступки, критически оценивать их, слушать и быть
услышанным и т.п., что должно поставить основу образования. Это длительный процесс, в котором
происходит согласование между личным и общественным, между правами и обязанностями, между
незначительным и важным, и этот процесс продолжается на протяжении всего жизненного и трудового
пути.
Необходимость высокого уровня профессиональной подготовки кадров в современных условиях,
связанного с высокотехнологическим производством, обосновывает актуальность проблемы
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профессиональной ориентации молодежи, ибо профессиональные желания подавляющей части
выпускников, как правило, не приведены в соответствие с потребностями экономики в кадрах
соответствующей профессии. В контексте современных рыночных отношений кардинально
трансформируются характер и цели трудовой деятельности в виде: возрастания его интенсивности,
усиления напряженности, необходимости подготовки компетентных специалистов, способных к
осуществлению функциональной адаптации в многообразных областях деятельности, умения
самостоятельного проектирования и реализации своих образовательных и профессиональных ценностей,
необходимости саморазвития на протяжении всей жизни. В этом контексте выдвигается необходимость
рассмотрения профориентации молодежи не только как педагогической проблемы, но и как социальной.
Сущность профориентации как социальной проблемы выявляет себя в требовании ликвидации
противоречий между объективно реальными вызовами рынка труда, связанных с организацией баланса в
кадровой структуре и традиционными субъектными профессиональными взглядами молодежи,
неадекватных современным условиям.
На основании вышеизложенного следует отметить, что, современной школе требуется
акцентировать внимание на организации работы в сфере целенаправленной профориентационной
работы с молодежью и школьниками, опирающейся на глубокое понимание существующей системы
ведущих компонентов, которые определяют процесс возникновения потребностей, связанных с
профессиональными намерениями и готовностью личности к трудовой профессиональной деятельности.
Современный этап в развитии системы профориентации должен быть связан с обеспечением
координации действий государственных органов, ряда социальных институтов, таких как школа, семья,
органы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и других
институтов, которые участвуют в ее реализации, с непрерывным и своевременным решением
организационно-управленческих вопросов в области профориентации, с комплексным проектированием
воздействий профориентационного характера на личность учащегося, с осуществлением учета
социально-экономического прогноза. Подготовка в выборе профессиональной сферы имеет огромное
значение, ибо составляет неотъемлемую часть в разностороннем развитии личности, и ее необходимо
понимать в русле единства и взаимодействия с аспектами нравственного, трудового, интеллектуального,
политического, эстетического и физического развития личности, то есть в целостной системе учебновоспитательного процесса.
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ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
Реалізація завдань виховання у студентських групах здійснюється через інститут кураторів.
Діяльність куратора спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки,
формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей
майбутнього фахівця.
Куратор (лат. curator від curare – піклуватися) організує систему відносин через різноманітні види
виховної діяльності академічної групи, створює умови для індивідуального самовиразу кожного студента і
розвитку кожної особистості. Робота кураторів націлена на вирішення одного з важливих завдань вищої
школи – сприяти становленню суспільної позиції та моральному самовизначенню особистості студента.
Кураторство є одним з головних стратегічних напрямків виховної роботи у вищому навчальному
закладі. Робота кураторів включає в себе, перш за все, створення виховного середовища для соціальної
адаптації студентів-першокурсників, залучення до корпоративної культури.
На посаду куратора академічної групи призначається провідний спеціаліст, досвідчений педагог з
урахуванням профілю підготовки фахівців та специфіки діяльності факультету, стажу викладацької роботи
у вищому навчальному закладі. Обовʼязковою умовою його перебування на цій посаді є викладання
лекційного курсу чи ведення семінарсько-практичних занять в академічній групі. Діяльність куратора
здійснюється на підставі Статуту закладу, Концепції виховної роботи з огляду на особливості й традиції
закладу. Діяльність куратора визначається планом виховної роботи, розробленим на навчальний семестр,
рік згідно з перспективним та річним плануванням вищого навчального закладу. Адміністративно куратор
академічної групи підпорядкований заступнику декана факультету і погоджує свою діяльність з деканом та
завідувачами кафедр.
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Куратор академічної групи виконує аналітичну, організаторську та соціальну функції (О. Дубасенюк).
Аналітична функція передбачає планування та організацію виховної роботи з урахуванням
міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їх
інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов життя, стану здоровя,
результатів навчання тощо. Організаторська функція полягає у залученні студентів до різних видів
діяльності: пізнавальної, суспільно корисної, ціннісно-орієнтаційної, художньої та ін. Вона забезпечує
також, надання необхідної допомоги студентському самоврядуванню, творчим групам, радам тощо.
Функція соціалізації реалізується у гуманістично орієнтованій взаємодії «педагог – студент». Куратор
академічної групи допомагає вихованцю в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм,
цінностей, дотриманні засад духовного повноцінного буття. Він бере на себе місію старшого колеги в
ʼ
оволодінні студентом позитивними соціальними ролями. Водночас сам куратор виступає суб єктом
соціалізації, оскільки переймає та переосмислює соціальний досвід, носієм якого є студентство.
Діяльність куратора потребує високого рівня культури, належної психолого-педагогічної підготовки,
відданості педагогічній справі. Лише за такої умови він зможе формувати особистість студента.
Куратор працює з академічною групою впродовж усього навчання, тобто 5–7 років. Тому в його
діяльності простежується певна етапність (А. Наумчук).
1. Діяльність куратора на першому курсі (адаптаційний період). Це етап формування
пристосувальних механізмів у студентів-першокурсників, активізації психічних процесів як відповідної
реакції організму на нові умови, створення умов для сприйняття студентом нової соціальної ролі. Куратор
насамперед вивчає схильності, здібності, інтереси та нахили студентів, щоб педагогічно доцільно залучати
їх до активної навчально-виховної, громадської, трудової та фахової діяльності, формує первинний
колектив академічної групи, виробляє у студентів навички самостійного розвязання різних проблем.
Форми і методи виховного впливу куратор обирає на власний розсуд, які вважає найефективнішими.
Найпоширенішими є відверті бесіди зі студентами на різноманітну тематику, метою яких є зближення
студентів.
Ефективним виховним заходом на цьому етапі є зустріч з батьками. Вона дає поштовх студентам до
активної, відповідальної праці, є своєрідним звітом про вміння організувати себе, свій побут, відпочинок,
навчання, вміння планувати свій час, сформованість умінь та навичок навчальної праці.
Досвід свідчить, що тільки дружнє ставлення до студентів сприяє формуванню хороших стосунків з
ними. Водночас куратор повинен бути вимогливим, особливо щодо успішності. Від того, наскільки
ефективно працює куратор протягом кількох перших місяців навчання, залежить успішність студентів у
майбутньому.
2. Закріплення навичок саморегуляції студента в процесі адаптаційного періоду. Куратор
покликаний надавати допомогу в організації режиму студента; зясовувати проблеми, повязані з
побутовими умовами; координувати участь студентів у різноманітних видах діяльності; активізувати
діяльність студентського самоврядування. Важливо також формувати у студентів відповідальне ставлення
до виконання своїх навчальних і громадських обовʼязків, розвивати навички самоосвіти, самоорганізації,
самодисципліни, самоконтролю і самовиховання.
На цьому етапі необхідно зміцнити звязки навчання студентів з виробництвом, виховувати в них
готовність до постійного вдосконалення фахової майстерності. Ці завдання передбачають певні методи
роботи. Ефективними є зустрічі з досвідченими фахівцями та керівниками підприємств, установ,
організацій, де в майбутньому працюватимуть студенти. На першому курсі такі зустрічі організовують з
метою загального ознайомлення студентів з особливостями роботи виробництва. На наступних курсах її
спрямовують на те, щоб кожен студент замислювався над тим, яким він стане фахівцем.
3. Стійка адаптація. На цьому етапі закріплюються знання, уміння і навички самовиховання,
стабілізується успішність, зростає рівень самостійності, активності в науково-дослідній та громадській
роботі, самоорганізації вільного часу тощо. У цей період студентський колектив уже сформувався і
згуртувався, тому робота куратора полягає в організації колективної діяльності усіх членів групи
(проведення екскурсій, походів тощо).
4. Післяадаптаційний етап. У процесі навчально-виховної роботи формуються вміння та навички
самоосвітньої діяльності, намагання професійно самовдосконалюватися. Оскільки зявляються нові
джерела виховного впливу на студентську молодь, куратору слід тримати в полі зору всю життєдіяльність
академічної групи, вникати в усі процеси, які відбуваються у молодіжному середовищі, аналізувати,
оцінювати потік інформації і спрямовувати її у потрібному напрямі.
У своїй діяльності куратори використовують різноманітні методи і форми виховної роботи. Це
щотижневі виховні години, які включаються до розкладу академічних занять, а викладачеві – до
індивідуального плану роботи; бесіди за «круглим столом», дискусійні клуби, інші заходи виховного впливу
в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходи
історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний
перегляд кінофільмів та вистав і їх обговорення; індивідуальна виховна робота зі студентами з
урахуванням їх особливостей.
Щоденна робота куратора є аналізом ситуацій, що постійно виникають, розвязанням педагогічних
завдань, джерела яких – відносини в групі, ставлення студентів до навчання, праці, професії, колективні та
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особистісні інтереси; спеціальна робота куратора і активу, куратора і групи; педагогічне керівництво і
розвиток самостійності студентського самоврядування та ін.
Ефективність виховної роботи куратора академічної групи значною мірою визначається її
плануванням. Воно має бути чітким і цілеспрямованим, що дасть змогу уникнути багатьох помилок та
негативних явищ у студентській групі. План виховної роботи передбачає реалізацію конкретних цілей і
завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку і потребує врахування потреб,
інтересів, індивідуальних особливостей кожного студента, співтворчості педагогів та студентів в організації
виховної роботи, обґрунтованості виховних заходів тощо.
У своїй діяльності куратор досягає бажаних результатів за умови, якщо займає стосовно майбутніх
спеціалістів позицію старшого колеги, володіє необхідним стилем спілкування зі своїми вихованцями, який
допомагає йому переконувати, а не карати, радити, а не диктувати, уважно вислуховувати студентів,
підтримувати і пропагувати цінне, що є в їхніх пропозиціях, тактовно застерігати від можливих помилок,
виявляючи турботу про формування у них позитивних якостей і подолання недоліків.
Виховна ефективність досягається куратором за умови цілісного педагогічного процесу з
урахуванням психолого-педагогічних особливостей переміщення із сфери зовнішніх впливів у сферу
внутрішніх стимулів діяльності, коли виховання на кожному етапі розвитку особистості студента
переростає у його самовиховання.
Зрозуміло, що вся система роботи куратора академічної групи з формування соціальної
відповідальності у майбутніх учителів залежить від його особистості. Він має бути ідеалом, взірцем
моральної досконалості, носієм знань, досвіду. Втілюючи найкращі здобутки педагогічної науки, куратор
повинен поєднувати в собі високу культуру, педагогічні здібності, майстерність і професіоналізм.
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ВИХОВНА РОБОТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ
Виховний процес у коледжі є важливим фактором професійного становлення майбутнього
спеціаліста, оскільки трансформує зовнішні виховні впливи у внутрішні, формуючи, відповідно, мотиви,
установки, орієнтації особистості. Тому, актуальним є дослідження організації виховної діяльності у ВНЗ, її
органічного поєднання з навчальним процесом та визначення специфіки її реалізації.
Виховна робота у навчальному закладі є складним, багатогранним процесом, у якому взаємодіють
на партнерських засадах викладачі і студенти. Ця робота ґрунтується на принципах добровільності,
креативності, активності, диференціації. Важливу роль в організації ефективної виховної роботи у коледжі
відіграють особистість педагога, його професійна майстерність; інтеграція навчальної та позааудиторної
роботи; системність, цілеспрямованість і активність самих студентів; особлива роль у виховній роботі
належить куратору студентської групи.
Сучасний етап розвитку українського суспільства вимагає підготовки високопрофесійних, моральних,
творчих, інтелігентних випускників вищих навчальних закладів. Отже, виховання у вищій школі повинно
мати цілісний характер, органічно поєднуватися з навчальним процесом, бути творчим, орієнтуючись на
проблеми, пов‘язані зі специфікою освітнього закладу та регіону, в якому він розміщений.
До причин, що визначають актуальність цього дослідження, належить і загальна соціальна ситуація,
яка негативно впливає на розвиток сучасної молоді; поява якісно нових вимог з боку суспільства до
особистості; розмитість і девальвація системи традиційних цінностей.
Виховання студентської молоді, яка через кілька років стане ядром української інтелігенції, потребує
особливої уваги. Майбутнє нашого народу залежить від змісту цінностей, що закладаються у світоглядні
орієнтири молодих людей, та від того, якою мірою духовність стане основою їх життя.
Необхідно виховувати людей, які володіють особистою гідністю, які люблять правду і мир. Якщо
освіта спрямована на примноження людських знань і, отже, на збільшення ерудиції, то виховний процес
розвиває розум людини, привчає її до синтезу і аналізу, слугує облагородженню душевних почуттів і
зміцненню волі.
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Отже, основними напрямами виховної роботи у вищому навчальному закладі є: формування
наукового світогляду; громадянське та патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання;
художньо-естетичне, трудове, фізичне виховання; екологічне виховання; професійно-педагогічне
виховання.
Зрозуміло, що сьогоднішній випускник вищої школи має бути людиною вихованою: вміти поводитися,
гідно триматися в суспільстві, мати гарні манери. Вихована людина має бути насамперед моральною. А
тому навчання у коледжі повинно мати не лише освітню орієнтацію, а й обов‘язкову виховну
спрямованість. Саме виховна робота покликана формувати в студентів високу культуру, гуманістичний і
демократичний світогляд, високі моральні якості, виховувати їх громадянами - патріотами, інтелігентами,
творчими й цілеспрямованими спеціалістами.
В системі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах має тривати процес
реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською
молоддю варто використовувати різні форми: безпосередню навчальну, виробничу діяльність, участь у
громадських справах, поводження в побуті. Дбаючи про створення оптимальних умов для виховної роботи,
не варто виносити завдання виховання за межі навчального процесу. Треба зважати на дієвість і
впливовість великого спектра форм діяльності, які сприяють формуванню креативної особистості. Це
навчальні заняття (лекції, семінари, практичні заняття), практична підготовка (різного роду навчальні,
виробничі практики), наукові гуртки, екскурсії, походи, різноманітні форми і види суспільно корисної праці,
волонтерська діяльність, студентське самоврядування.
Практика переконливо доводить, що всі студенти на добровільних засадах мають бути охоплені
різними формами і видами діяльності поза межами суто навчальної роботи, з огляду на їхні індивідуальні
потреби, які є джерелом формування мотивів діяльності особистості. Найбільш ефективними є
інтерактивні технології виховної роботи. Організація виховної роботи зі студентською молоддю має бути
системною і цілеспрямованою. Отже, у виховній роботі немає дрібниць. А. Макаренко наголошував:
«Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше - люди; виховання відбувається на кожному
квадратному метрі педагогічної території».
У вищому навчальному закладі повинно бути створено сприятливе навчально-виховне середовище
для успішної реалізації виховного процесу. Тому естетичне оформлення й утримання навчальних
приміщень закладу, території, гуртожитків – це важливий засіб виховання загальнолюдської і професійної
культури майбутніх фахівців.
Особливу роль у процесі особистісного становлення студентської молоді відіграє особистість
педагога. Ще К.Ушинський свого часу зазначав, що тільки особистість може впливати на розвиток і
визначення особистості, тільки характером можна виховати характер. Педагог своєю особистістю впливає
на формування у студентів певних компонентів загальнолюдської і професійної культури. У вихованні все
має базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки із живого джерела
людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був
придуманий, не може замінити особистості у справі виховання. Партнерські відносини викладача і
студентів, педагогічний такт і професійна культура викладача, культура спілкування педагогів зі
студентами та колегами має бути зразком, школою для вихованців.
Особливе місце в організації виховного процесу вищої школи належить розв‘язанню завдань
професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги до обраної спеціальності,
вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.
Виховна робота зі студентством – це процес творчий, зорієнтований на суспільні проблеми. В ідеальній
перспективі вищі заклади освіти мають стати школою саморозвитку, самоуправління, самодисципліни,
свідомої відповідальності, співробітництва й творчості викладача й студента.
Важливим виховним чинником для студентської молоді є література, мистецтво, організоване
дозвілля. Однак серйозне занепокоєння викликає зниження інтересу молоді до художньої літератури,
театру, невміння організувати активне й змістовне дозвілля. Це пояснюється не тільки недостатнім
розвитком естетичних потреб молоді, а й тим, що певною мірою зникає інфраструктура, яка створювалася
в Україні десятиріччями. Музеї, картинні галереї, концертні зали і театри стали фінансово не доступними
для більшості студентів. З огляду на це, актуальним видається створення належних умов для розвитку та
задоволення культурних потреб студентів, що є на сьогодні надзвичайно важливим завданням
адміністрації ВНЗ і органів студентського самоврядування.
Виховна робота зі студентами - справа творча, що потребує великої віддачі й відповідальності як із
боку викладачів, усього педагогічного колективу вищої школи, так і від студентів. Мета виховної роботи створити колектив у студентській групі, наслідком такої роботи є набуття молодою людиною соціального
досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток
індивідуальних якостей особистості.
Результатом виховної роботи у вищій школі є партнерство викладачів та студентів, їхня взаємодія,
успішність у навчанні, достатній рівень вихованості студентів. Під вихованістю ми розуміємо комплексну
властивість особистості, яка характеризується насамперед наявністю і достатнім рівнем сформованості в
неї суспільно значущих якостей. Вихованість студентської молоді виявляється постійно в повсякденній
поведінці, у конкретних вчинках і справах. Будучи складною властивістю особистості, вихованість інтегрує
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загальну культуру поведінки людини. Система виховної роботи спирається на національну ідею і водночас
орієнтується на полікультурне виховання, яке лежить в основі сучасної концепції глобальної освіти.
Література:
1. Гончаренко С.У. Методика як наука / С.У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і
практика. - 2001. - Вип.. 1. - с 86-95.
2. Мельничук Д. Вища аграрна освіта: нові підходи / Д. Мельничук // Аграрна наука і освіта. – 2004. –
Том 5. – № 3–4. – С. 5–19.
3. Галузяк В.М. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. – Вінниця,
2001. – 200 с.
Олена Пінтійська
(Ізмаїл, Україна)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ІНФОРМАТИКИ
Суспільству, як світовому, так і українському, потрібні висококваліфіковані, конкурентоспроможні
фахівці, яким притаманна компетентність, прагматична завзятість, здібність до ризику та прийняття
незалежних вирішень, тобто особи, підготовлені до роботи як професійно, так і індивідуально-особистісно.
Для успішної діяльності фахівця будь-якої сфери цінуються такі якості, як: пошукова активність, соціальна
відповідальність, організованість, практична спрямованість, вольова наполегливість. [1]. Питання
готовності до професійної діяльності фахівця є важливою психолого-педагогічною проблемою, що
потребує детального теоретичного аналізу та практичного дослідження.
Якість і ефективність педагогічної діяльності залежать від багатьох факторів, одним з яких є
професійна готовність педагога, яка розглядається як первинне, обов'язкова умова і передумова успішного
виконання будь-якого виду діяльності.
Поняття готовності розглядається з різних точок зору. Під готовністю розуміється певний рівень
розвитку особистості, тимчасовий ситуативний стан, відношення, механізм регуляції діяльності, особливий
тривалий або короткочасний психічний стан, концентрація сил особистості, спрямованих на здійснення
певних дій. Готовність може бути інтерпретована на рівні ціннісних орієнтаціях, це і якість, і стан, і
динамічний процес.
З нашої точки зору, особливої уваги вимагає урахування сучасних тенденцій у системі освіти,
здатних забезпечувати вільний доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та будь-якому місці,
регулярний моніторинг успіхів школярів [2].
Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційної складової сучасної загальної освіти
підтверджено реалізацією таких національних проектів як проект з подолання освітньої нерівності
«Відкритий світ».
Сучасний освітній процес, як нова парадигма розглядає пріоритетну орієнтацію на зацікавлення
індивіда, достеменні нинішнім тенденціям громадського росту. Оновлена науково-педагогічна
методологічна парадигма спрямована на реалізацію активних форм взаємодії вчителя і учнів, педагогіку
співробітництва, розвиток критичного мислення як учнів, так і прийдешніх педагогів [4].
Наявність концептуально відмінних поглядів щодо досліджування напрямку інформатики,
забезпеченість шкіл не рівними можливостями у використанні комп‘ютерних засобів.,це приводить Нажаль,
виникають проблем, пов‘язані, по-перше, з задумом наповнення шкільного курсу інформатики, а по-друге,
з конструкцію систем консеквентної підготовки фахівців з інформатики [5, с. 95-98]. Сьогодні методична
система підготовки вчителя інформатики до виконання професійних обов‘язків перебуває на рівні
Підготовка висококваліфікованого фахівця в області інформатики у закладах вищої освіти, на думку
науковців, повинна відбуватися на рівні, який би забезпечував його здатність до реалізації на практиці
вищезазначених завдань. Якісна професійна підготовка вчителів інформатики повинна забезпечуватися
сформованими психолого-педагогічними умовами, що допомагають докладному розвитку майбутнього
вчителя, удосконаленню його професійної майстерності.
Американський науковець М. Ноулз, вбачав одним із головних завдань у сфері вищої професійної
освіти, у виробленні компетентних фахівців, які могли б застосовувати власні знання у змінних умовах.
Інформатика на практиці довела ефективність та доцільність використання нових форм і методів
навчання (метод навчальних проектів тощо), спрямованих на реалізацію особистісно-зорієнтованого
підходу до освітнього процесу, демократизації та гуманізації освіти. [3]
Тому зростають вимоги до власних і професійно-значущих якостей фахівця, що відображають
фахову компетентність, забезпечують конкурентоспроможність на ринку праці, допомагають у фаховій
самоосвіті та зростанню кар‘єрній сходинці.
Р.В. Моцик розглядає формування готовності майбутніх учителів початкових класів використовувати
персональний комп‘ютер як засіб навчальної діяльності, Л. М. Прудка здійснила обґрунтування
формування інтегративної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності.
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Професійна готовність – складне психологічне, особистісне утворення, активний діяльнісний стан
особистості, певна складна її якість, що включає систему інтегрованих властивостей. Відповідно, такою
готовністю регулюється професійна діяльність фахівця, забезпечується ефективність.(В. Ю. Стрельніков)
Аналізуючи представлені вище роботи, вважаємо, що професійна готовність визначається як
закономірний цілеспрямований результат визначеної спеціальної професійної підготовки спеціалістів.
Відповідно, такою готовністю регулюється професійна діяльність спеціаліста, забезпечується її
ефективність.
В. Сластьоніна у своїх наукових пошуках виділяє науково-теоретичну, практичну, психологічну,
психофізіологічну та фізичну готовність [7], О. Усатої (особистісна, наукова та теоретична, практична
готовність) можна виділити основні психолого-педагогічні проблеми готовності вчителя інформатики до
фахового функціонування.
1. Проблема психологічної готовності – це направленості на діяльність вчителя, фронтальна
психологічна стабільність, доброзичливе ставлення до усіх учасників освітнього процесу; фізикоматематичного змісту у викладання інформатики без зниження продуктивності праці.
2. Питання науково-теоретичної готовності – це наявність відповідного навантаження психологопедагогічних, суспільно-політичних та методичних знань, організація дослідницької, проектної діяльності
учнів; знання інноваційних технологій, підходів та способів навчання
3. Проблема практичної готовності – це наявність сформованих на відповідному рівні професійних
компетентностей ефективної діяльності педагога з інформатики; вміння узагальнювати світовий та
особистий дослід впровадження інноваційних методик викладання та навчання; здатність використовувати
та підшукувати визначені методи та засоби навчання; вправно й популярно анонсувати знання, підбір
необхідного теоретичного та практичного матеріалу.
4. Проблема готовності до використання та підтримки навчально-методичного та матеріальнотехнічного забезпечення кабінету інформатики – здійснювати аналіз функцій кабінету інформатики, його
завантаженості; слідкувати, щоб оформлення кабінету інформатики відповідало його призначенню;
підтримувати забезпеченість дидактичними і роздавальними матеріалами в достатньому рівні;
завантажувати та використовувати оновлене ліцензійне програмне забезпечення. [2]
На сучасному етапі розвитку інформаційне суспільство вносить свої зміни в усі сфери підготовки
компетентності майбутніх педагогів у галузі інформатики. Одна із головних проблем постала перед вищою
освітою – підготовка кваліфікованого випускника до професійної діяльності в інформаційному суспільстві.
Для вирішення цього питання необхідно сформувати компетентності здобувачів вищої освіти у сфері
інформатики, нинішньої інформаційної технологій і комп'ютерного «заліза».
Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел знань,
підвищують ефективність до самостійної роботи та дають нові можливості для закріплення фахових знань.
Компетентність викладача визначає суспільно визначений перелік знань, умінь, навичок, завдяки яким
викладач може здійснювати складні поліфункціональні, надпредметні види діяльності.
Актуальною залишається проблема дослідження завдань та перспектив розвитку системи вищої
освіти, а також вивчення можливостей та обмежень застосування в ній когнітивних технологій
Бурхливий розвиток нейронаук, когнітивної психології та інших дисциплін, що належать до сфери
когнітивістики, суттєво збагатили педагогіку та освітню сферу в цілому відомостями про те, яким чином
людина отримує нові знання.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
В умовах реформування освіти і соціально-економічних змін, що відбуваються в суспільстві,
особливої уваги потребує початкова ланка системи освіти. Початкова школа є фундаментом для
формування інтелектуальних і загальнонавчальних навичок дитини, формування пізнавальної активності,
розвитку самостійності. Саме молодша школа впливає на весь подальший характер взаємовідносин
школяра з освітнім середовищем і суспільством. Таким чином, вивчення психолого-педагогічних
особливостей та передумов морального виховання молодших школярів – дуже важливе й актуальне
питання сьогодення, що потребує ретельного дослідження.
Моральні уявлення молодших школярів – це узагальнений образ про добро, зло, любов, красу,
розуміння і прояв доброзичливості, емоційно-моральної чуйності, співпереживання, почуттів до інших
людей. До цього ж поняття відноситься здатність молодшого школяра формулювати власні моральні
зобов‘язання, здійснювати моральний самоконтроль, вимагати від себе виконання моральних норм,
давати моральну оцінку своїм і чужим вчинкам [1, с. 21].
Проблемі морального виховання дітей різного віку присвячено чимало праць як вітчизняних, так і
зарубіжних дослідників (В. Андрущенко, Н. Балік, І. Бех, І. Булах, Ю. Валькман, Г. Гуревич, А. Гуржій,
А. Єршов, В. Монахов, Ю. Рамський, та ін.). Вчені доводять, що виховання моральності має починатися з
формування відповідних уявлень. При формуванні моральних уявлень відбувається зміна особистості
дитини під впливом зовнішніх впливів, саморозвиток, самоактуалізація особистості дитини [6, с. 111].
Зрозуміло, що моральне виховання, як виховання вищих почуттів, не може бути здійснено в
ранньому дитинстві у всьому обсязі. Разом з тим розвиток почуттів може бути розпочато вже в ранньому
віці. За загальноприйнятою віковою періодизацією, період життя дітей від шести до 10 (11) років
називається молодшим шкільним віком. Молодший шкільний вік – це початок шкільного життя. У цей
період у школяра з‘являється його внутрішня позиція, навчальна мотивація, він знайомиться зі шкільним
життям, починає почувати себе повноцінним учасником освітнього процесу. Провідною діяльністю стає
навчальна. На цьому етапі у дитини активно розвивається теоретичне мислення. Вона отримує нові
знання, вміння, навички, які утворюють необхідну базу для подальшого навчання. Керованою повинна бути
не тільки зовнішня поведінка, але і розумова діяльність дитини: увага, пам‘ять, мислення [7].
Дитині необхідно вміти спостерігати, слухати, запам‘ятовувати, домагатися виконання поставленого
вчителем завдання. І.П. Підласий підкреслює, що учні молодших класів не можуть ще повноцінно
управляти своєю увагою і часто відволікаються на зовнішні подразники. У них переважає мимовільна
увага. Тому навчальний процес в початковій школі повинен бути націлений не тільки на навчання, але ще і
на виховання уваги школяра. Шкільне життя вимагає від дитини постійних вправ на довільну увагу,
вольових зусиль для зосередження. Цей вік є продуктивним для розвитку логічного мислення і розумової
діяльності [4, с. 211].
В.Марценюк вважає, що молодші школярі відрізняються гостротою і свіжістю сприйняття, з
величезним інтересом сприймають навколишнє середовище і все нове. У молодшому шкільному віці
розвинена мимовільна увага, яка стає особливо концентрованою і стійкою, якщо навчальний матеріал
відрізняється наочністю, а яскравість викликає у школярів емоційне ставлення [3, с.143].
Від того, наскільки вчитель може сконцентрувати увагу учня, залежить чітке сприйняття матеріалу,
його розуміння і швидке засвоєння знань. Організувати увагу школярів на уроці - значить направити їх
свідомість на зміст навчальної діяльності, включити в дію, змусити думати. Таким чином, необхідна
активізація як довільної, так і мимовільної уваги.
Дослідження психологів показали, що при різній організації навчального процесу, в залежності від
різної методики і форм викладання, можна отримати абсолютно різні характеристики мислення дітей
молодшого шкільного віку. На думку сучасних психологів, все це визначає необхідність розробки нових
методів навчання, приділяючи максимальну увагу саме моральному аспекту виховання школярів [2, с. 2].
Формування моральних уявлень молодшого школяра відбувається з урахуванням вікових,
природних і індивідуальних особливостей дитини. Виділяють наступні вікові особливості молодшого
шкільного віку при формуванні моральних уявлень:
1. Підвищена сприйнятливість до засвоєння моральних правил і норм.
У дітей спостерігається готовність слідувати моральним нормам поведінки. У той же час молодший
школяр легко піддається як хорошому, так і поганому впливу. Це дозволяє своєчасно закласти моральний
фундамент розвитку особистості.
2. Недостатня усвідомленість моральних дій, відносна несамостійність морального вчинку.
3. Дитина орієнтована в своїх моральних діях на наслідки вчинку (покарання або заохочення). Діти
розглядають моральність як щось зовнішнє відносно до них.
4. Відсутність власних моральних переконань. Молодший школяр у своїх діях спирається на
авторитет батьків, вчителів, старших школярів. При цьому спостерігається довільна позитивна поведінка
дитини. Нам хочеться особливо підкреслити важливу роль морального соціального оточення і середовища
в житті дитини, роль моральної позиції вчителя і батьків.
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5. Емоційне сприйняття світу у молодшого школяра переважає над раціональним. Необхідно
розвивати творче мислення дитини, її комунікативні навички. Основними факторами формування
особистості є вплив соціального оточення і соціокультурного середовища [1; 2; 5].
Формування морального способу життя протікає в процесі різноманітної діяльності дітей (ігровій,
навчально-пізнавальній), в тих різноманітних відносинах, в які вони вступають в різних ситуаціях зі своїми
однолітками, з молодшими і дорослими. Проте моральне виховання є цілеспрямованим процесом, який
передбачає певну систему форм, методів і прийомів педагогічних дій. Зміни особистості дитини
проявляються в ступені її переконаності, яка реалізується в різних видах діяльності і міркуваннях. Рівень
моральності залежить від того, як освоєна і прийнята дитиною мораль, якою мірою вона співвідносить свої
переконання і поведінку з діючими моральними нормами і принципами [5]. До соціальних факторів
формування моральних уявлень належать: пред‘явлення суспільством норм поведінки; виховання певних
звичок поведінки (вправи в діях), різні види творчості (наприклад, народні пісні); шкільна освіта.
З огляду на психолого-педагогічні особливості та чинники, що впливають на формування
моральності, визначено необхідні для цього умови: цілеспрямована організація поведінкової діяльності,
позитивна мотивація до діяльності, розвиток мови, розширення обсягу моральних уявлень, моральний
вплив старшого покоління на молодше.
Підсумовуючи вище сказане, зазначимо, що переосмислення накопиченого досвіду виховного
процесу та побудова сучасної виховної системи повинні допомогти дитині в розумінні та внутрішньому
прийнятті сенсу людського життя, сприяти вільному, природному, внутрішньо усвідомленому сприйняттю
гуманістичних цінностей кожним вихованцем. Для педагога сьогодні важливо не тільки оволодіти
формами, засобами, прийомами виховання, вивчити напрацьований досвід, а й знайти індивідуальний
спосіб їх застосування, оптимального поєднання в кожній конкретній педагогічній ситуації, створити
актуальні педагогічні технології, відібрати і відродити продуктивні традиції організації виховної роботи
минулих років, стати автором власної концепції виховання задля максимально ефективного результату у
процесі морального виховання дитини молодшого шкільного віку.
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ВКЛАД ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА У ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ
Постановка проблеми. Кожна особистість відображає своє бачення навколишнього світу та своє
розуміння мети і норм людського життя, принципів людських взаємин у суспільстві. Це, в свою чергу,
означає наскільки та чи інша особистість розуміє та приймає вироблений суспільством кодекс моралі.
Адже, незалежно від свідомості кожне суспільство бере за свою моральну і духовну основу певну систему
виховання або якогось окремого ідеалу, що зумовлює розвиток або занепад суспільства.
Аналіз досліджень і публікацій. Слід зазначити, що важливість духовного виховання обстоювали
визначні педагоги Г. Сковорода, К. Ушинський, О. Духнович, Б. Грінченко, І. Огієнко, Ю. Федькович,
Августин Волошин, Ю. Дзерович, В. Пачовський, С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський.
Мета статті: проаналізувати вклад Григорія Ващенко у духовне виховання учнів.
Виклад основного матеріалу. В Україні, як і в інших країнах світу, історично сформувалась своя
морально-етична система виховання. Вона враховувала національні риси вдачі, звичаї українського
народу, його культуру. Проте протягом останніх десятиріч вона була знехтувана і відкинута, як така, що
суперечила ідеології комуністичного виховання, насаджена більшовицьким тоталітарним режимом. Нині
національна система в Україні поступово відроджується, хоча і зазнає багатьох перешкод, бо сучасна
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криза в Україні – це насамперед криза психології сучасного українця, зовсім неготового прийняти умови
переходу до ринкової економіки, до побудови демократичних відносин у суспільстві. Для зміни психології
людини необхідний довгий час, також виховання, яке б відповідало національній вдачі української людини.
Виходячи з вище сказаного, зазначаємо, що виховання повинне бути і національним, і духовним,
орієнтованим на формування досконалої людини, гідного громадянина своєї Батьківщини.
Провідна ідея виховання – прагнення до ідеалу: формування морально-чистої, інтелектуальнобагатої і фізично-здорової особистості. Ось тому ми неодноразово звертаємось до цінної спадщини
педагога і психолога Г.Ващенка. Він був першим, хто зібрав цінні надбання педагогів і філософів минулого
і на їх основі визначив виховний ідеал, до якого ми всі повинні прагнути, а також виробив систему
духовного виховання.
Г. Ващенко був один з тих не багатьох, "що як ніхто інший, проникнув у душу людини і цілого
українського народу, щоб показати його духовність" [4].
Професор Г. Ващенко, систематизувавши духовне виховання та чітко окресливши "український
виховний ідеал" дає відповідь: "Розв‘язуючи питання про цілі виховання дітей ми мусимо рахуватись не
лише з нашими традиціями, а з тими завданнями, що ставить перед нами сучасне й майбутнє, а також
прийняти до уваги духовні якості нашого народу, як позитивні, так і негативні. Перші треба розвивати, другі
усувати або при наймі послаблювати" [6].
Висвітлення педагогічної системи духовного виховання Г. Ващенка, величного українського педагога
і психолога, є основною домінуючою проблемою у нашому науковому і творчому пошуку.
Г. Ващенко був першим, хто зібрав цінні надбання педагогів і філософів минулого і на їх основі
визначив виховний ідеал, до якого ми всі повинні прагнути, а також виробив систему духовного виховання.
Г. Ващенко народився 23 квітня 1878 року в с. Богданівка на Полтавщині. Навчався у Волинській і
Полтавській духовних семінаріях, у 1903 р. закінчив Московську богословську академію. Під впливом
атеїстичних ідей відмовився бути священиком і присвятив своє життя практичному і науковому
розв'язанню проблем навчання і виховання.
Педагогічна діяльність Г. Ващенка почалася в 1903 р. у Полтавській парафіяльній жіночій школі. З
1904 р. працював у духовній школі м. Кутаїсі. 1905 р. повернувся до Полтави. Викладав у середніх школах
Ромнів і Тульчина.
У ці роки Г. Ващенко написав низку літературних творів: «Німий», «Сіднорта», «Пісні в кайданах» (усі
1907), «Сліпий» (1910), «До ґрунту» (1912), які здобули визнання у читачів і критиків.
У 1924 р. Г. Ващенко працював викладачем Полтавського учительського інституту, директором
учительської семінарії. Після 1917 р. брав участь у створенні спеціальних учительських курсів; за часів
УНР — доцент Українського народного університету, з 1927 — професор і керівник кафедри педології
Інституту народної освіти. Для Г. Ващенка це був дуже складний час. У січні 1934 р. його звільнено з
роботи.
У 1936—1940 pp. працював у Сталінграді. З 1940 р. — професор, завідувач кафедри педагогіки
Полтавського педінституту. У 1943 р. емігрував, оселився в Людвігсфелі, околиці Мюнхена. Після
закінчення другої світової війни Г. Ващенко обійняв посаду професора педагогіки в Українському вільному
університеті у м. Мюнхені, а з 1950 р. він ректор Богословської академії.
На велику пошану заслуговує його наукова діяльність з питань психології, розбіжностей між
православними і католиками України, історії педагогіки, педагогіки і школи.
Г. Ващенко намагався будувати українську національну систему освіти, ґрунтуючись на ідеях
Я. А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоці, Г. Сковороди, К. Ушинського. Його педагогічні погляди
знайшли відображення в підручнику «Загальні методи навчання», у творах «Засади естетичного
виховання», «Виховна роль мистецтва», «Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру», «Виховний
ідеал», у розділах до курсу дидактики «Система освіти в самостійній Україні», «Система навчання»,
«Організаційні форми навчання».
Головними елементами української національної системи освіти Г. Ващенко визнавав ідеалістичне
світосприймання, християнську мораль, високий рівень розвитку педагогічних наук і організації
педагогічних досліджень, видання педагогічних творів, шкільних підручників і літератури для молоді.
Формування стійких моральних принципів і законів у свідомості молоді Г. Ващенко пов'язував із
релігією і церквою.
Виховний ідеал він будував, ґрунтуючись на двох головних принципах: християнської моралі й
української духовності. Євангельський і загально-європейський виховні ідеали, за Г. Ващенком, є
підвалинами українського виховного ідеалу, що витримав випробування історії, відповідає психічній
організації, звичаям і віруванням українського народу, відображується в його фольклорі, культурі,
літературі, музиці й мистецтві.
Розкриваючи проблему духовного виховання, хотілось би підкреслити його значущість у сучасному
житті суспільства. Адже сьогодні, ми, як ніколи, не повинні ігнорувати абсолютні моральні цінності, а
навпаки "у своїй натурі, у своєму характері, розвивати і виховувати морально-етичні якості особистості. Це
важливе завдання у вихованні морально-етичної якості особистості належить педагогам-вчителям,
батькам" [1; 2; 3].
Як випливає із сказаного вище, в основі педагогічної концепції проф. Г. Ващенка лежать найновіші
на той час досягнення європейської педагогіки. Ним були сформульовані засади нового релігійного
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мислення. Педагогічні праці Г. Ващенка ґрунтуються на глибокому розумінні духовності дитини, віри в неї.
Педагог зумів глибоко проникнути в духовний світ дитини, розглядав учня як суб'єкт навчальної діяльності,
великого значення надавав усім аспектам виховання.
Важливе місце в працях Г. Ващенка відводиться вчителю початкових класів, його ставленню до учнів
та ролі в навчальному процесі. Г. Ващенко був переконаний, що справжній вчитель не лише любить дітей,
не лише знаходить радість у спілкуванні з ними, а й бере до серця їх радість і печаль, ніколи не забуває,
що сам був дитиною.
У працях Г. Ващенка висвітлюється також методика викладання релігії в початковій школі, що для
нас є справою цілком новою, але в школах західних областей є вельми актуальною.
Проаналізувавши праці Г. Ващенка неможливо не помітити схожість поглядів педагога з сучасними
дидактичними пошуками. Як бачимо, заслуга Г. Ващенка велика. У період відродження національної школи
в Україні виникає гостра потреба об'єктивно і глибоко дослідити педагогічну спадщину нашого народу,
показати її вагомий внесок у скарбницю світової мудрості. Творча спадщина Г. Ващенка цілком заслуговуй,
щоб посісти належне їй місце в науковому, культурно-історичному й політичному розвитку України.
Проте педагогічна спадщина видатного українського вченого ще чекає своїх дослідників, треба
докласти ще чимало зусиль, щоб духовні скарби видатного просвітянина в добу державотворення України
стало надбанням українського народу. Вони сприятимуть втіленню в життя морально-етичних чеснот
християнства.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Формування соціальних у молодших школярів є одним з найбільш
актуальних завдань сучасної початкової ланки освіти, оскільки ця компетентність визначає успішність в їх
повсякденному житті, стимулюватиме їх інтеграційні процеси, дозволяючи не тільки адаптуватися, але й
активно впливати на життєві події, засвоювати певні соціальні позиції, змінювати навколишню дійсність і
самого себе. Сформована соціальна компетентність молодших школярів характеризує дитину як відкриту
до суспільства особистість, що володіє навичками соціальної поведінки, готовністю до сприймання
соціальної інформації, бажанням пізнати оточуючий світ. Стратегії соціальної поведінки, засвоєні в
молодшому шкільному віці, можуть стати фундаментом розвитку повноцінної особистості. Тому
необхідною умовою є цілеспрямована допомога у побудові ефективних поведінкових стратегій, а розвиток
соціальної компетентності молодших школярів повинен стати одним із найважливіших напрямів роботи в
початковій школі. Напружена ситуація в сучасному українському суспільстві загострює проблему
формування соціальної компетентності кожного громадянина і особливо в цьому напрямі важливо
здійснювати кроки починаючи з молодшого шкільного віку [4].
Мета статті: розкрити особливості формування соціальних у молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо, що в психолого-педагогічній науці мається на увазі
під умінням взагалі і соціальним умінням зокрема, які групи соціальних умінь можна виділити на підставі
психолого педагогічних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, в чому полягає сутність формування
соціальних умінь. Розглянемо також зміст і структуру соціальних умінь учнів молодших класів з
урахуванням їх вікової специфіки.
Отже, звернемося до поняття «вміння», щоб потім розкрити сутність соціальних умінь і визначити
значення, в якому ми будемо використовувати цей термін в подальшому.
Різні аспекти формування умінь розглядалися в роботах А. Леонтьєва, Б. Ломова, П. Гальперіна,
І. Лернера, В. Краєвського і ін.
У психолого-педагогічній літературі під умінням, як правило, розуміють здатність до успішного
виконання тої чи іншої дії, обумовленої володінням певними знаннями і навичками та придбаним досвідом.
Н. Бібік характеризує вміння як «складну комплексну дію, в основі якого лежать знання і навички»,
маючи на увазі під навичкою окрему автоматизовану дію [2].
Бльшість вчених акцентує увагу на тому, що вміння передбачає не всяке, а лише якісне, успішне,
результативне виконання дії. Сформовані в психолого-педагогічній науці уявлення про понятті «вміння»
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закріплюються у відповідних словниках. Під умінням в психологічному словнику розуміється «освоєний
суб'єктом спосіб виконання дії, що забезпечується сукупністю придбаних знань і навичок».
Учень, що володіє тим чи іншим умінням, може правильно використовувати отримані знання в
процесі вирішення певного завдання, довільно відтворюючи той чи інший спосіб дії. У міру подальших
тренувань, вправ вміння може доходити до автоматизму і перетворюватися в навик: дія буде виконуватися
вже без співвіднесення його з відповідним знанням [1].
Таким чином, слідом за вітчизняними вченими під умінням ми будемо розуміти освоєний суб'єктом
суспільно заданий спосіб діяльності, що забезпечується сукупністю знань і навичок.
Розглянемо поняття «соціальні вміння». Незважаючи на те, що дане поняття широко
використовується в психолого-педагогічній літературі, можна стверджувати, що воно поки що не одержало
чіткого визначення. Феномен соціальних умінь, як правило, розглядається в контексті понять «соціальний
розвиток особистості», «соціалізація», «соціальна компетентність», і знаходиться у фокусі уваги таких
наук, як соціологія, соціальна педагогіка, соціальна психологія, педагогіка, соціолінгвістика та ін. Під
соціальним розвитком особистості в психології розуміється «взаємопов'язаний процес соціалізації і
індивідуалізації людини» [5, с. 7]. Під соціалізацією мається на увазі процес освоєння особистістю
соціокультурного досвіду; під індивідуалізацією - придбання все більшої самостійності і відносної
автономності особистості.
Поняття «соціалізація» увійшло в лексикон вітчизняній педагогіки відносно недавно, багато в чому
завдяки працям А. Мудрика.
В Енциклопедії освіти [3, с. 836] знаходимо критерії соціалізованості людини: зміст сформованих
установок, стереотипів, цінностей, картин світу; адаптованість особистості, її спосіб життя, законослухняна
поведінка; соціальна ідентичність (групова, загальнолюдська); рівень незалежності, впевненості і
самостійності, ініціативності й незакомплексованості, розкутості [3, с. 836].
Виходячи з тлумачень вищезазначених авторів під поняттям «соціалізація» будемо розуміти, що це
двосторонній взаємозумовлений процес соціального становлення особистості, що відбувається шляхом
входження індивіда в соціальне середовище шляхом інтеграції, адаптації, індивідуалізації цінностей до
культури соціуму. Соціалізація, як процес, є основою для розвитку соціальної компетентності особистості.
Поряд із терміном «соціалізація» постає поняття «соціальне виховання», що в Українському
педагогічному енциклопедичному словнику визначено як «складний і суперечливий процес входження,
включення і адаптації підростаючого покоління в життя суспільства у всьому його різноманітті. Соціальне
виховання здійснюється стихійно (через народну педагогіку) чи цілеспрямовано (через спеціально
організований вплив і взаємодію навчальних закладів і сім‘ї, різних виховних інститутів) [1, с. 434].
В. Коваленко. визначає 5 складників соціальної компетентності молодших школярів: 1) когнітивний
складник соціальної компетентності молодших школярів характеризується такими показниками: знання про
якості особистості, що дозволяють успішно соціалізуватися в суспільстві; знання про себе як про об'єкт і
суб'єкт соціальних відносин який, знайомий з поняттями: настрій, почуття, співпереживання, може
пояснити їх значення; знання про свою фізичну, психологічну та соціальну сутність, про основні соціальні
ролі, норми спілкування і взаємодії; знання про способи взаємодії людей у суспільстві, про вербальні і
невербальні засоби спілкування; знає способи самовираження: пояснення, переконання, повідомлення про
свої почуття; 2) мотиваційно-ціннісний складник соціальної компетентності молодших школярів передбачає
наявність таких показників: інтересу до соціально значущої діяльності, прояву ініціативи, емоційноціннісного ставлення до неї; визначення еталонів соціальної поведінки; наполегливості у подоланні
труднощів; вміння контролювати і регулювати свої емоції; 3) поведінково-діяльнісний складник соціальної
компетентності молодших школярів характеризується такими показниками: здатність до самоорганізації та
самоконтролю, дії, що не суперечать загально визнаним соціальним нормам (різноманітні і адекватні);
навичкиконструктивної взаємодії з оточуючими та самостійна і впевнена поведінка в незнайомих ситуаціях;
уміння самостійно знайти адекватний спосіб поведінки в конфліктах з дорослими і однолітками; освоєння
різних правил, норм, звичаїв, вироблених в процесі суспільного розвитку; вміння ставити різнорівневі цілі,
завдання і досягати їх; навички передавання своїх вражень, пов‘язаних із соціальними подіями та
взаєминами людей, художніми образами (малюють, складають оповідання тощо); 4) комунікативний
складник соціальної компетентності молодших школярів має такі показники: здатність до самопрезентації,
вміння встановлювати стосунки, взаємодія з іншими (знайомитися, створювати групу); 5) інформаційнорефлексивний складник соціальної компетентності молодших школярів містить такі показники: уміння
оцінювати і пояснювати свою поведінку та вчинки, аналізувати вчинки інших людей; здатність
вербалізувати свій план дій, вміння оцінити ефективність спільної діяльності; навички самостійно шукати,
отримувати, систематизувати, аналізувати і відбирати необхідну для розв‘язання соціальних завдань
інформацію, перетворювати, зберігати і передавати її [4].
Отже, на наш погляд, досить важливим і актуальним є вивчення проблеми формування соціальних
умінь у молодших школярів в інших освітніх установах, що дозволить здійснити подальший теоретичний і
експериментальний пошук.
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Володимир Смиренський
(Слов’янськ, Україна)
АКУСТИЧНІ ОСНОВИ ВОКАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У світі звуків, який оточує людину, одним із найважливіших є звук людського голосу. Саме людський
голос став чи не найпершим музичним інструментом, за допомогою якого людина навчилась передавати
свої почуття. Мова співу, як і мовлення, є засобом людського спілкування й передання змістової та
емоційної інформації. Звук людського голосу, виконуючи цю функцію, виступає як складне явище, продукт
діяльності багатьох систем організму людини. Він володіє справді унікальними можливостями щодо
передання величезної кількості сигналів, ніяк не обмежених простим словесним змістом.
Людський голос – це вся різноманітність звуків, які продукує голосовий апарат людини. Він
поділяється на два різновиди – мовний, або мовлення, і співацький, або вокальне мовлення. Для
майбутнього вчителя музики однаково вагоме значення має володіння мовленням і співом, а також
розуміння всіх процесів, пов‘язаних з обома різновидами голосової роботи. Попри всі різновиди звуків
голос людини потрібно розглядати насамперед як фізичне явище, що вивчає така галузь фізики, як
акустика. З цього погляду звук людського голосу вивчений досить повно, всі його параметри дістали
наукове обґрунтування, тому виклад наукових знань доцільно розпочинати саме з акустичних основ.
В акустиці під звуком розуміють поширення коливань (хвиль), які продукує вібратор (тіло, що
коливається) у пружному середовищі. Оскільки людина розмовляє і співає у повітряному середовищі, звук
голосу викликає коливання часток повітря, а джерелом цих коливань виступають голосові складки (або
зв‘язки). Звукові хвилі, які виникали у гортані, поширюються рівномірно у всіх напрямках, охоплюючи
тканини людського тіла (легені, кістки обличчя, груди тощо), через що у навколишнє середовище крізь
ротовий отвір надходить незначна частка звукової енергії, утвореної в гортані. Тому одним із завдань
співацького навчання є розвиток голосового апарату з метою збільшення рівня звукової енергії, що
надходить у навколишній простір і досягає слухача, удосконалення «коефіцієнта корисної дії» голосу, всіх
його акустичних якостей.
Серед звуків, що оточують людину, необхідно розрізняти невизначені за висотою шуми, а також такі
звуки, які мають чітко визначену висоту і складають основу музики – тонові. Шуми виникають внаслідок
неперіодичних коливань джерела, тонові звуки – в результаті періодичного коливання вібратора з
визначеною частотою, що викликає у слуховому органі людини відчуття висоти звуку.
Голосовий апарат людини відтворює як тонові, так і шумові звуки. Усі голосні – це тонові звуки, а
приголосні класифікуються за наявністю тонового та шумового компонентів. Якщо мовлення – це певним
чином організовані комбінації тонових і шумових звуків, то музика є продуктом взаємодії тонів і
характеризується наявністю трьох основних якостей – висоти, сили і тембру. Оскільки у співі сполучаються
ознаки мовлення і музики, вважають, що у співі голосні – це ріка, а приголосні – її береги. Цим
обумовлюється те, що, характеризуючи співацький голос, крім висоти, сили і тембру, використовують
також якість звуку смичкових і духових музичних інструментів – вібратор, а також специфічну ознаку
мовлення – дикцію.
Висота є наслідком зміни частоти коливань вібратора та їх сприйняття людиною. Чим частішими
вони є, тим вищим сприймається звук. Джерелом коливань голосу є голосові складки, а висота звуку
залежить від того, скільки разів на секунду вони змикаються і розмикаються. Цей механізм є основним
щодо утворення висоти звуку, і змінювати його можна лише за рахунок перебудови роботи голосових
складок. Швидкість поширення звукових коливань становить 342 м/с (за температури 18*С) і не залежить
від їх частоти. Відстань між двома суміжними хвилями називають довжиною хвилі, що знаходиться в
обернено пропорційній залежності від частоти коливань. Довжина хвилі виражається у метрах,
дециметрах, сантиметрах і т. ін., а частота коливань за секунду – у герцах (Гц). Чим довшою є хвиля і,
відповідно, менше коливань за секунду, тим нижче звук, і навпаки – чим коротшою є хвиля і частішими
коливання, тим вищий звук. Частоти, які охоплює голос людини, займають невелику частину
звуковисотного діапазону, що сприймає слух людини. Якщо слуховий апарат здатний розрізняти від 16 до
20000 Гц, то звуковисотний діапазон співацьких голосів – від 60 до 1300 Гц (інколи до 2250 Гц), що
еквівалентно довжині хвиль від 5,7 до 0,26 м. Це необхідно знати для того, щоб правильно розуміти так
звані питання про «резонатори» голосового апарату. Відомо, що відбиватися від будь-якої перешкоди
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(отже, й резонувати) звукова хвиля може тоді, коли розміри перешкоди не поступаються довжині хвилі.
Якщо довжина хвилі перевищує відстань до перешкоди, то відбиття не відбувається, а хвиля наче обминає
перешкоду і резонування як фізичний процес стає неможливим. Від поверхні ротоглоткового каналу
можуть відбиватися хвилі довжиною не більше 8 – 10 см, тобто з частотою 2500 – 3500 Гц, що відповідає
звукам четвертої – п‘ятої октави, які містять високі обертони співацького голосу. Отже, під час навчання
можна розвивати саме цю ділянку спектра голосу людини.
Сила звуку є наслідком змін амплітуди коливань вібратора, яка визначається розмахом коливань,
сприйняття яких називають гучністю. Голосові складки, періодично розкриваючись, пропускають у
надскладковий канал «озвучений» стовп повітря. На шляху до ротового отвору звукова енергія
поглинається тканинами ротоглоткового каналу, і у повітряний простір надходить від 2 до 10 відсотків
звукової енергії. Тому під час навчання набувається вміння домагатись найкращого акустичного ефекту за
мінімальних витрат м‘язової енергії.
2
Сила звуку вимірюється у децибелах (дБ), як рівень тиску звуку в 0,0000204 Н/м , що ледве чутний
слухом людини. Сильніші звуки характеризуються тим, у скільки разів вони перебільшують цей умовний
рівень. Різниця між найбільшою і найменшою силою звуку отримала назву динамічного діапазону. Чим
більший динамічний діапазон співака, тим вище його виконавська майстерність, тим більшого вокальнохудожнього ефекту він може досягти. Для педагогічної діяльності достатньою є сила звуку у мовленні на
рівні 40 – 50 дБ та 60 – 80 дБ у співі. Саме така сила звуку є найбільш сприйманою для слухового органу
людини, тому захоплення слуханням музики підвищеної сили, зокрема року, на рівні 110 і більше децибел
протягом тривалого часу негативно впливає на слуховий орган людини, викликаючи його захворювання,
яке може закінчитися частковою або повною глухотою.
Тембр – це найбільш складна акустична якість співацького (як і музичного взагалі) звуку, який є
складним гармонічним рядом, що виникає внаслідок спонтанного поділу вібратора на рівні частини під час
коливання. У цей ряд входять: основний тон, що визначає висотне положення звуку, а також часткові тони,
підсумкове звучання яких сприймається як тембр або забарвлення голосу. Спектр голосу людини
змінюється з двох основних причин – через різницю анатомічної будови ротоглоткового каналу та його
конфігурації під час оформлення різних голосних і приголосних, а також через наявність в акустичному
спектрі співацького голосу трьох основних піків (нагромаджень) часткових тонів (обертонів або унтертонів),
які отримали назви низької (НСФ), середньої (ССФ) та високої (ВСФ) співацьких формант (табл. 1). Низька
співацька форманта, розташована в інтервалі частот 380 – 640 Гц, надає тембру м‘якості та об‘ємності
звучання, середня – пов‘язана з фонетичним розрізненням голосних, висока – з дзвінкістю та польотністю
співацького звуку. Висотне розташування співацьких формант певною мірою залежить від типу голосу.
Таблиця 1
Частотне розташування основних формант залежно від типу голосу
(за В. П. Морозовим)
Тип голосу

Формантні зони, Гц

Бас

НСФ
380 – 540
450 – 540

ССФ
760 – 1100
860 – 1100

ВСФ
2100 – 2500
2150 – 2500

Баритон
Тенор
Сопрано,
мецо-сопрано
Дитячі голоси

540 – 640

960 – 1300

2500 – 2800

450 – 640

1200 – 1300

2600 – 3000

430 – 600

900 – 1300

2800 – 4000

З наведеного видно, що частотні показники НСФ та ВСФ мають досить стабільне положення, а ССФ
вирізняється найбільшою рухливістю, яка забезпечує розбірливість співацької дикції та артикуляції.
Розв‘язання педагогічно суперечливого завдання – вирівнювання звучання та «нейтралізації» голосних –
вимагає пошуку розумних меж зони ССФ без значної втрати розбірливості вимови. Збільшенню питомої
ваги НСФ сприяє активізація трахейного механізму голосоутворення. Як показує педагогічний досвід,
розвитку найбільшою мірою піддається ВСФ, рівень якої під час навчання може зрости на 10 – 12 відсотків
(а інколи і більше).
Майбутньому учителю музики треба знати, що в період мутації (у хлопчиків) та еволюції (у дівчат)
голосу спостерігається різке зниження рівня ВСФ, яке веде до втрати дзвінкості голосу, пришвидшення
захриплості, втрати високих тонів,скорочення звуковисотного діапазону,підвищеної втомлюваності.
Зауважимо, що найбільше зниження рівня ВСФ спостерігається у тих дитячих голосів, у яких до мутації він
був вищим. Цю тенденцію потрібно враховувати під час роботи з школярами домутаційного віку і не
домагатися негайного повернення дзвінкості голосу.
Вібрато – це складна форма модуляції звукової енергії, тісно пов‘язана з тембром, що надає голосу
життєвості, теплоти, задушевності, проникливості, щиросердності за кількості у 5 – 7 пульсацій на секунду.
Якщо кількість пульсацій менша, ніж п‘ять, то голос наче «хитається», якщо більша за сім – голос
неприємно «дзеленчить», як у козеняти.
Твердження про те, що існують голоси без вібрато, є помилковим, оскільки у таких голосів вібрато
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настільки дрібне, що людський слух його просто не фіксує. Дослідженнями доведено, що вібрато залежить
від рівномірно-періодичних змін висоти, сили і тембру голосу, до того ж темброве вібрато є похідним від
вібрато за силою звуку, коли відхилення становить 3 – 5 дБ, і вібрато за висотою, коли розмах відхилення
від основного тону за частотою сягає півтону. Вібрато під час навчання може удосконалюватись,
набуваючи естетично прийнятної частоти пульсацій, але це вимагає тривалої і систематичної роботи,
особливо коли йдеться про «дрібне» вібрато у дорослих. Вібрато у дітей, як правило, нормалізується після
мутації.
Значною перевагою голосового апарату перед іншими музичними інструментами є те, що він не
лише утворює звук, а й забезпечує «живе» мовлення. К. С. Станіславський казав, що слово у співі – ЩО, а
музика – ЯК.
Розбірливість і художня виразність співацького мовлення забезпечуються дикцією. Необхідно
пам‘ятати, що гармонійне сполучення мовлення та вокальності, природності слова і чистоти звука у співі –
завдання дуже складне. Естрадні співаки розв‘язують це завдання, надаючи повної переваги слову, тому їх
спів можна назвати «омузиченим» мовленням, або такою собі мелоінтонацією, майже позбавленою
кантилени та злитості звуків у мелодію. Академічний спів пріоритетним вважає наспівність, через що
знижується (інколи до невпізнанності) якість вимови.
Вокальне мовлення характеризується насамперед тим, що голосні звуки збільшують тривалість
звучання та його висоту. Співацька дикція відчутно залежить від висоти звуку – чим вищий основний тон
голосу, тим складніше забезпечити чіткість дикції, оскільки зміни положення органів дикції та артикуляції,
необхідні для виразної вимови, негативно впливають на стабільність установок ротоглоткового каналу,
рівень гортані, положення співацьких формант і пов‘язану з ними однорідність тембрової забарвленості
голосних. Це має певне значення для якості вимови у співі, що за силою звучання в українському мовленні
розташовується у такій спадній послідовності голосних: А – О – Е – И – У – І. Така система сили звучання
голосних має назву вокалізму, і за якістю поступається лише романським мовам (італійській, іспанській,
португальській, румунській та ін.), помітно випереджаючи англійську, німецьку, російську, шведську тощо, і
це створює сприятливі передумови для вокального навчання.
Тетяна Сукач, Ігор Яровий
(Київ, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТА ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Постановка проблеми в загальному вигляді. Одним з найважливіших шляхів реформування
математичної освіти в системі фахової передвищої освіти є якісне забезпечення прикладної спрямованості
вивчення предмету, використання у процесі вивчення основних розділів математики професійноорієнтованих задач.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжпредметні зв‘язки в підготовці студентів економічного
профілю відображено в працях Барковського В.В., Барковської Н.В., Бобік О.І., Бугір М.К., Грисенко М.В.,
Ляшенко І.М., Ляшенко О.І., Г.І. Берегової, В.Н. Гладунського, Л. І. Нічуговської, Л. С. Межейнікова,
О.Г. Фомкіної та інших. Під навчальними задачами з професійним змістом дослідниця Г. Г. Кашканова
розуміє прикладні задачі, що відображають специфіку майбутньої професійної діяльності
студентів. [2, с. 17]
Реалізація професійної спрямованості навчання математики, вважає О.Фомкіна, і застосування її
засобів у сфері виробництва, економіки, фінансів, менеджменту відбувається шляхом впровадження в
навчальний процес математичних задач з економічним змістом. [4, с. 12]
Під математичною задачею з економічним змістом розуміють задачу, фабула якої розкриває
використання математики в економічних дисциплінах, ознайомлює із застосуванням математичних понять,
операцій і законів в економічній сфері життя. [5, с. 414]
Метою статті є визначення впливу розв‘язування задач професійної спрямованості на рівень
математичної підготовки майбутніх спеціалістів.
Виклад основного матеріалу. Якість математичної підготовки майбутніх спеціалістів залежить в
умінні застосовувати набуті знання з різних розділів математики до розв‘язання завдань, пов‘язаних с
майбутньою професійною діяльністю. Розглянемо на прикладах можливість застосування інтегрального
числення для розв‘язання задач економічного характеру студентами коледжу ККТЕ НАУ спеціальності 051
«Економіка».
Застосування визначеного інтеграла в економіці базується на економічному змісті визначеного
t2

інтеграла. Якщо W (t ) виражає залежність продуктивності праці від часу, то  W (t ) dt чисельно дорівнює
t1

обсягу продукції, виготовленої за час від t1 до t 2 . Визначений інтеграл застосовують для обчислення
сумарних економічних ефектів, загальних, маргінальних внесків тощо.
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Витрати, дохід та прибуток. Нехай V (x) є функція загальних витрат на виробництво
продукції, V (x) – функція маргінальних витрат. Тоді визначений інтеграл
b

b

a

a

V ( x) dx  V ( x)

x

одиниць

 V (b)  V (a)

дорівнює зміні загальних витрат при зростанні кількості виробленої продукції від a до b одиниць.
Аналогічно, якщо

D(x)

та

P(x)

– функції маргінального доходу та прибутку при зростанні реалізації

виробленої продукції від а до b одиниць обчислюється за формулами:
b

b

a

a

 D( x) dx D(b)  D(a) ;  P( x) dx P(b)  P(a) .

Приклад. Функція маргінальних витрат фірми має вигляд V ( x)  30,2  0,02 x . Знайти зростання
загальних витрат, коли виробництво зросте з 1000 до 2000 одиниць.
Розв’язання. За формулою
b

b

a

a

V ( x) dx  V ( x)

 V (b)  V (a)

Отже, зростання загальних витрат буде:
2000

V ( x) dx 

b

(30,2  0,02 x) dx 

2000

0,02 x 2  2000
  30,2 x 
 (30,2 x  0,01x 2 )
 200 (грош. од.).

2  1000
1000

Максимізація прибутку за часом. Нехай V (t ) , D(t ) та P(t ) – загальні витрати, доход та прибуток,
1000

що змінюються за часом

a

t . Тоді

P(t )  D(t )  V (t ) , або P(t )  D(t )  V (t ) .
Максимум загального прибутку буде тоді, коли
P(t )  0 , або D(t )  V (t ) .
Іншими словами, існує такий час t1 , коли D(t )  V (t ) , тобто швидкості зміни доходу та витрат рівні.
Загальний прибуток за час t1 можна знайти за формулою
t1

t1

0

0

P(t1 )   P(t1 ) dt   D(t )  V (t ) dt
Приклад. Швидкості зміни витрат та доходу підприємства після початку його діяльності
визначаються формулами
2

2

V (t )  10  2t 3 та D(t )  42  2t 3 ,
де V та D вимірюються мільйонами гривень, а t – роками. Визначити, як довго підприємство буде
прибутковим, та знайти загальний прибуток, який було одержано за цей час.
Розв’язання. Прибутковий для підприємства час t1 одержимо з умови D(t )  V (t ) :
2
10  2t 3

2
42  2t 3

2
4t 3

2
t3

 32;
 8; t  82  4 .

;
Отже, підприємство буде прибутковим 4 роки, за цей час буде отримано прибутку
2
2
4
4

P   D(t )  V (t ) dt    (42  2t 3 )  (10  2t 3 )  dt 


0
0

2
2
4
4



4
3
 12

    4t 3  32  dt    4t 3   32t      3 t 5  32t   8 (млн. грн.).




5
5
0
0



0 
Нарощування капіталу. Якщо формування капіталу в регіоні (нові заводи, обладнання і т.п.)
розглядати як неперервний процес, що залежить від часу, то обсяг капітального майна є функція K (t ) від
часу

t.

3

Знаючи процес формування капіталу з бігом часу, наприклад, нові капіталовкладення g (t ) ,

функцію K (t ) можна виразити за допомогою невизначеного інтеграла

K (t )   g (t ) dt
З точністю до сталого доданка, приріст капіталу за час t від a до b виражається визначеним
інтегралом
b

K (t )   g (t ) dt . [3, c. 76]
a
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Приклад. Величина капіталу підприємства в початковий момент часу

t

дорівнює 8 млрд. грн., а

темп нових інвестицій додається функцією q(t )  0,2 t , де
3 2

t – час у роках.
підприємства з бігом часу t ; б) приріст капіталу між 5-м і 8-м роками.

Знайти: а) зміну капіталу K (t )
Розв’язання. За формулою K (t )   g (t ) dt маємо:

5

K (t )   0,2 t 2 dt  0,2
3

2
t3

0,2  3t 3
dt 
C .
5

5

Оскільки K (0)  8 , то C  8 і K (t )  0,12t 3  8 .
Зокрема, на кінець 5-го року величина накопиченого капіталу дорівнює

K (5)  0,12  3 55  8  0,12 14,62  8  9,75 (млрд. грн.).
б) Зростання обсягу капіталу підприємства між 5-м і 8-м роками обчислюємо за формулою
b

K (t )   g (t ) dt :
a

5

3t 3
K   0,2  3 t 2 dt  0,2
5
5
8

8
5

5

5

 0,12  8 3  0,12  5 3  0,12 3 8 2  3 5 2   2,1(млрд. грн.).



Обчислення дисконтованого доходу. Для визначення економічної ефективності капітальних
вкладів (інвестицій) знаходять початкову суму за її кінцевою величиною, яку отримано за час t (років) за
річної процентної ставки p% , що називається дисконтуванням.
Якщо K t – кінцева сума за
складних процентів p

t

років, і K – початкова сума (сума, яка дисконтується), то у випадку

K

Kt

.
t
p 

t
1 
 100 
Якщо проценти нараховуються неперервно і капіталовкладення за
функцією f (t ) , то дисконтована сума доходу

K

за час

T

T

K   f (t )e

t

років характеризується

обчислюється за формулою


p
t
100

dt .

0

Це означає, що ми отримаємо однакову нарощену суму за T років, якщо щорічні капіталовкладення
за час T виражатимуться значеннями функції f (t ) або обсяг початкового вкладення капіталу
дорівнюватиме K . [3, c. 76]
Приклад. Початковий обсяг капіталовкладень становить 10 млрд. грн. і щорічно збільшується на 2
млрд. грн. Визначити дисконтований дохід за 5 років за процентної ставки 10%.
Розв’язання. Капіталовкладення задаються функцією f (t )  10  2t .
Дисконтована сума капіталовкладень обчислюється за формулою:
T
P
K   f ( x)e it dt де i 
 0,1 .
100
0
5

K   (10  2t )e
0

 0,1t

 10  2t  u; du  2dt 
(10  2t )  e 0,1t
dt   0,1t
e 0,1t   
e dt  dv; v 

0,1
 0,1 


 10(20e 0,5  10e 0 ) 

20e 0,1t
 0,1

5

5

5

 10 e 0,1t 2dt 
0

0

 50 (млрд. грн.).

0

Висновок: через 5 років нарощена сума капіталовкладень буде однаковою, якщо початковий обсяг
10 млрд. грн. збільшити протягом 5-ти років до 20 млрд. грн., або початковий обсяг збільшити до 50 млрд.
грн. і далі протягом 5-ти років його не змінювати.
Визначення середнього часу на виготовлення одиниці продукції. Нехай t  t (x) – функція, яка

x

одиниць продукції. Тоді середній час tcp , який витрачається
на виготовлення одиниці продукції в період освоєння виробництва від a до b виробів, обчислюється за
формулою:
1 b
t cp 
 t ( x) dx .
a b a
описує зміну затрат часу на виготовлення
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Формула отримана на підставі властивості про середнє значення визначеного інтеграла.
Функція t  t (x) затрат часу на виготовлення x одиниць продукції часто має вигляд t    x   , де
число  називають показником виробництва.
Приклад. Обчислити середні затрати часу на виробництво одиниці продукції при її виготовленні від
10-ї
до
20-ї
одиниць,
якщо
на
виробництво
10-ї одиниці затратили 600 хвилин і функція, яка описує зміну затрат часу на x одиниць продукції, має
вигляд t ( x)    x   , де  – затрата часу на один виріб;   0,5 – показник виробництва.
Розв’язання. Середній час обчислюється за теоремою про середнє значення визначеного інтеграла
1 b

tсeредн. 
 t ( x) dx , де t (x)    x .
ba a

t сeредн. 

1 20
600 20 0,5
60 x
 0, 5
dx 
dx 
 600  x
x
20  10 10
10 10
0,5

20

 168 хв.

10

Висновки: як показує практика, застосування у вивченні математики професійно-орієнтованих задач
значно підвищує вмотивованість навчання, сприяє розвитку математичних і професійних компетентностей
здобувачів вищої та передвищої освіти, стимулює студентів економічних спеціальностей ККТЕ НАУ до
самостійної пошукової роботи, сприяє розвитку вміння вчитися.
В подальшому викладачі математики ККТЕ НАУ планують розширювати та поглиблювати
застосування методів інтегрального числення в роботі із студентами. Використання Mathcad, GRAN або
Maple значно підвищує комп‘ютерну грамотність студентів і надає можливість проконтролювати і
проаналізувати отриманий результат.
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Альона Тутова
(Ізмаїл, Україна)
РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
У сучасну епоху умовою успішної соціалізації особистості стають такі якості особистості як
ініціативність, відповідальність, здатність до нешаблонним вчинків – творчий підхід до життя і діяльності.
Традиційна система освіти, в тому числі фронтальне навчання, на наш погляд, не сприяє пошуку,
підтримки, розвитку обдарованості в широкому сенсі цього слова. Подолання цього протиріччя неможливо
без пошуку нових форм і методів роботи з обдарованими дітьми.
В даний час модернізація загальноосвітньої школи передбачає орієнтацію освіти не лише на
засвоєння певної суми знань, умінь і навичок, а й на розвиток його особистості, його пізнавальних
здібностей і самореалізації. Важлива роль в цьому процесі відведено роботі з обдарованими та
талановитими дітьми. Професійна діяльність вчителя повинна безпосередньо узгоджуватися з тими
вимогами, які пред‘являються до цілей, завдань і змісту освіти в цілому.
Обдаровані діти являють собою особливу групу учнів і вимагають не фронтального, а
індивідуального навчання. Тому в даний час позначається важлива проблема – організація роботи з
обдарованими дітьми на основі індивідуальних освітніх програм. Особлива складність в проектуванні
індивідуальних освітніх програм для обдарованих учнів полягає в тому, що поки, з одного боку, немає
єдиного підходу до структури індивідуальної освітньої програми для обдарованих учнів, а з іншого – до
відбору змісту для даних програм. Спеціальні дослідження і практика освіти свідчать, що при розробці
змісту навчання обдарованих дітей зміни одних лише якісних параметрів навчальної діяльності не досить.
На наш погляд, спроби скорочення термінів навчання за рахунок прискореного проходження
традиційних програм або більшої насиченості останніх інформацією (стратегія «збагачення навчальних
програм») виявилися неефективними. Необхідно поєднувати ці заходи з якісною зміною змісту, форм
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організації та методів навчання обдарованих дітей. В. Кушнір зазначає, що одним із значущих умов
успішного навчання обдарованих дітей є максимальна індивідуалізація їх навчальної діяльності [4, с. 66].
Отже, розглядаючи проблему організації освітнього процесу з обдарованими дітьми на основі
індивідуальних освітніх програм необхідно зупинитися як на їх структурі, так і на специфіці відбору змісту
для них. По-перше, розглянемо класифікацію основних вимог до змісту і організації навчальної діяльності
обдарованих учнів, яка розроблена М. Володарська, А. Настенко, О. Пілаєва, С. Полуніна,
В. Сисоєва [7, с. 19]. Вчений виділяє і аналізує основні сфери розвитку дитини.
Розглянемо три основні сфери розвитку дитини і складові їх компоненти:
– сфера когнітивного розвитку;
– сфера творчого розвитку;
– сфера афективного розвитку.
Дана проблема досліджується в працях Н. Теличко, О. Чернишов та ін. Аналіз педагогічної та
психологічної літератури показав, що ідеальна програма навчання обдарованих дітей теоретично повинна
відповідати всім вимогам, які ми виклали вище. В даний час існує два підходи до побудови освітніх
програм для обдарованих дітей [8; 9].
Перший підхід пов‘язаний з прискоренням процесу навчання. Діти з високим рівнем інтелектуального
розвитку навчаються за звичайними шкільними програмами, але їм дається можливість просуватися в
тому темпі, який відповідає їх індивідуальним можливостям. Другий підхід пов‘язаний зі зміною змісту
навчання в сторону його збагачення. Це шлях поглибленого або розширеного вивчення окремих тем,
проблем, предметів, по дозволяла обдарованим дітям просуватися в освоєнні цікавлять їх предметів і
областей значно далі, ніж їх однолітки. У сучасній педагогічній літературі (Н. Настенко), присвяченій
проблемі відбору змісту освітніх програм для обдарованих учнів, існує велика кількість підходів і вимог. Ми
в цій публікації зупинимося лише на тих, які викладені в «Новій українській школі (НУШ)» [6, с. 12].
На сьогоднішній день для педагогічної науки і практики проблема організації освітнього процесу на
основі індивідуальних освітніх програм є однією з найбільш значущих. Відсутнє однозначне трактування
терміну «індивідуальна освітня програма». Вчені й педагоги-практики пропонують різноманітні варіанти її
структури і оформлення. Ми погоджуємося з висновками А. Анджейчак про те, що «індивідуальна освітня
програма – програма освітньої діяльності того, хто навчається, складена на основі вибору того, хто
навчається і узгодження його інтересів і запитів з педагогами освітнього закладу на певний період
навчання, що враховує види освітньої діяльності учнів, методи і форми діагностики освітніх результатів,
технології освоєння навчального змісту» [1, с. 8].
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що «індивідуальна освітня програма – це документ, що
дає уявлення про зміст діяльності того, хто навчається в навчальному закладі, спрямованої на реалізацію
індивідуальних цілей навчання. Індивідуальна освітня програма передбачає облік видів освітньої
діяльності учнів, методів і форм діагностики освітніх результатів, технологій освоєння навчального змісту.
В індивідуальній освітній програмі учня. Як зазначає Л. Липова, по-перше, реалізується спосіб
індивідуального освоєння існуючої навчальної програми, а по-друге, на основі індивідуальної навчальної
програми вивчається додаткове зміст» [5, с. 8]. Далі розглянемо функції індивідуальної освітньої програми.
У науково-педагогічній літературі представлені деякі функції індивідуальної освітньої
програми [8, с. 27]:
 нормативна, яка фіксує навантаження студента, закріплює порядок виконання навчального плану і
вибору освітнього маршруту;
 інформаційна, яка інформує про сукупності освітньої діяльності учня протягом певного часу;
 мотиваційна, що визначає цілі, цінності і результати освітньої діяльності учнів;
 організаційна, яка визначає види освітньої діяльності того, хто навчається, форми взаємодії і
діагностики;
 самовизначення, яка дозволяє реалізувати потреби в самовизначенні на основі реалізації
освітнього вибору. Авторський колектив під керівництвом А.П. Тряпіцин розробив такі теоретичні підходи
до конструювання індивідуальної освітньої програми [9, с. 12]. Вчені вважають, що індивідуальна освітня
програма являє собою текст, який визначає:
 цілі та цінності індивідуальної освітньої програми;
 адресність індивідуальної освітньої програми;
 навчальний план освітньої установи або організації, що містить обов‘язкову частину і частину
формується учасниками освітнього процесу;
 характеристику навчальних програм, що відповідають даному навчальному плану;
 опис організаційно-педагогічних умов, педагогічних технологій, що застосовуються для реалізації
індивідуальної освітньої програми, процедури вибору та зміни індивідуальної освітньої програми;
 систему форм атестації, контролю та обліку досягнень учнів;
 опис очікуваних освітніх результатів освоєння індивідуальної освітньої програми, в тому числі
освітні продукти.
При розробці змісту навчальної програми для таких учнів утворюється кілька стратегічних позицій.
Одні стратегії ґрунтуються на зміні кількісних характеристик навчальної діяльності, інші базуються на
корекції якісних характеристик освіти [10, с. 47]. Негативні ж наслідки такого прискорення зустрічаються

91
досить рідко: бувають окремі ситуації, коли навантаження не відповідає ні здібностям, ні фізичному стану
школяра. Прискорення реалізується в даних організаційних формах:
– ранній вступ до школи;
– прискорена, в порівнянні з традиційною системою, швидкість проходження навчального матеріалу
всім класом в один і той же час;
– «перескакування» обдарованої дитини через клас;
– радикальне
прискорення
(можливість
самостійно
займатися
за
університетською
програмою) [3, с. 2].
Стратегія інтенсифікації має на увазі не зміну темпу засвоєння, а збільшення обсягу програми,
зростання якості навчання. Інтенсифікація застосовується в практичній роботі шкіл та класів з розширеним
вивченням конкретних предметів. Якісні стратегії зміни змісту освіти пов‘язані з введенням в навчання
сучасних розвиваючих програм і методик для обдарованих дітей, якісно відрізняються від стандартних.
Всю сукупність цих заходів зазвичай називають «збагаченням». Під цим термінів розуміються, особливо,
описані надалі підходи. Індивідуалізація навчання. Одна з основних варіацій якісної зміни змісту освітніх
програм для обдарованих дітей [2, с. 11].
Природно, що індивідуальна освітня програма може бути доповнена іншими компонентами,
наприклад, програмами будь-яких курсів (за вибором), програмами додаткової освіти дітей та ін.
Узагальнюючи вищевикладене, а також враховуючи положення Нової української школи, можна
запропонувати наступну структуру індивідуальної освітньої програми:
 цінності індивідуальної освітньої програми (визначає який навчається);
 мета індивідуальної освітньої програми (визначає який навчається);
 індивідуальний навчальний план (визначає який навчається);
 характеристику навчальних програм (становить педагогічний колектив або можливо спільне з
навчаються проектування навчальних програм);
 опис організаційно-педагогічних умов, педагогічних технологій, що застосовуються для реалізації
індивідуальної освітньої програми, процедури вибору та зміни індивідуальної освітньої програми
(складають педагоги);
 систему форм і термінів атестації, контролю та обліку досягнень учнів, форм звітності за видами
діяльності того, хто навчається (складають педагоги і навчається);
 опис навчальних практик, передбачуваних проектів, тим навчально-дослідницької діяльності
(складають педагоги і навчається);
 опис очікуваних освітніх результатів освоєння індивідуальної освітньої програми, в тому числі
освітні продукти (визначає який навчається або педагоги і навчається) і інше.
Таким чином, проектування індивідуальної освітньої програми здійснюється з урахуванням положень
НУШ на основі творчої співпраці учня і педагогів.
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ЗАСОБИСТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУВ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Досконале володіння іноземними мовами виступає сьогодні необхідною умовою для інтеграції
України в світову спільноту, вхождення у відкритий інформаційний простір. Сучасне суспільство потребує
високоосвічених, кваліфікованих спеціалістів, що вирізняються мобільністю, конструктивністю, динамізмом,
здатних до встановлення ділових контактів і ділової співпраці з іноземними партнерами, володіють
іноземною мовою на професійному рівні. Досягнення якісно нового рівня вивчення іноземних мов є одним з
пріорітетних напрямів програми «Освіта. Україна ХХІ сторіччя». Тож, на часі є пошук стратегічних напрямків
та підходів до навчання і впровадження їх в навчальний процес закладів вищої освіти. Першочергову роль
в цьому процесі відіграє формування пізнавального інтересу до вивчення іноземних мов, оскільки
зацікавленість студентів в навчанні є визначальним фактором, одним з найважливіших мотивів і
найпотужнішим двигуном в процесі оволодіння знаниями. Одже, актуальність пізнавального интересу до
вивчення іноземної мови обумовлена задачами сучасної освіти.
Проведені дослідження свідчать про те, що студенти добре сприймають і надовго запам‘ятовують
лише той матеріал, що викладався в позитивній атмосфері, тож, емоційне забарвлення в навчанні має
неабияке значення.
Головна ціль навчання іноземним мовам полягає в розвитку комунікативних компетенцій студентів в
усіх видах мовленевої діяльності: аудіюванні, мовленні, читанні, письмі, як природному засобі спілкування
з дотриманням мовних та стилістичних норм іноземної мови.
Досягнення поставлених цілей напряму залежить не лише від здібностей і потреб молодої людини,
але також від її мотивації і рівня пізнавальної зацікавленості. Саме це і визначає напрямки діяльності та
засоби досягнення цілі. Дослідження багатьох методистів та викладачів говорять про зниження
пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови. Це обумовлено певними психологічними
особливостями студентської молоді: прагненням до самостійності, відмовою від допомоги,
незадоволенням що до контролю за виконанням робіт. На зниження пізнавального інтересу впливають
також прогалини шкільного етапу навчання. Як правило, випускники середніх шкіл не володіють достатньо
сформованою іншомовною комунікативною компетенцією: погано володіють основами граматики, не мають
достатніх навичок читання та письма іноземною мовою і т. ін. Але головна причина, на мою думку, криється
в відсутності грамотно розробленої методики розвитку та підтримання рівня мотивації до вивчення
іноземної мови, недостатній увазі з боку вчителя до психологічних закономірностей розвитку мотивації та
вікових особливостей студентів. Ціллю викладача є не примус до навчання, а формування зацікавленності
в навчанні. Проблема стимулювання і підтримання пізнавального інтересу є актуальною и ключовою на
всіх етапах навчання іноземній мові. Інтерес стимулює бажання вивчати та пізнавати, тим самим
гарантуючи міцність набутих знань.
Проблемою пізнавального інтересу в навчанні займалось багато дослідників протягом усієї історії
розвитку педагогики. Не дивлячись на явні розбіжності, всі вони мають спільні аспекти, що визначають
пізнавальний інтерес як вибіркову спрямованість людини на об‘єкти і явища навколишньої дійсності; як
стимул активності людини, під впливом якого, деяльність стає захоплюючою и продуктивною.
Дослідники пізнавального інтересувиділяють три основних мотиви до навчання:
- цікавість до предмету;
- усвідомлення;
- примус;
Цікавість до предмету має місце, коли людина отримує задоволення від самого освітнього процесу.
Вищим ступенем цікавості є захоплення. В цьому стані людина відчуває сильні позитивні емоції від
навчання, а їх відсутність сприймає як негатив.
Усвідомлення приходить, когда людина розуміє необхідність навчання і примушує себе навчатись,
навіть за відсутності інтересу.
Примус має місце, коли людину примушують навчатись викладачі, батьки, керівництво підприємства,
тощо. Примус, як правило, супроводжується страхом покарання, або ж, навпаки, прагненням отримати
нагороду. В більшості випадків він не призводить до позитивних результатів.
Дослідники встановили, що емоційно насичений матеріал запам‘ятовується краще ніж нейтральний.
Для цього необхідно не викликати емоційність різними засобами ззовні, а насичувати студентів об‘єктивно
значущим для них матеріалом зсередини. В нагоді стануть проблемні ситуації, що провокуватимуть
емоційний відгук у студентів: цікавість, допитливість, впевненість, сумнів, здивування, і т. ін..
Велике значення в процесі формування интересу до вивчення іноземних мов має суб‘єктивне
сприйняття студентами важливості знань що вони набувають. Інколи сучасні студенти не усвідомлюють
практичної цінності володіння іноземною мовою. Досягнути якихось успіхів без зацікавленості в предметі,
дуже складно, або взагалі не можливо.
Зниження зацікавленості до вивчення іноземної мови пояснюється тим, що в учбовому процесі
майже не використовується фактор практичного застосування набутих знань. Ця проблема легко
вирішується шляхом запровадження сучасних комп‘ютерних технологій та мультимедіа.
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Зупинимось на найважливіших методах стимулювання пізнавального процесу при виченні іноземних
мов:
- комунікативний метод;
- метод проектів;
- інтерактивні методики навчання («мозковий штурм», ділові та рольові ігри, дебати, кейс-технологій
(case study), круглий стіл, тощо.);
- технологія співпраці;
- цифрові технології.
Американский дослідник Девід Крістал в своїй роботі «Мова та Інтернет» доводить доцільність
використання інтернет-технологій в викладанні іноземних мов. Він стверджує, що спілкування онлайн
необхідне для вдосконалення мовленевих навичок. Це значно підвищує мотивацію до вивчення мови.
Веб-ресурси також стануть у пригоді для вдосконалення навичок письма, оскільки ресурси мережі
надають можливості для такого спілкування.
Для формування пізнавального інтересу в процесі навчання іноземним мовам доцільним є також
використання методу проектів, коли студент самостійно планує, створює, захищає свій проект, тобто
активно включається в процес комунікативної діяльності. Учбовий проект – це комплекс пошукових,
дослідницьких, розрахункових, графічних та інших видів роботи, що виконуються студентами самостійно з
ціллю практичного або теоретичного рішення поставленої проблеми.
Основними цілями проектної методики є:
1) самовираження і самовдосконалення студентів, підвищення мотивації до навчання, формування
пізнавального інтересу;
2) реалізація на практиці набутих вмінь та навичок, розвиток мови, вміння грамотно і аргументовано
викласти досліджуваний матеріал, вести дискусійну полеміку;
3) демонстрація рівня культури, освіченості, соціальної зрілості.
Виділяють кілька видів проектів:
1) рольові ігри, драматизації, інсценування (казки, телешоу, свята, музичні вистави і т.ін.)
2) дослідницькі (країнознавство, узагальнення наукових знань, історичні, екологічні і т.ін.)
3) творчі (твори, переклади, сценарії, стінгазети и т.ін.)
4) мультимедійні презентації.
Проектний метод допомагає розвинути мовленеві і інтелектуальні здібності, стійкий інтерес до
вивчення мови, потребу в самоосвіті. В підсумку передбачається досягнення комунікативної компетенції,
тобто, певного рівня мовних, краєзнавчих, соціокультурних знань, комунікативних вмінь і мовленевих
навичок, що робить можливим іншомовне спілкування.
Аналізуючи застосування методу проектів в сучасних закладах вищої освіти, можна вважати, що це
один з найпотужніших стимулів мотивації до вивчення іноземних мов, найбільш творчий вид діяльності,
оскільки в роботу над проектом залучені всі студенти, незалежно від здібностей та рівня мовної підготовки.
Вони використовують на практиці набуті знання і сформовані мовленеві навички та вміння, творчо
переосмислюючи и примножуючи їх. Проектна методика потребує від викладача ретельної підготовки,
професійної майстерності, ерудиції. Одим з головних умов ефективності учбової діяльності є досягнення
доброзичливої атмосфери, взаєморозуміння, довіри, творчості, заохочення студентів до пізнавальної
активності
В сучасному розумінні навчальний проект - це інтегрований дидактичний засіб розвитку, навчання і
виховання, котрий дозволяє виробляти і розвивати специфічні вміння та навички: проблематизації,
планування, самоаналізу і рефлексії, презентації, дослідницької роботи. Використання проектної методики
можна вважати також однією з складових гуманізації освітнього процесу, оскільки студенти з різними
рівнями мовної підготовки беруть участь в роботі на рівні своїх можливостей.
Розповсюдження комп‘ютерних технологій та глобальної мережі Інтернет надає викладачам та
студентам безліч можливостей для вдосконалення учбового процесу та формування пізнавальних
інтересів. Розробка проблеми стимулювання пізнавального інтересу зумовлена вимогами до сучасної
освіти. Пізнавальний інтерес виступає одним з основних стимулів навчання. Використання інтересу,
зацікавленості студентів є необхідною умовою для досягнення успіхів в вивченні іноземних мов. Багато хто
з викладачів недооцінює важливість пізнавального інтересу і не включає його розвиток в число основних
педагогічних задач, не проводить систематичної, цілеспрямованої роботи для його стимулювання. При
відсутності інтересу значно знижується якість навчання, набуті знання швидко забуваються, а вміння та
навички втрачаються. Тому, для успішного навчання студентів необхідно, перш за все, зацікавити в
оволодінні іноземною мовою. Використання нетрадиційних занять, інтернет-технологій, методу проектів
здатне забезпечити необхідні умови для активізації пізнавальноі діятельності кожного студента та
підвищити якість навчання іноземним мовам.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Ольга Артюх
(Гродно, Республика Беларусь)
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В научной, учебной и общественно-публицистической литературе существуют различные
определения коррупции. Сравнительный анализ научной литературы по поводу коррупции показывает,
что ученые продолжают вести споры по определению этого термина, а также пытаются дать оптимальную
трактовку данному явлению.
Рассматривая такой термин как коррупция, многие авторы определяют его как взяточничество,
другие выделяют взяточничество как отдельный вид правонарушения. Также в литературе существует
мнение, что такие преступления, как взяточничество и незаконное присвоение неотделимы от понятия
коррупции. Однако в равной степени ясно, что коррупция включает, но не ограничивается этими
преступлениями. Так, например, А. И. Гуров, российский юрист, доктор юридических наук, профессор,
считает, что «взятки являются средством коррупции, когда работник правоохранительных, партийных
органов или советский функционер состоит фактически на двух службах: на официальной и у преступной
организации» [1, с. 12].
Практика показывает, что на сегодняшний день коррупция проявляется в различных формах, самой
распространенной из которых является взяточничество. Больше всего оно выявлено в промышленности,
системах образования, здравоохранения и государственного управления.
Согласно статистике Верховного Суда Республики Беларусь, в 2019 году 1007 лиц осуждено за
совершение преступлений коррупционной направленности (на 0,2% больше, чем в 2018 году – 1005
лиц).Наибольшее количество лиц осуждено за совершение следующих преступлений:
 получение взятки – 336 лиц;
 хищение путем злоупотребления служебными полномочиями – 261 лицо;
 дача взятки – 207 лиц.
В Уголовном Кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ) предусмотрено такое понятие, как
получение взятки, и меры ответственности за него. Согласно статье 430 УК РБ, получение взятки –это
принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение
выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им
должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение
вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего
взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло
совершить с использованием своих служебных полномочий. То есть, под взяточничеством следует
понимать уголовное преступление, когда государственный служащий прямо или косвенно принял, или
согласился принять взятку с целью осуществления незаконной деятельности в интересах лица, дающего
взятку.
Важно разграничивать понятия взятка и подарок. Так, одни авторы считают, что различие между
взяткой и подарком состоит в размере стоимости предоставленного блага: небольшое, по денежной
оценке, материальное вознаграждение – это подарок, а другие считают важным учитывать не только
суммы полученного вознаграждения, но и некоторые иные обстоятельства. Также некоторые учѐные
ставят знак равенства между подарком должностному лицу и взяткой.
Дарение – односторонняя безвозмездная передача вещи в знак благодарности и уважения, в то
время как взятка подразумевает выполнение встречного обязательства и, как правило, передается в виде
денег. Вместе с тем, не является взяткой получение незаконного вознаграждения за выполнение
поручения, которое не входит в компетенцию должностного лица [2, с. 74].
К предметам взятки не относятся вещи, имеющие ценность лишь для взяткополучателя (например,
фотографии близких людей), не имеющие материальной ценности предметы и услуги (почетная грамота),
а также природные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения, леса, недра и иные объекты.
Угощение в ресторане рассматривается как взятка в случае, если оно является платой за конкретные
действия должностного лица и указанное обстоятельство отчетливо сознается обеими
сторонами [2, с. 74].
В соответствии со статьей 17 Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
государственное должностное лицо не вправе принимать имущество (подарки), за исключением
сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать
другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных
(трудовых) обязанностей. Для разъяснения вопроса, что может являться «протокольным» сувениром в
статье 22 Закона Республики Беларусь «О государственной службе» уточняется, что полученные
государственными служащими при проведении протокольных и иных официальных мероприятий
сувениры, стоимость которых превышает пять базовых величин, передаются в доход государства по
решению комиссии, создаваемой руководителем государственного органа, в котором государственный
служащий занимает государственную должность.То есть, если должностное лицо при проведении
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протокольного мероприятия получило сувенир стоимость не более пяти базовых величин, то оно имеет
право оставить его для личного пользования, так как это будет считаться подарком.
В теории уголовного права имеется общепризнанная точка зрения, что преступления,
составляющие взяточничество, в том числе получение взятки, могут быть совершены только умышлено.
По поводу вида умысла общего мнения нет, но преобладающим является позиция о том, что получение
взятки – преступление, совершаемое с прямым умыслом [3, с. 303].
Мотив и цель преступления тесно связаны между собой, но по времени мотив возникает, как
правило, прежде цели. Мотивом преступления является внутреннее побуждение к преступному деянию,
которым руководствуется лицо, совершая преступление, его психологическая причина, а целью –
результат, к которому стремиться лицо, совершая преступление. Следовательно, цель получения взятки
можно определить как конкретный результат, к которому непосредственно стремится должностное лицо,
сознательно нарушая свои должностные обязанности, используя вопреки интересам службы и
требованиям закона свои служебные полномочия: получить предмет взятки [4, с. 209].
Многие авторы считают обязательным признаком получения взятки только вину, так как диспозиция
статьи 430 УК РБ не содержит указания на мотив и цель получения взятки, однако само содержание
диспозиции данной статьи позволяет, без прямого на то указания, утверждает о наличии в действиях
должностного лица корыстных побуждений. Это вытекает, по мнению Б.В. Волженкина, «из самой
природы получения взятки как специального вида корыстного злоупотребления должностными
полномочиями и материального характера предмета взяточничества» [5, с. 220].
Принимая взятку, должностное лицо, не только осознает общественную опасность совершаемого им
деяния вообще, но и факт того, что это лицо посягает на нормальную деятельность органов власти и
управления, подрывает их авторитет, совершает наиболее опасное для общества и государства
преступление – коррупционное.
Противодействие коррупции в Республике Беларусь соответствует всем требованиям борьбы с
преступностью. Общая организация противодействия коррупционной преступности базируется на
постоянном анализе изменений состояния коррупции и еѐ причин, а также на определении стратегии и
тактики борьбы с ней с учетом реальных социально-экономических, политических условий, состояния
общественного сознания и правоохранительной системы.
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Ніна Рогатинська
(Тернопіль, Україна)
ЩОДО ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У МИТНІЙ СФЕРІ
Актуальність пошуку науково обґрунтованих підходів щодо попередження та виявлення митних
злочинів у зовнішньоекономічній сфері посилюється через активну участь України в глобалізаційних
процесах, її прагнення інтегруватися в світовий економічний простір. Адже сьогодні, на жаль, в бюджет
країни за найскромнішими підрахунками не доходить від 30 до 50% митних платежів і податків, а «...за
окремими видами імпортних товарів, що реалізуються на ринку України, близько 40-60% - це товари
тіньового сектора економіки. При цьому в високо розвинутих європейських країнах ця цифра коливається в
межах від 7 до 15% [1].
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Криміналізації відносин у галузі зовнішньої торгівлі сприяло уповільнене реагування держави
організаційно-правовими методами на діяльність суб‘єктів ЗЕД та відсутність прозорих, економічно
обґрунтованих, сталих правил зовнішньої торгівлі і митного регулювання.
Сьогодні порушення митних правил є невід‘ємною частиною економічної злочинності, яка тісно
пов‘язана з функціонуванням «тіньової» економіки, розкраданнями, відхиленнями від сплати митних
платежів і податків, посадовими злочинами, корупцією. При цьому слід зазначити, що ускладнення
фінансових схем з метою здійснення незаконних митних операцій привело до переважання групових форм
даного злочину, що згідно із Кримінальним кодексом карається суворіше.
На наш погляд, серед основних причин, що сприяють здійсненню митних злочинів, є:
 недосконала організація системи правового, економічного та фінансового контролю діяльності
підприємств суб‘єктів ЗЕД (як правило, контролюється безпосередньо зовнішньоекономічна операція, і не
досліджуються ні операції, що передували їй, ні операції вчинені після митного оформлення);
 недосконале законодавство, яке регулює ЗЕД, наявність великої кількості нормативних документів і
поправок до них, які нерідко не узгоджені між собою і санкціонують наявність різних пільг по ліцензуванню і
квотуванню, дозволяють при здійсненні однотипних операцій по різному їх класифікувати і застосовувати
різні ставки митних платежів;
 неоднозначне і недосконале податкове законодавство, завищені ставки митних платежів та
непрямих податків, які провокують учасників ЗЕД до пошуку шляхів ухилення від їх сплати з метою
забезпечення прибутковості свого бізнесу;
 недосконале правове законодавство і не готовність судових органів кваліфіковано розглядати
справи з митних і податкових злочинів і спорів, що не дозволяє чітко класифікувати митні злочини і
залучати до належної відповідальності винних осіб;
 високий рівень корумпованості на всіх гілках законодавчої і виконавчої влади, що спонукає до
формального підходу при здійсненні митного контролю безпосередніми його виконавцями;
 багатовідомча структура регулювання і контролю ЗЕД і відсутність єдиного методологічного
підходу і інформаційного простору щодо здійснення економічного, фінансового і правового контролю;
 низький рівень фінансування митних органів (якщо в країнах з розвиненою економікою на
утримання митних органів витрачається від 1,5 до 2,5% бюджету і в Україні від 0,3 до 0,5%), що не
дозволяє розвивати матеріально-технічну базу митниць і покращувати якість митного контролю;
 низький рівень матеріальної і соціальної захищеності посадових осіб митних органів призводить до
розвитку хабарництва і зловживання службовим становищем посадовими особами митниць і митних
постів;
 низький рівень оцінки інтелектуальної праці в країні призвів до переходу високоосвічених і
кваліфікованих фахівців на роботу в комерційні структури, що дозволило їм розробляти складні фінансові
схеми, використовувати передові технології і досягнення науки і техніки для обходу митних платежів або їх
мінімізації;
 відсутність достатньої кількості висококваліфікованих кадрів, які можуть здійснювати не тільки
технічні процедури митного оформлення та контролю, а й проводити документальні перевірки із
застосуванням методів аудиту і використовувати аналітичні процедури для визначення і оцінки реальних
ризиків підтвердження достовірності задекларованих даних;
 несумісність можливих економічних і матеріальних вигод отриманих від здійснення митного
злочину з заходами адміністративної та кримінальної відповідальності за них [2].
На сьогодні потребують нагального розв‘язання проблеми подальшого спрощення митних
формальностей, автоматизації та ефективного оброблення даних про товари у митних деклараціях і
податковій звітності, що дасть можливість запровадити ефективну систему контролю за рухом товарів у
всьому ланцюзі поставок (від митного оформлення до реалізації кінцевому споживачу і навпаки) без
посилення адміністративного навантаженняна платників податків; боротьби із «сірим» та контрабандним
імпортом товарів та їх подальшою реалізацією на внутрішньому ринку, що створить для бізнесу однакові
умови, а також боротьби з переміщенням через митний кордон України заборонених товарів (зброї,
наркотиків тощо).
Якщо говорити про запобігання злочинів в одному із секторів економіки – а саме у сфері митної
діяльності, то воно повинно максимально повно й чітко регулювати відносини особи та держави (в особі
відповідних органів). Митна політика держави повинна бути спрямована на досягнення такого балансу між
інтересами держави та особи, щоб не обмежувати їх права та інтереси. Держава повинна забезпечити
такий баланс сил та заходів державного примусу відносно порушників, щоб не виключити у подальшому
здійснення і правомірної діяльності, не «відбити» бажання у інших фізичних та юридичних осіб приймати
участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, та підтримувати таким чином розвиток економічних
відносин в країні.
Створення відповідних пріоритетів у цьому напрямку повинно зменшити або взагалі усунути цілий
ряд причин, що сприяли вчиненню злочинів у митній сфері. Одним із таких напрямів, на наш погляд,
повинна стати охорона у сфері економічних та фінансових відносин інтересів держави. І це – головний
напрям діяльності держави та митних органів.
Отже, ми вважаємо, що зменшення злочинів у митній сфері можливо досягти шляхом здійснення
виваженої та продуманої на кроки вперед митної політики. Як важливий елемент зовнішньої та внутрішньої
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господарської та в цілому й економічної діяльності, митна політика залежить від здатності вітчизняного
законодавця приймати такі правові акти, що максимально відповідатимуть вимогам сьогодення,
тенденціям розвитку зовнішньоекономічних зв‘язків України з іншими державами та забезпечить пошук
балансу між інтересами держави і кожної окремої особи.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Экономические интересы любой страны имеют сложную структуру, представляющую собой баланс
между взаимоотношениями интересов всех ее хозяйствующих субъектов, социальных слоев, граждан в
отдельности с интересами государства и его целями. Реализуя свои собственные интересы, государство
выступает в качестве относительно самостоятельного элемента системы экономических интересов
общества.
Особая
общественная
опасность
экономической
преступности
обуславливается
как
непосредственным ущербом, наносимым ею, так и тем, что совершение преступлений экономической
направленности подрывает экономику страны, обеспечивает субъектам криминальных субъектов
достижение незаконного обогащения средствами, которые не только не способствуют увеличению
совокупного богатства в обществе, но ведут к социально несправедливому его распределению.
Можно выделить шесть типов экономических правонарушений:
 против финансовой системы. Это введение в оборот незаконных денежных знаков или
фальшивых документов, сбыт поддельных банковских карт или нарушение порядка купли/продажи
драгоценных металлов, камней;
 против бюджетной системы. Тут имеется в виду уклонение от уплаты налогов или сборов;
 таможенные преступления, такие как контрабанда, перемещение незаконного товара через
границу и перевод объектов экспортного контроля;
 против общепринятых правил предпринимательской деятельности. Имеется в виду
противозаконная деятельность и лжепредпринимательство, под которым чаще всего пытаются скрыть
деяния, влекущие за собой уголовное наказание;
 нарушение правил осуществления торговли;
 коммерческий подкуп;
Рассмотрим более подробно категорию преступлений против бюджетной системы. К данному
подтипу относят уклонение от уплаты налогов или сборов, регламентируемое статьей 243 Уголовного
кодекса.
Как было указано выше, статья 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает
уголовную ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, а конкретно: за уклонение от
уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем
уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных
сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. [1]
Способы, с помощью которых граждане пытаются избежать уплаты налогов или снижения их
размеров, по своей природе латентны и, кроме этого, весьма многочисленны, разнообразны, ведь на
сегодняшний день их можно перечислить не один десяток.
Исходя из практики деятельности правоохранительных органов нужно сказать, что в большей
степени распространены следующие способы уклонения от уплаты сумм налогов, сборов, которые
отражены и зафиксированы в уголовном законе:
- сокрытие налоговой базы;
- занижение налоговой базы;
- уклонение от представления налоговой декларации;
- внесение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.
Под сокрытием налоговой базы понимается не что иное как целенаправленное невнесение в
налоговую декларацию и иные документы, которые в последующем должны быть предоставлены в
налоговый орган, фактически точных данных о наличии объекта, с которого подлежит уплате налог, сбор.
Иными словами, сокрытие налоговой базы представляет собой следующее: прибыль либо иной
объект налогообложения у плательщиков налогов и сборов фактически имеется, но она не декларируется,
не упоминается ни в каких в документах, которые непосредственно связаны с начислением и уплатой
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налогов (сборов), которые должны быть предоставлены в налоговые и органы, которые осуществляют
контроль.Чаще всего при сокрытии налоговой базы встречаются следующие действия:
 прием денежных средств от реализации товаров, работ или услуг без их отражения в учетных
документах с целью утаивания дохода;
 сокрытие выручки от розничной торговли путем подмены или уничтожения накладных или других
документов после продажи товара;
 непредставление бухгалтерской отчетности в налоговые органы;
 осуществление сделок без документального оформления, неотражение результатов
хозяйственных операций, неоприходование товарно-материальных ценностей и денежной выручки;
 отражение результатов финансово-хозяйственной деятельности в ненадлежащих счетах
бухгалтерского учета (ведение «двойной бухгалтерии»);
 искусственное создание дебиторской задолженности;
 открытие в кредитно-банковских учреждениях на основании подложных документов
дополнительных расчетных счетов, информация о которых не известна налоговым органам и проведение
через них расчетно-денежных операций, не отраженных в бухгалтерском учете;
 представление в контролирующие органы ложного заявления о временном прекращении
финансово-хозяйственной деятельности организации;
 выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля.
Способ «занижение налоговой базы» отличается от вышеупомянутого тем, что занижение это –
внесение данных, заведомо для плательщика, не соответствующих действительности в документы,
которые предоставляются в налоговый орган. Занижение налоговой базы означает не полное, а
частичное уклонение от уплаты налогов, сборов и выражается в неотображении в представленных в
налоговый орган отчетных документах полного объема объектов налогообложения, умышленное
неправильное исчисление тех сумм, которые подлежат обязательной уплате в бюджет.
Самые распространѐнные способы, к которым прибегают плательщики это:
 уменьшение реального количества или действительной стоимости объектов недвижимости,
автотранспорта и другого имущества;
 занижение объема полученного дохода, стоимости реализованной продукции;
 завышение относимых на себестоимость продукции затрат для уменьшения налогооблагаемой
прибыли;
 завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, относимых на издержки
производства и обращения;
 отнесение на издержки производства затрат, не предусмотренных законодательством или
расходов в размерах, превышающих действительные или не имевших место в реальности;
 занижение объема (стоимости) реализованной продукции, заключение фиктивных договоров о
совместной деятельности;
 занижение в официальных учетных и платежных документах по договоренности сторон стоимости
выполненных работ с проведением реальных расчетов наличными деньгами без отражения в учетных
документах;
 подлог документов с целью получения налоговых льгот или иных преференций (заключение
фиктивных экспортных сделок для получения льгот, предусмотренных для экспортеров);
 маскировка объекта налогообложения под фиктивный бартер, ложный экспорт;
 фиктивная сдача в аренду основных средств организации;
 невключение в облагаемый оборот сумм, взыскиваемых в порядке компенсации дополнительных
затрат и прочих расходов строительными, пусконаладочными, проектными организациями. [2, c. 19]
В случаеуклонения от представления налоговой декларации рассматривается именно умышленное
непредставление налоговой декларации о доходах субъектов предпринимательской деятельности и
физических лиц (расчета) в срок, установленный законодательством, в налоговый орган.
Как правило, это связано с непредставлением налогоплательщиком декларации о доходах, в тех
случаях, когда ее подача является обязательной.
Основными способами фальсификации налоговой декларации являются:
 умышленное указание любых не соответствующих действительности данных об объекте
налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот и вычетов и любой иной
информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов;
 полное или частичное неотражение в налоговой декларации полученных доходов (включение в
налоговую декларацию заведомо искаженных сведений о полученных доходах и расходах);
 необоснованное увеличение расходов, связанных с получением дохода и подлежащих
исключению из налогооблагаемой базы. [3, c. 44].
Таким образом, исследование способов уклонения от уплаты налогов показало, что юридические и
физические лица применяют изощренные способы совершения налоговых преступлений. По этой причине
возможна разработка единого алгоритма для выявления подобных деяний и соответствующей методики
расследований преступлений.
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МОЛОДЕЖЬ О ПРОБЛЕМАХ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В БЕЛАРУСИ
Республика Беларусь – единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где до сих
пор сохранилась в законодательстве и используется на практике такая мера уголовной ответственности
как смертная казнь. В настоящее время абсолютное большинство европейских государств отказались от
применения смертной казни. В их числе и практически все государства – члены Содружества
Независимых Государств, кроме одного – Республики Беларусь. Согласно официальным источникам
информации, в частности Министерства юстиции Республики Беларусь, с 1994 по 2011 год было
приговорено к смертной казни в Беларуси 326 человек [1, с. 160]. После 2011 года количество смертных
приговоров идет на спад, но в общей сложности за годы независимости в Беларуси, по сведениям
оппозиционных правозащитных организаций, было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере
наказания [5, с. 2]. За последний год из открытых официальных источников известно о трех вынесенных
смертных приговорах и трех приведенных в исполнение в 2019 году. В январе 2020 года в Республике
Беларусь широкий общественный резонанс вызвал очередной смертный приговор в отношении двух
молодых людей, совершивших преступление на бытовой почве. «Беларусь: два новых смертных
приговора вынесены сегодня. Смерть не справедливость, и смертная казнь не сдерживает преступность.
Мы призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее
отмене», – заявил официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген. Применение высшей
меры наказания в Республике Беларусь регулярно подвергается осуждению со стороны различных
международных организаций, в том числе Совета Европы и ПАСЕ, в которые Республика Беларусь не
может войти по этой причине, а, следовательно, белорусские граждане не могут обращаться в
Европейский суд по правам человека.
На этом фоне в белорусском обществе активно обсуждается проблема смертной казни. Уже более
10 лет правозащитники и активисты борются за то, чтобы в Республике Беларусь был введен мораторий
на смертную казнь. В сентябре 2019 года депутат белорусского парламента Елена Анисим предложила
законопроект об отмене смертной казни. Однако Генеральная прокуратура Беларуси выступила против
законопроекта о моратории на смертную казнь [3, с. 1]. В вопросе применения смертной казни
белорусская власть апеллирует к результатам референдума 1996 года. Тогда против отмены смертной
казни высказались 80,44 % проголосовавших, за – 17,93 % [2, с. 7]. Получается, что смертная казнь в
Республике Беларусь поддерживается общественным мнением как исключительная мера наказания, а
законодатель должен считаться с ним, ведь в этом и есть смысл демократии. В ноябре 2019 года в
Австрии белорусский президент на встрече с журналистами, которые в очередной раз заявили о
нарушении прав человека в Беларуси, напомнил о демократической основе сохранения высшей меры
наказания в белорусском государстве.
Любопытно, какими могли бы быть итоги референдума, если бы вопрос о смертной казни выносился
бы на него сегодня, и в нем принимала участие современная молодежь, поколение, воспитанное на
принципах демократического общества и правового государства, в условиях активного внедрения
западной культуры в широкие круги белорусского общества? С целью изучения отношения современной
белорусской молодежи к проблемам смертной казни мною было проведено исследование, практическую
основу которого составили результаты анкетирования учащихся учреждения образования «Минский
государственный профессионально-технический колледж кулинарии».
Гипотеза исследования такова: большинство современной белорусской молодежи поддерживает
отмену смертной казни, следуя общеевропейским тенденциям в построении правового государства и
гуманного общества.
Следует отметить, что по проблеме смертной казни имеется широкий круг теоретических,
статистических, исторических исследований в разных странах, что объясняется актуальностью и
неоднозначностью темы на протяжении, пожалуй, тысячелетий. С древности и по сей день
дискуссируются вопросы применения смертной казни, несмотря на тенденции расширения прав человека,
признания его неотъемлемого права на жизнь, провозглашения многих правозащитных документов.
Рассматривая истоки смертной казни в белорусском государстве, целесообразно обратиться к его
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тысячелетней истории, и отметить характерную для ранних периодов белорусской государственности
«гуманность» в сравнении с практикой применения в других странах [2, с. 12]. И парадоксально, но, как
следует из статистики, самое большое количество случаев применения смертной казни на белорусских
землях было в «цивилизованном» 20 веке. В большей мере они имели отношение к осужденным по
политическим мотивам. Как показывает история, их впоследствии либо реабилитировали, либо даже
возводили на уровень национальных героев, как Рагнеду, Кастуся Калиновского, Казимира Лыщинского,
Тадеуша Костюшко и других. Нам порой кажется, что в сравнении с древними временами, мировая
цивилизация и нравственная культура шагнула далеко вперед, но факт остается фактом: самое большое
количество казней пришлось именно на 20 век, и в 21 веке она продолжает применяться.
Как же относится к смертной казни современная белорусская молодежь? В рамках исследования по
обозначенной проблеме было проведено анкетирование среди учащихся в возрасте от 17 до 22 лет.
Респондентам предлагалось ответить на вопросы, имеющие отношение к проблеме смертной казни в
Республике Беларусь. Из 127 опрошенных учащихся за отмену смертной казни высказалось 50 (39 %)
человек, 8 – затруднились дать однозначный ответ, что может свидетельствовать об осмыслении
проблемы. 69 (54 %) учащихся считают необходимым сохранение смертной казни в белорусском
государстве,
Представляется интересным сравнить итоги анкетирования среди учащихся колледжа с данными
референдума 1996 года и опросом, проведенным независимой и оппозиционной официальным властям
компании TUT.BY, в котором приняли участие более 50 000 жителей Республики Беларусь разного
возраста. Результаты опроса показали, что 51% респондентов считают, что смертную казнь следует
сохранить [4, с. 2].

Сравнительный анализ итогов анкетирования
Таким образом, итоги данного опроса противоречат гипотезе моего исследования. В настоящее
время общественное мнение Беларуси по исследуемой проблеме раскололось на две практически
одинаковые по количеству части. Однако, несколько большая часть (53 % опрошенных) считают
необходимым сохранение смертной казни в белорусском государстве, невзирая на призывы европейского
сообщества и белорусского оппозиционного правозащитного движения. Сегодня, пожалуй, итоги
референдума в белорусском обществе могли бы быть прежними, но уже очевидно, что нет такого
превалирующего стремления сохранить смертную казнь как в 90-е годы. И все же ни в психологическом,
ни в культурном отношении белорусское общество к отмене смертной казни никак не готово. Ведь ее
отмена должна быть вызвана пониманием большинством населения того, что право другого человека на
жизнь неотъемлемо.
Мне лично близка позиция неприятия смертной казни и христианская точка зрения, по которой
любой даже самый страшный грешник может стать праведником или надеяться на прощение. Хочется
процитировать и авторитетного индийского гуманиста Махатму Ганди: «…если нация будет действовать
по принципу «око за око», то вскоре станет нацией слепых». Полагаю, что в вопросах жизни и смерти
лучше всегда выбирать жизнь. Тем более, что сегодня в отличие от предыдущих столетий имеются
альтернативные меры уголовной ответственности, например, пожизненное заключение. Анализируя
статьи Уголовного Кодекса Республики Беларусь и Уголовно-исполнительного Кодекса Республики
Беларусь, имеющие отношение к высшей мере наказания, очевидно, что ни одна из статей о смертной
казни не требует обязательного смертного приговора и может быть заменена на пожизненное
заключение.
Да, еще совершаются чудовищные по своей жестокости преступления, тяжкие убийства, не
искоренена преступность, и общество, пока, не достигло подлинного гуманизма, цивилизованности.
Надеюсь, что смертная казнь – это мера временная и исключительная. Надо искоренять факторы,
которые приводят к развитию и росту преступности.
Практическое применение данной исследовательской работы может заключаться в дальнейшем
обсуждении вопроса смертной казни в молодежной среде, способствуя осмыслению правомерного
подхода к правовому поведению и повышению правовой культуры молодежи и общества в целом. Это в
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свою очередь может привести к введению моратория на такой вид наказания в Беларуси и гуманизации
общественных отношений.
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ЛЕГКОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Интеллектуальная недостаточность – это стойкое, необратимое нарушение познавательной
деятельности, вызванное органическим поражением головного мозга. При интеллектуальной
недостаточности ведущим симптомом является диффузное (количественное) поражение коры головного
мозга (Л.С. Выготский, М.С. Певзнер, С.Я. Рубинштейн). Но не исключаются и отдельные (локальные)
поражения, что приводит к разнообразию нарушений в развитии психических, особенно высших
познавательных, процессов и их эмоциональной сфере (повышенная возбудимость или, наоборот,
инертность, вялость). Интеллектуальная недостаточность подростков подразделяется на формы: легкая
(IQ в пределах 50-69); умеренная (IQ в пределах 35-49); тяжелая (IQ в пределах 20-34); глубокая (IQ ниже
20).
В дефектологии агрессивное поведение подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью
рассматривается, прежде всего, в клиническом аспекте.
Агрессивное поведение – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и
правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее
физический или моральный ущерб людям, вызывающее у них психологический дискомфорт
(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности).
Качественное своеобразие личностного и социального развития, поведения подростков с легкой
интеллектуальной недостаточностью обусловлено влиянием комплекса биологических и социальных
факторов, включающих в себя степень тяжести дефекта, время его возникновения, особенности его
структуры [1, с. 2].
По мнению Д.Н. Исаева, агрессивное поведение подростков с интеллектуальной недостаточностью
служит проявлением аффекта, дисфорических нарушений, компенсаторной реакции на трудности,
извращенных влечений. Среди возможных социальных условий возникновения агрессии автором
указываются трудности взаимоотношений с окружающими и подражание [2, с. 53].
Особую актуальность представляет изучение таких особенностей поведения подростков, как
подражание негативным образцам, реакции на фрустрирующую ситуацию, а также отсутствие навыков
анализа социального опыта. В связи с этим представляют интерес разработки, посвященные
обоснованию причин появления агрессии подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью.
Согласно К.С. Лебединской, О. Кернбергу, агрессивное поведение возникает у подростков, склонных
к акцентуированному поведению. Для них подобное поведение становится неизбежным при столкновении
с неблагоприятными факторами окружающей среды. Причина неблагополучия объясняется следствием
дефекта, характерологическими особенностями психического развития детей с легкой интеллектуальной
недостаточностью.
Социальное, личностное, эмоциональное развитие подростков с легкой интеллектуальной
недостаточностью часто проходит в условиях, способствующих появлению отклоняющегося и
агрессивного поведения. Психический дефект создает почву для возникновения препятствий в
установлении социальных связей, неблагоприятно влияет на формирование личности [3, с. 4].
Л.С. Рычкова считает, что интеллектуальная недостаточность предопределяет затруднения
социализации подростков, проявляющиеся в дезадаптивных способах реагирования, социальном
инфантилизме, возникающем вследствие неразвитого самосознания, неадекватных социальных
воздействий [4, с. 14].
Таким образом, социальные причины, неконструктивное взаимодействие с окружающими имеют
большое значение в формировании негативных проявлений дизонтогенеза. Чем раньше в жизни
подростка сложились неблагоприятные условия, тем более грубыми и стойкими будут нарушения
развития.
По мнению Я.Н. Николаенко, агрессивное поведение во фрустрирующей ситуации у подростков с
легкой интеллектуальной недостаточностью возникает чаще, чем у подростков с нормальным
развитием [5, с. 94].
Согласно, Н.М. Платоновой основными причинами появления агрессивного поведения подростков с
легкой интеллектуальной недостаточностью являются подражание агрессору и ориентация на его
поведение как на образец. При этом ответный агрессивный выпад часто является защитной реакцией на
неприятие предъявляемых требований со стороны окружающих. Довольно часто упрямство,
конфликтность, нетерпимость являются следствием такого опыта [6, с. 63].
На основании результатов анализа исследований можно выделить следующие группы причин в
формировании агрессивного поведения подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью:
1) наследственно-характерологические (наследственно-конституциональная предрасположенность к
агрессивному
поведению;
психопатоподобное,
эпилептоидное,
аффективно-возбудимое
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конституционально обусловленное поведение родителей или родственников); 2) биологические факторы
(агрессивное поведение связывают с установлением биохимических, гормональных механизмов,
влияющих на развитие); 3) некоторые соматические заболевания, заболевания головного мозга,
резидуально-органические поражения (минимальная мозговая дисфункция, травма головного мозга);
4) влияние социального окружения.
Проявление агрессивного поведения подростки с легкой интеллектуальной недостаточностью имеет
свои особенности. Так, в ситуации фрустрации чаще прибегают к таким механизмам психологической
защиты, как отрицание, вытеснение, компенсация, и другим, затрудняющим осознание внутриличностных
проблем, и, следовательно, препятствующих установлению конструктивных взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками [7, с. 42].
Церебрально-органические и возрастные изменения, в период полового развития, способствуют
возникновению состояний психической декомпенсации с различными нарушениями поведения, усугубляя
психопатологические
комплексы,
резко
изменяющие
существующую
психопатологическую
структуру [8, с. 67].
Психическая декомпенсация у подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью наиболее
часто проявляется в следующих вариантах: по невротическому типу; по психопатоподобному типу с
преобладанием: а) явлений эмоционально-волевой неустойчивости; б) аффективной возбудимости;
в) патологии влечений [9, с. 140].
Каждый из этих вариантов имеет свои характерные психологические особенности, оказывающие
влияние на процесс развития и формирования личности подростка с легкой интеллектуальной
недостаточностью, на характер и избирательность мотивов его действий, на процесс формирования
нарушений в поведении и реализации правонарушающих тенденций.
Основой психической декомпенсации невротического типа является переживание собственной
неполноценности. У подростков обнаруживается тревожность, неуверенность, переживание
интеллектуальной недостаточности, насыщенность эмоциями угрозы, опасности, напряженная боязнь
агрессии, низкая самооценка. Принятие любого решения затрудняется колебаниями и неуверенностью.
Четко выявлялись страх контакта, напряженность и растерянность в процессе общения.
Психическая декомпенсация психопатоподобного типа проявляется в различных вариантах:
эмоционально-волевой неустойчивости, аффективной возбудимости и двигательной расторможенности,
патологии влечений. Помимо нарушений школьной дисциплины (неусидчивости, раздражительности,
склонности к конфликтам, агрессии, систематическим прогулам) у части подростков наблюдается
асоциальное поведение (алкоголизация, воровство, бродяжничество, сексуальные эксцессы).
При преобладании эмоционально-волевой неустойчивости эмоциональные реакции подростков
наряду с инфантильностью, имеют и оттенок органической церебральной недостаточности: аффективные
вспышки отличаются взрывчатостью и агрессией, часто завершаются вегетативными реакциями, головной
болью.
Для подростков с преобладанием аффективной возбудимости и двигательной расторможенности
характерны
чрезвычайная
взрывчатость,
раздражительность,
склонность
к
агрессивным
разрядам [9, с. 129].
Г.Г. Запрягаев отмечает, что у подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью
наблюдаются отклонения в поведении, проявляющиеся в конфликтности, драчливости, повышенной
агрессивности, уклонения от учебы в различных формах дезадаптивного поведения (бродяжничество,
сексуальная расторможенность).
Он выделяет среди лиц данной категории две группы подростков, у которых отклонения в
поведении носят социально-психологический характер, на фоне биологической основы присутствуют
какие-либо социально приобретенные функциональные механизмы, искажающие систему взглядов,
интересов, потребностей, ориентаций, закрепленные в личности подростков неблагоприятными
условиями их жизни и воспитания, ставшие доминантой отклонений в поведении: педагогически
запущенные подростки, отстающие в усвоении школьной программы и нарушающие дисциплину в силу
недостаточного внимания и компетенции педагогов и родителей, без признаков нравственной
деформации в сознании и поведении; социально запущенные подростки – с отклонениями в поведении,
обусловленными деформацией нравственных позиций в силу различного рода негативных воздействий
семейно-бытовой среды, контактов с неформальными группами антиобщественной ориентации [10, с. 14].
Таким образом, агрессивное поведение является отклонением социально-личностного развития
подростка с легкой интеллектуальной недостаточностью.
Причинами агрессивного поведения подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью
являются:
наследственно-характерологические
(наследственно-конституциональная
предрасположенность к агрессивному поведению; психопатоподобное, эпилептоидное, аффективновозбудимое конституционально обусловленное поведение родителей или родственников); биологические
факторы (агрессивное поведение связывают с установлением биохимических, гормональных механизмов,
влияющих на развитие); некоторые соматические заболевания, заболевания головного мозга,
резидуально-органические поражения (минимальная мозговая дисфункция, травма головного мозга);
влияние социального окружения.
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К особенностям проявления агрессивного поведения подростков с легкой интеллектуальной
недостаточностью можно отнести: в ситуации фрустрации чаще прибегают к механизмам психологической
защиты, затрудняющим осознание внутриличностных проблем и препятствующих установлению
конструктивных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками: отрицанию, вытеснению, компенсации и
др.; при преобладании эмоционально-волевой неустойчивости эмоциональные реакции подростков
наряду с инфантильностью, имеют и оттенок органической церебральной недостаточности: аффективные
вспышки отличаются взрывчатостью и агрессией, часто завершаются вегетативными реакциями, головной
болью; для подростков с преобладанием аффективной возбудимости и двигательной расторможенности
характерны чрезвычайная взрывчатость, раздражительность, склонность к агрессивным разрядам.
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ И
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Младший школьный возраст – период жизни ребенка от 6 - 7 до 10 лет, когда он проходит обучение
в начальных классах (I – IV классы) современной школы. Для этого возраста характерно, что в качестве
ведущей у ребенка формируется учебная деятельность, в которой происходит усвоение человеческого
опыта, представленного в форме научных знаний. В рамках учебной деятельности возникают два
основных психологических новообразования этого возраста – возможность произвольной регуляции
психических процессов и построение внутреннего плана действий [1, с. 691].
Различные аспекты речевого развития младших школьников рассматривались в трудах
Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева, М.Р. Львова, М.С. Соловейчик, В.И. Капинос,
Т.А. Ладыженской и других. Их взгляды на природу языковых способностей и развитие речевой
деятельности учащихся начальных классов можно обобщить следующим образом:
– речь младшего школьника развивается в результате восприятия речи взрослых и в ходе
собственной его речевой активности;
– речь и язык находятся в центре различных аспектов психологического развития ребенка; его
мышления, памяти, воображения и т.д;
– главным направлением в обучении языку является формирование у младшего школьника
языковых обобщений, а также элементарного осознания явлений речи и языка;
– умение ориентироваться в языковых явлениях создаѐт учащемуся условия для самостоятельного
наблюдения за языком, для саморазвития речи [2, с. 148].
Практика обучения и отдельные исследования свидетельствуют, что словарный запас младших
школьников, как правило, ограничен количественно, истощѐн, беден по составу:
1) мало прилагательных и наречий, почти полностью отсутствуют деепричастия, причастия,
отглагольные существительные;
2) почти не используются слова, имеющие собирательное и абстрактное значение;
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3) учащиеся затрудняются определять и передавать словесно физические и эмоциональные или
нравственные состояния людей.
Кроме этого наблюдается недостаточная дифференцированность слов по семантике, повторы
одних и тех же слов, неадекватное их использование; во фразах преобладают имена существительные,
глаголы, личные и притяжательные местоимения. Высказывания младшего школьника непосредственны.
Часто это речь-повторение, речь-называние; преобладает сжатая, непроизвольная, реактивная
(диалогическая) речь [3, c. 86].
Трудности в обучении младших школьников изучены в работах А.Ф. Ануфриевой, С.Н. Костроминой,
Ю.З. Гильбух, Н.П. Локаловой. Причины трудностей в учебной деятельности учащихся в школе
рассматривались Л.С. Славиной, Н.Ф. Кругловой, Н.П. Слободяник, А.Р. Лурия, Н.Я.Семаго, Л.В. Орловой,
Н.Г. Лускановой, М.М. Безруких, В.В. Шмидт, Ю.К. Бабанского).
Младшие школьники с трудностями в обучении – это категория учащихся, имеющих нарушение
нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание,
мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своѐм развитии от принятых психологических норм
для данного возраста [3, c. 148].
Особенности познавательной деятельности младших школьников с трудностями в обучении, их
психофизическое развитие изменяют процесс овладения ими речевой функцией и определяют
своеобразие их речевого развития: речевая инактивность, ограниченность словаря, бедность
грамматических конструкций, затруднения при развѐрнутом связном высказывании.
М.Ф. Гнездилов, В.Г. Петрова, Г.И. Данилкина замечают, что становление связной речи у младших
школьников с трудностями в обучении осуществляется замедленными темпами и характеризуется
определѐнными качественными особенностями. Младшие школьники довольно длительное время
задерживаются на этапе вопросно-ответной формы речи. Переход же к самостоятельному связному
высказыванию очень труден для этих детей и во многих случаях затягивается вплоть до старших классов.
В процессе актуализации связной речи школьники младших классов с трудностями в обучении нуждаются
в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая оказывается либо в
форме вопросов, либо в подсказке. Более лѐгкой для усвоения является ситуативная речь, то есть речь с
опорой на наглядность, на конкретную ситуацию [4, c. 134].
Пересказ для младших школьников с трудностями в обучении более доступен, чем рассказ.
Пересказ не предполагает самостоятельного создания сюжета, подробного раскрытия заданной темы,
определения последовательности событий. При пересказе большую роль играет запоминание
содержания текста. Но и пересказы детей интересующей нас категории имеют ряд особенностей. Эти
дети пропускают многие важные части рассказа, передают его содержание упрощѐнно. В пересказах
обнаруживается
непонимание
младшими
школьниками
причинно-следственных,
временных,
пространственных отношений, представленных в рассказе. Для пересказов характерны разнообразные
добавления, что обусловлено случайными ассоциациями, неточностью представлений и знаний [4, c. 200].
Диалогическую речь младших школьников с трудностями в обучении изучали Т.А. Власова,
В.П. Глухов, Т.В. Егорова, В.И. Лубовский, Н.Г. Поддубная, В.Л. Подобед, Е.С. Слепович, Т.А. Ткаченко
и др.
Диалогическая речь – это форма речи, при которой происходит непосредственный обмен
высказываниями между двумя или несколькими лицами. Диалогическая речь характеризуется такими
особенностями, как постоянная смена говорящего и слушающего, эллиптичность, спонтанность,
ситуативность, контекстуальность, реактивность, мотивированность.
Характеризуя диалогическую речь младших школьников В.П. Глухов, Т.А. Ткаченко и другие
исследователи замечают, что значительные трудности в овладении навыками дилогической речи у
младших школьников с трудностями в обучении обусловлены недоразвитием основных компонентов
языковой системы – фонетико-фонематического, лексического, грамматического, недостаточной
сформированностью как произносительной (звуковой), так и семантической (смысловой) сторон
речи [5, c. 425].
В.Л. Подобед отмечает, что у младших школьников, имеющих трудности в обучении, затрудняется
формирование диалогической речи, т.к. нарушен как внутренний (смысловой) уровень, так и языковой
уровень связной речи [5, c. 427].
Исследования Е.С. Слепович также показали, что одной из причин нарушения формирования
диалоговой речи у младших школьников с трудностями в обучении являются слабость и быстрая
истощаемость их речевой деятельности, а также особенности мотивации. Потребность в общении с
другими людьми, в познании окружающего мира определяет мотивы речевой деятельности ребѐнка. Эта
потребность у школьников с трудностями в обучении резко снижена: отсутствует интерес к расширению
своего кругозора, усвоению новых знаний. Они не желают говорить, быстро прекращают разговор, играть
предпочитают молча, общаются в процессе игры редко. Однако любое побуждение к дальнейшему
общению (похвала, побуждение типа «вспомни, что ты ещѐ хотел сказать», «думай») приводят к резкому
увеличению объѐма высказывания. Говоря об особенностях формирования диалогической речи младших
школьников с трудностями в обучении Е.С. Слепович указывает, что учащимся стоит подавать стимул
вступить в диалог. Стимулом для диалога служит желание что-то узнать о предметах и явлениях
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окружающего мира, то общение будет успешным, если детей предварительно познакомить с
ними [6, с. 186].
По мнению Р.И. Лалаевой, работа по формированию диалогической речи у младших школьников с
трудностями в обучении предполагает решение следующих задач: научить их слушать и понимать
вопросы, самостоятельно задавать вопросы, правильно, точно, в соответствии с содержанием вопроса
выражать свои мысли в ответах на них [7, с. 136].
Н.Г. Поддубная замечает, что поскольку для данной категории детей характерна низкая речевая
активность, то для возникновения диалога им необходим сильный собеседник, роль которого выполняет
взрослый или хорошо успевающий ученик. Поэтому следует создавать такие ситуации, которые
побуждали бы ребѐнка к беседе, высказываниям. Особое внимание необходимо обращать на
формирование умения отвечать на вопросы, спрашивать, высказываться в присутствии других, слушать
окружающих. Полезно использовать беседы, инсценировки сказок, задания по продолжению начатого
разговора, следует использовать обсуждение устных высказываний товарищей, в том числе и записанных
на магнитофонную плѐнку. Хорошие результаты может дать запись рассказа самого ребѐнка на
магнитофонную плѐнку с последующим его прослушиванием и анализом. Таким образом, постепенно дети
самостоятельно начинают замечать отступления от темы рассказа, «сбои» в построении высказывания,
неправильно построенные предложения и исправлять свои ошибки прямо в ходе прослушивания [8, c. 21].
По мнению Г.А. Цукерман, для успешного формирования диалогической речи младших школьников
с трудностями в обучении нужно поддерживать естественную, природную потребность ребенка говорить и
воспитывать его не «хорошо отвечающим», а «хорошо спрашивающим», причем спрашивающим не
только у учителя, но и у сверстника, и даже у самого себя [9, с. 150].
Таким образом, у младших школьников, имеющих трудности в обучении, затрудняется
формирование диалогической речи, т.к. нарушен как внутренний (смысловой) уровень, так и языковой
уровень связной речи. Данной категории учащихся характерна слабость и быстрая истощаемость речевой
деятельности. Ученики затрудняются в подборе слов для выражения мысли, они нередко пользуются
ситуативной речью, понятной лишь тем, кто знает обстоятельства, о которых пытаются сообщить. Для
успешного формирования диалогической речи младших школьников с трудностями в обучении следует
создавать такие ситуации, которые побуждали бы ребѐнка к беседе, высказываниям, использовать
игровые упражнения, инсценировки литературных произведений, чтение стихов по ролям, словесные
игры, совместное составление рассказа, дидактические игры, игры с правилами, игры-драматизации,
инсценировки, тризовские игры. Особое внимание необходимо обращать на формирование умения
отвечать на вопросы, спрашивать, высказываться в присутствии других, слушать окружающих.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Однією з найважливіших тем, що зараз вивчаються в сучасній психологічній науці є проблематика
цінностей і ціннісних орієнтацій особистості. Адже сучасні умови детермінують інтенсивний процес
переосмислення цих явищ, так як вони впливають на функціонування та розвиток людини. Ціннісні
орієнтації є складовими найважливішого структурного компоненту особистості, будучи соціальними у
вигляді історичної обумовленості і індивідуальними по відношенню до досвіду конкретного суб‘єкта.
Проявляючись у всіх сферах життєдіяльності людини вони відіграють роль поведінкових регуляторів.
Формування ціннісних орієнтацій являє собою багатогранний і складний процес, адже вони є вікоморфним
утворенням, тобто ієрархія цінностей видозмінюється в різні періоди життя, при цьому не втрачаючи
визначального сенсу для життєдіяльності особистості.
Наукові праці з проблеми цінностей і ціннісних орієнтацій надають низку тлумачень, теорій,
концепцій, які аналізують їх сутність як одну з детермінант формування особистості. Великий внесок у
вивчення ціннісних орієнтацій внесли: І.С.Артюхова, Є. К. Кіпріянова, Н. А. Кирилова, В. М. Кузнєцов,
А.В. Мудрик, А. С. Шаров. Ціннісні орієнтації молоді проаналізовано О.Ф. Аміровим, К. Ш. Ахіяровим,
Є. М. Бєловою, Р. Г. Гуровою, В.В. Ластівкою, Т. М. Семенковою, А. С. Сірим, М.С. Яницьким та ін.
Дослідники С. Васьковська, О. Власенко, І. Волощук, Т. Дем'янчук, В.О. Набока, С. Петрякова, В. Тюріна,
О. Тюрін, О. Уваркіна та ін. вивчають процес формування ціннісних орієнтацій в процесі здобуття
професійної освіти.
Цінності є одним з провідних факторів життя як окремо кожної людини так і суспільства в цілому.
Вони оцінюють детермінуючий сенс та діяльнісні стратегії, тим самим здійснюючи регулювання соціальних
взаємодій, впливають на формування ідеалів і орієнтують людину до зовнішнього середовища,
спонукаючи її до діяльності, здійснення конкретних дій, певної поведінки.
Наріжним каменем людського буття є прийняття цінності власної особистості та усвідомлення
поняття цінності свого життя як пререгативної категорії. Людина сприймає себе в особистісній цілісності
лише у зв'язку з всім світом, в поєднанні з оточуючим суспільством. Подібного роду сприйняття
формується протягом усього онтогенетичного періоду життя людини, і допомагати людині протягом усього
цього шляху повинні соціальні інститути. І одним з вагоміших соціальних інститутів, що виконують подібну
функцію „провідника‖ є інститути освіти. Проблема формування моральних цінностей як ядра особистості є
центральною у виховній системі. Значимий фактор формування моральних цінностей - створення
сприятливого емоційного фону. Особливість ціннісних орієнтацій складається в тому, що дана категорія
управляє поведінковим процесом суб'єкта як усвідомленою дією. Ціннісні орієнтації являють систему
ціннісних уподобань, які висловлюють суб'єктивне ставлення особистості до об'єктивних умов життя,
визначають вчинки і дії людини, проявляють себе в практичній поведінці [1].
Ціннісні орієнтації являють собою ряд засад (економічних, естетичних, ідеологічних, моральних,
гносеологічних, онтологічних, політичних, релігійних,соціальних), оціночних суджень суб'єкта, що склалися
про навколишню дійсність, певні її сторони, об'єкти, сфери які є утворюючими змістової сторони
спрямованості особистості. Дане явище має динамічний характер, так як процес засвоєння цінностей
новим поколінням попереднього покоління відбувається скрізь призму власного сприйняття,
трансформуючись їх власними цінностями. Цілком природно, що подібний процес пов'язаний зі змінами в
політичній, культурній та економічній сфері життя суспільства певної країни. Так, Р. Інглхарт вважав, що
цінності - це значимість явищ і предметів реальної дійсності з погляду їх відповідності або невідповідності
потребам суспільства, соціальних спільнот і груп та особистості; моральні та естетичні вимоги, які
виробила загальнолюдська культура [3].
Автором однієї з найвідоміших типологій цінностей є М. Рокіч. Основою його моделі є припущення,
про те, що цінності підлягають трансформації під впливом культури і виховання. Він виділив два класи
цінностей: термінальні (цінні самі по собі) та інструментальні (використовуються для досягнення певних
цілей).
В якості термінальних цінностей розглядається те, до чого слід прагнути в житті, наприклад: безпека,
визнання, відчуття завершеності, внутрішня гармонія, дружба, задоволення, комфортне життя, краса,
мудрість, надійна сім'я, натхнення, повноцінна любов, пошана, рівність, свобода, щастя [4]. Під
інструментальними цінностями зазвичай розуміються особові риси, якими має володіти людина:
ввічливість, веселість, відповідальність, здатність, інтелігентність, корисність, логічність, незалежність,
ніжність, слухняність, хоробрість, чесність, честолюбність, чистість. Також виділяють наступні 2 групи
цінностей: ті, що детермінуються інтересами і потребами особистості; сенсоутворюючі (надають сенс
існуванню особистості).
Ціннісну основу суспільства складає така система цінностей, що видозмінюється відповідно до його
розвитку. Без такої системи не зможе повноцінно функціонувати жодна спільнота. На базі
фундаментальних цінностей, відбувається формування особистісних ціннісних орієнтацій; її ключеві
потреби та життєві цілі; тобто інтегративні процеси цінностей спрямовані не лише на включення людини в
соціальну систему, а й на формування відповідних певних інтересів та цілей
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Взагалі поняття "цінність" можна трактувати, як те, чому людина надає найвищий статус, визначає
вищим над усім іншим, те до чого ставиться з повагою та пошаною. Сюди можна віднести певні ідеї, за
допомогою яких люди задовольняють свої власні інтереси і потреби. Щодо ціннісних орієнтацій, то тут
можна виділити два пункти:
1) політичні, естетичні, ідеологічні, моральні та інші оціночні критерії за якими конкретний суб'єкт
сприймає навколишню дійсність і орієнтується в ній;
2) спосіб диференціації об'єктів за їх значенням [2].
Важливою ознакою сучасної молоді є інтроверсивність орієнтації, тобто зсув акценту на особистісні
зміни, а не суспільство. Сучасні молоді люди є здебільшого реалістами, тому для них є характерним
вміння дієво і результативно застосовувати свій теоретичний багаж на практиці, на відміну від
представників стагнаційного покоління. Вагоме місце займає рейтинг освіти в ціннісній системі молоді.
Аналіз різних соціологічних досліджень свідчить, що освіта є однією з десяти найбільш важливих цінностей
сучасної молоді. Однак лише для кожної третьої людини сфера освіти є пріоритетною. Для молоді освіта
означає підвищення власної кваліфікації, підвищення по службі, покращення якості життя.
На даний момент процес формування соціокультурних цінностей молоді має суперечливий
характер. Це обумовлено перш за все трансформаційними процесами українського суспільства та його
соціально-ціннісною системою. Спостерігається процес девальвації таких цінностей як честь, гуманізм,
співчуття, добропорядочність. Значна частина молоді надає перевагу не духовним, а матеріальним
цінностям, цінностям приватного життя.
Отже, можна зробити висновок, що система цінностей не є пасивним утворенням внаслідок впливу
соціокультурних, економічних і політичних чинників навколишньої дійсності. Вона є однією з форм
самоусвідомлення, самовираження внутрішніх моральних, естетичних, інтелектуальних резервів
особистості, які знаходяться у тісному взаємозв'язку з потребами, інтересами та мотивами поведінки.
Первинним етапом формування ціннісних орієнтацій є процес навчання і виховання. При цьому навчання
спрямоване не стільки на повідомлення конкретних знань в певній галузі, скільки на відтворення
культурних та історичних нормативів, які сприяють реалізації особистості. Виховання ж виступає в ролі
"транслятора" ціннісних орієнтацій від покоління до покоління на вербальному та невербальному
рівнях [5].
З метою досконалого вивчення місця сім‘ї в системі цінностей молоді була використана методика
"Цiннiснi орiєнтацiї особистості" (М. Рокич). Ця методика дає нам змогу виявити на якому мiсцi знаходиться
сім‘я в системi цiнностей молодi.
Дослідження було проведено серед студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
Методику пройшли 15 студентів. Респондентам був запропонований набір цінностей із завданням
привласнити кожній з них ранг (номер) по ступеню важливості для ціннісної орієнтації. Отримана "ієрархія"
дає можливість побачити на якому мiсцi в системі цінностей знаходиться сім‘я. Результати дослідження
представленi у виглядi дiаграми.
Проаналізувавши отримані результати, ми можемо стверджувати, що з 15 студентiв у 6 (40%) сім‘я
займає 2 мiсце, у 6 (40 %) - 4 мiсце, у 5 (20%) посiдає 5 мiсце. Отже, ми можемо побачити, що сім‘я
знаходиться на 5 місці (з 18 можливих). У принципі, немає нічого дивного в тому, що вона витіснена такими
цінностями, як "здоров'я", "кохання", "матеріальні блага" - це те, що завжди хвилювало і продовжує
хвилювати людей в перву чергу.
Таблиця 1.
Результати дослiдження мiсця освiти в системi цiнностей молодi
Мiсце сім‘ї в системi цiнностей
2
4
5

Кiлькiсть осiб
6
6
3

% показник
40
40
20

Отримані дані зобразимо у вигляді кругової діаграми:
Аналіз теоретичних даних виявив, що серед основних цінностей студентства є освіта. Нами було
проведено опитування для виявлення результатів цього твердження. Відповідь на питання " Для чого ж
потрібно студентам вища освіта?" вони давали через ступінь своєї згоди з наведеними твердженнями
щодо ролі освіти. Два висловлювання мають негативне забарвлення, два - позитивне.
"Освіта у наш час нічого не дає". З цією думкою погодилися 5% студентів. Ідею про те, що "Головне диплом, а не знання", підтримали 10% респондентів. "Освіта - фундамент кар'єри". Так думають 60%
опитаних. Вислів "Без гідної освіти дуже важко домогтися успіхів у житті" здобув підтримку 25%
респондентів.
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Рис.1. Результати дослідження показників відношення до сім‘ї студентів
При аналізі результатів ступеня згоди з наведеними твердженнями можна зробити висновок, що
студенти достатньо високо оцінюють роль освіти. Природно, не всі "противники" освіти, як свого роду
основи майбутньої роботи і кар'єри. Тим не менше, і ці люди здобувають вищу освіту, не виключено, однак,
що через престиж або заради диплому. Ставлення до освіти і, зокрема її місце в системі цінностей
сучасної студентської молоді, проявляється не тільки через бажання / небажання вчитися в університеті,
але й через цілі вступу до вузу. Це ще і якості, властиві людині. Також можна помітити, що все частіше
головну роль в житті молоді посідають проблеми мікрорівня. Тобто, молодих громадян турбує власне
здоров‘я, кар‘єра, матеріальні блага, освіта, сім‘я.
Але дивлячись на результати експерименту, можна сказати, що освіта для української молоді не
втрачає свою цінність, i все частіше можна спостерігати таку картину, що молодь (бiльша кiлькiсть)
поступає у вищі навчальні заклади саме для здобуття знань, а не лише щоб отримати диплом.
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Ольга Деньдобрая
(Гомель, Республика Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И ПРИЧИНЫ ЕГО НАРУШЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Особенности поведения младших школьников с интеллектуальной недостаточностью и причины его
нарушения изучали Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, Е.С. Кузьмина, И.Н. Логинова,
Н.Г. Морозова, Р.С. Муравьева, Л.И. Переслени, В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, С.А. Сагдулаева, Р.Д. Тригер,
Ж.И. Шиф, А.М. Щербакова и др.
Интеллектуальная недостаточность младших школьников мешает их социальной адаптации и
интеграции в силу нарушений познавательных, коммуникативных способностей, нарушений
эмоционально-волевой сферы, несформированности морально-этических представлений.
Исследования А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, А.И. Мещерякова, М.С. Певзнер и других ученых
показали, что младшим школьникам с интеллектуальной недостаточностью свойственно отсутствие
достаточного контроля над своим поведением, эмоциональная нестабильность, снижение потребности в
общении, недостаточная целенаправленность поступков, их импульсивность и непоследовательность –
всѐ это затрудняет их приспособление к жизни [1, c. 56].
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Ряд исследователей (В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, С.Я. Рубинштейн, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф и др.)
к особенностям поведения младших школьников с интеллектуальной недостаточностью относят
отсутствие инициативы, самостоятельности, склонность к подражанию другим, косность психики,
сочетание внушаемости с негативизмом, неустойчивость в деятельности, сочетающаяся с инертностью и
тугоподвижностью. «Они негативно относятся к оценкам собственных действий, требуют поощрений за
любое действие. В зависимости от характера поражения школьники с умственной отсталостью могут быть
общительны и навязчивы, а могут быть замкнуты и нелюдимы. Для них характерная завышенная
самооценка и неадекватные представления о мироустройстве» [2, c. 98].
В общении и поведенческом взаимодействии младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью существуют гендерные предпочтения (И.Л. Баскакова, М.Ф. Гнездилов, С.В. Лауткина,
О.Г. Шиленок и др.). Однополые объединения встречаются чаще, чем разнополые, предпочтения в
первую очередь «зависят от степени сохранности интеллекта партнеров по общению, что
свидетельствует о влиянии неврологического статуса на положении ребенка в коллективе школьников с
интеллектуальной недостаточностью» [3, c. 27].
А.Д. Виноградова, Н.Л. Коломинский, Ж.И. Намазбаева отмечают неумение младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью разрешать конфликты без участия взрослых. Без вмешательства
педагога конфликты обычно заканчиваются дракой. Мальчики более агрессивны и имеют физическое
превосходство, которое стремятся реализовывать.
У детей с интеллектуальной недостаточностью в силу структуры основного дефекта при реализации
стремления соблюдать правила поведения в обществе возникают частые противоречия между
требованием соответствия социальной норме поведения и способами, которые использует ребенок для
того, чтобы убедить партнеров по общению в ее необходимости [4].
У учащихся младших классов с интеллектуальной недостаточностью наблюдаются отклонения в
поведении, проявляющиеся в конфликтности, драчливости, повышенной агрессивности, уклонения от
учебы в различных формах дезадаптивного поведения (бродяжничество, сексуальная расторможенность
и т.д.) [5, c. 9].
Г.Е. Сухарева рассматривает побеги как реакции протеста на трудную ситуацию в школе-интернате,
и в то же время они могут сформироваться как определенный поведеческий стереотип еще в дошкольном
возрасте, а в школе учащаться и закрепляться. О таких побегах Г.Е. Сухарева говорит как об условнорефлектторных. В дальнейшем побеги приобретают условно-стереотипный характер [6, c. 288].
Исследованием причин нарушения поведения младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью занимались Т. Аунапуу, И.С. Багдасарьян, Г.Г. Запрягаев, Л.М. Зюбин, Е.С. Иванова,
В.В. Ковалев, Г.К. Поппе и др.
В зависимости от вызывающих их причин выделяют следующие виды нарушений поведения у детей
с интеллектуальной недостаточностью:
 компенсаторные (связанные со сложностями социальной адаптации детей с данной патологией в
здоровом коллективе);
 структурные (возникающие вследствие общеорганического поражения ЦНС);
 функциональные (обусловленные физиологическими перестройками в ЦНС в «переходном
возрасте»);
 клинико-патологические (являющиеся следствием сопутствующих умственной отсталости и
психических заболеваний) [7, c. 59].
Интеллектуальная недостаточность – это стойкое, необратимое недоразвитие уровня психической,
в первую очередь интеллектуальной, деятельности, связанное с врожденной или приобретенной
(деменция) органической патологией головного мозга. Наряду с интеллектуальной недостаточностью
всегда имеет место недоразвитие эмоционально-волевой сферы, речи, моторики, поведения и всей
личности в целом.
Среди причин нарушения поведения младших школьников с интеллектуальной недостаточностью
называют недостаточную самостоятельность мышления и вследствие этого значительную внушаемость,
конформность. Проблемы мышления у данной категории детей кроются, прежде всего, в свойствах
нервных процессов у таких детей. Слабость функций коры головного мозга обуславливает замедленный
темп формирования новых условных связей, а также непрочность их. В результате возникают проблемы
при анализе и синтезе явлений. Такая особенность мышления приводит к изменению в поведении или
мнении под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы
людей.
Нарушения поведения могут быть связаны с низкой познавательной активностью, обедненностью и
неустойчивостью духовных потребностей младших школьников. Отсутствие эмоциональных реакций при
общении с окружающими, снижение познавательных потребностей сочетается с эпизодически
возникающим состоянием двигательного возбуждения, развязным и дурашливым поведением.
Развивается это состояние у детей с интеллектуальной недостаточностью, имеющих эмоциональную и
коммуникативную недостаточность. Это состояние сопровождается отклоняющимся поведением.
Исследователи отмечают, что процесс интериоризации социальных норм у ребенка с
интеллектуальной недостаточностью происходит в сложной координации с его внутренними
нравственными позициями и комплексом индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности,
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обусловленных первичным дефектом. Эти явления затрудняют процесс интериоризации норм поведения,
способствуют возникновению отклонений в поведении.
Для младших школьников с интеллектуальной недостаточностью характерна незрелость волевых
актов. Регулятором их поведения становятся сиюминутные желания, стремление к немедленному
удовлетворению эгоистических потребностей.
Ряд исследователей, в частности O.A. Ахвердова, И.В. Боев, Н.Н. Волоскова, указывают на
личностные и социально-психологические причины нарушений поведения школьников с интеллектуальной
недостаточностью. Дефект играет сопутствующую, но не ведущую роль в принятии и реализации
негативных намерений при совершении правонарушения, а поведение ребенка зависит от его социальнопсихологических отношений и предшествующих условий развития, сформированности нравственного
сознания, состояния эмоционально-волевой сферы и конкретной жизненной ситуации [8, c. 190].
Такие внутренние факторы, как уровень критичности, воспитанности ребенка, темперамент,
инертность
психических
процессов,
нарушения
психопатологического
характера,
создают
неблагоприятный фон, который делает младших школьников с интеллектуальной недостаточностью
особенно подверженными воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Кроме того, возникновению отклонений в поведении детей с интеллектуальной недостаточностью
способствуют неблагоприятные условия семейного воспитания. Семейное неблагополучие, недостатки
семейного воспитания, как отмечает Т. Аунапуу, Г.К. Поппе, рассматриваются, с одной стороны, как
условия, способствующие деформированному развитию личности, а с другой стороны, как такое
состояние межличностных отношений в семье, когда нарушены или исключены социальные функции,
направленные на компенсацию первичного дефекта ребенка, на его социальную, трудовую, бытовую
адаптацию.
Таким образом, среди особенностей поведения младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью можно выделить такие, как отсутствие инициативы, самостоятельности, склонность к
подражанию другим, косность психики, сочетание внушаемости с негативизмом, неустойчивость в
деятельности, сочетающаяся с инертностью и тугоподвижностью, отсутствие достаточного контроля над
своим поведением, эмоциональная нестабильность, снижение потребности в общении, недостаточная
целенаправленность поступков, их импульсивность и непоследовательность.
Нарушение поведения младших школьников с интеллектуальной недостаточностью проявляется в
конфликтности, драчливости, повышенной агрессивности, в девиантном поведении у детей, склонных к
вступлению в асоциальные группы сверстников, воровству, бродяжничеству, пропуску школьных занятий,
злоупотреблению психоактивными веществами, демонстративном поведении с бурными вспышками
эмоций в ответ на любые неудачи, тормозном поведении, проявляющемся в неуверенности, чрезмерной
застенчивости, беспокойстве, слабой адаптации в детских учреждениях. Среди различных форм
нарушений поведения у них преобладают побеги и агрессивное поведение.
На основании анализа результатов исследований можно выделить следующие причины нарушения
поведения младших школьников с интеллектуальной недостаточностью: интеллектуальное недоразвитие;
недостаточная самостоятельность мышления и вследствие этого значительная внушаемость,
конформность; низкая познавательная активность, обедненность и неустойчивость духовных
потребностей; затрудненность процесса интериоризации норм поведения, незрелость волевых актов,
личностные и социально-психологические причины, уровень критичности, воспитанности ребенка,
темперамент, инертность психических процессов, нарушения психопатологического характера,
неблагоприятные условия семейного воспитания.
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
ФОРМЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Зрительное восприятие – совокупность построения зрительного образа мира на основе сенсорной
информации, получаемой с помощью зрительной системы. На ранних этапах филогенетического развития
зрительное восприятие обеспечивает получение информации в основном о пространственном положении
и движении объектов. Позднее эта информация дополняется сведениями о форме и структуре объектов.
Современные данные показывают, что зрение дает начало целому ряду качественно различимых
процессов, связанных с отражением цветовых, пространственных, динамических и фигуративных
характеристик, находящихся в зрительном поле объектов. Исходя из этого, выделяют основные виды
зрительного восприятия: зрительное восприятие цвета, зрительное восприятие пространства, зрительное
восприятие движения и зрительное восприятие формы [1, с. 163].
Исследованием зрительного восприятия у детей с интеллектуальной недостаточностью занимались
И.В. Белякова, К.И. Вересотская, Т.Н. Головина, Э.А. Евлахова, А.Р. Лурия, М.М. Нудельман,
В.П. Петрова, Н.М. Стадненко, И.М. Соловьѐв, С.Я. Рубинштейн, Ж.И. Шиф и другие. На основании
анализа исследований нами были выделены следующие особенности зрительного восприятие формы у
младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью: замедленность и суженный объем;
недифференцированность; нарушение целостности и константности восприятия, в частности, испытывают
затруднения при построении целостного образа из отдельных частей; инактивность (довольствуются
самым общим узнаванием предмета, не умеют всматриваться и т.п.); недостаточная обобщенность
восприятия, нарушение его предметности, избирательности, целостности, осмысленности, темпа,
точности, полноты. Кроме того, у них чаще встречаются нарушения зрительного анализатора, что в свою
очередь влияет на перцептивную функцию.
Коррекционно-педагогическая работа по формированию зрительного восприятия формы у младших
школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью должна осуществляться учетом перечисленных
особенностей.
Рассмотрим направления работы учителя-дефектолога по формированию зрительного восприятия
формы у младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью. По мнению
Л.П. Григорьевой, С.Д. Забрамной, к ним относятся: развитие зрительных функций (остроты зрения, поля
зрения и др.) при помощи психофизиологических методик, метода зрительной подачи материала и
упражнений по расширению пространственной ориентировки; коррекция целостности, предметности,
осмысленности, константности восприятия при помощи наглядно-действенных, наглядно-образных
методик, которые способствуют формированию символических структур и закреплению зрительного
образа, благодаря чему улучшается специфическое узнавание объектов окружающего мира, и, наконец,
коррекция интеллектуального компонента восприятия при помощи вербализованных методик.
Ряд исследователей (Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, С.Я. Рубинштейн и др.) выделяют два
направления, способствующие активизации сенсорно-перцептивных и мыслительных процессов:
психофизиологическое и психолого-педагогическое. В каждом из этих направлений для формирования
зрительного восприятия формы младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью
применяются свои методы [2, с. 98].
В рамках психофизиологического направления в развитии зрительного восприятия формы у
младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью используется специально
организованная зрительная стимуляция, которая повышает функциональную активность анализатора.
Применяются упражнения, которые имеют комплексное воздействие, развивают не только базисные
функции восприятия, связанные с физиологическими свойствами зрительного анализатора, но и
психологический компонент восприятия – его когнитивную основу. Используются психофизиологические
методики, которые направлены на развитие восприятия основных свойств предметов и изображений в
условиях различной адаптации и пространственной локализации. Эти методики реализуются с помощью
специальных психофизиологических стимуляторов, позволяющих варьировать форму.
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Психолого-педагогическое направление включает формирование мотивированной потребности
видеть лучше. В условиях мотивированной активности мобилизуются соответствующие активационные
системы мозга, что облегчает формирование и опознание зрительных образов. Кроме того,
предусматривается интенсивное развитие мнестических и мыслительных процессов, без которых
восприятие не может осуществляться в условиях грубого сенсорного дефицита.
Согласно исследованиям А.Ф. Ануфриева, А.Д. Гонеева, Х.С. Замского, психолого-педагогические
методы направлены на развитие анализа и синтеза сенсорной информации, интерпретации и
категоризации.
По способу предъявления материала психолого-педагогические методики делят на предметную,
изобразительную. Предметная методика позволяет развивать зрительные возможности учащихся и
реализуется на предметно-практических занятиях и в игре [3, с. 98].
В рамках каждой из психолого-педагогических методик выполняется какой-либо из двух способов
действия с материалом: наглядно-действенный или наглядно-образный. Таким образом, в зависимости от
способа действия с материалом, выделяют наглядно-действенные и наглядно-образные методики.
По мнению М.В. Гамезо, В.Г. Петровой, Л.П. Уфимцевой, формирование зрительного восприятия
формы у младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью осуществляется на
психолого-педагогических мероприятиях, которые направлены на развитие операционной и
мотивационной сторон представлений; и на психолого-педагогических мероприятиях по обучению
младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью, использовать имеющийся
функциональный уровень развития представлений в широкой познавательной деятельности; развитие
операционной и функциональной сторон представлений предполагает обязательное использование в
основной части занятий психолого-педагогического метода, направленного на развитие анализа и синтеза
сенсорной информации, осуществляемой на основе действия сенсорного и моторных механизмов высших
психических функций [4, c. 41].
И.Е. Резанцева подчеркивает, что работа по формированию зрительного восприятия формы у
младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью основана на компенсаторных
возможностях психических процессов у данной категории детей и строится в двух направлениях, которые
основаны на развитии физиологических свойств зрительного анализатора, а также предусматривают
развитие свойств зрительного восприятия формы – целостности, обобщѐнности, предметности,
константности [5, c. 22].
Формирование зрительного восприятия формы у детей младшего школьного возраста с легкой
интеллектуальной недостаточностью должно происходить поэтапно и в процессе формирования
определенного умения учитывать последовательность овладения детьми способами деятельности
(В. Зыгманова, Т.В. Кункевич, О.В. Мамонько, М.И. Хотько и др.).
На первом этапе проводят совместные действия взрослого и ребенка.
На втором – действия ребенка по «жестовой инструкции» взрослого, что предусматривает не
эхолаличное повторение жестов, а понимание их смысловой нагрузки.
На третьем этапе проводят действия по подражанию взрослому: ребенок действует с объектами,
копируя действия взрослого. Взрослый производит действия с предметами на глазах у ребенка, а в случае
затруднений при подражании действиям с предметами в качестве вспомогательного средства использует
указательный жест. Он помогает ребенку вычленить сам объект действия, цель, а также обратить его
внимание на существенные для данного действия свойства объектов – форму.
На четвертом этапе происходит овладение поисковыми способами ориентировки – методом проб и
ошибок. При формировании зрительного восприятия формы у младших школьников с легкой
интеллектуальной недостаточностью педагог должен стремиться к тому, чтобы дети научились
фиксировать удачные, приводящие к положительному результату действия, и отбрасывать ошибочные.
На пятом этапе происходит действие по готовому образцу, которое требует от ребенка серьезной
умственной деятельности – предусматривает самостоятельный анализ ребенком образца. Образец
дается ребенку в готовом виде, и ребенок должен воспроизвести его, не видя, как он создается взрослым.
При воспроизведении образца перед ребенком возникает либо «гештальт» – слитное, не разделенное на
элементы целое, либо законченное действие – итог. Появляется совершенно новая задача: анализ
образца, его расчленение на элементы и мысленное воспроизведение последовательности действий. Это
достаточно сложная задача для ребенка с нарушением интеллекта.
На шестом этапе происходит действие по словесной инструкции взрослого. При данном способе
деятельности ребенок должен руководствоваться лишь словесными указаниями взрослого, наглядная
опора отсутствует, поэтому правильное выполнение задания может произойти только в том случае, если
ребенок знает «ключевые» слова инструкции. Большое влияние оказывает ситуационный характер
понимания речи – одна и та же инструкция правильно выполняется в знакомой ситуации или по
отношению к знакомым объектам и не выполняется в новой ситуации или с новыми объектами.
В связи с вышесказанным, деятельность, при выполнении которой ребенок руководствуется
словесной инструкцией взрослого, организуется лишь тогда, когда ребенок приобрел собственный
практический опыт и закрепил его в слове.
Формирование зрительного восприятия формы у младших школьников с легкой интеллектуальной
недостаточностью происходит на заданиях с постепенным усложнением: обследование отдельных
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объемных предметов с постепенно усложняющимся строением; узнавание реалистических изображений в
разных ракурсах; обследование отдельных плоскостных предметов по контуру с постепенно
усложняющимся строением; сравнение контурных изображений предметов и объектов, отличающихся
формой; сравнение контурных изображений предметов и объектов, незначительно различающихся
формой; узнавание предмета по его части. Усложнение заданий может идти за счет использования
наложенных, зашумленных, перечеркнутых, недорисованных контурных изображений, увеличения
количества воспринимаемых реальных предметов и их изображений для запоминания, применения
графических и абстрактных изображений [6, с. 31].
Таким образом, работа учителя-дефектолога по формированию зрительного восприятия формы у
младших школьников с легкой интеллектуальной включает следующие направления: развитие зрительных
функций; коррекция целостности, предметности, осмысленности, константности восприятия и коррекция
интеллектуального
компонента
восприятия.
При
ее
проведении
необходимо
учитывать
психофизиологические и психолого-педагогические аспекты, использовать компенсаторные возможности
психических процессов у данной категории детей.
Формирование зрительного восприятия формы у детей младшего школьного возраста с легкой
интеллектуальной недостаточностью должно происходить поэтапно и включает в себя: совместные
действия взрослого и ребенка, действия ребенка по «жестовой инструкции» взрослого, действия по
подражанию взрослому, овладение поисковыми способами ориентировки – методом проб и ошибок,
действия по готовому образцу, действия по словесной инструкции взрослого. Знание последовательности
овладения детьми способами деятельности позволяет учителю-дефектологу продуктивно оказывать им
необходимую помощь.
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ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК НЕУСПІШНОСТІ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ
Проблема тривожності у підлітковому віці є центральною психолого-виховною проблемою розвитку
підлітків у наш час.
Сьогодні спостерігається зв‘язок між тривожністю і успішністю під час навчальної діяльності підлітків.
Цей зв‘язок напряму залежить від оцінок навколишнього середовища, у якому розвивається і формується
особистість підлітка [5].
На наш погляд, підлітковий вік – це досить бурхливий період життєвого шляху,котрий проходить
кожна людина. Для зазначеного періоду характерні емоційна нестабільність, порушення поведінки,
підвищена тривожність. Це зумовлене тим, що підлітковий період характеризується «кризою
дорослішання» (стрімкий перехід від одного етапу до іншого, зміна системи переживань
підлітка») [4, с. 231].
Науковцями було виявлено вплив поведінкової тривожності на стійкість поведінки і навчальної
ефективності підлітка. Неодноразово ми чуємо, що тривожність – це особливий психічний стан людини,
який забезпечує психологічне благополуччя. Доведено вплив тривожності на мотиваційну сферу підлітка,
що шкодить процесу навчальної діяльності у підлітковому віці. Чому це трапляється? Відповідь очевидна,
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більшість підлітків дотримуються думки: щоб нічого не боятися, треба зробити все, щоб боялися їх. Така
думка є проявом агресивності.
На тлі цих думок одним з розповсюджених проявів тривожності у підлітковому віці є апатія, в‘ялість,
безініціативність, негативне ставлення до свої близьких. Перераховані симптоми порушують діяльність
підлітка стосовно успішності навчання, ускладнюють і без того важкий період у житті учня.
Негативний стан підлітка може бути викликаний різними чинниками: досить значні негативні вимоги,
конфлікт з однолітками, невідповідність бажання дитини реальності. Такі фактори згубно впливають на
особистість підлітка, який у цей період прагне до самореалізації, свободи дій та думок [5].
Так, однією з головних причин тривожного стану у підлітків є вимоги до його діяльності та розвитку.
У працях психологів наголошується, що найчастіше дитина перебуває у стані тривоги під час
перевірки знань. У цій ситуації підліток стає центром уваги й очікує оціночної реакції судження. Тож
тривожність – це стан, який є невід‘ємною частиною підліткової кризи. Етап дорослішання протікає по
різному й «захоплює» всі аспекти життя підлітків, дезорганізує особистість підлітка [1, с. 2].
Сьогодні часто можна зустріти використання поняття «тривожність». У вітчизняній психології
тривожність розділяють на декілька видів: перший вид – внутрішня, соматична тривога, яка виникає під час
будь-якого, навіть незначного хвилювання; другий вид – зовнішня як відповідь на стресову ситуацію.
Звертаючись до диференціальної теорії К. Ізарда, можна відмітити: тривожність складається зі
страху та її взаємодії з однією або декількома фундаментальними емоціями, такими, як страждання, гнів,
провиною, сором, інтерес [8, с. 13].
Якщо дитина може відчувати себе впевненою, адекватно ставитися до своєї діяльності, то ми
можемо говорити про адекватний рівень тривожності. Однак при підвищеній тривожності у підлітка можна
спостерігати апатію, дезорганізацію, підвищену агресивність.
У науковій літературі поняття «тривожність» складається з декількох компонентів: когнітивного,
емоційного та поведінкового. Ці компоненти можуть спостерігатися у прямій формі або символічній формі.
У першому випадку тривожні переживання проявляються за умови збігу психологічного змісту та його
зовнішньої репрезентації, а в другому випадку за умови опосередкованої репрезентації психологічного
змісту [8, с. 20].
До підвиду тривожності можна віднести стійку тривожність у повній сфері, так звана шкільна,
міжособистісна тривожність; загальну тривожність.
Аналізуючи працю А. Прихожана, можна виділити дві основні категорії тривожності: відкрита, що
проявляється у поведінці й діяльності особистості;прихована – неусвідомлена, яка виявляється у
спокійному ставленні до тієї чи іншої ситуації [6].
Таким чином, можна зазначити, що тривожність може проявлятися на фізіологічному та
психологічному рівнях. Ми розділяємо думку Л. Божовича, Л. Виготського, І. Кона та інших, що тривожність
– феномен у психіці людини, зафіксований в онтогенезі, зокрема у підлітковому віці, коли відбувається
перелом і перебудова психічних і психологічних структур.
За результатами досліджень сучасних науковців, тривожність розповсюджена у шкільному
середовищі, бо у більшості випадків шкільне середовище провокує набуття тривожності у підлітків.
Такі науковці, як Л. Ложкін, К. Планов, Ю. Кулюткін розглядали проблему прояву негативних
психічних станів у дитини. Вони зафіксували, що ці стани зумовлені непрофесійною дією вчителя чи
шкільного колективу.
Найчастіше під час шкільного життя формуються нервозні стани, які в подальшому впливають на
успішність підлітка. Вони проявляються у такому плані: фрустраційна та комунікативна дидактигенія. Всі ці
фактори викликані неграмотною побудовою спілкування вчителів із учнем, або з класом у цілому [6].
Звертаючись до наукової літератури, зазначимо, що підліткова тривожність має свої особливості.
Значна кількість учених дотримується думки, що тривожність і формування «Я-концепції» дитини тісно
пов‘язані між собою. Цей прояв характеризується конфліктом внутрішнього стану дитини, яка прагне до
уcпіху й водночас небажанням поступатися іншим.
У психологічній літературі тривожність представлена як системна риса, яка проявляється на усіх
етапах активності людини (Б. Г. Ананьєв) [7].
Зазвичай тривожність у підлітка має найбільш широкий аспект при перевірці його компетентності,
коли дитина повинна показати свій рівень знань, довести свою значимість і отримати зворотній зв‘язок від
учителя.
Можна спостерігати паралелі прояву тривожності у підлітковому віці, вони виглядають саме так:
тривожним дітям характерна напруга в різноманітних ситуаціях, особливо тих, що пов‘язані з престижем
особистості, а низький рівень тривожності притаманний непродуктивним і малоактивним підліткам, які не
мають мотивації. Наприклад, у дітей із різним типом темпераменту простежується різний прояв
тривожності:
Таким чином, сьогодні тема тривожності у підлітковому віці є досить актуальна та важлива. У
підлітковому віці учень намагається усвідомити себе яко собистість. Це складний шлях до себе
справжнього. Це процесс самопізнання, заниженої або завищеної самооцінки, неадекватна реакція на
критику тощо. Ми ще не можемо говорити про Я-концепцію учня, бо у підлітківще не виникає цілісний Яобраз. Це болісний процес дорослішання, коли виникають численні конфлікти, які негативно впливають на
формування емоційної й когнітивної сфери.
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Предметно-перетворююча діяльність особистості пов‘язана безпосередньо із взаємодією між
людьми. І досить важливим є формування (ще з дитинства) здорового зв‘язку в соціальних групах, де
проявляється сутність кожного із нас. Тож батьки мають бути насторожі душевних поривів своїх дітей,
завжди бути готовими прийти на допомогу: щирість і увага, справедлива й доброзичлива критика
найбільше сприяють взаєморозумінню.
Сучасна школа має підготувати учня до дорослого життя. У цьому допоможуть методи формування
свідомості особистості, які передбачають вплив на свідомість, почуття і волю з метою формування
поглядів і переконань. До них належать переконання й особистий приклад учителя; методи організації й
формування досвіду суспільної поведінки, які передбачають організацію діяльності вихованців та
формування досвіду суспільної поведінки. До них належать: педагогічна вимога, громадська думка,
вправляння, привчання, доручення, створення виховних ситуацій. Уважаємо, що ці методи допоможуть
дорослим у процесі формування підлітка, зменшення рівня його тривожності, переключення уваги на добрі
справи тощо.
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Кожен віковий період це якісно особливий та своєрідний етап психічного розвитку. Він
характеризується сукупністю змін, новоутворень, які й визначають своєрідність особистості, зокрема,
прояви її амбівалентності в процесі онтогенезу, починаючи з народження і до періоду дорослості.
Зміна періодів психічного розвитку вимагає дотримуватись періодизації психічного розвитку
дитинства, розробленої Д.Б. Ельконіним [1], Д.Й. Фельдштейном [4].
Віковий період немовляти, коли дитина перебуває в ситуації нерозривної єдності з дорослим, що
Л.С. Виготський назвав соціальною vfситуацією "Ми". "Прихильність – емоційний вид спілкування, для
якого характерні позитивна спрямованість дитини на об'єкт прихильності і залежність від нього" [1].
Вибіркова емоційна спрямованість на людей у малюка має множинні відносини прихильності різної сили та
ієрархії. Він виділяє людей, до яких може звернутись у момент стресу. Дитина, яка не відчуває неспокою і
страху під час розлучення з матір'ю і близькими людьми, в житті буде набагато менше залежати від інших
людей.
На першому році життя, з появою дитячої мови, ходінням виникає кризова ситуація. Її проявами є
гіпобулічні реакції – яскраві емоційні вибухи. У дитини з'являється раптова неслухняність, що здається
навмисною. У цей період, за Е. Еріксоном, дитина в двоїстій, амбівалентній ситуації робить вибір між
повною довірою та недовірою до світу [2].
Інші прояви амбівалентності характеризують кризу трьох років, що виникає з відділенням дитиною дії
від предмета, усвідомленням самої себе – появою феномена "Я сам". Ознаками цієї кризи є негативізм,
впертість, непокірність, сваволя, знецінювання дорослих, протест-бунт, деспотизм (або ревнощі).
Відділення від дорослого в кінці раннього дитинства створює передумови виникнення нової
соціальної ситуації розвитку у дошкільному віці, яка полягає у тому, що дитина виходить за межі родинного
кола та встановлює зв'язки зі світом інших дорослих людей. При цьому виникає суперечність між тим, що, з
одного боку, дитина є членом суспільства і її потреба жити разом з оточуючими людьми є основною, а з
іншого боку – зв'язок зі світом у дитини не прямий, а опосередкований. Гра – це провідна діяльність
дитини, що дозволяє їй "проробити" ті грані дорослого життя, які неможливо прожити в її реальному
дитячому житті.
Молодший шкільний вік характеризується соціальною ситуацією "дитина – вчитель", що пронизує
все життя дитини. Цей період пов'язаний з новою для неї діяльністю – навчальною, яка стає провідною,
поступово змінює, але не виключає ігрову діяльність. Шкідлива дія або вчинок, що здійснює дитина,
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приносить їй радість або викликає інтерес. Якщо це закріплюється в результаті повторень, то така
амбівалентність особистості дитини може сприяти розвитку психічної залежності (паління, наркотики,
алкоголь). Заради об'єкта залежності молодший школяр може зневажати інші об‘єкти (школу, книги, ігри)
та навіть міжособистісні зв'язки.
Підлітковий вік пов'язаний із суттєвими змінами дитини: втрата дитячого статусу, різкі фізичні зміни,
кризові зіткнення з самим собою і сім'єю, почуття самотності та прагнення швидше досягти статусу
дорослої людини. Амбівалентність проявляється у виникненні негативізму, упертості, байдужості до оцінки
своїх успіхів. Підліток перебуває в суперечливій ситуації, тобто амбівалентно інтегрує егоцентризм та
конформізм у самосвідомості. Ця ситуація є одним з основних джерел страхів у підлітків, що мають
соціальну зумовленість (страх змін, страхи в сфері міжособистісних стосунків та інші).
Рання юність – період реального переходу до справжньої дорослості. Важливою характеристикою
періоду ранньої юності є психологічна готовність до дорослого життя – наявність потреби у спілкуванні з
іншими людьми, потреби та здатності творчо працювати, вміння орієнтуватися у різноманітних подіях,
наявності наукового, теоретичного світогляду і розвиненої рефлексії. Це складає зміст новоутворення
раннього юнацького віку – самовизначення (Л.І. Божович, Л.І. Бершедова, І.С. Кон, Х. Ремшмідт,
Д.Й. Фельдштейн). У більшості юнаків і дівчат відсутнє діяльнісне ставлення до майбутнього, що веде до
тривоги, неприйняття та відчуженості майбутнього як невизначеної ситуації. Суспільство не може
соціально захистити молодь, надати гарантії одержання освіти, працевлаштування, отримання житла.
Таким чином, причини амбівалентного ставлення до майбутнього приховуються в самій категорії
"майбутнього", в нинішньому нестабільному, кризовому соціумі, а також у особистісних рисах особистості.
Аналіз літературних джерел свідчить, що особистісна амбівалентність розвивається впродовж
онтогенезу дитини: у різні вікові періоди вона має конкретні специфічні особливості, пов'язані з соціальною
ситуацією розвитку, зміною провідних видів діяльності та сформованістю вікових психологічних
новоутворень особистості.
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СУЩНОСТЬ РОДИТЕЛЬСТВА И ПОДХОДЫ К ЕГО ИССЛЕДОВАНИЮ В ПСИХОЛОГИИ
В настоящее время современная семья переживает изменения, которые в одних случаях указывают
на кризис в отношениях (А.И. Антонов, Б. Бергер, В.Н. Дружинин и др.), в других – на ее преобразование
(И.С. Голод, Р. Зидер, Л.В. Карцева, Б.Н. Миронов и др.). К ее особенностям исследователи относят
структурную неустойчивость, ценностно-нормативную девиантность, что приводит к увеличению числа
разводов, малодетности, социальному сиротству, легитимизации внебрачных сексуальных сожительств и
внесемейного родительства. Вместе с тем, отмечается, что только традиционная семья может
надлежащим образом обеспечить воспроизводство демографической структуры общества и, если не
будет достигнута ее устойчивая стабильность, это может отразится на поведении и в действиях общества
на всех его уровнях (А.И. Антонов, Б. Бергер, В.Н. Дружинин, Л.В. Карцева и др.). Изменения,
происходящие с семьей, затронули и родительство.
В психологии существуют различные подходы к изучению родительства и родительского поведения.
Родительство на уровне личности рассматривается как часть личностной сферы человека, которая имеет
свою онтогенетическую историю и в качестве социально-психологического образования, представленного
социальными установками разного уровня обобщения и конкретизациям (А.И. Антонов, В.В. Бойко,
М. Браун-Галковска, М. Земска, Р.В. Овчарова, М.Пилькевич, И. Рембовски, А.Г. Харчев и др.).
Родительство подразумевает социокультурные и юридические нормы, соответствующие
определенным социальным статусам; означает содержание родительских ролей (практик, деятельности,
поведения, мыслей), включая планирование родительства и поведение в период беременности будущих
матери и отца [1].
Родительство − это также социально-одобряемое отношение к детям и социальные отклонения от
одобряемых в конкретное историческое время и в данной культуре моделей обращения с детьми:
пренебрежение основными потребностями детей, безнадзорность, злоупотребления в отношении детей,
разного рода насилие над детьми [1].
Исследователями выдвинут ряд гипотез относительно сущности родительства как сложного
многогранного явления. Родительство можно рассматривать как: биологический, психологический и
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социокультурный феномен; социальный институт, включающий в себя два других института: отцовство и
материнство; деятельность родителя по уходу, содержанию, воспитанию и обучению ребенка; этап в
жизни человека, начинающийся с момента зачатия ребенка и не заканчивающийся после смерти ребенка;
бытие, состояние, пребывание человека в положении родителя; объективный факт происхождения
ребенка от конкретных родителей, удостоверенный записью о рождении в органах загса; субъективное
ощущение человека себя родителем; кровное родство между родителем и ребенком; осознание
родителями родственной связи с детьми [6].
А.Г. Харчев понимает под родительством социальный по своей сути, но имеющий корни в
природной, генетической связи между ребенком и родителем феномен, рассматривает его как особый тип
поведения, определяемого в основном двумя моментами: родительской любовью и социальным долгом. В
нем соединяется биологическое и социальное, но соотношение этих элементов у мужчины и женщины
различное. Мать значительно теснее отца связана со своим ребенком. В связи с чем, обычно
подчеркиваются биологические детерминанты материнской роли [9].
Родительство является сложной структурой, которая изучается исследователями в рамках
различных подходов. Так, представители системного подхода (М. Боуэн, Н.Н. Никулина, А.В. Черников и
др.) рассматривали родительство как единое целое, которое охватывает обоих супругов в единстве их
ценностных ориентаций, родительских позиций, чувств, т.е. анализируется родительство по отношению к
семейной системе. Системный подход дает возможность рассмотреть родительство, во-первых, в рамках
более обширной системы (семьи), во-вторых, как самостоятельную систему, включающую в качестве
основных элементов репродуктивную деятельность, материнство и отцовство.
Гендерный подход (С. Бем, И.С. Клецина и др.) направлен на изучение социальных и социальнопсихологических моделей женственности и мужественности, определяющие положение и роли женщин и
мужчин в обществе и его институтах (семье, экономике, культуре, политике и образовании). В гендерной
теории акцент сделан на анализе явления социального неравенства, обусловленного признаком пола,
также данная теория сориентирована на поиск путей и способов устранения этого гендерного
неравенства.
Представители феноменологического подхода (А.В. Меренков, А. Шюц и др.) акцентируют внимание
на изучении впечатлений индивида, его восприятии, осмыслении, ощущении и понимании родительства
как особого психологического явления.
Социологический подход (А.И. Антонов, Н.В. Богачѐва, Ю.А. Гаспарян, Т.А. Гурко) предполагает
исследование родительства как общественного явления, в историческом развитии и на современном
этапе, как развернутого во времени, различного по структурам и формам деятельности пространства, в
котором организовано взаимодействие взрослых и детей. С точки зрения представителей данного
подхода, родительство является важнейшей общечеловеческой ценностью, в которой условия
существования самого сообщества людей сообразуются с высокой социальной, природной и духовной
целесообразностью.
В основе педагогического подхода (И.Н. Гребенников, О.Л. Зверева, А.Н.Ганичева, Л.Ф. Спирин и
др.) лежит изучение воспитательных стратегий родителей, призванных сформировать у детей систему
качеств личности, взглядов и убеждений, которые, с одной стороны, способствуют возникновению
самосознания, самостоятельной и независимой индивидуальности; с другой − помогают включению
индивида в общество, начиная от первичной социальной группы и заканчивая социальным уровнем.
Психологический подход (М.О. Ермихина, А.А. Леонтьев, Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова и др.)
направлен на изучение системы ценностных ориентаций, установок родителя, родительских чувств,
отношений и позиций, родительской ответственности, реализуемых в стиле семейного воспитания.
И.С. Кон определяет родительство как систему взаимосвязанных явлений, включающих в себя:
родительские чувства, любовь, привязанность к детям; специфические родительские роли и нормативные
предписания культуры; обусловленное тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям и
стиль воспитания [5].
Ряд исследователей, в частности Т.А. Гурко, А.В. Исаков, Э.М. Лущенко, С.И. Некрасов,
рассматривают родительство как динамическую систему, изменяющуюся в процессе всей жизни вместе с
родителем.
В определении Т.Ф. Рудзинской представлена только ролевая составляющая феномена
родительства: отцовство и материнство, которое представляет собой различные способы реализации
индивидуальных, гендерных и социокультурных родительских ролей [8].
С.Ю. Девятых трактует родительство как систему установок родителя, которые различаются по полу
носителя установок (отец или мать) и по полу ребенка, на которого они направлены (сын или дочь) [2].
О.А. Карабанова полагает, что родительство − это особая «родительская деятельность», которая
включает в себя социально-культурный опыт, нормы, традиции и общественно значимую деятельность, а
также характеризует иерархическую систему мотивов, включающих мотивы смыслообразующие и
побудительные, «только знаемые» и «реально действующие», осознаваемые (сознательные намерения) и
бессознательные (побуждения) [4].
Более полное определение дает М.О. Ермихина, трактуя родительство как осознание духовного
единства с брачным партнером по отношению к своим или приемным детям, представляющее собой
интегральное психологическое образование личности, включающее совокупность ценностных ориентаций
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родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской
ответственности и стиля воспитания [3].
Отношение к родительству в целом может характеризоваться через призму его восприятия
родителями. Оно проявляется в принятии, отвержении либо амбивалентном отношении как к своей роли,
так и роли другого родителя; адекватном принятии собственной родительской роли (отца или матери).
При этом важно не только принятие собственной роли, но и роли партнера. Отношение к себе как
родителю проявляется в дихотомиях: уверенный / неуверенный, уступчивый / доминантный,
добросердечный / требовательный, доверчивый / недоверчивый. Отношение к ребенку может быть
эмоционально уравновешенным, с излишней концентрацией внимания на ребенке, отстраненноравнодушным. Возможен вариант противоречивого отношения родителей к своему ребенку, изменчивость
которого определяется достижениями или неудачами ребенка, настроением родителей и многими
другими факторами. Отношение к воспитательной практике проявляется в ответственности или
безответственности родителей; последовательности или непоследовательности их воспитательных
воздействий на ребенка; в их воспитательной уверенности или неуверенности [2].
Р.В. Овчарова считает, что родительство – это социально-психологический феномен,
представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и
убеждений относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой
составляющей родительства [7]. Согласно Р.В. Овчаровой, родительство представляет собой
комплексную структуру. Данная система включает в себя семейные ценности, родительские ожидания и
установки, родительские позиции, родительские чувства, стиль семейного воспитания, родительскую
ответственность и родительское отношение. Ею выделены следующие компоненты родительства:
1) когнитивный компонент – осознание родителями родственной связи с детьми, представление о
себе как о родителе, представление об идеальном родителе, образ супруга как родителя общего ребѐнка,
знание родительских функций, образ ребѐнка;
2) эмоциональный компонент – субъективное ощущение себя как родителя, родительские чувства,
отношение к ребѐнку, отношение к себе как к родителю, отношение к супругу как к родителю общего
ребѐнка;
3) поведенческий компонент – умение, навыки, деятельность родителя по уходу, материальному
обеспечению, воспитанию и обучению ребѐнка, взаимоотношения с супругом как с родителем общего
ребѐнка, стиль семейного воспитания.
Таким образом, при изучении родительства авторы опирались на гендерный, феноменологический,
педагогический, психологический, социологический и системный подходы. Родительство рассматривается
как интегральное психологическое образование личности, базовое жизненное предназначение человека,
как динамический процесс, необходимое условие воспроизводства будущих поколений, социальноодобряемое отношение к детям, социально-психологическое образование личности, как разные способы
реализации родительских ролей. Оно включает в себя отцовство и материнство, а также систему качеств
личности, взглядов и убеждений, которые определяют детско-родительские отношения.
На основании результатов анализа исследований мы пришли к выводу, что родительство –
совокупность мотивов, установок, ролевых позиций, которые определяют отношение личности к факту
материнства и отцовства и закладывают определенные личностные диспозиции и поведенческие
стереотипы при воспитании детей.
Литература:
1. Большой психологический словарь / Сост. и общ ред. Б.Г. Мещеряков, B.П. Зинченко. – М.: АСТ: АСТ
Москва; СПб.: Прайм-Еврознак, 2014. – 811 с.
2. Девятых, С.Ю. Семейные ценности и родительские ориентации юношей и девушек: анализ гендерных
различий / С. Ю. Девятых. – Минск: Амалфея, 2017. – 95 с.
3. Ермихина, М.О. Формирование осознанного родительства на основе субъективно-психологических
факторов: автореф. дис.... канд. псих. наук / М.О. Ермихина. – Казань, 2014. – 23 с.
4. Карабанова, О.А. Семейные факторы в формировании родительских установок у студенческой
молодежи на этапе вхождения во взрослось / О.А. Карабанова, С.В. Молчанов // Национальный
психологический журнал. – 2017. – № 2. – С. 92-97.
5. Кон, И.С. Психология юности / И.С. Кон. – М.: Академия, 2011. – 221 с.
6. Мухтарова, А.Х. Представления о родительстве в юношеском возрасте / А.Х. Мухтарова //
Современные исследования социальных проблем. – 2018. – №2. – С.94-104.
7. Овчарова, Р.В. Психология родительства / Р.В. Овчарова. – М.: Академия, 2015. – 362 с.
8. Рудзинская, Т.Ф. Современные представления студенческой молодежи о проблеме родительства /
Т.Ф. Рудзинская // Известия Саратовского университета. – 2013. – №1. – С.47-51.
9. Харчев, А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки /А.Г. Харчев. – М.: ЦСП, 2013. – 342 с.
Научный руководитель:
кандидат психологических наук, доцент Гапанович-Кайдалова Е.В.

121

СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Лариса Дроздова
(Київ, Україна)
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МАСМЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Найважливішою складовою аналізу інформаційних процесів в медіа-просторі є, безсумнівно,
концепція масмедійного дискурсу, яка міцно увійшла в простір гуманітарної науки, що є цілком
закономірним наслідком активного поширення як концепції дискурсу взагалі, так і дискурсивного аналізу
зокрема.
Системний аналіз різноманітних визначень, розроблених в рамках як зарубіжних, так і вітчизняних
досліджень, дозволяє виділити три основні підходи до визначення дискурсу - структурний, функціональний
і тематичний.
До кінця ХХ ст. склався свого роду «універсальний варіант» комунікаційної моделі (рис. 1), що
враховує всі базові компоненти комунікації, як то: відправника повідомлення (1), його одержувача (2),
канал (4), зворотний зв'язок (5), саме повідомлення (3), процеси його кодування і декодування (6, 7) і,
нарешті, ситуацію спілкування або контекст (8) [3, с. 76].

Рис. 1. «Універсальний варіант» комунікаційної моделі.
У засобах масової інформації технологічні особливості кожного конкретного каналу поширення,
будь-то друк, радіо, телебачення або інтернет, мають величезний вплив на форму і зміст повідомлення
особливо якщо це стосується політики. Саме це і мав на увазі відомий дослідник засобів масової
інформації Маршалл Маклюен, кажучи про те, що канал ЗМІ визначає повідомлення - «the media is the
message».
Використовуючи метафору, можна також сказати, що текст - це фотографічне відображення
дійсності, медіатекст - це відеозображення, або «moving image», а дискурс - це зображення голографічне,
що дає повне і всебічне уявлення про об'єкт, в даному випадку мовної діяльності. В рамках
функціонального підходу головним критерієм визначення дискурсу є взаємозв'язок мововикористання з
різними сферами людської діяльності:соціологія, політика, психологія, які багато в чому і зумовлюють
особливості мовної комунікації [1, с. 21].
Не менш важливим є і третій підхід до визначення дискурсу - тематичний, який дозволяє згрупувати
письмові та усні тексти як продукти мовленнєвої діяльності навколо певних соціально-значущих тем, які в
той чи інший момент виявляються в центрі суспільної уваги, наприклад, расові відносини, імміграція,
тероризм, фемінізм, вибори органів влади.
Наступним важливим інструментом, що дозволяє зрозуміти закономірності руху інформації в медіапросторі, є інформаційна модель. Говорячи про медіамеханізми презентації реальної дійсності, необхідно
відзначити, що починаючи з відомої моделі американського соціолога Гарольда Лассвелла, який
запропонував в 1948 році відому формулу «who, what, where, when», спроби моделювання інформаційних
процесів у сфері масмедіа робилися неодноразово [3, с. 17]. З їх допомогою дослідники намагалися
відповісти на такі найважливіші питання: який механізм медійної інтерпретації подій; які лінгвомедійні
технології використовуються для створення медіаобразу; які чинники впливають на створення і поширення
ідеологізованих медіаінтерпретацій [5, с. 18]?
Однією з найбільш вдалих моделей можна вважати модель розгортання інформації, розроблену п.
Добросклонскою Т.Г. [3, с. 23]. Зручність цієї інформаційної моделі полягає в тому, що на її основі можна
досконально простежити не тільки механізм перетворення події реального життя в подію медійну або
новину, але і зрозуміти особливості впливу медіасередовища на формування інформаційної картини світу
як в індивідуальній, так і в суспільній свідомості.
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Рис.2 Інформаційна модель
Як видно, інформаційна модель складається з наступних п'яти компонентів: відбір фактів,
висвітлення подій, створення образів, формування стереотипів, культурно-ідеологічний контекст. При
цьому всі ланки впливають один на одного, з'єднуючись за принципом замкнутого кола. Кожна з ланок
інформаційної моделі відіграє важливу роль при реалізації ідеологічної або інтерпретаційної функції ЗМІ,
що має особливе методологічне значення з точки зору критичного осмислення змісту, що заповнює
масмедійний простір [6, с. 59].
Моделювання механізму відображення реальних подій засобами масової інформації дозволяє
виділити три наступних основних типи медіапрезентацій: відображення, реконструкція, міф.
Розуміння того, що являють собою і як працюють всі розглянуті компоненти - медіадискурс,
комунікаційна модель, інформаційна модель, способи медіарепрезентації - є найважливішою і необхідною
умовою для ефективного моделювання інформаційних процесів в сучасному медіа-просторі.
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СПЕЦИФІКА ДРУКОВАНОЇ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ РЕКЛАМИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
На сучасному етапі розвитку видавничої індустрії маємо велике розмаїття яскравої рекламної
поліграфії, актуальною є така іміджева продукція і для реклами освітніх послуг. Нині менеджмент
університетів змушений докладати максимум зусиль для ефективного рекламування діяльності своїх
послуг. Ефективним засобом привернення уваги абітурієнтів та їхніх батьків до певного ЗВО є створення
його освітнього бренду, адже саме вдало сформований імідж відіграє вирішальну роль при виборі тієї чи
іншої послуги.
Тому актуальність теми дослідження зумовлена сучасною потребою в якісному розвитку бренду
навчального закладу. У цьому аспекті варто зауважити, що окремі питання маркетингової діяльності
закладів освіти вивчали такі українські фахівці, як І. Бузько [1], І. Захаров [2], С. Ілляшенко [3],
Ю. Карпенко [4], однак вони фокусують більше уваги на ролі іміджу в рекламі.
Так, науковець В. Расніцин вважає, що імідж освітньої установи являє собою не «групу певних
елементів, а злагоджений механізм взаємозалежних якостей, інтегративну сукупність характеристик» [5].
І. Захаров розглядає імідж загальноосвітнього закладу як «образ наділений певними емоціями, що має
усталені характеристики і чинить вплив на психологію особистості, а також на потенційну аудиторію
закладу вищої освіти» [2, с. 40]. Ю. Карпенко вважає, що загальний імідж вищого навчального закладу є
складною сумою різних чинників, основними з яких постає особистий імідж кожного науково-педагогічного і
педагогічного працівника [4].
Нині ЗВО обирають переважно новітні медійні канали для реклами власних освітніх послуг,
натомість менш уваги приділяють традиційним засобам поширення реклами, до яких належить і друкована
іміджева продукція неперіодичного характеру. Очевидно, таку ситуацію можна вмотивувати зменшенням
попиту на друковану рекламу через її високу собівартість, однак її іміджевий потенціал серйозно
недооцінений. По-перше, друковані рекламні матеріали містять максимально повну інформацію про заклад
вищої освіти чи окрему освітню програму в ньому. По-друге, слугують засобом самоідентифікації
навчального закладу, тобто відображають їх уявлення про себе і своє місце на ринку вищої освіти, і,
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нарешті, широко використовуються у всіх видах рекламно-інформаційної роботи. По-третє, яскраво
оформлену видрукувану рекламу можна легко поширити на різних профорієнтаційних заходах, під час
презентацій, майстер-класів, зустрічах зі школярами та стейкхолдерами.
Зауважимо, що реклама освітніх послуг вимагає від поліграфії високої якості дизайну та друку. Усі
рекламні матеріали компанії повинні мати єдиний фірмовий стиль. Відомо, що фірмовий стиль – це
утверджена організацією чи компанією група елементів (колірних, текстових, ілюстративних) або ж єдиний
дизайнерський макет, який забезпечує зображальну та смислову неподільність оформлених товарів або ж
послуг, усієї вихідної кореспонденції компанії та єдність її оформлення. Це найкращий засіб формування
сприятливого іміджу освітньої установи для запам‘ятовування образу його марки та створення асоціацій зі
своєю компанією. Також наявність фірмового стилю одразу виокремлює фірму серед конкурентів. Д. Огіві,
науковець, що вивчав теорію та практику реклами стверджував: «У випадку вищого рівня фірмової
комунікації кожне оголошення повинно розглядатися як внесок у складний символ, який і є образом марки,
як довгостроковий вклад в репутацію марки» [6].
Для того, щоб фірмовий стиль якісно спрацював, потрібно розвивати й інші засоби маркетингу. Але
зазначимо, що наявність фірмових елементів дає такі переваги: допомагає орієнтуватися клієнтам у потоці
інформації, швидко і безпомилково знаходити необхідну освітню організацію, яка вже завоювала їх
перевагу; робить рекламу ефективнішою;знижується кількість необхідних комунікацій задля поширення
інформації за рахунок підвищення впізнаваності бренду;завдяки фірмовому стилю можливо досягти
необхідної єдності не тільки реклами, а й інших засобів маркетингових комунікацій фірми (наприклад,
проведення прес-конференцій, випуску престижних проспектів);позитивно впливає на естетичний рівень і
візуальне середовище закладу вищої освіти [6, с. 125].
Безумовно, найповніше має бути представлена в таких друкованих рекламних виданнях інформація
про структуру ЗВО та види освітніх програм, за якими ведеться навчання, форми навчання, матеріальну
базу тощо. Зрозуміло, що чим повніше представлені в рекламі структура вишу і його «освітній продукт»,
тим вищою буде до нього буде довіра потенційних студентів. Опис освітніх програм є традиційною
частиною друкованої реклами, бо насамперед споживач, у нашій ситуації потенційний абітурієнт, зазвичай
вирішує, «на кого» він хоче вчитися, а вже потім – «де саме».
У цьому аспекті необхідно акцентувати увагу на тому, що така освітня реклама має бути чесною,
об‘єктивною, вичерпною, етичною та стриманою. Ця сфера послуг – зона підвищеної соціальної
відповідальності перед потенційними абітурієнтами та їхніми батьками, а тому має бути одночасно
зорієнтованою і для дітей, які обирають свій майбутній фах, і для тих, хто за це навчання буде платити –
батьків.
Для друкованої реклами має бути обраний класичний стриманий дизайн, але з певними
кольоровими акцентами. Інформації не повинно бути багато, але вона має бути зрозумілою для всіх, і
школярів, для батьків, які допомагають дитині обрати майбутню професію. Також рекламний текст повинен
змотивувати вступити саме до цього освітнього закладу, бо він не тільки має славні традиції, а й
спрямований на майбутнє, має потужну матеріально-технічну базу, перспективу стажування за кордоном,
налагоджену співпрацю зі стекхолдерами, оскільки молодь прагне навчатися в прогресивному ЗВО, який
уміє своєю рекламою зачепити та показати, що тут навчатися найкраще.
Аналіз сайтів провідних ЗВО України засвідчив, що не всі вони ведуть рекламну діяльність протягом
усього навчального семестру, більшість – лише перед і під час вступної кампанії. У цей період, як відомо,
усі основні функції покладено на голову та відповідального секретаря. Тому ініціатором ПР-акцій та
замовником рекламної продукції, її виготовленням зазвичай виступає секретаріат приймальної комісії або
ж дирекції, деканати, випускові кафедри. Як правило, керують діяльністю щодо просування освітніх послуг
проректори з навчально-виховної роботи чи іміджевої діяльності, або навіть ректор вищого навчального
закладу. Більшість українських ВНЗ активізують процес створення друкованої реклами ближче до періоду
вступної кампанії. Це, звісно, зумовлено попитом на інформацію про можливості вступу, проте в цей період
аудиторія найбільш перенасичена такою рекламою, а тому і виділити себе з-поміж інших буде доволі
складно. Розробити оригінальну та ефективну рекламу достатньо непросто, оскільки цьому передує
тривала й копітка робота.
Зазначимо, що небагато університетів займаються просуванням такої продукції через мережу
інтернет, однак окремі українські університети активно працюють над створенням друкованих рекламних
матеріалів. Такого висновку ми дійшли, проаналізувавши наявність різних видів зверстаної рекламної
продукції на сайтах вишів, що готують фахівців зі спеціальності 061 – «Журналістика». Лише 39 %
університетів, що готують журналістів в Україні, розміщують на своїх веб-сайтах зверстану рекламу
продукції у вигляді флаєрів, буклетів та проспектів та брошур з інформацію про свій заклад чи рекламою
окремої освітньої програми.
Так, наприклад на сайті Київського національного університету культури і мистецтв у вільному
доступі розміщена брошура з детальним описом кожної спеціальності університету, що вона виконана в
яскраво-червоному кольорі на контрасті з білим. Таке поєднання дає змогу одразу звернути увагу на таку
продукцію, адже часто червоний на підсвідомому рівні в нас асоціюється з небезпекою, або ж важливістю
чогось. Цей теплий, навіть гарячий колір, часто асоціюється з активною молоддю.Щодо шрифтового
оформлення, то використано однотипну гарнітуру шрифту без засічок. Для заголовків кожної спеціальності
дизайнер використав більший кегль і розмістив білий текст на червоній плажці (гра на контрасті).
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Такий самий дизайнерський прийом використано і для відокремлення назви однієї спеціальності
факультету від іншої. Щодо основного тексту, то він набраний тією ж гарнітурою, але вже «виворіткою»
(червоним по білому), а також дизайнером створено вставку з текстом про необхідні сертифікати ЗНО, яка
набрана синім кольором.
Ще одним університетом, який розмістив на своєму офіційному сайті рекламну брошуру обсягом 48
сторінок, є Київський університет імені Бориса Грінченка. Ця друкована продукція виконана в бірюзовобілих тонах, більш спокійних на відміну від попередньої. Кольорова гама варіюється між холодно-синім та
спокійним зеленим. Такий тон розслабляє та заспокоює, тим самим дає можливість краще сприйняти
інформацію. Дизайнер використав рубаний шрифт і для заголовків, і для основного тексту. Колір
останнього – чорний. Ця брошура має легкий, стильний, мінімалістиний та ненав‘язливий дизайн, а кожен
розділ розпочинається з нового розвороту. Це зручно, адже дозволяє майбутньому абітурієнту знайти
саме ту інформацію, яка йому найбільш потрібна. Крім того, використано багато якісних фото корпусів
університету і навіть міста, брошура містить інфографіку, а також наявні покликання на соціальні мережі та
QR-код для зручності переходу на сайт закладу.
Хорошим прикладом створення поліграфічної реклами є брошура Національного університету
«Львівська політехніка». У цьому мінімалістично муза стилем виданні наявні лише певні кольорові акценти
на початках розділів. Інформації подано багато, але вона структурована досить вдало, шрифт використано
без засічок і для основного тексту, і для заголовків. Така типографіка набагато стильніше виглядає у
друкованій рекламі, аніж шрифти із засічками, оскільки останні більш використовуються у виданнях з
великим обсягом тексту для полегшення читання. Тому при використанні таких шрифтів у поліграфічній
рекламі може скластися відчуття дешевизни та застарілості дизайну макета. Додано велику кількість
інфографіки про університет, багато якісних яскравих фото, що безумовно, допомагає майбутньому
студенту легше запам‘ятати інформацію. Кольорові акценти в дизайні буклету позначено за допомогою
синього, бірюзового та фіолетового кольорів, оскільки використання холодних кольорів уможливлює
створити відчуття спокою.
Як бачимо, дизайнерське оформлення, кольористика, графічні елементи відіграють далеко не
останню роль у оформленні рекламної поліграфії, бодають змогу виділити рекламу з-поміж великого
різноманіття друкованої продукції, дають можливість клієнту запам‘ятати створений образ організації.
Отже, з вищенаведених прикладів розміщеної друкованої реклами можемо зробити висновок, що все
більше університетів турбуються про якість, інформативність та наочність своєї реклами. Використання
фірмових кольорів, вибір шрифтів, створення макету – усе це впливає на кінцевий результат рекламної
поліграфії. Немалу роль у цьому відіграють і фото, які повинні бути високої якості та відретушовані
дизайнером та виведені по кольору поліграфією.
Керівництво закладів вищої освіти має чітко усвідомлювати, що сучасна молодь є інформаційно
вибагливою, потенційного абітурієнта необхідно зацікавити оригінальними, інформативними і яскравими
матеріалами, і дизайнерське оформлення та якісна поліграфія відіграють у цьому ключову роль. Порушена
в науковій статті проблема має науковий потенціал, а тому окремі її аспекти можуть стати предметом
подальшого наукового вивчення.
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VISUALIZATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE SURFACE WATERS OF THE LOWER SECTION OF
THE DNIEPER RIVER USING GIS TECHNOLOGIES
The use of modern methods of the water objects monitoring contributes to new opportunities for
cooperation in improving the ecological status of hydroecosystems and visual modeling (graphical representation
of the model due to a certain standard set of elements) using GIS technologies in the framework of the
international process ―Environment for Europe‖. This is vital for the realization of one of the advantages of visual
modeling – communication [1, p. 74]. The development of visual interpretation of multidimensional data and GIS
technologies is connected, in particular, with the fact that it is difficult for a person with his limited threedimensional spatial imagination, and in most cases it is impossible, to analyze and give generalized assessments
of multidimensional objects. Under conditions of the influence of economic activities of enterprises (industrial,
agricultural, energy, communal, transport) on aquatic ecosystems particularly important role of communication
between users, analysts, managers, the public, etc.
Ecological indication of the state of hydroecosystems can provide information about the extent and nature
of water pollution, the distribution of pollution zones in water bodies, and the possible state of the aquatic
ecosystem on a seasonal scale. When assessing the scale of anthropogenic pressure on hydroecosystems, it is
necessary to identify adverse processes in the aquatic environment, substantiate chemical criteria for water
quality and informative biological criteria, determine critical levels of multifactor water pollution, and develop
environmental-economic optimization models for local and transboundary pollution of surface waters.
Providing interdepartmental information interaction and analytical decision support based on modern
methods of spatial analysis, modeling the development of emergency situations and predicting their
consequences using GIS tools will allow to calculate and visualize the results of modeling the spread of pollution
zones in the aquatic environment, contribute to the improvement of environmental health of river basins,
improving water quality, sustainable development in Ukraine on the way to human values in a common European
home.
The data of the analytical monitoring of surface waters of the Kherson Water Resources Board for the
2013–2018 was used to assess the ecological state of the Lower Section of the Dnieper River on points of
supervisions of water: 1 – the Dnieper River – town Novovorontsovka-Ushkalka, Kakhovka Reservoir (195 km
from the mouth), 2 – the Dnieper River – low tail-water of Kakhovka HPS (92 km from the mouth), 3 – the Dnieper
River – city Kherson, 1 km upstream the city (40 km from the mouth), 4 – the Dnieper River – village Kizomys,
arm of a river Rvach (0 km from the mouth) [2, p. 133].
As a result of the research, it was found that over the observation period of 2013–2018 for the territory of
the Lower Section of the Dnieper River, there is an excess of COD concentrations according to fishery standards
along the length of the river and in time, which indicates water pollution, but does not provide information on the
components of pollution. The self-purification ability of surface waters, calculated from the observed COD, for
2018 takes negative values (С  [–12,7; –3,9]). This confirms the results of previous research [3, p. 117] and
allows us to conclude that the level of self-regulation and self-purification of the surface waters of the Lower
Section of the Dnieper River is low.
The results of spatial generalization are presented in the form of maps of the ecological state of surface
waters according to the content of water quality indicators.
A software product was developed that made it possible to implement a visual model of the distribution of
pollutants between observation places along the length of the river. The program allows, on the basis of the input
data, to obtain a gradient coloring of the river bed in a color range that corresponds to a certain category of water
quality (table 1).
Table 1. Environmental water quality assessment by ecological classification
Color

Water quality
category
1
2
3
4
5
6
7

Water quality class

Water condition

I

excellent
very good
good
acceptable

II
III
IV
V

mediocre
poor
very poor

The extent of water
purity
very clean
clean
sufficient clean
poorly contaminated
moderately
contaminated
contaminated
very contaminated

Examples of obtained images are shown for the values of COD, Suspended solids, Chlorides, Sulphates
(fig. 1), Petroleum hydrocarbons, Iron, Copper and Manganese (fig. 2).
The basis for the implementation of the graphical image of the ecological state model was formed by such
development tools as HTML, CSS and JavaScript, which allows for close integration with Web 2.0 technology.
This gives the possibility of placing software on the Internet and provides free access to it for scientific and
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educational purposes.
Correspondence of ranges of the category scale and hexadecimal values of the additive RGB color model
for visualization of numerical indicators was carried out. The distribution of colors is performed by dividing the
color spectrum into seven equal segments in the area from dark blue to red, which corresponds to the minimum
and maximum values of the numerical values of the hydrochemical ingredients.
ArcGis cartographic materials were used to form an image of the river bed.

Fig. 1. Ecological state of the surface waters of the Lower Section of the Dnieper River by hydrochemical
3
ingredients, mg/dm : a – Suspended solids, b – Chlorides, c – Sulphates, d – COD
The obtained maps demonstrate the ecological state of the surface waters of the Lower Section of the
Dnieper River, which varies from ―excellent‖ by Suspended solids for the Kakhovka Reservoir (Class I, Category
1, very clean water) (fig. 1, a) to ―poor‖ by Petroleum hydrocarbons for all observation area (Class IV, Category 6,
contaminated water) (fig. 2, а).
Low self-purification ability of the surface waters of the Lower Section of the Dnieper River, located on the
technogenically loaded area [4, р. 103], indicates that
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Fig. 2. Ecological state of the surface waters of the Lower Section of the Dnieper River by hydrochemical
3
ingredients, mcg/dm : a – Petroleum hydrocarbons, b – Fe, c – Cu, d – Mn
the anthropogenic load on the water body has reached a critical level. It is necessary to provide
scientifically based calculations of any type of economic activity, carried out in the river basin, to restore the ability
of the hydroecosystem to self-regulation and self-purification.
The research results presented in this article can be the basis for establishing trends changes in the ecological
state of the surface waters of the Lower Section of the Dnieper River in time and space, determining the impact of
anthropogenic load on ecosystems of water bodies, estimating changes of water quality, informing the public, solving
economic and social issues, related to the rational use of natural resources and ensuring environmental protection.
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ФОРМИ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ
В Україні з кожним роком зростає кількість дітей, позбавлених батьківського піклування з різних
причин, щороку збільшується, а тому потребує особливої уваги та захисту. Однією з форм влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є встановлення опіки та піклування над ними.
Незважаючи на те, що в нашій країні досягнуто певних успіхів у вирішенні складних проблем, пов‘язаних із
влаштуванням в сім‘ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав та
інтересів, ця проблема потребує подальшого поглибленого теоретичного вивчення та здійснення активних
практичних дій впоратися з цим рішення.
Описуючи стан досліджень з питань правового регулювання опіки та піклування, слід зазначити, що
кількість науковців, які приділяють увагу цій галузі суспільного життя, поступово збільшується. Серед них
слід відзначити: Л. М. Баранова, В. І. Борисова, В. С. Гопанчука, І. В. Жилінкова, Н. С. Кузнецова,
С. Е. Морозова, С. В. Ромовської, Ю. С. Красні, Я. М. Шевченко.
Наша держава підтримує створення сімейних форм виховання дітей-сиріт. Це прийомні сім'ї та
дитячі будинки сімейного типу.
Прийомна родина - це сім‘я, яка добровільно приймає з закладів дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, від 1 до 4 дітей для навчання та спільного проживання. Загальна кількість
народжених та усиновлених дітей у сім‘ї не повинна перевищувати п‘яти [3, с. 21].
Певні медико-педагогічні вимоги пред‘являються до осіб, які є потенційними усиновлювачами, що
певною мірою може розглядатися як гарантія створення в сім‘ї необхідних умов для повноцінного
виховання та розвитку усиновленої дитини.
Батьків розглядають експертні комісії органів опіки та піклування, до яких належать психологи,
педагоги, працівники освіти, органи опіки та піклування. Як і у випадку реєстрації інших форм підтримки
сім‘ї, певні обмеження ставляться до заявників по догляду за дитиною. Однією з умов створення
сприятливого клімату в сім‘ї з появою сироти, встановлення сімейних контактів з усіма її членами є
надання письмової згоди всім неповнолітнім членам сім‘ї на усиновлення дитини [1, c. 56].
Фінансування на підтримку прийомних дітей, гарантується державою, та за рахунок місцевого
бюджету. Кошти на прийомну допомогу надаються щомісяця на основі природних норм її забезпечення,
придбання одягу, взуття, медикаментів, предметів особистої гігієни, іграшок, книг, інструментів та
обладнання для масової культурної роботи, а також комунальних платежів, для тарифів, які діють у цій
галузі пропорційно кількості усиновлених дітей [1, c. 36].
На думку науковця Пєша І. В. [5, c. 73]: « Дитячий будинок сімейного типу - це окрема родина, яка
створюється на прохання подружжя або незаміжньої особи. Така сім‘я приймає щонайменше 5 дітей-сиріт
чи дітей, позбавлених батьківського піклування для спільного проживання та виховання».
Дитячий будинок сімейного типу можуть отримати свій статус, коли щонайменше п‘ятеро дітей,
позбавлених батьківського піклування, приймаються до прийомної допомоги. Цей стан, безперечно, сприяє
влаштуванню більшої кількості сиріт у сім‘ю. Однак, враховуючи насамперед психолого-педагогічні
аспекти, кількість дітей у сім‘ї, як рідних, так і усиновителів, не повинна перевищувати десяти, враховуючи
необхідність створення оптимальних умов для їх повноцінного виховання та розвитку.
Відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 13 січня 2005 року № 2342-IV)
органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі
органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад. Безпосереднє ведення справ та
координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладено на
служби у справах дітей. Опікуном, піклувальником може бути повнолітня дієздатна особа. При призначенні
опікуна, піклувальника враховуються особисті якості особи, її ставлення до дитини (Сімейний кодекс,
стаття 244). Однією з умов оформлення опіки є бажання самої дитини щодо призначення певної особи її
опікуном, піклувальником [3].
Претендент на роль батьків-вихователя повинен пройти експертну комісію, до складу якої входять
фахівці (психологи, юристи, викладачі, лікарі). Останні оцінюють особисті якості майбутнього вихователя,
його здатність замінювати батька не одним, а кільком дітям, зазвичай обтяженими проблемами розвитку,
переживаючи втрату близьких людей тощо. Перевага надається сім‘ям чи одиноким громадянам, які
мають досвід виховання дітей або вже є опікунами чи піклувальниками та правильно виконують свої
обов‘язки.
Прийомні діти в дитячих будинках сімейного типу повністю підтримуються державою. Діти-сироти
зберігають майнові права та житловий простір, що належить їм, а органи опіки та піклування відповідають
за їх безпеку до досягнення дитиною повноліття. Така нормативна угода має на меті полегшити проблему
подальшого визначення долі дитини після досягнення нею повноліття, оскільки проблема житла вирішена.
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Прийомні діти зберігають встановлені законом пільги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування [2, c. 58].
Таким чином, загальним може бути висновок про те, що в Україні відбувається процес
реформування державної системи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на основі
яких пріоритет сімейних форм влаштування дітей. Цей процес в Україні досить інтенсивний, багато в чому
пояснюється єдиним поглядом на лему державних структур у різних галузях промисловості та на різних
рівнях. Форм опіки забезпечують повну державну підтримку, матеріальну допомогу та постійну соціальну
підтримку.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ANDROIDТА IOS
Актуальність теми статті зумовлена тим, що в сучасних умовах, смартфон вже не просто прилад для
дзвінків та інтернету, а частина сучасного суспільства. Більшість людей вже не зможе уявити своє життя
без свого смартфону, тому що функціонал цих гаджетів з годами дуже сильно розширився. 5-7 років тому
смартфон вже мав надзвичайно велику кількість функцій, але все ще залишався без можливості робити
важливі для людей речі, наприклад тоді неможливо було замовити зміню імені в паспорті, перевести
велику суму грошей іншій особі чи подати документи на отримання громадянства. Зараз все це та багато
чого більш складного можна робити зі смартфона, тому що люди зараз переносять багато персональних
даних у своїх пристроях. Звичайно, якщо смартфони мають у собі багато важливої інформації, то й
знайдуться зловмисники, які захочуть цю інформацію використати, тому захист свого смартфону важлива
справа, якою неможна нехтувати.
Для розуміння стану проблеми треба класифікувати смартфони, програмні оболонкі, які в них
встановлені та звичайно типи загроз смартфонів.
На 98% усіх смартфонів, які зараз існують встановлена ОС (далі ОС) i OS чи Android. У мережі вже
довгий час розглядають питання безпеки обох систем, але все ще це питання залишається відкритим. З
кожною новою версією ОС виправляються певні дірки у безпеці, але й з‘являються нові. Тому до першого
рівня безпеки смартфона можна віднести ОС та версію ОС.
Якщо порівнювати iOS та Android то можна дійти до висновку, що обидві системи захищені хоч і по
різному, але досить добре для рядового користувача. Тому на нашу думку рівня захисту на рівні ОС буде
достатньо для більшості користувачів, але ця позиція дійсна тільки для останніх версій ОС (Android 10 та
iOS 13) чи не менш ніж 2 версій від останньої на даний момент (Android 8 та iOS 11). Якщо ж версія нижче,
то смартфон може бути вразливим, тому що старі версії ОС не отримують оновлення та виправлення від
нових загроз.
Варто також додати, що ОС Android розповсюджується по ліценції, що означає що усі виробники
смартфонів можут купити собі ліценцію на використання даної ОС, що багато компаній активно роблять. Ці
компанії, що виробляють смартфони можна поділити на ті, що використовують Android зі своєю фірмовою
оболонкою, яка відрізнається у різних компаній та створена для вдосконалення та розширення
функціоналу базової версії ОС та компанії, що використовують «чистий» Android (така версія Android,
поверх якої не встановлено жодної оболонки).
Загрози можуть виникати як на рівні ОС так і на рівні оболонки, тому навіть на одній системі Android
деякі смартфони захищені краще інших.
Що стосується iOS, ця ОС не має ніяких облонок, тому що розроблюється виключно компанією Apple
та використовується тільки в їх смартфонах. Ця ОС є закритою, тобто не підтримує ніяких модифікацій, усі
питання безпеки вирішуються Apple.
Наступним рівнем безпеки після ОС є програмні додатки. Програмні додатки на смартфонах це
програмне забезпечення (далі ПЗ), яке встановлюється на смартфони власно користувачем через
спеціальний магазин додатків. Опублікувати ПЗ у магазині додатків можуть усі компанії, якщо їх додаток
відповідає стандарту та специфікації як на iOS так і на Android (різниця в тому, що на iOS правила
публікування додатків більш жорсткі). Ці додатки створюють сторонні розробники, тому за їх безпеку пілся
проходження сертифікації відповідають власно розробники. У зв‘язку з великою кількістю методів
написання додатків для смартфонів існує багато дір у безпеці для тих чи інших додатків. Тому для захисту
свого смартфону не рекомендується встановлювати ПЗ не з магазину додатків.
Останній рівень безпеки смартфонів – зовнішній. Цей рівень пов‘язаний з людським фактором.
Навіть якщо користувач використовує останню версіє ОС та тільки сертифіковане ПЗ він не захищений від
втрати телефону. Сучасні смартфони мають декілька механізмів захисту від доступу сторонніх
користувачів. Найпопулярніший метод захисту на Android пристроях – комбінований доступ по відбитку
пальця чи через пароль (пін-код). Датчик для сканування відбитку пальця може не спрацювати якщо
пальці, наприклад мокрі, тому пароль необхідний як допоміжний спосіб розблокування смартфону. Для
iOSпристроїв більш актуальним зараз є доступ по скануванню обличчя, тому що в новітніх пристроях
більше немає датчику сканування відбитку (на Android доступ по скануванню обличчя також присутній).
Обидва способи забеспечують великий рівень безпеки, тому що скопіювати обличчя чи відбиток пальця
хоч і можливо, але дуже складно та вимагає не тільки багато ресурсів, а й доступ до смарфону. Пароль
також не вгадати методом підбору, так як після трех невдалих спроб можливість вводити пароль буде
скасована на хвилину, потім на 10 хвилин і 1 годину.
Для смартфонів також, як і на персональних комп‘ютерах (ПК) існують антивірусні програмні засоби,
для додаткового захисту. Якщо на ПК таке ПЗ необхідне, то для смартфонів воно є зайвим, тому що того
рівня безпеки який надає ОС достатньо для користувачів, крім того антивірусне ПЗ сильно впливає на
швидкість роботи смартфону та витрату заряду батареї.
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Висновки. Розвиток технологій хоч і повністю позитивне явище, але все ж таки має негативну
сторону – появу нового типу злочинів. Кібер злочини чи злочини у мережі це важливе питання для сучасної
людини, тому неможна нехтувати питаннями безпеки. Смартфони як невід'ємна частина сучасного
суспільства потребує багато уваги щодо захисту інформації від кібер злодіїв. Серед рекомендацій щодо
захисту своєї інформації варто перерахувати наступне: треба використовувати останні версії ОС та
оболонок, вчасно оновлювати додатки встановлені на вашому смартфоні та не допускати потрапляння
смартфона в чужі руки.
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НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ІНТЕРНЕТ-ПАКЕТІВ
Уявіть, щови прокидаєтесь зранку з чудовим настроєм, берете до рук телефон, щоб перевірити
месенджери. Але все якось дивно працює, ви не можете скористатись жодним зі своїх аккаунтів, всі
сервіси для вас недоступні, особиста інформація стала загальнодоступною, а з банківських карт зникли
останні копійки.
Але як убезпечити свої дані, адже в сучасному світі не можна просто ізолювати всі свої пристрої від
мережі. Отже, потрібно організувати взаємодію служб та сервісів з клієнтом таким чином, щоб обидві
сторони могли бути впевнені у безпеці їхнього спілкування.
Питання безпеки повинно турбувати абсолютно усіх, адже ми всі користуємося банківськими
картами, сховищами фото, спілкуємось в месенджерах та купуємо товари в інтернеті.А інтернет, як
фізичний канал передачі даних, абсолютно не захищений, ми не можемо контрулювати абсолютно усі
магістралі даних, що призводить до загальнодоступності каналу.
Тобто потрібна технологія, що захистить потік інформації у, фактично, відкритому середовищі. Ми
уже маємо таку технологію – це шифрування,історія якого нараховує уже близько 4-х тисяч років.
Ще наші далекі предки мали потребу в надійному способі секретного листування, тому способи
шифрування пройшли шлях від заміни й зсуву букв алфавіту до секретних слів і роторних
машин.Першимвідомимприкладом застосуваннявважаютьвикористанняспеціальнихієрогліфівблизько 4000
років тому вДревньомуЄгипті. А скитала – найдавніший відомий інструмент для шифрування, що
використовувався древніми греками у війні Афін зі Спартою.
Але ось, сьогодні уже XXI століття, Афіни, скитала чи Древній Єгипет – частина історії. А ви, сидячи в
кафе,бажаєтезамовити в онлайн-магазині іграшкового цуцика і оплатити карткою. Вам напевне потрібен
надсекретний алгоритм шифрування з надсекретним ключем? Ні, достатньо алгоритму з відкритим
ключем.
Криптографічна система звідкритим ключем–система шифрування та електронного підпису, при якій
відкритий ключ передається по відкритому каналу і використовується для перевірки підпису та
шифрування повідомлень [1].
Тобто відкритий ключ може бути перехоплений ким завгодно, він доступний для перегляду і якщо
зловмисники його отримають, то секретність втрачено не буде. Але як це працює? Весь трюк в
математичних властивостях односторонніх функцій, тобто таких, які легко обчислити на кожному вході, але
складно знайти прообраз елемента області значень функції. Це можна сприймати як замок, що
закривається без ключа, але відкривається тільки ним - математичний замок [2].
Прикладом такої функції може бути пара простих чисел. Помножити їх достатньо легко, а от
зворотній процес – знаходження, з яких простих чисел складається число дуже часозатратний.
Отож, ви бажаєте купити іграшку, для цього вам треба абсолютно секретно передати інформацію
про свою банківську картку до продавця. Для цього система продавця готує для себе секретний ключ, а
для вас цей самий замок і передає його вам по відкритому каналу. Зловмисники можуть скільки завгодно
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досліджувати цей замок, проте не отримають з нього жодної корисної інформації. Ви шифруєте свої дані за
допомогою цього замка і передаєте їх продавцю, при цьому зловмисники безсилі без ключа. Тепер
продавцю достатньо розшифрувати ваше послання, отримати дані і відправити вам іграшку.
Але що буде, якщо зловмисник не буде намагатись скопіювати чи прочитати ваші повідомлення, а
підмінить їх, тобто перехопить замок, сам зашифрує власне повідомлення і передасть його продавцю в
цілях обману. Але і ця складність піддається рішенню – можна використати електронний підпис.
Працює це так: на цей раз і ви створюєте замок та ключ і відправляєте продавцю ключ, коли він
передає вам замок, тепер у вас два замки, а у продавця два ключі, ви шифруєте підпис своїм замком і
шифруєте одночасно і дані, і уже зашифрований підпис замком продавця. Тепер при спробі зловмисників
підробити ваше послання ті стикнуться з неможливістю підробити ваш підпис, адже шифруючий замок
доступний тільки вам. Продавець же легко розшифровує ваше повідомлення.
Звісно ж техніка розвивається і зловмисники отримують все кращі можливості для взлому замків, а
спеціалісти з безпеки все більш їх ускладнюють. Це перегони озброєнь, про які мало хто говорить, але все
наше інформаційне середовище напряму залежить від лідерства захисних механізмів над хитрощами і
перебором на потужному обладнанні.
Фахівці з безпеки постійно працюють над покращенням алгоритмів, проте можливо не варто
покладатись лише на математику. На даний момент в розробці знаходиться алгоритм шифрування,
заснований на фізичному явищі квантової суперпозиції, адже, на відміну від множення простих чисел,
явище руйнування суперпозиції неможливо обернути. Можливо це і є майбутнє інформаційної безпеки. [3]
Всі ми живемо в інформаційному суспільстві і безпечний обмін інформацією це не привілей вищих
пластів суспільства, а щоденна потреба кожного з нас.
Отже, ми повинні бути вдячні всім фахівцям та математикам, що займались інформаційною
безпекою протягом шести тисяч років, адже дякуючи їм ми можемо користуватись мережею і замовляти
товари, будучи впевненими в своїй безпеці та безпеці своїх даних.
Але і ми повинні бути відповідальними, адже жодні алгоритми не вбережуть нас від власної
неуважності і надмірної довірливості. Ваша безпека не лише у руках фахівців, а і у вашій пильності.
Уважно слідкуйте, у кого «купуєте іграшкових цуциків»!
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КІБЕРЗАХИСТУ ДАНИХ У КОЛЕДЖІ
Зміна стрімкого розвитку суспільства характеризується зростаючою роллю інформаційного простору.
Те що великою необхідністю є використання інформаційних технологій вже не викликає ніяких сумнівів,
оскільки технологія – це одна з найбільш динамічно розвинутих областей сучасного життя. Відкриваються
широкі перспективи надання послуг із комунікацій та обробки інформаційних ресурсів між, організаціями та
установами. Полегшилась робота зі збору, обробки і передачі величезних об'ємів інформації, що
стимулювало перехід від індустріального суспільства до інформаційного.
На сьогоднішній день інформація і наукові знання – це стратегічний ресурс, який визначає рівень
економічного та світового розвитку. У цих умовах засоби захисту інформаційних ресурсів мають бути на
належному рівні, тому що підвищується загроза несанкціонованого доступу до різного виду інформації і не
останнім фактом є те, що всі бажаючі мають доступ до комп‘ютерних технологій.
В останні роки особливо багато інцидентів, де були порушення елементів роботи різних
інформаційних систем, що призвело до великих фінансових втрат. З виникненням електронних банківських
розрахунків, з‘явився новий вид комп‘ютерних злочинів, адже так багато бажаючих отримати легкі гроші,
використавши чужі дані.
Все це дало поштовх для швидкого розвитку кіберзлочинності, яка протизаконно використовує у
своїх цілях те, що інформаційні системи вразливі.
Тому проблема отримання кіберзахисту даних, для забезпечення адекватності заходів реальним і
потенційним загрозам та способів їх реалізації в інформаційно-обчислювальних системах, носить
надзвичайно актуальний характер.
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Служба безпеки України фіксує кібератаки на інформаційно-телекомунікаційні системи що допомагає
отримати відповідну статистику по кібератаках, а, отримати подібну статистику для приватного та бізнес
сектору не виявляється можливим, але можна впевнено стверджувати, що чисельні показники для даних
секторів значно вищі [1].
19 червня 2019 року Уряд затвердив загальні вимоги до кіберзахисту. Державні органи отримують
доступ до Інтернету через систему захищеного доступу державних органів до Інтернету Державного
центру кіберзахисту, через операторів, провайдерів телекомунікацій, які мають захищені вузли доступу до
глобальних мереж передачі даних із створеними комплексними системами захисту інформації з
підтвердженою відповідністю, або через власні системи захищеного доступу до Інтернету із створеними
комплексними системами захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Ця вимога не поширюється
на інформаційно-телекомунікаційні системи закордонних дипломатичних установ України [2].
«Кібербезпека» – це стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина,
суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток
інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання
і нейтралізація реальних і потенційних загроз особистим, корпоративним і/або національним інтересам [1].
У рамках визначеної проблеми актуальною є задача розроблення ефективних комплексних систем
захисту інформації [3], одним із етапів на шляху вирішення якої є визначення причин атак на інформацію у
відповідних системах.
Однією з причин, які унеможливлюють підвищенню кібербезпекисистем підприємства, є: недостатнє
фінансування, тому що підприємства приймають хибне рішення, що є більш важливі сфери, які
потребують кращого фінансування ніж інформаційно-комунікаційна; нестача або відсутність
кваліфікованих кадрів, наскільки кваліфіковані їхні працівники, деякі організації взнають, нажаль, після
кібератак; нестача розуміння або підтримки з боку керівництва організації, не всі одразу можуть зрозуміти,
які наслідки приведе за собою недостатній захист даних.
Класична класифікація мережевих атак базується на наслідковому факторі. Окрему категорію
становлять атаки «відмова в обслуговуванні, які призводять, будь-яку мережну службу до такого стану, в
якому вона не може відповідати своїм клієнтам вчасно і клієнти не дочікуються відповіді. Іншою категорією
є атаки направлені на розкриття даних інформаційної системи, несанкціонований доступ до інформації,
підвищення повноважень користувача, тощо [6].
Неможливо створити таку систему захисту, якої не можливо буде зламати, завжди мудріше та
дешевше буде створення такого захисту, що вартість зламу буде дорожчою за інформацію, яку потрібно
було отримати.
Основна роль у забезпеченні кіберзахисту критичної інфраструктури належить телекомунікаціям – як
у забезпеченні власної безпеки, так і всіх важливих об‘єктів. Вразливості перед різними типами атак
частіше проявляються саме в програмних додатках, ніж в протоколах роботи мережі на нижчих рівнях (слід
зазначити, що нижчі рівні також мають велику кількість технологічних проблем, що успішно експлуатуються
зловмисниками, але вони краще вивчені та на ринку існує велика кількість методів їх вирішення).
Тому необхідним є розробка якісної та надійної комплексної системи захисту інформації, написання
та впровадження програмних засобів безпеки, які будуть вмонтовані до складу програмного забезпечення,
і будуть виконувати функції захисту цільової інформації, що сприяти местабільному розвитку нашого
суспільства.
У коледжі теж є комп‘ютерні системи, які потребують захисту. Це і фінансові системи, локальна
мережа, яка дає доступ до Інтернету. Найважливіше навчити користувачів систем бути медіаграмотними,
що дозволить правильно використовувати інформаційний простір та забезпечить захист від кіберзлочинів.
Тому викладачами програмування та інформаційних дисциплін коледжу розроблено та організовано ряд
заходів для безпечного використання комп‘ютерних систем. Це майстер-класи, семінари-практикуми,
тренінги, конференції, «круглі столи», які приурочені медіаграмотності та уникненню кіберзлочинів. Заходи,
що проводяться у ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» спрямовані на розвиток медіаосвіти
викладачів, які, у свою чергу, доносять набуті компетентності здобувачам освіти. Медіа освіта реалізується
конкретними напрямками, відображеними у програмі розвитку ВСП «Рівненський коледж НУБІП України»
на 2016-2020 роки «Рівненська ініціатива – 2020». Стратегічними напрямками є інноваційна діяльність та
міжнародні стандарти якості життя; розробка моделі медіаосвіти; інформаційне і телекомунікаційне
забезпечення освітнього процесу; правове забезпечення розвитку різних форм господарювання як
невід‘ємного фактора соціально-економічної стабільності сільських територій. Розвиток означених
напрямів неможливий без впровадження новітніх ІТ в тому числі кібербезпека.
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Рис. 1. Засоби і форми реалізації медіаосвіти (авторський)
«Отже, система кіберзахисту в Україні поки що лише будується і не є настільки досконалою. Тому
основні наступні завдання – цілком зрозумілі. Натомість власникам підприємств та організацій, в свою
чергу, необхідно впровадити в себе достатньо надійну систему кіберзахисту, з урахуванням усіх вимог. А
найважливіше, про кіберзахист не можна забувати і пересічним громадянам. Захист від кіберзагроз тепер
стосується кожного», – ділиться думками Костянтин Корсун спеціаліст з інформаційної безпеки.
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НЕБЕЗПЕКА ФІШИНГОВИХ САЙТІВ
Той, хто впевнений в своїй безпеці – абсолютно беззахисний.
М. Фрай
Під час заняття в коледжі прослухавши лекцію на тему: «Безпека в Інтернеті» я зацікавився
проблемою фішингових сайтів. Одразу після лекції я завів розмову з викладачем даної дисципліни і мені
розповів про фішингові сайти, їх шкоду, вплив, і як від них вберегтися. Вивчивши дану проблему більш
детально я вирішив порозпитувати друзів і знайомих чи раптом не потрапляли вони в такі ситуаціях. І як
виявилось чимало з них хоча б один раз були ошукані фішерами.
Наприклад мій друг Олег купуючи USB-флешку в якомусь не популярному інтернет магазині по ціні
нижче ринку потрапив в руки фішерів, які цим чудово скористалися і вивели половину коштів з його
банківської карти. А от знайома Ірина відправила свої дані на конкурс краси, після якого вона почала
отримувати дзвінки від банку з проханнями виплатити кредит.
Ця тема є актуальною для сьогодення і не всі розуміють як розпізнати шахраїв-фішерів, щоб не
стати їхньою жертвою.
Фішинговий сайт – це шахрайський веб ресурс, який виманює реквізити платіжних карток, та
особисті дані користувача під виглядом надання послуг, що не існують (наприклад, поповнення мобільного
рахунку, переказів з картки на картку) [1]. Зазвичай на цей гачок потрапляють користувачі з низьким рівнем
комп‘ютерної грамотності, які думають, що використовують популярні і безпечні ресурси для своїх потреб,
але насправді їх персональна інформація потрапляє до рук шахраїв. Найбільш поширені фішингові сайти
це клони популярних соцмереж та банківських сайтів. На перший погляд фішинговий сайт мало
відрізняється від свого аналога, або є точною копією цього ресурсу.
Нажаль окрім фішингових сайтів існують: фішингові електронні листи та фітингові смс-повідомлення.
Але сьогодні ми зупинимося виключно на фішингових сайтах та соцмережах. Отже шахраї використовуючи
людські мотиви: допитливість, бажання отримати вигоду, заробити і тд., шукають жертву найчастіше
використовуючи такі месседжі: «Дізнайтеся, чи є ваша картка у базі даних хакерів! Введіть дані, щоб
перевірити», «При поповненні рахунку від 20 грн. Ви гарантовано отримуєте 10 % відсуми поповнення»,
«Акція! Поповнення рахунку, а також перекази з картки на картку будь-якого банку України без комісії»
і т. ін [2]. Крім того власники таких фішингових сайтів використовують інструменти веб-маркетингу: SEOоптимізацію, рекламу в соцмережах. Це дає доволі непоганий результат і кожного дня все більше людей
стає жертвами фітингових веб-ресурсів. Відвідуваність фішингових сайтів за даними веб-аналітиків
протягом місяця у середньому становить 20-30 тисяч осіб.
Попри те, що фішингові сайти дуже добре маскуються під реальні сервіси, все ж є кілька ознак, за
якими простий користувач може розпізнати їх. Перше, що видає ці ресурси як не дивно – неграмотність.
Часто в текстах фішингових сайтів допускають неточності в формулювані, або граматичні помилки.
Факт наявності такої ознаки насторожує користувачів і в більшості випадків вони покидають даний ресурс,
хоча є і ті,що не помічають помилок та стають жертвами фішерів.
Наступною ознакою шахрайських ресурсів є незахищене інтернет з‘єднання. Якщо захисне з‘єднання
відсутнє, то в адресному рядку такої сторінки вказано http, а не https. Експерти наголошують: https повинен
бути в адресному рядку саме на сторінці оплати, а не на головній сторінці сайта!
Також дуже важливою ознакою є приписка сайту. Легітимні веб-ресурси створюються на тривалий
термін і реєструються на доменах національного рівня (таких як .UA). Фішингові ж сайти навпаки
реєструються на короткий термін на доменах які не мають обмежень при реєстрації (com.ua, pp.ua, dp,ua).
Всі фішингові сайти діляться на два типи. Одні просто пропонують здійснювати фінансові операції
через інтернет (поповнити рахунок, взяти кредит онлайн), інші ж маскуються під реальні сервіси. Загалом
всі вони надають неіснуючі послуги [3].
Фішинг-шахраї використовують досить хитрі схеми виманювання персональних даних. Майже всі
фішингові веб-ресурси, які пропонували зробити переказ з карти на карту, працювали за принципом збору
даних карт користувачів, щоб згодом використати їх у власних цілях. Але були і ті, які під час операції
переказу коштів замість карти отримувача підставляли свої дані банківської карти.
В коледжі був проведений семінар присвячений проблемі «Фішингу» на якому висвітлювалися всі
вищерозглянуті питання та були запропоновані вказівки, як подбати про захист персональних даних:
 Звертати увагу на неточності формулювання речень та граматичні помилки.
 Перевіряти захищеність інтернет з‘єднання.
 Звертати увагу на приписку сайту (домен).
 Не звертати уваги на заманливі оголошення і реклами в які важко повірити з першого погляду.
Щоб захисти себе у всесвітній павутині мережі інтернет потрібно бути уважним користувачем і
здобувати комп‘ютерну грамотність. Адже ніяка антивірусна програма чи досвідчений спеціаліст не зможе
захистити нас від власної неуважності і цікавості. Будьте обережні та завжди перевіряйте ресурси які
збираєтесь відвідати.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
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WELDING A SPHERICAL TANK
It is difficult to imagine a modern civilization without oil and refined products, because they are not only
good fuels, but also highly efficient raw materials for the production of important chemical products: rubber,
plastics, fertilizers, fats, alcohols, etc.
Of course, the use of petroleum and its refining products, such as propane, butane, and the like, raises
questions about their storage. Tasks and gas holders of various sizes and uses are used worldwide for these
tasks.
Throughout the world, steel ball tanks and gas holders are used to store flammable liquids, liquefied and
compressed gases under pressure. They are also used as a variety of technological devices. The most widely
used are gas holders with a capacity of 600 and 2000 m3 for storage of products under pressure of 0.25-1.8 MPa.
All vessels operating at an excess pressure of 0.07 MPa or higher are classified as high pressure
vessels [1, p. 37].
The above product (Figure 1.) Consists of
1 - the lower hemisphere;
2 - upper hemisphere;
3 - the top cover;
4 - supports;
5 - the bottom cover;
6 – stairs.

Figure 1. Sketch design of a spherical gas holder.
The product operates under atmospheric pressure at static load, at a temperature of -40 to + 50 C.
The curb weight (without ladder and support) is 54171 kg.
It is used mainly for the refining, food and chemical industries [2, p. 5].
The shell of the ball reservoir is constructed of petals of double curvature. Choosing the type of cutting
sheath is of great importance not only for the economical use of metal, but also for reducing the laboriousness
and duration of installation work. The petals should be as large, uniform and interchangeable as possible. When
choosing the most economical method of cutting a shell, the following tasks are set: making petals of sheets of
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the same width and length; reduction of the length of welds, reduction of the number and types of mounting
elements, reduction of waste losses.
Currently, several types of shell cutting are known in the world practice of constructing ball tanks (Figure 2).

Figure 2. cutting options for spherical tanks
a - with an equatorial seam; b - without equatorial seam; c - the waist.
In view of the above cutting options, we chose the option "a", because in option "b" very long seams that
will adversely affect the stress - deformed condition of the finished product, and in the "c" due to several belts
greatly complicates the technology of assembly and the possibility of errors in the assembly of belts., so option
"a" - the most technological among the above.
In actual welding conditions, it is almost impossible to completely eliminate the effect of tensile stresses on
the bath metal during crystallization. Therefore, the problem is to reduce these stresses and remove the moment
of their increase to values that can cause plastic deformation of the weld metal, which leads to its destruction.
The reduction of tensile stresses is first achieved by preheating, which is a very effective way of increasing
the resistance of weld metal against the formation of crystallization cracks. The positive effect of pre-heating is
due to the removal of the moment of occurrence of tensile stresses and a decrease in the rate of their growth
during the period when the weld metal has a reduced plasticity.
To compensate for the effects of stresses, we recommend the use of 16G2AF, a low carbon, low alloy, high
strength steel used for general purpose welded joints with welded, bolted joints. Like most low-alloy steels,
16G2AF comes in hot-rolled condition. It belongs to the pearlitic class of steels and has a ferrite-pearlitic
structure.
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EFFECT OF ALLOYING ELEMENTS ON WELDABILITY
Welding capability is a complex technological characteristic of steel, which reflects its reaction to the
thermal and metallurgical action of the welding process and also determines the relative suitability of this steel for
obtaining a welded joint with specified properties when applying technologically advanced welding processes and
welding materials.
The main indicators of the ability to weld are the possibility and conditions of obtaining operationally welded
joints (preventing the formation of hot and cold cracks, pores, obtaining the specified mechanical properties or
chemical composition and physical properties) [1, p. 17].
Harmful impurities of sulfur and phosphorus significantly affect the technological properties and weldability
of steel.
The influence of alloying elements on the properties of this steel:
Carbon (C) is the most important element that determines the structure and properties of a weld metal, its
strength and its operating behavior. However, carbon has a dramatically negative effect on the resistance of the
weld metal against crystallization cracks. In seams on carbon and low alloy carbon increases the harmful effects
of sulfur. The critical carbon content depends on the design of the unit, the presence or absence of preheating,
the shape of the seam, and the content of other elements, primarily sulfur. Carbon enters the weld metal of the
base and electrode metals. To reduce the carbon content of the weld metal, use a low carbon welding wire to
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reduce the proportion of base metal in the weld. Due to the interaction of the metal with the gas and slag phases,
oxidation (carbon black) of carbon can occur, which also reduces its content in the weld. Since carbon is the
cheapest and non-scarce element that increases the strength of the weld metal, the task of rational welding
technology should be to preserve as much carbon as possible in the weld metal, which still does not cause any
resistance to cracks.
Silicon (Si) does not form carbides, completely soluble in ferrite, significantly increasing its strength.
However, the content of 1.0% Si remains plasticity of ferrite; with further increase in silicon content, the plasticity
of the ferrite decreases. It is determined that in low carbon steels with increasing silicon content, the critical
brittleness temperature increases accordingly. Experience has shown that a rational combination of silicon with
manganese or silicon with manganese and chromium allows to obtain steels with high strength and fairly high
cold resistance.
Manganese (Mn) reduces the harmful effects of sulfur, increasing the resistance of the weld to carbon, lowalloy and chromium-nickel austenitic steels against the formation of crystallization cracks. Manganese has a
higher chemical affinity for sulfur than iron. At a sufficiently high concentration in the weld metal, sulfur is
combined into refractory manganese sulfide, the inclusion of which is less dangerous in the occurrence of cracks
than the inclusion of iron sulfide. With high content of manganese in the weld metal in the presence of carbon, the
occurrence of crystallization cracks caused by fusible carbide eutectic. In this regard, depending on the
concentration of manganese has a double effect on the resistance of the seams against the formation of
crystallization cracks. For example, for seams containing 0.10-0.12% C, increased manganese content up to
2.5% has a positive effect on the resistance of the weld metal against cracking. Manganese is a permanent
constituent of steel; dissolved in ferrite, it increases its strength.
Nickel (Ni) at low concentrations in the weld metal does not affect the stability of its anti-crystallization
cracks. At high concentrations (above 1 - 2%), Nickel enhances the harmful effects of sulfur, thus contributing to
the formation of crystallization cracks. This effect of nickel is due to the formation of fusible inclusions of nickel
sulfide. Nickel is a valuable alloying element. It simultaneously increases both plastic and strength properties, as
well as resistance to shock loads during wear. However, the relatively high cost of nickel is only used where
replacing it with another, cheaper element, does not give the desired effect. When welding carbon and low alloy
structural steels, nickel enters the weld of the base and additional metals in quantities that do not adversely affect
the resistance of the weld metal against the formation of cracks.
Chromium (Cr) reduces the weldability of steel because it forms refractory Cr 2O3 oxides, dramatically
increases the hardness of steel in the thermal impact zone, forming chromium carbides, increases the calcination,
and promotes the appearance of hardened structures.
Vanadium (V) improves the properties of steel, such as hardness and strength, and greatly increases its
durability. Vanadium is present in tool and high-speed steels.
Copper (Cu) increases the strength of steel and increases its resistance to corrosion. An increase in the
copper content (up to 0.5%) leads to a decrease in the processability of steel processing during rolling and the
appearance of surface cracks. It has high conductive potential.
Sulfur (S) and phosphorus (P) are very harmful impurities. At high sulfur content, the eutectic with a low
melting point (985 °C) is formed along the grain boundaries. At high temperatures (heated to 1200 °C for forging
and rolling), it melts, making the steel brittle (a phenomenon of brittleness). The sulfur content in steels is limited
to 0.035%.
Phosphorus, dissolving in a solid solution of ferrite, contributes to a sharp decrease in its plasticity. High
phosphorus steel is very hard and brittle. Its content in steel should not exceed 0.03%.
This steel has good weldability, ie it can be hot and cold straightened, bent, cut with guillotine shears, etc.
When analyzing the material of the structure, we perform the ability analysis before welding. The analysis
includes testing for the tendency to form hot and cold cracks [2, p. 6]..
Cold cracks in welded joints are a special case of slow brittle fracture of weld metal and TIZ. They occur in
the temperature-time range of preferential development in the material of internal elastic-plastic deformation after
complete cooling or at a temperature not higher than 150... 200С.
The characteristic features of most cases of cold cracks are as follows:
- the presence of the incubation period before the formation of the fissure cell;
- cracks occur at stress values that are less than 0.9 of the short-term strength of the materials in the postweld state.
All carbon and alloy steels are prone to cold cracks during welding.
When welding carbon cold cracks can be formed if the steel is subjected to partial or complete hardening.
Cracks occur during the cooling process after welding below 150 ° C or for the next several days.
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ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ ЗАРЯДУ ТА ЕНЕРГІЇ КОНДЕНСАТОРОМ
Дослідження рівноваги енергії фізичних систем
В результаті досліджень порушення і відновлення рівноваги енергії фізичних систем різної природи
виведені прямий і обернений наслідки закону збереження енергії. Дослідження виконані на моделі,
ідентичній процесам, в яких виконуються закони збереження [1; 2]. Водночас, зростає роль електричних
конденсаторів в електронних пристроях накопичення і перетворення енергії та актуальність завдань підвищення їх ефективності [6; 7]. Це вказує напрям подальших досліджень і окреслює коло застосування їх
результатів.
Енергія електростатичного поля конденсатора
Усталений опис теорії енергії електростатичного поля конденсатора існує понад сторіччя і відомий за
компіляціями, наприклад, [3, с. 108-109; 4, с. 87-90].
Зокрема, [4, с. 87] покладає такі початкові умови: «…Ми вважаємо, що окремі заряди спочатку
віддалені один від одного на нескінченну віддаль і приводимо їх окремо в раніше визначене для них місце»
(переклад з російської автора). Надалі користуємось описом [3, с. 108-109]: «…на провідник з нескінченності послідовно переносяться малі порції заряду dq. З накопиченням заряду на провіднику подальше
перенесення ускладнюється внаслідок кулонівських сил відштовхування між однойменними зарядами».
Поряд [3, с. 120] дає визначення «…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».
Описане в [3, с. 108-109; 4, с. 87-90] перенесення порцій заряду
з нескінченності порушує закон
збереження заряду. В дійсності заряд можна перенести звідти, де густина зарядів більша нуля і меншає
після перенесення. Зокрема, як описує [5, с. 51-53] (рис. 1): «…заряди …будемо переносити за допомогою
невеликого «носія електрики» (ложечки…) …Переміщуючи декілька разів ложечку між від‘ємним полюсом і
внутрішньою стінкою ємності, ми можемо підняти напругу …до будь-якої величини… Цей… спосіб … використовують при виготовленні індукційних електростатичних машин» (переклад з російської автора). Натомість, перенесення заряду з нескінченності вимагає виконання нескінченної роботи, а під видом перенесення з нескінченності заряд, по суті, виникає нізвідки, що порушує закон збереження.

Також, [3, с. 108-109] вказує на ускладнення перенесення порцій заряду
дією кулонівської сили
відштовхування однойменних зарядів. Водночас, нехтується дія кулонівської сили притягання, тому, що її
неможливо прикласти в нескінченності. Ця сила росте з різницею густини заряду в місцях, де він прибуває і
вибуває. Її проявом є притягання обкладок зарядженого конденсатора. Згідно [5, с. 74-76] «… притягання
пластин …конденсатора» здійснює сила, що «… пропорційна квадрату напруги U і обернено пропорційна
квадрату відстані між пластинами конденсатора» (переклад з російської автора).
Далі в [3, с. 108-109]: «…Нехай в певний момент часу потенціал поверхні провідника дорівнює φ.
Тоді для перенесення з нескінченності на провідник заряду величини
має виконуватися робота
. Оскільки потенціал провідника
, то елементарна робота
. Повна робота у разі
зміни заряду провідника від 0 до q:

∫

. Робота витрачається на надання зарядженому провід-

нику енергії
. Ця формула також виражає через різні параметри і енергію зарядженого
конденсатора. Тільки замість потенціалу поверхні провідника у вираз має входити … Δφ – різниця
потенціалів між обкладками плоского конденсатора».
З приведеної в [3, с. 108-109] формули, яка містить три варіанти запису енергії конденсатора через
різні параметри, обираємо один, наприклад:
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.
(1)
Теорія енергії електростатичного поля конденсатора [3, с. 108-109; 4, с. 87-90] не розкриває
фізичний зміст множника у формулі (1), який формально отриманий при інтегруванні виразу елементарної роботи
.
Натомість, низка джерел, зокрема [3, с. 143-146], виводять множник із закону Джоуля – Ленца.
Вважається, що джерело ЕРС постійного струму, під дією якого відбувається заряджання конденсатора,
витрачає половину роботи на заряджання конденсатора, а половину на утворення електричним струмом
теплоти Джоуля – Ленца у колі, в якому відбувається заряджання.
Цей вивід містить логічну помилку підміни причини наслідком. Закон Джоуля – Ленца, як причина,
має передувати наслідку у виді множника , але передує теорія енергії електростатичного поля конденсатора. Вивід із закону Джоуля – Ленца розглядає заряджання конденсатора постфактум, з уже «виведеним» теорією енергії електростатичного поля множником . Й навпаки, теорія енергії електростатичного
поля конденсатора [3, с. 108-109; 4, с. 87-90] розглядає перенесення порцій заряду
без виконання
роботи джерелом ЕРС постійного струму, й, відповідно, без утворення теплоти в елементах кола.
На доведення розглянемо заряджання конденсатора в електричному колі, що перебуває у надпровідному стані, тобто, без утворення теплоти в елементах кола. Тоді, множник має зрости до 1, а
конденсатор накопичити удвічі більше енергії. Але і за цих умов конденсатор тої ж ємності накопичить той
же заряд з тою ж різницею потенціалів від джерела тої ж ЕРС постійного струму. Натомість, це відбудеться
без затримки у часі, яку вносить опір кола, де утворюється теплота Джоуля – Ленца. Водночас, введення
кола у надпровідний стан вимагає значно більше ніж енергії конденсатора. Отже, множник в формулі (1)
не описує утворення теплоти Джоуля – Ленца.
Аналіз динаміки накопичення заряду та енергії конденсатором
Незаряджений конденсатор описує стан рівноваги «електростатичного важеля» [1], як показано на
рис. 2 зліва. Однакові точкові заряди
й
рівномірно розподілені у площинах поверхонь
лівої і правої обкладок конденсатора, протидіючи кулонівськими силами відштовхування. Пари протидіючих зарядів лівої і правої обкладок конденсатора
утворюють урівноважену замкнену
систему.
Під дією джерела ЕРС постійного струму відбувається заряджання конденсатора шляхом перенесення заряду
з правої обкладки на ліву через електричне коло, в якому відбувається заряджання. Це
порушує рівновагу «електростатичного важеля», як показано на рис. 2 справа. Для цього слід виконати
роботу з подолання симетричних кулонівських сил відштовхування, що еквівалентна енергії, якої набуде
пара зарядів
[4, с. 87]:
.
(2)
На рис. 2 справа та рис. 3 показано, як внаслідок перенесення заряду
ліва обкладка конденсатора
набула заряд
, що не урівноважений протидіючим зарядом правої обкладки. Натомість, реальний
заряд
лівої обкладки утворює на правій обкладці рівний собі дзеркальний заряд протилежного
знаку [3, с. 91-95], позначений на рис. 3 як
. Взаємодія зарядів
та
кулонівськими силами
притягання спричиняє притягання обкладок зарядженого конденсатора [5, с. 74-76]. Решта пар зарядів й
далі урівноважені.
Отже, крім роботи (2), слід виконати роботу подолання симетричних кулонівських сил відштовхування зарядів
і притягання пар зарядів
, що еквівалентна енергії, якої набудуть
відповідні пари зарядів:
.
Повну енергію системи із чотирьох зарядів

,

,

,

(3)

складає сума:
.

(4)

Перегрупуємо множники у доданках (4) наступним чином:
.

(5)

З рис. 2 справа та рис. 3 очевидно, що пари зарядів
і
взаємодіють у площинах
поверхонь обкладок конденсатора ортогонально решті пар зарядів між обкладками конденсатора. Отже,
вклад пар зарядів
й
у створення різниці потенціалів Δφ між обкладками конденсатора
рівний нулю, а з (5) необхідно вилучити доданки, що описують їх взаємодію:
.
(6)

142
Усі доданки в (6) мають однакову структуру, утворену добутками реального заряду і потенціалу
дзеркального заряду. Беручи до уваги те, що | | | | | | | |, перепишемо (6) в узагальненому
виді:
∑ (

) ∑ ( ),

(7)

де: n – кількість реальних зарядів лівої обкладки; m – кількість дзеркальних зарядів, утворених на
правій обкладці; в загальному випадку
.
Отже, ∑ (

) в (7) – це сума потенціалів дзеркальних зарядів, утворених внаслідок переміщення

реальних зарядів. З рис. 2 справа та рис. 3 очевидно, що перенесення одного заряду
з правої обкладки
на ліву утворює взаємодіючі кулонівськими силами притягання пари зарядів
і
. Водночас,
половину заряду, що утворює різницю потенціалів Δφ між обкладками конденсатора, складає реальний
заряд, а інша половина утворилась як дзеркальний заряд. Відтак, в (7) перед ∑ ( ) слід приписати
множник , й отримуємо вираз, який приводимо до запису формули (1):
∑ (

)

∑ ( )

.

(8)

Фізичний зміст множника
можна пояснити так: утворення різниці потенціалів між обкладками
конденсатора вимагає виконати роботу по переміщенню зарядів лише однієї обкладки, які складають
половину усіх зарядів, що утворюють різницю потенціалів між обкладками конденсатора.
Водночас, не порушується дія закону Джоуля – Ленца: на виділення тепла витрачається та ж
енергія, що й для накопичення заряду, внаслідок протікання того ж струму заряджання конденсатора.
Адже зарядний струм утворює переміщення лише реальних зарядів однієї обкладки, що складають від
усієї кількості зарядів, які створюють різницю потенціалів Δφ між обкладками конденсатора, рівну напрузі
джерела ЕРС постійного струму. Отже, й теплоту Джоуля – Ленца утворює протікання струму, який
складає від усієї кількості реальних зарядів, необхідних для створення різниці потенціалів між обкладками конденсатора. Для очевидності перетворимо (1) наступним чином:
.
(9)
Отже, перебіг накопичення енергії конденсатором відбувається у повній відповідності із наслідком із
закону збереження і перетворення енергії [1]: сума енергії, набутої дзеркальним зарядом обкладки
конденсатора, утвореним при перенесенні з неї реального заряду на іншу обкладку, та енергії, витраченої
на перенесення реального заряду на іншу обкладку з утворенням теплоти Джоуля – Ленца, не більше ніж у
двічі перевищує енергію, витрачену на перенесення реального заряду на іншу обкладку, і не перевищує
енергію зарядженого конденсатора.
Висновок
Фізичний зміст множника
в формулі енергії електростатичного поля конденсатора відображає
динаміку накопичення заряду та енергії конденсатором, яке відбувається у повній відповідності наслідку
закону збереження і перетворення енергії [1].
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ СТАРОСЛОВ`ЯНСЬКИХ ОБЕРЕГІВ ДО РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ
ЗАДАЧ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ
Сьогодні у світі йде велика робота по створенню та вдосконаленню оптичного комп`ютера (ОК) –
електронно-обчислювального пристрою, у якому в якості носіїв інформації замість традиційних електронів
використовуються фотони [1]. Відповідно, швидкість обробки інформації таким комп`ютером збільшується
експоненційно [2-3]. ОК потребуватиме різноманітних функціональних елементів, які ще тільки-но
розробляються. Одним з таких вузлів є оптичний хаб – розгалужувач інформації демультиплексорного
типу. У даному дослідженні пропонуємо оптичний хаб на основі пари діелектрик-діелектрик, створюваних
на основі геометрії народних древньослов`янських оберегів, а саме дуальних за своєю структурою
оберегів «Колядник» та «Ладинець» [4] (Рис. 1).

Рис. 1 Обереги «Колядник» (зліва) та «Ладинець» (справа)
Формулювання для рівнянь у часткових похідних (PDE). Формулювання для високочастотних
електромагнітних хвиль можуть бути отримані із законів Максвела-Ампера та Фарадея [1-2]:
D
H = J +
t

E = 

B
t

Використовуючи матеріальні рівняння для лінійного середовища B = 0r H + Br та D = 0r E + Dr та
струм J = E , ці рівняння перетворюються до форми

E
t
H
  E = 
t

  H = E +

За допомогою рівнянь H =   A та E = A t можливо записати:

0

A
 A
 0 
   ( r 1  A)  0
t
t t

Записуючи тепер поля в гармонічно-часовій формі (для 3D дослідження), отримуємо

E( x, y, z, t )  Ez ( x, y, z)e jt
H( x, y, z, t )  H z ( x, y, z)e jt
Звідси випливають рівняння поля для електричної та магнітної складових:

  (r 1  E)  2cE = 0
  (r 1  H)  2H = 0

де

c    j




комплексна магнітна проникність матеріалу, через який розповсюджується електромагнітна хвиля.
PDE формулювання для TE хвиль. Коли хвиля розповсюджується через xy-площину
моделювання, TE має лише одну складову електричного поля у z напрямку, а магнітне поле при цьому
лежить у площині моделювання. Ось чому
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E( x, y, t )  Ez ( x, y, t )  Ez ( x, y)e ze jt
H( x, y, t ) = H x ( x, y, t )e x  H y ( x, y, t )e y  ( H x ( x, y)e x  H y ( x, y)e y )e jt
де

 r означає

тензор розмірності 2-на-2, а

 rzz та  zz –

відносну діелектричну проникність та

провідність у напрямку z. Тоді рівняння

  (r 1  E)  k02rcE = 0
де

 rc   r  j
може бути спрощено до скалярного для


0

Ez :

  (r Ez )  rczz k02 Ez  0
де

Tr
det( r )
2
Якщо використати співвідношення  r  n , де n – індекс рефракції, можна переписати останнє
рівняння наступним чином (поклавши що  r  1 та   1 )
r 

 Ez  nzz2 k02 Ez  0
Хвильове число

k0

у вакуумі визначається співвідношенням:

k0    0 0  
де

c0

c0

є швидкість світла у вакуумі.

Коли ми переходимо у часову область, то робоче рівняння буде
A

A
 0
 00 ( r
 Dr )    ( r1 (  A  B r ))  0
t
t
t
Його можна спростити до наступної форми:

Az

A
 00 ( r z  Drz )    ( r1 (Az  B r ))  0
t
t
t
Тут матеріальні рівняння B = 0r H + Br та D = 0r E + Dr
0

Використовуючи співвідношення

r  n2 ,

де n – індекс рефракції, рівняння можна переписати

наступним чином

 2 Az
(n
)    (Az  B r )  0
t
t
Використовуючи індекс рефракції слід пам‗ятати, що  r  1 й   1 та користуватися лише
матеріальними рівняннями для лінійних середовищ..
Кінцево-елементна модель. Досліджувана кінцево-елементна модель фотонного кристалу (ФК)
2.4×2.4um показана на рис.2. Вона складається з 34048 трикутних елементів. Основа ФК – повітря (Air).
Геометрія оберега – діелектрик (n=3.33). Збуджувальна плоска TE хвиля Em  1 В/м входить у фотонний
кристал з внутрішнього торця структури. Границі внутрішньої топології ФК – ідеальний провідник.
0 0

Рис. 2 Модель фрактального ФК на основі геометрії оберега «Колядник»
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Дослідження розповсюдження електромагнітного поля через фрактальний фотонний
кристал. На рис. 3 показано розподіл нормальної до спостерігача компоненти електричного поля у
площині моделювання на довжині хвилі 3.3um. Дослідження також були виконані для частот, що
відповідають довжинам хвиль 1um, 2um, 3um, 4um, 5um та 6um (результати не показано). Видно (рис. 3),
що довжина хвилі 3.3um є резонансною для даного ФК.

Рис. 5 Розподіл нормальної до спостерігача електричної компоненти ТЕ-хвилі по поверхні
досліджуваного ФК
Висновок
Досліджено розподіл електричного поля по фрактальному ФК (у площині моделювання) на основі
геометрії старослов‗янських оберегів «Колядник» та «Ладинець». На довжині хвилі 3.3um запропонований
фотонний кристал на основі фрактальної структури можливо використовувати як електромагнітний хаб з
опційною функцією фазового зсуву на 180° у 8-ми точках розгалуження поблизу зовнішніх торців базової
топології ФК (16 відповідних локалізацій нормальної до спостерігача електричної складової
електромагнітної хвилі, показаних на рис. 3 стрілками, червоним та синім кольором).
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕТАЛЕВОГО РАМНОГО РОЗПІРНО-ПІДДАТЛИВОГО
КРІПЛЕННЯ У ВЗАЄМОДІЇ З МАСИВОМ ГІРСЬКИХ ПОРІД
Зниження собівартості вугілля пов‘язане з розв‘язанням проблеми підвищення стійкості гірничих
виробок. Найпоширенішим на шахтах Донбасу є металеве аркове піддатливе кріплення із спеціального
взаємозамінного профілю (СВП). Зазвичай, таке кріплення встановлюється із значним монтажним
просвітом без заповнення пустот за аркою. Тож кріплення тривалий час не контактує з породним
оголенням, отже не запобігає руйнуванню та розшаровуванню порід. З позицій ресурсозбереження
основним несним елементом в забезпеченні стійкості виробки має бути не кріплення, а власна несна
здатність гірських порід. Кріплення виробки необхідно використовувати, в першу чергу, як засіб керування
деформаційними процесами. Дослідження керування станом виробки за допомогою розпірно-піддатливого
кріплення є актуальним і має важливе наукове і практичне значення.
Способи керування станом підготовчих виробок мають забезпечувати [1]: безперервний контроль
стану породного масиву, раціональне керування взаємодією кріплення і масиву, технологічність,
ефективність впливу на порідний масив, ресурсозбереження. Переліченим принципам відповідає спосіб
силового впливу піддатливого кріплення на породний масив, що здійснюється шляхом активного
розпору [2]. В основу способу покладений розпір порід гідравлічними стійками, при якому рама кріплення
не бере участі в процесі створення ущільнюючого зусилля. Тож після демонтажу гідравлічних стійок
породи знову розшаровуватимуться. Більш досконалим є спосіб впливу на породне оголення,
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запропонований в ДонДТУ [3, 4]. Проте нерозв‘язаною лишається проблема адекватного розрахунку
металевого рамного кріплення, бо жоден з існуючих методів розрахунку не передбачає можливості
активного впливу арочним кріпленням на зруйновані породи з метою створення в зоні непружних
деформацій буферної зони з ущільнених порід. Удосконалення методів розрахунку має бути спрямоване,
по-перше, на забезпечення урахування режиму роботи кріплення при його взаємодії з породним масивом;
по-друге, на повніше врахування чинників, що визначають фізико-механічні властивості породного масиву,
особливості формування зони непружних деформацій; по-третє, на широке застосування ПЕОМ, що
дозволяють реалізувати сучасні методи комп‘ютерного моделювання.
Загальна мета досліджень полягала в розвитку методики управління станом гірничих виробок і
забезпечення їх надійного функціонування за рахунок адаптації металевої аркового кріплення до проявів
гірського тиску. Для досягнення зазначеної мети виконані теоретичні дослідження з визначення
закономірностей спільного деформування гірських порід і розпірно-піддатливого кріплення за допомогою
чисельного моделювання на ПЕОМ методом скінченних елементів (МСЕ). На підставі тестування різних
методик для розрахунку кріплення як стрижневої системи на задане навантаження обрано ліцензійний
програмний комплекс ЛІРА. Досвід його застосування в підземному будівництві підтвердив перспективність
його використання [5].
Базова розрахункова схема являє собою двохшарнірну циркульні арку, закріплену нерухомими
шарнірами в нижніх вузлах (1 і 98). Ширина арки становила 5154 мм, а висота – 3477 мм, що відповідає
типовому перерізу виробки в проходці (рис. 1). Для моделювання рами кріплення використовувався
лінійний універсальний просторовий стрижневий кінцевий елемент КЭ-10, довжина якого була обрана
рівної близько 10 см. Отже, модель рами кріплення складалася з 97 однакових стрижневих елементів і 98
вузлів. Параметри елементів КЭ-10 задавалися відповідними параметрам спеціального взаємозамінного
2
4
4
4
профілю СВП-22 (F = 27,91 см , Iy = 428,6 см , Iz = 566,3 см , Ік = 15,54 см ). Фізично стрижневі елементи
5
відтворювалися з ідеально пружного матеріалу з модулем Юнга Е = 2·10 МПа, що відповідає модулю
пружності конструкційної сталі.
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Рисунок 1 − Розрахункова схема аркового кріплення
qв = 63,25 кН/м.
Особливістю взаємодії підземних конструкцій з оточуючим їх масивом гірських порід є наявність
пасивного опору порід, для моделювання якого використовувалися 98 фізично білінійних двохвузлових
скінченних елементів КЭ-264 з одностороннім пружним зв‘язком заданої жорсткості, що враховує також
тангенціальні переміщення порід і їх тертя з контуром кріплення. Сила тертя, що виникає, задана як
параметр елемента КЭ-264, а саме коефіцієнтом тертя, який в розрахунку прийнятий таким, що дорівнює
f = 0,3. Жорсткість кінцевих елементів КЭ-264, встановлених по контуру моделі кріплення, визначалася
виходячи з коефіцієнта постелі середовища. В роботі [6] вказується, що коефіцієнт постелі залежить від
3
переміщення конструкції, і при переміщеннях U > 2 см величина коефіцієнта менша за 20 МН/м . Для
3
нещільного забутовування цей коефіцієнт може приймати значення до 10 МН/м .
При моделюванні вважалося, що забутовування є тільки в боках виробки, при цьому його засипка
виконується робочими прохідницької бригади на висоту зросту людини (2 м). Монтажний зазор, як
властивість елементу КЭ-264, задавали в боках виробки рівним нулю, у покрівлі – 50 мм. Піддатливість
елементів кріплення при розпорі моделювалася за рахунок імітації вузлів піддатливості. Для цього до
складу рами кріплення на ділянках, відповідних замкам кріплення і мають довжину 400 мм, замість фізично
лінійних стрижневих елементів КЭ-10 вводилися фізично нелінійні стрижневі кінцеві елементи типу КЭ-210
(по чотири елементи в кожен замок). Урахування нелінійності проводилося за рахунок завдання
параметрам елементів кусочно-лінійного закону деформування. Діаграма деформування в області
стиснення задавалася двома відрізками: в діапазоні ε = 0…0,0875 –  = 0…90 МПа, що відповідає несній
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здатності замка 260 кН; в діапазоні  = 0,0875…0,75 –  = 90…92 МПа. В області розтягування діаграма
деформування задавалася одним відрізком в діапазоні  = 0…−0,75 –  = 0…−10 МПа. При розрахунку на
монтажні навантаження, що діють в рамі кріплення, яка встановлюється з попередніми розпором,
вважалося, що за рахунок розсунення рами за допомогою гідродомкратів, встановлених в замках
кріплення, верхняк входить у взаємодію з зруйнованими породами покрівлі, тому жорсткість скінченних
елементів КЭ-264 в покрівлі виробки прийнята рівною 2,5 МН/м, а монтажний зазор при цьому призначався
рівним нулю. Зусилля розпору приймалося рівним 1000 кН і моделювалося за рахунок додавання
зосереджених сил у вузли рами кріплення, що відповідають точкам закріплення домкратів.
Пасивний опір порід від монтажного навантаження при розпорі кріплення розподіляється дуже
нерівномірно по периметру арки. Максимальні нормальні rп і дотичні τп зусилля спостерігаються
безпосередньо в місці прикладення зусиль від гідродомкрату. Чим більше зусилля розпору R, тим більший
пасивний опір порід, величина якого визначається коефіцієнтом постелі с. За винятком локальних ділянок
в місцях прикладання навантаження і кінцевих ділянок стійок кріплення зусилля розпору передається на
бокові породи відносно рівномірно і при розпірному зусиллі 1000 кН розподілене нормальне навантаження
становить приблизно 300 кН/м. Внутрішні зусилля в піддатливій арці при опорі вузла піддатливості 100 кН
під дією розподіленого навантаження представлені на рис. 2 (qв = 63,25 кН/м). Найбільші згинальні
моменти спостерігаються в покрівлі виробки та в місцях дії піків реактивного опору порід, максимуми якого
відповідають точкам закінченням забутовування.
qв=63,25 кН/м
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Рисунок 2 − Розподіл згинальних моментів М, кНм (а) та поздовжніх сил N, кН (б) в піддатливій арці з
опором вузлу піддатливості 100 кН під впливом розподіленного навантаження 63,25 кН/м
Проведений обчислювальний експеримент показав, що навантаження аркового кріплення без
забутовування простору поза кріпленням є найгіршим випадком її роботи, що, нажаль, часто зустрічається
на практиці. При цьому кріплення працює як жорстка конструкція через невисоке значення поздовжніх сил,
що діють в замках кріплення. Ці сили у такому випадку є значно меншими за опір вузлів піддатливості,
отже кріплення виходить з ладу ще до входу в піддатливу стадію роботи. При цьому його руйнація
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обумовлена діючими згинальними моментами. Граничне навантаження виявляється на порядок нижче
нормативної несної здатності кріплення. Навіть пухке забутовування істотно збільшує несну здатність
кріплення. Якщо забутовування проводиться частково, лише в боках виробки, то в місці його закінчення
формується друга небезпечна зона в результаті дії пікового опору порід, величина якого суттєво залежить
від жорсткості забутовування і висоти його здійснення. Для того, щоб кріплення працювало ефективно
забутовування пустот поза кріпленням є неодмінною умовою.
Під час розпору кріплення моменти в місці закінчення забутовування збільшуються максимум на
10%, а поздовжня сила зростає в склепінні приблизно в 3 рази. Отже, активний розпір кріплення
призводить до зростання згинальних моментів і поздовжніх сил в арці, при цьому граничне значення
навантаження за рахунок спільної дії гірського тиску і розпору обмежується моментом настання стадії
плинності стали в найнебезпечнішій точці. Однак приріст внутрішніх зусиль в кріпленні при розпорі арки
має компенсуватися за рахунок забезпечення більш рівномірного прикладання навантаження від гірського
тиску, а також за рахунок ущільнення зруйнованих порід зони непружних деформацій. На підставі
досліджень встановлено, що зусилля розпору 1000 кН відповідає граничному рівню монтажного
навантаження за межею пластичності сталей, використовуваних для виготовлення спецпрофілів.
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ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING THE ELECTRIC CONSUMPTION OF THE CRUSHING COMPLEX
The work of the crushing and milling complex is determined by several dozen factors, many of which are
random. Each combination of factors corresponds to a determined technical and energy regime of the complex.
The more fully taken into account in the operational control is the factor field of the system properties, which
influences the characteristics of the operating mode, the more efficient the control and the lower the energy
consumption of the crushing and milling processes. However, increasing the number of factors taken into account
increases the complexity of the model due to the complexity of the system topology. Therefore, operation control
needs to formulate a controlling influence, finding a compromise solution that takes into account the significance
of the factors.
Object of study: crushing and milling processes, factors that determine the effectiveness of crushing and
milling units and their energy consumption.
Subject of study: indicators of power consumption of the crushing and milling complex, factors that
determine the mode of operation and power consumption of crushing units.
In the process of destruction of rocks in crushing units, in accordance with the works of Perov V.A. and
Andreev E.E. [1] energy supplied to the working surfaces of a crusher or mill is spent on the elastic and plastic
deformation of grains of crushed material and working surfaces of machines, changing the structure of the
material, mechanical and chemical reactions, providing kinetic energy to the fragments of grains, friction of grains
with each other and destruction surface, machine surfaces, sound vibrations and more. In real conditions,
crushing and milling is continuous and at the same time the machine does not affect one grain, and their weight,
therefore, the conditions of mass grinding may differ from the destruction of a single grain. Therefore, the transfer
of regularities established for a single grain for mass destruction should be carried out taking into account
statistical regularities.
Other authors are considering the same issues but focusing on the physics and mechanics of fracture
processes. These and many other works rely on the laws of crushing, which determine the relationship between
the energy consumed and the size of the product resulting from grinding. The most famous are the equations of
Rittinger, Kik-Kirpichev, Bond. Comparison of curves constructed according to the laws of Rittinger, Kik-Kirpichev,
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Bond indicates that it is expedient to apply Rittinger's law in the case of high specific energy consumption
regardless of grain size, Bond law - in a large range of intermediate values of specific energy consumption, KikKirpichev 's law - at low specific energy consumption [2].
Another group of issues related to grinding is the question of the kinetics of grinding and the regularity of
wear of the grinding agent. There are several hypotheses regarding the patterns of ball wear in the mill [2].
According to Davis's hypothesis, the velocity of the ball's wear is proportional to its mass, according to the
hypothesis of Mertsel and Prentis, the velocity of the ball's wear is proportional to its surface. In the waterfall
mode, the wear of the balls is more correctly reflected by the Davis hypothesis, and in the cascade mode the
other hypothesis will be correct. These and other hypotheses are generalized by K.A. Razumov [3], who assumed
that the rate of wear of the ball is proportional to the diameter of the ball in the degree with the exponent varying
in the range from 2 to 3.
Grinding kinetics is based on studies of experimental curves. In the simplest case, it is believed that the
rate of mass reduction of a large class is proportional to the mass of the unmotivated large class currently in the
mill. To describe the process, exponentially-degree equations were developed by Tovarov, Rosin anl Rimmer,
further improved by S.F. Shynkarenko [4].
The theoretical consideration of the processes occurring in the intrinsic space allowed us to make the
transition from the value of the specific cost of destruction of a single grain of matter to a more significant value
for practical purposes, such as the useful power consumed by the mill. The formulas of Davis, Neronov, and
Sidenko, Andreev-Levenson-Kantorovich, Bond, Olevsky are used to calculate the useful power [3]. With the
known useful power consumed by the mill, taking into account the losses occurring in all elements of the system,
it is possible to draw up a complete energy picture of the mill as an object of control, thereby ensuring its rational
operation from the point of view of energy consumption.
The power in the operation of the ball mill is spent on lifting the ball load, providing it with kinetic energy
and overcoming the harmful resistance when moving. The power consumed to operate a ball mill is determined
by the technological process of grinding and depends on a number of factors, namely: the weight of the loaded
balls, the size of the source material, the size of the mill chamber, the speed of rotation, the density of the pulp
(for wet grinding), the productivity of the mill, the magnitude of circulation load, size of finished product, mill lining
condition. The assortment and loading mode of grinding bodies have a significant impact. At Kirov apatite
Factory, where for the first time in world practice the advantage of using two-dimensional ball loading was proved,
the characteristics of the size of the ball loading were received. To control the ball loading, the balls delivered to
the mill in one way or another must be loaded into it with the help of special hoppers provided with dispensers.
The impact of several factors on the nature of power consumption, such as the size of the source material and the
finished product, is difficult to estimate and has not yet been determined. The fact is complicated by the fact that a
number of parameters that determine the mode of operation of the crushing unit, are closely related, and thus
complicates the study of the impact of each of them separately.
The size of the mill affects, first and foremost, the absolute amount of power consumed, since the milling
mechanics are the same for mills of any size. Such an indicator as the performance of the mill is determined
mainly by the geometric dimensions of the drum, in addition, its value depends on the state of the lining and the
amount of material loaded, particle size distribution and density of the crushing medium. One of the ways to
increase the performance of the grinding unit is to change its speed [5] when changing the physical and
mechanical properties of the loaded substance, which requires an adjustable drive.
Studies at iron ore concentrating factories have identified a number of factors that have the most significant
impact on the nature of power consumption. These factors include load values, mill rotation speed and crushing
unit productivity and the weight of the balls in the mill.
An important factor affecting the nature and magnitude of power consumption is the speed of rotation of the
mill drum [6]. It is generally assumed that the amount of power that is useful under all other things being equal is
proportional to the speed of rotation of the drum. However, in fact, under these conditions, the power increases
slightly faster than the speed of the drum. In addition, this increase in power is observed only in a certain mode of
operation - cascade. According to the mode of operation of the mill will determine the nature of the change in
power consumption.
The useful power consumed by the mill to bring the ball load to its working state is calculated by a number
of formulas. Developments were carried out by a number of domestic and foreign researchers [1 - 2]. From the
analysis of formulas for determining the ball mill power used for grinding given in these works, it follows that for a
mill with certain sizes, at a given speed of rotation of the drum, the amount of power consumed depends on the
degree of filling the balls and reaches a maximum value at the level of 50 balls %. Based on the works of
Andreev, Davis, Perov, Tovarov, Olevsky, Kantorovich, it is established that the highest power consumption
characterizes at the same time the greatest work of grinding. Therefore, it is not advisable to load the mill with
more than 50% of the balls where the power curve reaches the extremum. Based on the analysis of the same
formulas, it is noted that the power consumption, at a constant speed of rotation, is proportional to the shoulder
length of the weight of the ball load. So, on the one hand, the more the ball load, the more power consumed by
the mill and the more work it performs, on the other hand, the smaller the ball load, the more efficient it is, making
it necessary to rationally control the loading of the mill and its speed.
The productivity of the grinding unit also affects the amount of power consumed, although far less than the
ball load and rotational speed. Studies have shown that for the core mill of the first grinding stage, which performs
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the coarser grinding, the dependence of the power consumed on the productivity is less affected than for the ball
mill, where a finer grinding is carried out.
The operating mode of the mill and the amount of power consumed depend not only on the factors listed,
but also on the magnitude of the friction force between the inner surface of the drum (lining and ball loading) and
the type of lining. In the first case, if the friction force at the speed of rotation above the limit will be insufficient, the
operating mode of the mill, despite the "waterfall" speed of rotation, will remain cascading. That‘s why the other
nature of the change in power consumption. In the second case, the power consumed by the mill increases as the
lining deteriorates due to the increase in the diameter of the mill's working drum.
Principles of distribution of control signals and adjustable variables, application of this or that scheme
depending on the parameter, which is the basic in the process of grinding, are considered by the authors Uteush
Z.V. i Uteush E.V. [7]. The authors share all the variables that influence the grinding process into control values,
target values and external perturbations. It should be noted that, depending on the control tasks, the same value
(for example - feeder productivity) can be attributed to both control and target variables. External disturbing
influences are mainly attributed to the properties of the crushed material and to random factors (for example fluctuations in the supply voltage).
One of the ways of ensuring the rational modes of operation of technological mechanisms of crushing and
sorting factories is to use adaptive control systems, which are related to robotic systems, the element base of
which is microprocessor technology. For the operation of the automatic control system technological process
requires mathematical support, which adequately describes the technological processes, the operation of certain
types of equipment involved in them. When choosing a mathematical description of technological processes take
into account the regular relationships that are periodically repeated in, as well as random, which are caused by
the variability of process parameters. Therefore, in the modeling of technological processes and their
management in optimal modes, the apparatus of random functions and random processes based on probability
theory and mathematical statistics is widely used. When constructing a mathematical model of crushing and
sorting factories, the machines, mechanisms and equipment of factories are modeled [8].
Conclusions
The technological processes of crushing and milling are influenced by the physical properties of the
material that is ground and the mode of operation of the system. Among the physical properties of the substance
should be distinguished such variables as strength, lumpiness, humidity, abrasiveness. The mode of operation of
the system is determined by the productivity, the degree of grinding, the frequency of loading of the feed and
grinding agent, the qualitative indicators of the working equipment.
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COOPERATIVE LEARNING STRATEGIES AND TECHNIQUES IN TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITY
Different studies show that active learning in face – to – face classrooms promotes better student learning
outcomes, greater student retention, and more inclusive class environments than does lecture alone. [15] Active
learning approach often involve students working in groups. [12, p. 645] Such groups can range from as few as
two members in the simple think – pair – share strategy [8, p. 85] to as many as seven or more in team – based
learning. [11] Groups may be formed during class or may be deliberately structured in advance. Some general
pedagogical practices that depend on students working in groups include collaborative learning, cooperative
learning, peer instruction or team – based learning. These terms referred to different kinds of group experiences,
but they are now often used interchangeably. Collaborative and cooperative learning are seen differently by
theoreticians: some use both terms as the same while others make a difference between these two terms.
Collaborative learning is seen as a method of teaching and learning in which students get together into teams to
explore significant question or create a meaningful project.
Cooperative learning is considered to be a specific kind of collaborative learning as students work together
in small groups on a structured activity. They are individually accountable for their work, and the work of the group
as a whole is also assessed. [3] No matter what name we use when we refer to this approach be it: cooperative
learning, collaborative learning, collective learning, peer learning, or team learning what is important is that they
have group work in common. Collaboration is more than cooperation as it contains the whole process of learning
while cooperative learning is meant to facilitate the accomplishment of a specific goal through students working
together in groups. Cooperation and collaboration may seem to overlap, but in the cooperative learning, the
teacher still controls most of what is going on in the class. The advantage of this approach is that students can
apply concepts, solve problems, and, in general, engage cognitively with course content with the support of
peers. Group work can help students develop metacognitive skills. [13, p. 700] Metacognition is the ability to think
about and monitor one‘s own thinking and learning and closely related to the idea of critical thinking. The ability to
think metacognitively has been shown to be a key factor in student learning. [10, p. 696] The first time instructors
use groups in face – to – face classes, however, they may be disappointed. Group work embodies all the
challenges of human social interaction – personality conflicts, differing expectations, worries about criticism, and
varying levels of resistance – all of which affect the functioning of the group. Theories of why collaborative groups
may fail include those based on cognitive as well as social challenges. [12, p. 645] Cognitively, for example,
multiple students speaking and contributing ideas can disrupt an individual‘s social processes of memory
retrieval. This issue may be especially important if the task is either too easy or too difficult. Socially, students
may not all contribute equally or may fear to contribute because of potential judgment from the other members of
the group. Because of these challenges, group work does not automatically ensure improved student learning
outcomes or satisfaction. [8, p. 100]
Robert Slavin believed that if we want collaborative learning to be effective, we should assess both «group
goals» and «individualaccountability». He defines cooperative learning as «instructional programs in which
students work in small groups to help one another master academic content»also suggesting that cooperative
learning has the potential «to capitalize one the developmental characteristics of adolescents in order to harness
their peer orientation enthusiasm, activity and craving for independence within a safe structure, the underlying
concept requires all students to work together and be responsible for each other‘s learning». [14] Jonson called
group work as cooperative learning, and defined it as the instructional use of small groups to promote students
working together «to maximize their own and each other‘s learning». [7, p. 26] It is characterized by positive
interdependence, where students perceive that better performance by individuals produces better performance by
the entire group.
Groups are a great way to allow students an opportunity to work through course ideas and skills. Groups
allow members to practice retrieval of information and receive feedback on their thinking – two essential
processes to promote learning. [4] Providing time in class for students to process key concepts in groups by
answering a question, solving a problem can enhance students‘ learning from lecture. Class discussion is a
traditional pedagogy designed to encourage students to share their opinions and articulate and refine their
thinking. Small – group work can be a productive alternative to whole – class discussion when classes are large
or when issues are complex or controversial. An important advantage of groups over individuals is that, when
planned properly, group exercises can be instrumental in helping students learn and think about their thinking
(metacognition). Group conversation can force individuals to express ideas more clearly, answer questions, and
provide evidence for their assertions – all activities that students rarely engage in when listening to lectures or
studying alone. When forming groups for collaborative learning, it is important to consider both the kind of group
needed and how members will be selected. [7, p. 36] Collaborative learning groups may be formal or informal.
Formal groups have a defined structure, are asked to perform complex and challenging tasks, and meet together
over a period of time. They are usually required for cooperative learning strategies but many of the other
collaborative approaches also require formal groups. Informal groups are usually formed quickly and
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spontaneously to work on limited tasks for brief periods of time. Following task completion, they are usually
dissolved. Examples of the use of informal groups are buzz groups, brainstorming, and decision – making. In
generalyou will want to use formal groups for tasks or assignments that complex, ambiguous, or multi – faced.
Use of informal groups, however, is a great way to introduce collaborative learning students, to help them to know
each other better, and to allow them to develop skill in group or team work. It is also a helpful way for teachers to
get quick information on how much they need to prepare learners for this form of learning. When forming
collaborative groups, it is also important to attend to the desired size of the group. Group size will depend on the
nature of the task and the activities in which the group is expected to engage.In general, however, groups should
consist of no less than three members and no more than eight members. Groups in which you are looking for
quick feedback or the creative generation of ideas should be smaller, so that all members can participate
extensively and the no one member can dominate the generative process. Groups that are engaged in more
complex problems will require different kinds of group roles and more members are desired for these kinds of
groups.
Finally, a consideration of goals is paramount in the successful formation of collaborative learning groups.
One of the most important and perhaps difficult ideas for learners and even teachers to grasp is the notion of a
collaborative goal structure. Collaborative group learning is based on cooperative goal structures. Goal structures
are critical in understanding what goes on in a small groupand how it approaches its assigned task. Key ideas in
forming groups include the following:
- Avoid isolating underrepresented individuals in groups. You want your students to feel supported and you
want to minimize the risk of stereotype threat. [15]
- Fit the size of the group to the task. Simpler tasks require fewer students working together – or may not
be appropriate for a group at all. Brief in – class activities that allow students to process ideas may only require
two to four students to cluster together where they are seated.
- Form groups with specific criteria in mind – or not. When using groups regularly or as teams, you may
want to organize students to maximize different expertise and demographics.
- Build on the principles of cooperative learning when using teams by fostering individual and group
responsibility, positive interdependence and supportive interaction. [14]
- Use stable teams. If you wish your student groups to function as teams, then maintaining stable groups is
encouraged. Some evidence suggests that using permanent teams may promote greater gains in expert – like
thinking than changing group composition. [4]
The way instructors form groups should be closely related to the kind of work they want the groups to
do.When we decide to use group – based activities and ask the students to work together to complete a joint or
assignment we can use suggestions to make these groups work well. Thus, the teacher should:
- Define the learning objectives for the activity and assign students to groups.
- Make sure that the groups are typically heterogeneous and pay attention to the skills that are needed for
success in the task.
- Assign specific roles to the students, communicate the assessment criteria and the types of skills that will
be needed.
- Play an active role during the groups‘ work, monitoring the work and evaluating group and individual
performance.
- Encourage groups to give their best, to use each individual potential to achieve the set objective.
Group – based activities are used not only for seminars but also for courses. At the beginning of the
semester each group of students is given a particular topic to find information about. It is their responsibility to
make up the work groups, to decide on the spokespersons to present information found. They like it as they feel
as part of the teaching process; they become «teachers» for their colleagues. The activity is a success and
attractive to students if their degree of engagement is high. It is difficult to do this activity if the students are not
interested in the topics suggested by the teachers, if you don‘t give them clear requirements and ways you are
going to evaluate their work.
Over the years we noticed the benefits of cooperative, collaborative learning. By involving the students in
the exchange of ideas, debases or support of own ideas there is an increase of the interest in the learning –
teaching process. By involving them into this process we make them more responsible, we make them think
critically and retain the information for a longer period of time. They find themselves as active participants in the
lesson.
Conclusion
Group work can be a powerful pedagogical choice when coupled with appropriate planning and reflection.
Groups can support each student in developing the disciplinary habits in mind that we so value. They can also
make large classes feel more intimate and encourage students to find their voice. Students learn to organize
themselves within the group, to divide the tasks equally among them, to depict the best students to present their
work or answer possible questions, to rely on each other to come up with a final successful «product». And what
is the most important they learn to be confident in their English competences as good communicators not only on
a person – to – person basis but in front of an audience as well.
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ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА В МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ
Словниковий складу української мови кінця ХХ  початку ХХІ століття характеризується активним
проникненням нових запозичених лексем. Такий процес зумовлений міжнародними стосунками, обміном
культури й освіти різними народами, через що словосполучення, слово, чи морфема однієї мови
переходить до іншої. Найшвидше такі запозичення проникають у сучасну пресу, з огляду на що виникає
потреба дослідження функціонування нової запозиченої лексики у мові засобів масової інформації. Тому
тему статті вважаємо актуальною.
Мета статті  на прикладі щотижневої приватної газети «Подолянин» (м. Камʼянець-Подільський
Хмельницької області) проаналізувати особливості лексичних новозапозичень у мові місцевої преси та
їхній вплив на загальну культуру читача.
Визначена мета передбачає розв‘язання таких завдань:  опрацювати статті, уміщені в газеті
«Подолянин» (часовий зріз: січень 2019 року – січень 2020 року) та дібрати приклади лексичних
запозичень;  проаналізувати та описати особливості функціонування іншомовних лексем.
Основою нашого опису стали визначені загальні причини і тeндeнцiї, що зумовлюють прoцec
лексичного запозичення, які розглядали М.У. Каранська, Л.П. Киcлюк, В.М. Рycaнiвcький, O.C. Cтишoв
тощо. Беремо до уваги визначені оcoбливocті функціонування iншoмoвнoї лексики y мoвi ЗМІ, що
прослідковуємо у працях вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, В.В. Божко, Л.М. Пoлюги,
O.Д. Пoнoмaрiва, С.А. Федорець, Ш. Бaллi, E. Xayгeнa та інших.
Загальновідомо, що жодна мова не може існувати окремішно від інших мов, не розвиваючись і не
змінюючись відповідно до загальномовних тенденцій того чи того часу, не відбиваючи у собі сучасних
соціально-економічних, політичних, культурних процесів. Саме тому у більшості випадків запозичена
лексика потрапляє у мову з метою найменування нових явищ та понять, які не були відомі людям раніше.
Сьогодні у ЗМІ усе частіше зустрічаємо значну кількість слів, засвоєних безпосередньо з англійської та
французької мови, з приводу чого О.Д. Пономарів слушно зауважує: «Замість того, щоб пошукати
відповідного слова в далеко не бідній з лексичного погляду рідній мові або надати відомій лексемі нового
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значення, семантично розширити її, люди бездумно тягнуть чуже» [3, с. 29]. Прослідкуємо це на матеріалі
аналізованої нами газети. Дібраний із газети «Подолянин» матеріал засвідчує, що українська мова здатна
обсягом свого лексичного складу розкрити зміст будь-якої теми, задекларованої автором. Проілюструємо
декількома прикладами: замість уживаної запозиченої лексеми «інвестиції» можна використати українську
лексему «вкладання» (капіталу), замість чужомовного лексичного елемента «б’ютісфера» цілком
правомірним є використання поняття «сфера краси», замість «конфіскація» чому б не ужити рідне
«вилучення»,
замість
«спаринг»
«поєдинок»,
замість
«кювет»«канава»,
замість
«аеродром»«летовище», замість «селфі»(фронтальне) фото, або фото на передню камеру
телефона» тощо. У контекстах маємо: «Діапазон галузей,які представляли бізнес-леді, доволі широкий:
туристична інфраструктура, в тому числі готельні та ресторанні заклади, торгівля, виробництво,
інвестиції, освіта, медицина, дизайн, б’ютісфера тощо» (Подолянин».2020. 01. 24); «Відтепер
жартівнику загрожує додаткове покарання – конфіскація майна» (Подолянин.2020. 01.10); «Срібло в
спарингу: Дмитро Яворський, Іван Вишневський, Назар Додурич, Сергій Славін та інші»
(Подолянин.2019. 12. 27); назва статті «Перекинувся у кюветі» (Подолянин.2019. 12. 13); «Три дні, 33
аеродроми, декілька тисяч селфі – й рекорд встановлено» (Подолянин.2019. 04. 12).У цьому зв‘язку нам
дуже імпонує думка С. Караванського, котрий уважав, що поява англіцизмів в українській мові часто
зумовлена не потребою спілкування, а бажанням бути на рівні модної освіченості, відрізнятися своєю
лексикою від «сірих» людей [1, с. 60].
У статтях газети «Подолянин» натрапляємо і на такі різновиди лексичних запозичень як варваризми,
екзотизми та інтернаціоналізми. Наприклад, варваризм «бізнес-леді» зберігає структурні ознаки англійської
мови: «Бізнес-леді Кам’янеччини» (Подолянин, 2020. 01. 22); аналогічно використано лексему «ноу-хау»:
«Маємо ще одне ноу-хау – паперові трудові книжки перейдуть у цифру» (Подолянин. 2020. 01. 10);
екзотизм «кімоно» використовується для позначення одягу іншої нації (Японії): «У 4 класі разом із
подругою вирішила піти на тренування та спробувати, як воно в біленькому кімоно лупцювати
однолітків» (Подолянин. 2019. 08. 16). До екзотизмів належать і закартковані нами лексеми, що
стосуються кулінарних традицій певного народу: «тартар»,«конфі» та «флан» запозичені із французької
мови, «реліш» та «чатні» – з індійської, «пана-кота» – з італійської, а «компоте» та «крамбол» – з
англійської. Наприклад: «Серед основних страв, які приготувала дівчина: тартар із телятини з
огірковим релішем (соус, приготований із маринованих або свіжих овочів/фруктів) із запеченим
жовтком, який підпалювали просто на очах у гостей, а також качина ніжка конфі з гарбузовим фланом
(відкритий пиріг із пісочного тіста) і грушевим чатні(індійський соус, який готують з овочів або фруктів зі спеціями). На десерт гості смакували фісташковою пана-котою (італійський вершковий десерт)
із полуничним компоте (ягоди в сиропі) і кокосовим крамблом (печений пиріг ірландської кухні)»
(Подолянин. 2019. 11. 29).
Активно функціонують у статтях газети «Подолянин» й інтернаціоналізми. Так, лексема «трилер»,
відома носіям багатьох мов у значенні «жанр кіно та літератури», використовується для надання змісту
тексту напруженого моменту, як-от, у заголовку статті «Трилер по-кам’янецьки» (Подолянин.2019. 12. 27);
лексема «діагноз», відома у значенні «короткий лікарський висновок про характер і суть захворювання на
підставі всебічного дослідження хворого» (4, с. 293): «За увесь епідсезон на грип захворіли 5 осіб, у трьох
цей діагноз було підтверджено лабораторно» (Подолянин. 2020. 01. 24); лексему «маркет», усімвідома
у значенні «магазин»: «На совісті 26-річного кам’янчанина 8 епізодів крадіжок кави із місцевих
продуктових маркетів» (Подолянин.2020. 01. 24), або ось: «саундтрек» (дослівно звукова
доріжка)позначає звукове оформлення до будь-якого матеріалу: «Гурт «Експансія» презентував кліп на
пісню «Перемагай», який є офіційним саундтреком художнього фільму «Одного разу в місті на
камені»»(Подолянин. 2020. 01. 10).
Аналізований матеріал засвідчує, що, у зв‘язку із культурними, економічними, політичними змінами
помітно ЗМІ послуговуються новозапозиченими словами, у складі яких наявні латинські звукосполуки, якот: «VIN-код», «DTH-платформа», «ID-картка», «PUK-код», «PIN-код» тощо. Наприклад, «Також у ЕКВ
можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити
безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом та індивідуальний
номерний знак» (Подолянин. 2019. 12. 01); «Зокрема, там радять стати абонентом супутникової DTHплатформи – «Віасат Україна» або «XtraTV»» (Подолянин. 2019. 11. 08); «Якщо власник паспорта не
пам’ятає своїх PIN- та PUK-кодів і доступ до безконтактного електронного носія заблоковано, його IDкартка не втрачає чинності та нею можна користуватись протягом терміну її дії, але обмежено»
(Подолянин. 2020. 01. 10). Такі й подібні їм слова зберігають ознаки іншомовності, оскільки засвоєні
нещодавно.
Отож,аналіз матеріалу газети «Подолянин» уможливлює висновковувати, що уживання запозичень в
мові сучасних ЗМІ не завжди використовується для позначення нових понять, предметів та явищ, які не
мають відповідників в українській мові, що інколи зумовлює сповільнене розуміння змісту тексту та надає
йому зайвої експресивності. Ми аналізували матеріал лише однієї реґіональної газети, що регламентовано
обсягом статті, проте переконані, що дослідження матеріалів інших газет дозволить значно розширити й
поглибити тему іншомовних вкраплень у мову ЗМІ, у чому й убачаємо перспективу дослідження.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Метою виконання кожного проекту є створення конкретного продукту, який відрізняється від
традиційного результату навчання своїм зв'язком з реальним життям, незвичністю форми і самостійністю
виконання.
За рахунок інформативної насиченості кожного уроку з використанням методу проектів вдається
інтелектуально навантажити учнів, викликати у них інтерес до отримання знань про іншомовну культуру.
Розвиваючий аспект навчання досягається на подібних уроках за рахунок використання проектної
технології, яка спрямована на розвиток особистісної активності учнів.
Так як методичним змістом сучасного уроку іноземної мови є комунікативність, то навчання іноземної
мови організовується так, щоб воно було подібно процесу природної комунікації, тобто спілкуванню.
Учні із задоволенням обговорюють проекти, представлені на навчальних заняттях, як в парах, так і в
групах; не бояться висловлювати свою точку зору перед класом, задавати питання, що цікавлять.
Практика використання методу проектів показує, що "разом вчитися не тільки легше і цікавіше, але і
значно ефективніше. Допомогти один одному, разом вирішити будь – які проблеми, розділити радість
успіху або гіркоту невдачі-так само природно, як сміятися, співати, радіти життю". Тому можна з
упевненістю стверджувати, що в учня розвивається креативна компетентність, як показник комунікативного
володіння іноземною мовою на певному рівні. Проект створює максимальні умови для прояву і
становлення творчих можливостей учня. Проектне навчання активно впливає на формування мотивації
досягнення успіху. Під мотивацією досягнення успіху розуміється мотивація, спрямована на можливо
краще виконання будь-якого виду діяльності, орієнтованої на досягнення деякого результату, до якого
може бути застосований критерій успішності. Мотивація досягнення проявляється в прагненні суб'єкта
докладати зусиль і домагатися, можливо, кращих результатів в області, яку він вважає важливою.
Мотивація досягнення є відносно незалежним видом людської мотивації, від неї багато в чому залежить
подальша соціальна адаптація особистості, зокрема перехід з початкової школи на другий щабель
навчання. Кожна нова потреба викликає інтерес учнів, підтримуючи загальний мотиваційний термін
навчання на досить високому рівні. Звичайно, навчальна діяльність не повинна будуватися виключно за
схемою проектного навчання. Але при узагальненні, закріпленні, повторенні навчального матеріалу, а
головне, при обробці навичок і умінь його практичного застосування, цей метод, безумовно, належить до
числа найбільш ефективних. Уроки по методу проектів дозволяють перетворити заняття в дискусійний,
дослідницький клуб, в якому вирішуються дійсно цікаві, практично значущі і доступні учням проблеми з
урахуванням особливостей культури країни мови, що вивчається. Виконання завдань проекту часто
виходить за рамки уроку і вимагає досить багато часу, але часто ці зусилля виправдовують себе, так як
при цьому вирішується ряд важливих завдань: 1. Заняття виходять на практичні дії учнів, зачіпаючи їх
емоційну сферу, завдяки чому посилюється мотивація учнів. 2. Учні отримують можливість здійснювати
творчу роботу в рамках заданої теми, самостійно добувати необхідну інформацію не тільки з підручників, а
й з інших джерел. Вони повинні володіти інтелектуальними, творчими вміннями. 3. В ході роботи над
проектом здійснюється взаємодія учнів один з одним, з учителем, роль якого змінюється: замість
контролера він стає рівноправним партнером і консультантом. 4. У проектній роботі весь навчальний
процес орієнтований на учня. Тут, перш за все, враховують його інтереси, життєвий досвід і індивідуальні
здібності. 5. Посилюється індивідуальна і колективна відповідальність учнів за конкретну роботу в рамках
проекту, так як кожен учень, працюючи індивідуально або в мікро групах, повинен представити всій групі
результати своєї діяльності.
В основі проекту лежить проблема. Для її вирішення учням потрібно не тільки знання мови, а й
володіння достатнім обсягом різноманітних предметних знань. Також вони повинні володіти певними
інтелектуальними (робота з інформацією, її аналіз, узагальнення і висновки), творчими (вироблення ідеї,
варіантів вирішення проблеми, прогноз наслідки запропонованого рішення), комунікативними (ведення
дискусії, вміння слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку зору, викладати свою думку)
вміннями.
Технологія виконання проекту дається українською мовою, реальна ж робота учнів здійснюється
англійською мовою. Спочатку визначають, який проект буде виконуватися: індивідуальний, парний або
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груповий. Якщо проект парний або груповий, то відбувається формування мікрогруп за інтересами,
розподіл ролей завдань відповідно до рівня знань, бажаної практичної діяльністю в рамках проекту.
Існують різні типи проектів: дослідницький, інформаційний, об'єктно-орієнтовний та ін. Роль викладача
полягає у формулюванні навчальних завдань; він вказує, де можна знайти матеріал.
У творчий союз при виконанні проектів учні залучаються поступово. Для цього їм необхідно
ознайомитися з додатковою літературою по заданій темі, розробити план відповіді. Основним принципом
навчання іноземної мови за проектною методикою є особистісна орієнтація навчального процесу на
інтереси і цілі учнів. Завдання викладача полягає в тому, щоб допомогти їм засвоїти інформацію,
висловити своє ставлення до світу, подій.
Захист проекту здійснюється на одному з останніх занять по темі. Презентації проекту здійснюється,
як правило, в усній формі, при цьому враховуються: змістовна сторона виступу, вміння реагувати на
питання опонентів захисту, оформлення роботи. При розгляді оформлення береться до уваги:
1) грамотність, 2) логічність викладу матеріалу, 3) акуратність, 4) Наявність наочної, ілюстративної
частини. Форму презентації студенти обирають самі. Оцінка результатів здійснюється з точки зору рівня
креативності та індивідуального вкладу. Виходячи з логіки створення ситуації успіху, не можна оцінювати
тільки мовний матеріал і помилки. Безумовно, в роботі над проектом виникають свої складнощі, такі як
шум, великі тимчасові витрати, використання рідної мови і різний рівень мовної компетенції, але всі вони
нівелюються результативністю діяльності і позитивними змінами у всіх аспектах розвитку особистості.
Таким чином, робота над проектом дозволяє зробити наступні висновки:
1. Завдяки проекту підвищується самооцінка учнів, збагачується їх соціальний і духовний досвід,
учні долучаються до творчості, розвиваючи свою особистість.
2. Проектна робота допомагає вирішити проблему мотивації, формує і вдосконалює загальну
культуру спілкування і соціальної поведінки в цілому.
3. Проектна робота долучає учнів до практичного володіння іноземною мовою, сприяє розвитку
усно-мовленнєвих і лексичні навичок, вдосконалення умінь і навичок писемного мовлення, дозволяє
реально оцінювати свої мовні можливості.
4. Виконання проекту дозволяє підвищити успішність за рахунок узагальнення, закріплення і
повторення навчального матеріалу, організації його практичного застосування, усунення прогалин в освіті.
Необхідно прагнути до того, щоб проект: дійсно вносив вклад в цілі навчання; мав реальний сенс; був
розумним в частині вартості, доступності матеріальних засобів, що витрачається часу і прикладених
зусиль. Окремо слід сказати про координацію проектів та організації зовнішньої оцінки, оскільки добре
відомо, що найкраща імпровізація та, яка добре підготовлена. Тому, якщо вчитель вирішив
використовувати при вивченні якогось розділу, теми метод проектів, він повинен все ретельно продумати,
розробити, прорахувати. Учитель повинен чітко визначити навчальні завдання для учнів, дати
рекомендації з підбору матеріалу. Бажано спланувати всю серію уроків, на яких передбачається
використовувати метод проектів. Необхідно відстежувати діяльність учнів поетапно, оцінюючи її крок за
кроком. Зовнішня оцінка проекту як проміжна, так і підсумкова необхідна. Вона може приймати різні
форми.
В організації проектної діяльності дуже важливим моментом є структурування. Воно включає такі
етапи, як:
I етап – «мотивація»
Цей етап особливо важливий, тому що від нього залежить більшою мірою успіх подальшої роботи.
Роботу над матеріалом рекомендується починати не з підручника, а з установки на проблему, осмислення
мети, створення ситуації спілкування з викладачем.
II етап – «інформаційне забезпечення»
Завдання цього етапу-зібрати якомога більше інформації з даного питання.
III етап « первинна обробка інформації учнем»
Сприйняття будь-якого матеріалу має яскраве особистісне забарвлення. Відбувається первинний
аналіз матеріалу, виходячи з власного досвіду і наявних знань.
IV етап « обробка інформації разом з учителем»
Триває збір інформації. Учитель прагне запропонувати конкретний набір пошукових завдань.
Відбувається визначення "білих плям" в контексті, виділяється тема і підтеми, формулюються основні
думки.
V етап « додатковий збір інформації»
В процесі роботи навчаються неодмінно стикаються з проблемою "нестачі" матеріалу. З'являються
матеріали проблемного характеру. З'явилися проблеми дозволяють поглянути ще раз на об'єкт вивчення
«під кутом невирішених питань». Формується вміння зіставляти наявні знання і нову інформацію.
VI етап « осмислення, порівнювання, аналіз і корекція»
Найважливіший в роботі, тому що саме тут відбувається інтелектуальне зростання людини,
становлення особистості. Учні вчаться аналізувати, порівнювати, робити узагальнення, проводити
корекцію.
VII етап – (заключний) – «захист проекту»
Учні навчаються вдосконалюють навички публічного виступу і роботи в режимі презентації.

157
Домінантною рисою всіх проектів є їх позитивна мотивація. Це пояснюється тим, що проект є
індивідуальною роботою. Учні описують своє життя, свою сім'ю, місто, мрії, свої власні спостереження та
дослідження. Іншими словами, їм надається можливість більше розповісти світові про себе. Крім того,
проектна діяльність багатовекторна: учні збирають інформацію; малюють карти, малюнки, діаграми,
складають плани; групують тексти, використовують наочність; проводять опитування, інтерв'ю, здійснюють
дослідження, роблять записи. І нарешті, проекти дають повне відчуття чогось досягнутого, можливість
виготовляти якийсь продукт.
Література:
1. Душеина Т.В. ―Проектная методика на уроках иностранного языка‖. ИЯШ, 2003, № 5.
2. Шевченко Є. Б. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках
англійської мови / Є. Б. Шевченко // Англійська мова та література. –2005. –№24(106).
3. Теслина, О.В. Проектные формы работы на уроке английского языка. // ИЯШ. — 2002. — №3.

Зулхумор Қурбанова
(Узбекистан, Ташкент)
НЕМИС ТИЛИДА ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ КОГНИТИВ АСПЕКТИ
Мулоқот воситаси сифатида тил ҳар бир авлод билан ривожланади. Биз ота-боболаримиздан бой
луғат бойликларини оламиз ва янада ривожлантириб кейинги авлодларга узатамиз. Шу билан бирга, биз
сўз бирикмаларининг муҳим қисмини, яъни фразеологизмларни ҳам ўзлаштирамиз. Кўпинча
фразеологизмларни англамаймиз, аммо биз деярли ҳар қандай алоқа соҳасида учратамиз. Улар ѐзма ва
оғзаки равишда ишлатилади ва тилнинг қизиқарли аспектини ташкил қилади.
Ҳозирги босқичда фразеологик мажмуасини илмий ўрганишга катта эьтибор қаратилмоқда. Шундай
тадқиқотлар натижасида фразеология тилшуносликнинг алоҳида соҳаси сифатида қарор топди. Бу ҳолат
нуқтда кенг қўлланиб келинаѐтган фразеологизмларни янада чуқурроқ илмий тадқиқ этишни тақозо
қилади.
Фразеологизмни (юнонча фразадан "нутқ", инглизча идиома, франсузча лоcутион ―идиома‖) турли
йўллар билан тавсифлаш мумкин [1, 468].
Лексик нуқтаи назардан фразеологизмлар бир нечта мустақил луғат бирликларининг ва бир вақтнинг
ўзида лексик бирлик томонидан шаклланиши сифатида тавсифланади. Бунга сўз бирикмасининг
турғунлашуви дейилади.
Синтактик нуқтаи назардан, баъзи фразеологизмлар эркин синтагма хусусиятларини йўқотадилар.
Лексик бирликлар сифатида фразеологизмларнинг умумий маъноси фразеологизмларни ташкил этадиган
индивидуал сўзларнинг маънолари йиғиндисига тўғри келмайди. Ушбу фактни семантик равишда олиш
мумкин [2, 2-4].
Фразеология тил ҳодисаси сифатида лисон ва нутққа дахлдор бирликдир. Бирдан ортиқ мустақил
лексема кўринишининг бирикувидан ташкил топиб, образли маъновий табиатга эга бўлган лисоний бирлик
фразеологизм дейилади: тепа сочи тикка бўлди, сиркаси сув кўтармайди ва ҳоказо. Маълумки,
фразеологизм деганда, кўчма маъно англатадиган, ибора ѐки турғун сўз бирикмалари тушунилади.
Фразеологик бирликдан (иборадан) яхлитлигича англашиладиган маъно унинг таркибидаги сўз
компонентларига хос лексик маъноларнинг оддий йиғиндисига тенг бўлмайди, иборанинг маъноси
умумлашма маъно, махраж маъно сифатида намоѐн бўлади. Фразеология назариясига дастлаб француз
тилшуноси Ш. Балли асос солди. Замонавий тилшуносликда лингвистик соҳа сифатида фразеологиягага
катта эътибор берилади. Фразеология лексикологиянинг бир соҳаси сифатида ривожлана бошлади ва
кейинчалик 1980 ва 1990 йилларда аста-секин автоном тадқиқот йўналиши сифатида шаклланди [3, 106].
Бугунги кунга келиб фразеологизмларни кўплаб йўналишлар билан боғлиқликда ўрганишяпти, лекин
уларнинг когнитив хусусияти ҳали тўлиқ ўрганилмади. Когниция, когнитив тилшунослик тушунчалари янги
тушунчалар бўлиб уларни изоҳлаб ўтсак.
Н.Н. Болдирѐв фикрича: ―Когниция –бу маълумотларни, билимларни олиш, қайта ишлаш, эслаб
қолиш, хотирада тиклаш ва фойдаланишнинг ҳар қандай онгли ѐки онгсиз жараѐнидир. У ўзида қуйидаги
психологик жараѐнларни мужассамлаштиради:
1) дунѐни қабул қилиш;
2) кузатиш;
3) категорияларга ажратиш;
4) тафаккур;
5) нутқ;
6) тасаввур ва бошқалар [4, 23].
Когниция - бу хатти-ҳаракатни бошқариш тизими томонидан амалга ошириладиган маълумотни
ўзлаштириш. Ушбу атама лотин cогносcере сўзидан келиб чиққан ва "билиб олиш", "тажриба" ѐки
"танишиш" деган маънони англатади. Когниция одамлар ва бошқа тизимлар томонидан маълумотларга
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ишлов беришда ишлатиладиган атама. "Когниция" кўпинча кенг маънода фикрлашни англатади.
Когнициянинг энг кенг тарқалган таърифи бу идрок қилиш орқали маълумотни қайта ишлаш қобилиятидир
(биз турли сезгилар орқали оладиган стимуллар). Бу барча бизнинг дунѐмизни баҳолаш ва изоҳлашга
имкон берадиган тажриба ва бизнинг субъектив хусусиятларимиз орқали олинган билимдир. Бошқача
қилиб айтганда, билиш - бу турли манбалардан (идрок, тажриба, эътиқод...) олган маълумотни
ўзлаштириш ва қайта ишлаш ва шу билан уни билимга айлантириш қобилиятидир. Когниция,
интеллектуал ривожланиш ва тажрибанинг бир қисмини ташкил этадиган ўрганиш, эътибор, хотира, тил,
мантиқий фикрлаш, қарорларни қабул қилиш ва бошқалар каби турли хил билим жараѐнларини ўз ичига
олади.
Когнитив сўзи инглизча ―cогнизе– билмоқ, англамоқ, тушунмоқ‖ дан олинган бўлиб, бу соҳа фақат
фалсафадаги билиш назарияси билан чекланмай, балки тилни тафаккур (онг) билан боғлаб, унинг ҳосил
бўлишидаги психологик, биологик ва нейрофизиологик жиҳатларнинг ижтимоий, маданий ва лисоний
ҳодисалар билан узвий алоқасини чуқур илмий тадқиқ этади. Когнитив тилшунослик бу жиҳатдан
психолингвистика, антрополингвистика, этнолингвистика, социолингвистика каби турли соҳалар билан
боғланади.
Ш. Сафаровнинг фикрича, когнитив тилшуносликнинг вазифаси тил ѐрдамида билим олиш ва
сақлаш, тилни амалда қўллаш ҳамда узатиш, умуман, тил тизими ва таркибини инсон миясидаги инъикоси
сифатида тафаккур билан боғлаб, чуқур илмий тадқиқ этишдир.
А. Абдуазизовнинг таъкидлашича, нутқнинг ҳосил бўлиши, узатилиши, хотирада онгли сақланиши
каби мураккаб ҳодисаларнинг маркази мия нейронлари орқали амалга оширилади. Тилдаги турли
бирликларнинг шакл ва мазмунини фарқлаб, турлича тушунча, консептлар, фреймлар ѐрдамида миллиймаданий ва ижтимоий хусусиятларни ҳар бир халқ ѐки этнос учун ўзига хослигини аниқлашда фонологик
воситалар катта хизмат қилади. Инсон тили ―товушли, овозли‖ бўлиб, у мазмунни ҳосил қилишда буюк
аҳамиятга эгалигини когнитив фонетика ва фонологияда ўрганилиши сабабли уни когнитив
тилшуносликнинг асосий таркибий қисми эканлигини эътироф этиш лозим.
Инсоннинг кундалик воқеа-ҳодисаларга муносабати тилнинг когнитив назариясининг амалда
қўлланиши билан узвий боғлиқдир. Зотан, биз йиллар давомида ҳосил бўлган ҳаѐт тажрибамиз, билим ва
кўникмаларимиз асосида воқеликдаги у ѐки бу тарзда мавжуд бўлган нарса-предметлар, воқеалар,
ҳодисалар ҳақида фикрлай оламиз ва ана шунга таянган ҳолда ўзаро сўзлашув жараѐнида нутқимиз
бекаму кўстлигига эришамиз.
Маълумки, билиш фаолияти инсоннинг воқеликни бевосита сезиши, ҳис этиши билан бошланади.
Сезги идроки тафаккурда воқеликнинг ушбу парчаси рамзининг шаклланиши учун замин тайѐрлайди.
Воқелик идроки жараѐнида билиш фаолияти ижрочиси – субъекти ва ушбу фаолият объектини ўзига хос
ўзаро қарама-қаршилигига асосланган субъект-объект муносабати юзага келади. Билиш фаолиятининг
барча босқичлари худди шу муносабат асосида кечади.
Ҳозирги замон тилшунослигида когнитив йўналиш лексик-семантик сатҳдаги таҳлиллар билан
чамбарчас боғлиқ бўлиб, унга кўра тил умумий когнитив механизм бўлиши билан бирга, когнитив қурол
тарзида ахборотнинг тақдимотини, код ѐрдамида узатиш ва ўзгартириш вазифасини бажарувчи белгилар
тизими ҳамдир.
Фразеологизмларнинг когнитив хусусияти деганда биз уларни қўллаган пайтимизда ѐки эшитган
вақтимизда онгимизда нималар содир бўлиши, унинг маъносини тўғри англай олишимиздир. Когниция
орқалигина биз вазиятга мослаб фразеологизмларни танлаб айта оламиз. Шу билан бирга бирор бир
фразеологик бирликни эшитган пайтимизда ўз ўзидан маъносига тушунамиз агар бу ибора бизга олдиндан
таниш бўлмаса уни ўзимизча ментал жиҳатдан таҳминий таҳлил қиламиз.
Биз матнда ѐки оғзаки нутқда қўлланган фразеологизмларни англай олсак ва ўз ўзидан луғатсиз
маъносини тушунсак ѐки тахмин қилсак биз онгли равишда унга ѐндашган бўламиз, яъни когнициямизда
бундан олдин ушбу ибора скрипт қилинган ѐки бўлмаса идрок орқали иборани консептини очиб бера
оламиз. Бунда албатта инсон онги, руҳияти, хотираси асосий вазифани бажаради. Масалан, jmdm. den
Daumen halten – кимгадир омад тиламоқ, омадингни берсин, ўнгидан келсин [5, 21] бу иборани эшитган
пайтимиз онгимизда нималар содир бўлиши мумкин. Бу ҳам лингвокултурологик хусусиятга эга, агар уни
немис халқи инсонлари эшитадиган бўлса ўз-ўзидан улар учун тушунарли, лекин немис тилини
ўрганаѐтган бошқа халқ вакили учратса, у дарров маъносини тополмайди, албатта, луғатдан қарайди,
чунки европа халқида омад тилаш бармоқларни буккан ҳолда кафт тарафини кўрсатиб, қўллар юқорига
кўтарилади, лекин бу ўзбек халқи учун нотаниш, шунинг учун ҳам биз бу иборанинг маъносини дарров
англай олмаймиз.
Sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen- томдан тараша тушгандай, қўпол ҳаракат
қилмоқ [5, 27] бу фразеологик бирликдан оз бўлса ҳам билишимиз мумкинки, фил чинни дўконига кирса
албатта нимадир синиб кетиши мумкин, чунки у катта ҳайвон. Шу сабабдан ҳам шундай ибора пайдо
бўлган. Бу иборани матн ичидан тезда ажратиб олиш мумкин.
Яна битта мисолни курсак, die Augen sind großer als der Magen- кўзи тўймас, беш қўлини
бирваракайига оғзига тиқмоқ [5, 10]. Бу иборани тахлил қиладиган бўлсак когнитив жихатдан уни англаб
олиш осондир. Яъни кўзнинг ошқозондан катталигни кўзи очликка тенглаштирсак бўлади.
Im siebenten Himmel sein - боши кўкка етмоқ, оғзи қулоғида бўлмоқ [5, 63] бу иборани луғатсиз ҳам
идрок қилиш мумкин. Чунки еттинчи осмонда бўлмоқ деган фразеологизмни хурсанд бўлмоқ деб
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тушунамиз. Нимага айнан осмонда бўлмоқ лексикаси бу ерда қўлланганини осон тушуна оламиз, чунки
осмонга чиқиш осон иш емас, осмонга чиқишни уддалашни хурсанд бўлиш билан ифодалашимиз мумкин.
Ментал жиҳатдан бу иборани тезда анализ синтез қила оламиз, ешитган пайтимиз дарров маъносини
англай оламиз.
Ein Auge auf etwas (jmdn.) geworfen haben – кўз қулоқ бўлмоқ, бир фикрга келмоқ [5, 9] бу
фразеологизмни ментал жиҳатдан англашимиз тез бўлмаслиги мумкин, бу иборанинг маъносини тўлиқ
англаш учун луғат керак бўлади. Ўзбекча вариантида кўз билан қулоқ бўлмоқ деган эквивалентини
ишлатамиз, лекин немисча вариантда фақат кўз сўзи билан келган.
Jmdm. goldene Berge versprechen – оғзига сиққанча, қоп-қоп ваъда бермоқ [5, 14] бу иборани
сўзма-сўз таржима қиладиган бўлсак, кимгадир олтин тоғ ваъда бермоқ деган маънони англатади. Яъни
кимгадир катта ваъда бермоқ, уни амалга ошириш ѐки оширмаслиги номаълум. Ҳаѐт тажрибасидан
оладиган бўлсак, бундай ваъдаларни амалга ошириш қийин, шунинг учун амалга ошмасдан қолиш
еҳтимоли кўпроқдир.
Юқорида биз бир неча фразеологизмларни таҳлил қилдик. Агар эътибор ўиладиган бўлсак, иборани
эшитган пайтимиз аввало, ментал тасвиримизда унинг лексик синоними пайдо бўлади ѐки ўша идиоманинг
синоними, бу ҳаммаси онгимизнинг ишлаш даражасига боғлиқдипр, қанчалик идрокимиз яхши
ривожланган бўлсаб шунчалик биз тез англай оламиз ва лексика билан иборани ажрата оламиз. Когнитив
аспектни тушуниш ва англаш учун аввало, когнитив тилшуносликни тушунишимиз керак. Когнитив таҳлил
қила олишимиз учун когнитив тилшунослик методларидан фойдаланамиз. Яъни консепт, скрипт, гешталт,
ссенарий, фрейм ва бошқалар. Айниқса ўтган асрнинг 30-йилларида гешталтпсихологияси ривожланди. Бу
йўналишни ривожлантирган олимлар Лаккоф, Жонсон, Лангаккер ва Талмйлардир [6;94].
Немис тили фразеологиясида когнитив аспектни ўрганиш, уни таҳлил қилиш аллақачон бошланган,
фразеологизмларнинг когнитив хусусиятларини ўрганиш янги йўналишларидан бири бўлишига
қарамасдан. Фразеологизмларнинг когнитив хусусиятларини ўрганиш қизиқарли ва қийин
йўналишлардандир. Ибораларни ментал жиҳатдан идрок этиш ва тушуниш ҳам, инсоннинг онг даражисига
боғлиқдир, ундан ташқари лингвокултуролигия хамбу ўринда муҳим рол ўйнайди.
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филология фанлари номзоди, профессор
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НЕМИС ТИЛИГА ЧЕТ ТИЛИДАН ЎЗЛАШГАН СЎЗЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ

Биз глобаллашув ва ахборот технологиялар асрида яшамоқдамиз. Кундан кунга илм-фан ва техника
ривожланиб бормоқда ва бунинг натижасида янгидан янги технологиялар яратилмоқда. Табиийки бу
технологияларнинг номланиши ҳам турлича. Бугун биз кундалик ҳаѐтимизда ва одамлар билан мулоқотда
ушбу технологиялар номларидан фойдаланамиз. Бу пайтда эса биз албатта ўзлашма сўзларни қўллашга
мажбур бўламиз.
Маълумки, ҳар бир тилнинг луғат таркиби бойиб боришининг бир қанча йўллари мавжуд. Ана
шундай йўлларнинг бири бу бошқа тиллардан сўзлар ўзлашишидир. Бугунги кунда бу жараѐнни бошидан
ўтказмаган, фақат ички имкониятлари билан ривожланган тил мавжуд эмас. Маълум бир тилнинг ҳозирги
давр ривожида аввало бошқа давлатлар билан ижтимоий-иқтисодий, сиѐсий ва маданий алоқалар, фантехника тараққиѐти асосида бошқа бир тилга тегишли бўлган сўзлар ўзлашиши кузатилмоқда. Ҳар бир
тилниннг ўз ривожланиш тарихи мавжуд ва бу жараѐнда бошқа тиллардан сўзларнинг кириб келиши
кузатилган.
Ҳинд-европа тиллари оиласига тегишли бўлган немис тили ҳам бир қанча тарихий жараѐнларни
бошдан кечирган. Ушбу тилга бошқа тиллардан сўзлар ўзлашиши қуйида келтириладиган тарихий
жараѐнлар ва албатта немис халқи билан боғлиқ. Немис тилига кириб келган дастлабки ўзлашма сўзлар
келт тилидан ўзлашган. Чунки бугунги Германия ҳудудида уч-тўртта немис қабилалари ва Келтлар яшаган.
Қабилалар алоҳида яшашган, лекин вақти-вақти билан улар аралашиб кетган. Бунинг натижасида қадимги
герман диалектига бугунги кунда замонавий немис тилида қўлланиладиган сўзлар кириб келган. Бу
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сўзларнинг кўпчилиги қишлоқ хўжалиги соҳасига, ҳарбий соҳага ва жамият қурилиши соҳасига оид
сўзлардир. Масалан: Amt, Reich, Erbe, Held, Dorf, retten…
Қадимги Рим маданияти ва давлатчилиги асносида бир қанча соҳаларга сўзлар кириб кела
бошлаган. Айнан ўша даврларда Рим империясининг давлат тили лотин тили бўлган. Немис тили луғати
таркибини қуийдаги соҳалар бойитган: қишлоқ хўжалиги (Pflanze, ahd. pflanza, lat. planta. Wein, ahd. win,
lat. vinum u.a.), ҳарбий (Kampf, ahd. kampf, lat. campus, Wall ahd. wal, lat. vallum u.a.), қурилиш qurilish
(Fenster ahd. venester, lat. fenestra, Kammer ahd. kamera, lat. camera u.a.), савдо-сотиқ ва уй анжомлари
(Pfund, ahd. pfunt, lat. pundus, Tisch, ahd. tisc, lat. discus u.a). Лотин тилидан сўзларнинг кириб келиши
кейинчалик ҳам давом этди, чунки бу тил немис тили сўз бойлигининг ортишига бошқа тилллардан кўра
кўпроқ таъсир этган десак муболаға бўлмайди. Лотин тилидаги сўзлар сон жиҳатдан нафақат немис тили
луғати таркибида, балки Европанинг кўпгина тиллари таркибида ҳам салмоғи анчагина. Чунки кўпгина
тилшунослар Еворопанинг қатор тилларининг ―Бобо тили‖ сифатида лотин тилини эътироф этишади.
Кэйинчалик V-VII асрларга келиб Германия ҳудудида христиан динининг кенгайиши натижасида яна лотин
тилидан дин ва черков анъаналари соҳасига (Kloster lat. claustrum, opfern lat. operari u.a.) оид сўзлар
ўзлашди. Лотин тили нафақат дин соҳаси тили, балки у илм-фан, таълим ва давлат бошқаруви
соҳаларида ҳам асосий тил ҳисобланган. Бунинг натижасида ҳозирги немис адабий тилида
ишлатиладиган илм-фанга оид сўзлар кириб келган. (Schule, schreiben, Tafel, Kreide, Aula, Auditorium,
Kommentar, Abiturient u.a) Лотин тили XVIII асргача илм фан тили сифатида қолди. Бугунги кунда ҳам
илм-фандаги кўпгина атамалар лотин тилидан олинганлиги бежизга эмас.
Грек тили ҳам немис тили луғат таркибининг бойишида муҳим рол ўйнайди. Лекин грек тилидан
ўзлашган сўзлар немис тилига лотин тилидан кириб келган. Ушбу сўзлар дин, таълим илм-фан (Bibliothek,
Katheder, Kirche, Chor u.a.) соҳаларига оид сўзлардир [1: 66].
Лотин тилидан сўнг немис тили луғат таркибининг бойишига таъсир ўтказган тил бу француз
тилидир. Тарихий жараѐнларга қарасак француз тилидан ўзлашмаларнинг кириб келишини учта тарихий
даврга бўлиш мумкин. Улардан биринчиси XI-XIII асрларда бошланган. Ўша даврда Франция ўзининг
ритсарлик маданияти, адабиѐти, сарой этикет қоидалари, янги моданинг ривожланиши ва ошхона санъати
билан ўрта асрларда ўрнак бўладиган давлат бўлган. Табиийки бу ўзидан ортда қолган давлатлар
маданияти ва тилига таъсир этмасдан қолмайди. Немис тилига ҳам шу тариқа янги ўзлашмалар кириб
келган. Palast, Preis, fehlen, Abenteuer u.a. Француз тилидан ўзлашмаларнинг иккинчи даври нисбатан
кечроқ XVII-XVIII асрларда кузатилган. Бу даврга келиб Франция мутлақ монархияси Ғарбий Европада яна
етакчи давлатга айланди. Натижада бу жараѐн Франция феодал зодагонлари бошқа Ғарбий Европа
давлатларига намуна бўлишига хизмат қилди. Бошқа зодагонлар француз зодагонларининг урф-одатлари,
модаси ва этикетига тақлид қилишган, жумладан, немислар ҳам. Германия феодаллари бошқаларга
қараганда Франция таъсирида бўлган. Французлардан нима кириб келса у модав а тил бўлган. Бу давр
Германия маданиятининг ривожланишида “a la mode Zeit” деб номланган. Масалан мода соҳасига оид
(elegant, kokett u.a) ва яна ҳарбий соҳаларда (Armee, Batailon, Garnison) сўзлар ўзлашган. Француз
тилидан сўзлар ўзлашишининг учинчи даври XVIII асрнинг иккинчи ярмида кузатилди. Бу даврда
Revolution, Konstitutsion, Demokrat каби сўзлар кириб келган. Юқоридагилардан кўриниб турибдики,
немис сўз бойлиги таркибида француз тилидан ўзлашган сўзларнинг миқдори анча катта.
Лотин ва француз тилидан ташқари италян тилидан ўзлашган сўзларнинг ҳам салмоғи ҳам анчагина.
Бунга асосий сабаб XV аср ва XVI асрнинг биринчи ярмида Италияда гуманизм (феодалликка қарши
кураш) ва капитализм ривожланди. Бу эса Италияни етакчи давлатга айлантирди. Италян тилидан немис
тилига молия, ҳарбий ва санъат соҳасидаги сўзлар ўзлашган. Opera. Konzert, Bank, Soldat, Granate ва
бошқа сўзлар [2: 44].
Юқоридаги тиллардан ташқари немис тили луғат таркибида испан-португал, форс, турк, ҳинд, араб,
малай, қадимги Миср, хитой, рус тиларидан ўзлашган сўзлар учрайди [1: 70].
Ҳозирга даврга келиб Германияда яшаѐтган туркларнинг сони тобора ошиб бормоқда. Бу эса турк
тилидан ҳам сўзлар ўзлашишига олиб келмоқда. Турклардан ўзлашаѐтган сўзларнинг асосий қисмини
ошхона соҳасига оид сўзлар яъни таом номлари ташкил этмоқда. Doner, Kebap, u.a. Бу таомлар фақат
туркларга хос бўлгани учун унинг номлари немис тилида кенг қўлланилмоқда.
Қайд қилинган мисоллардан шуни англаш мумкинки, лотин тили қадимда кейинчалик француз тили
ривожланган тил ҳисобнланиб, ушбу тилдаги сўзлар бир қанча тилларга ўзлашди. Ҳозирги даврда инглиз
тилига худди шундай фикр билдиришимиз мумкин. Немис тили луғати таркибидаги инглиз тилидан кириб
келган сўзларнинг дастлабкиси ХIV-ХVII асрларда кузатилган. Бунга асосий сабаблардан бири сифатида
немис ва инглиз савдогарлари савдо алоқаларини олиб боришган. Шу сабабли фақат савдо-сотиқ
соҳасига оид сўзлар, жумладан, Boot, Flagge, Kabine ва бошқа шу каби сўзлар немис тили сўз бойлигини
бойитган. ХVIII-ХIХ асрларда Англияда капитализмнинг ривожланиши уни дунѐда етакчи давлатга
айлантирди. Инглиз тилида турли соҳаларда илм-фан ва техника соҳасида, савдо-сотиқ, саноат соҳасида,
сиѐсий соҳада, спорт соҳасида, мода ва ошхона соҳаларида сўзлар ўзлашган. Юқоридаги жараѐн бугунги
кунга келиб ҳам давом этмоқда ва инглиз тилидан сўзлар ўзлашиши кузатилмоқда. Бунга асосий сабаб эса
инглиз тили ҳозирги пайтдаги жаҳон молоқот тили ҳисобланади. Инглиз тилидан ўзлашган сўзларни биз
нафақат немис тилида балки дунѐнинг бир қанча тиллари сўзм бойлигида ҳам учратишимиз мумкин.
Хусусан ахборот технологиялари асрида телефон, компютер, интернетдан фойдаланамиз. Ҳаѐтимизни
ижтимоий тармоқларсиз тасаввур эта олмаймиз. Ушбу тармоқлардан фойдаланаѐтганимизда ҳам
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ўзлашма сўзлардан фойдаланамиз. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, инглиз тили дунѐдаги энг муҳим
тиллардан бири сифатида, спорт, кинотеатрлар, мусиқа, айниқса санъат соҳасида поп мусиқа ва моданинг
тили сифатида эътироф этилади ва ҳозирда немис тилида худди шундай соҳаларда сўзларнинг инглиз
тилидан ўзлашмоқда. Масалан “E-Mail”, “Scanner”, “Software”, “Chat”, “SMS” “downloaden” “updaten”
сингари янги ўзлашмалар ҳозирги пайтда немис тилида гапирувчилар томонидан тез-тез ва оддий
қўлланиладиган сўзларга айланиб улгурган. Бу сўзлардан ҳамма немислар ҳам фойдаланмаслиги мумкин.
Булардан фақат инглиз тилини биладиган немис ѐшлари қўллашмоқда. Германияда ҳозирда инглиз
тилини билмайдиган ѐшлар кам учрайди. Бундай сўзларнинг кириб келишига икки тилллилик ҳам сабаб
бўлмоқда.
Масалан ich habe gedownloadet ѐки geupdatet каби формалар немис тилида кўп
фойдаланилаѐтганини кўришимиз мумкин. ―downloaden‖ феълининг Duden луғатида учта асосий формаси
қуйидагича берилган: Präteritum loadete down Partizip II downgeloadet, Infinitiv updaten Präteritum updatete
Partizip II upgedatet [4: 1099]. Duden луғати бўйича гапнинг тўғри варианти “Ich habe downgeloadet” бўлиш
керак. Бунда down немис тилидаги ажраладиган олд қўшимча herunter га ge-load-et эса geladen га мос
келади. Дунѐнинг етакчи рақобатдош компаниялари ҳисобланган Apple ва Мicrosoft ўз дастуларининг
немис тилидаги вариантида юқоридаги сўзлардан турлича фойдаланилган. Microsoft дастурларида Ich
habe heruntergeladen ѐки aktualisiert каби кўринишда фойдаланилган бўлса Apple эса шунчаки олд
қўшимча herunter дан воз кечиб ўрнига laden дан фойдаланган.
Инглиз тилидан нафақат сўзлар балки баъзи бир грамматик структуралар ҳам кириб келганлигини
кузатишимиз мумкин. Бу структураларнинг кириб келишига профессионал бўлмаган инглиз тилидан немис
тилига таржималари ѐки инглиз ва Америка киноларининг яхши бўлмаган таржималари бунга асосий
сабаблардан деб кўрсатилади. Масалан йилларни айтишда in 2020 дан фойдаланилмоқда im Jahre 2020
ни ўрнига. Яна бошқа бир мисол немис тилида ѐки инглиз тилида дейиш учун немис тилида ―auf Deutsch,
auf Englisch” ѐки “im Deutschen, im Englischen” каби бирикмалардан фойдаланилади. Лекин ҳозирги
кунга келиб бу структураларнинг ўрнига “in Deutsch, in Englisch” иборалари қўлланилмоқда. Ёки бўлмаса
“in Irak, in Iran” cингари бирикмаларни учратишимиз мумкин аслида немис тилида бу бирикмалар ―im
Irak” ва “im Iran” ҳолида ишлатилади.
Бир тилдан бошқа тилга ўзлашаѐтган ҳар бир сўз ўзлашиш жароѐнида ўша тилга фонетик,
морфологик ва орфографик жиҳатлардан мослашади. Яни улар трансформация ҳамда транслитерация
қилинади. Ўзлашмалар лексик ва семантик жиҳатдан мослашув жараѐнида семантик структурасида
ўзгаришлар рўй бериши мумкин ва немис тилидаги сўз ясалиш усулларига мувофиқ равишда
ўзлашмалардан ҳам янги сўз ясаш мумкин. [3: 265] Бугун немис тилидаги “Arbeit” сўзининг ўрнига кўп
ишлатилаѐтган сўзлардан бири “Job” сўзидир. Ушбу сўз немис тилидаги сўз ясалиш тамойилларига
асосланилган ҳолда “jobben”, “Jobsucher”, “Ferienjob” cингари янги сўзлар яратилган. Яни биринчи
сўзда қўшимча қўшиш орқали янги сўз яратилган: job+en=jobben. Қолган ҳолатларда сўзга сўз қўшиш
орқали (компосита) усули билан янги сўз ясалган. Бундан ташқари E-Mail сўзига –en феъл ясовчи
қўшимчасини қўшиш орқали ҳам янги феъл ясалган (skypen, chatten).
Ўзлашмалар ўрнига тилнинг ички имкониятларидан фойдаланган ҳолда кириб келаѐтган сўзга
муқобил вариант топиш бугунги кунда айни бир соҳадаги олимлар учун муаммо бўлмоқда. Бу соҳадаги
олимлар фанда пуристлар дея номланади. Пуристлар тилнинг имкониятларидан ҳисобга олган ҳолда
ўзлашмаларга қарши курашади. Лекин пуристларнинг саъй-ҳаракатлари ҳар доим ҳам ўзини оқламайди.
Чунки улар таклиф қилган ўзлашма сўзга мос вариант сўзловчилар томонидан қабул қилинмаслиги
мумкин. Негаки, чет тилидан ўзлашган сўзнинг муқобил варианти лекцик жиҳатдан битта сўз билан эмас
иккита сўз билан берилиши мумкин бундан ташқари ўзлашаѐтган сўзга ўзлаштираѐтган тилда мос
эквивалент бўлмаслиги мумкин. Бу эса сўзловчиларга бир қанча ноқулайликлар туғдириши, жумладан
пуристлар таклиф қилган вариантда гапирган инсонни иккинчи суҳбатдоши тушунмаслиги мумкин. Албатта
илм - фан ва техника ривожланиши билан янгидан янги атамаларнинг пайдо бўлиши турган гап. Чунки
яратилган ҳар бир янги кашфиѐт янги бир ном билан аталади. Жаҳоннинг кўплаб тилларида у ўз
яратилган номи билан аталсаю, лекин ўзлаштираѐтган тил пуристлари унга ўз вариантларини таклиф
қилса, кўпчилик томонидан мақулланмаслиги табиий ҳол албатта. Шу сабабдан ҳам тил эгалари
ўзлашмаларда гапиришни маъқул кўришади. Кейин масаланинг яна бир томони пуристлар сон жиҳатдан
тилда гапирувчиларга қараганда камроқ. Уларнинг фикрини тил эгаларининг маълум бир қисмигина
қўллаб қувватлаши мумкин, қолганлари эса пуристларнинг фикрини ҳар доим оқлайверишмайди. Шу
жиҳатдан ҳам пуристлар ўзлашмаларга қарши тўлиқ кураша олмайди. Масалан инглиз тилидан ўзлашган
сўз “Computer” сўзи ўрнига “Rechner” сўзини таклиф этишган. Лекин бу сўзнинг ишлатилиш ҳолатлари кам
учрамоқда. Унинг ўрнига ҳамма билган Computer сўзи ишлатилмоқда. Бундан ташқари пуристлар қуйидаги
сўзларга мос вариантларини кўрсатишган. Масалан: Rundfunk–Radio, Fernsprecher– Telefon,
Drahtbericht–Telegramm каби. Кейинчалик булар ҳам ўзини оқламаган.
Хулоса қилиб айтганда, ўзлашмалар тилнинг луғат таркибининг бойиб боришида муҳим рол
ўйнайдиган жараѐн. Немис тилига ҳам сўзларнинг ўзлашишини юқоридаги тарихий жараѐнлар орқали
кузатиб чиқдик. Немис тили сўз бойлигининг ошишида энг муҳим рол ўйнаган тиллар даставвал, лотин
тили, кейинчалик француз тили, ҳозирги пайтда эса инглиз тилидир. Шу сабабдан бу тиллардан
ўзлашмаларнинг сони анчайин кўп.
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БЕВОСИТА ТАРЖИМА МУАММОЛАРИ
(Ғафур Ғуломнинг ―Шум бола― қиссаси асосида)

Буюк ѐзувчимиз Ғафур Ғуломнинг ѐзган ― Шум бола ―қиссаси машҳур Aлександр Aронович Наумов
(Иля Aронович Наймар) номи билан таниқли бўлган таржимон томонидан илк бор ўзбек тилидан рус
тилига таржима қилиниб нашрдан чиқарилган.Бу асарнинг рус тилига таржима қилиниши катта қизиқиш
билан китобхонлар томонидан илиқ кутиб олинди. Ёзувчи Шум бола ѐки Қоравойнинг сўзи орқали
тасвирлаган барча воқеа ва ҳодисалар 20 аср бошидаги халқнинг аянчли аҳволини ѐритишда хизмат
қилган.Қиссадаги акс этган болалар образи ва уларнинг ота-оналари эгаллаган касб ѐки ҳунарлар ўша
даврдаги ҳаѐтий образлар-қашшоқлик, етимлик,етишмовчилик каби унсурлар билан ѐритилган. Шум
боланинг саргузаштларига назар солсак болалар учун яратилган чет эл асарларидан фарқли ўлароқ
ишсизлик, ўта оғир турмуш тарзи моҳирона кўрсатиб берилган.
Тадқиқ этилаѐтган қиссада бошқа ўзбек ѐзувчиларининг асарларидаги каби ўзбек халқининг бой
маданияти,қадриятлари анъаналар,урф–одатлар,миллий ўйинларимизни англатувчи сўзлар мавжуд. Рус
миллатига мансуб бўлган таржимон албатта қийинчиликларга дуч келиши табиий. ―Шум бола― қиссасининг
русча таржимасида ҳам бир қанча ютуқ ва камчиликлар мавжуд. Оддий китобхондан фарқли ҳолда,
тилшунос бадиий асарни талқин қилар экан, таҳлилга таянади. Тилшунос учун таҳлил -бадиий асарни
тадқиқотчи сифатида ўқиш ва уқиш демакдир. Бир қарашда китобхон―Шум бола‖ қиссасини эртакка
ўхшатсада, бошқа бир томондан тақдири чилпарчин бўлган, орзу ва умидлари сатира тарзида берилган
ўспиринга дуч келади.
Александр Наумов таржимон сифатида ―Шум бола ‖қиссани ўзи таржима қила олишига ишонсада,
халқчил устоз буюк маҳорат эгаси ҳозиржавоб Ғафур Ғулом билан ҳамнафас ишлади ва таржима
жараѐнида учраган маданиятимизни бир бўлагини акс эттирувчи тил ва нутқ бирлиги бўлмиш
лингвокултуремаларни китобхонга етказиб беришга ҳаракат қилган. Қиссанинг бошланиш қисмида учраган
фақат ўзбек миллатига хос бўлган ―мулла ака‖ ибораси миллат руҳиятини акс еттириб турувчи
иборалардан биридир.Шу сабабли таржимон ўзбек тилидаги ―мулла ака‖ сўзини сақлаб қолган.
Самоварчи Асра кал деган хипчадан келган қотма эпчил йигит эди. Устида олди очиқ яктак,
оѐғида қала ковуш, зангори шоҳи қийиқ боғланган елкасига холпаранг рўмол ташлаган хушфеъл йигит
эди.Чойхўр бойваччалардан бирортаси:
- Асра!
Ёки:
- Кал!- дейиши билан
- Лаббай,мулла ака, чой, ѐки чилимми ? –деярди [1: 93].
Чайханщик– худощавый парень по прозвищу Асра-лысый, в легком халате нараспашку,
подпоясанном голубым шелковым платком, услужливо носится среди посетителей. Через плечо у него
перекинут кисейный платок в горошек, на ногах – кавуши. Стоит кому-нибудь из гостей крикнуть:
«Асра!» или «Лысый!» – он уже тут как тут: Что угодно Мулла-ака, чай или чилим? [2: 6]
Мулла ака ибораси таржимон маҳоратини кўкларга кўтарган бўлса- да яктак сўзининг таржимаси
рус миллатига хос бўлган оддий бир халатга айланиб қолган. Яктак энг оддий ва енгил сурп матодан
ишланиб Ўрта Осиѐнинг иссиқ иқлимидан асосан эркакларни ҳимоя қилган,бироқ халат бизнинг Ўрта Осиѐ
иқлимидан кескин фарқ қилувчи совуқроқ иқлимдаяшовчи ҳам эркак ҳам аѐллар мўлжалланган кийим
бўлиб танани елвизакдан ҳимоя қилиш учун кийилган. Александр Наумов сеқуѐш Ўзбекистонимизда яшаб
миллатимизни, урф-одатларимизни, анъаналаримизни, маданиятимизни ўрганган,бироқ таржимон
сифатида иасаланинг бу жиҳатини эътиборсиз қолдирган. Дунѐни илм-у ҳикмат билан забт этган
бобокалонларимиз Абу Али ибн Сино, Беруний, соҳибқирон Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Жалолиддин
Мангубердиларнинг суратлари ўша пайтда ҳам худди ҳозирдаги каби тўн ѐки чопон кийдирилган ҳолда акс
эттирилган.
Немис тилида эса:Der Kellner,ein schmächtiger Mann namens Asra,war sehr Geschickt und freundlich.
Sein Spitzname war “der Kahlköpfige“.Er trug einforne offenes Männerhemd –Jaktak –mit einem Gürtel aus
grünem Seidenstoff,an den Füßen Gummigaloschen,und über seiner Schulter lag ein Mulltuch. Diensteifrig lief er
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zwischen den Kunden hin und her.Wenn einer der reichen Gäste:“Asra !” oder “Du,Kahlköpfiger!” rief,war er
sofort zur Stelle.“Was wünschen Sie,Mullah aka Tee oder Wasserpfeife ?”,war immer seine erste Frage[3:7].
ТаржимонларОйбек Остонов ва Азамат Азизовларнинг қиссанинг олмон тилига таржима қилинган
вариантидаги Яктак сўзининг тўғридан ─ тўғри берилиб қисса якунида изоҳланиши жумладан:
―Jaktak – Traditionelles Männerhemd ohne Kragen.Vorne ist es offen,und es besteht meist aus
Baumwollstoff„ [3: 215]
―Mulah Aka:Höffliche Anrede für Ältere oder Kunden― [3: 216] дея изоҳланиши миллатимиз томонидан
асрлар оша эъзозланиб келаѐтганмиллий меросимизни ва маданиятимизни Европа аҳлига таништира
олган десак муболаға бўлмайди.
―Aсра кал бизни қувлар эди,қўлига тушсак урарди‖ [1: 94] гапини таржимон ―бетини қаттиқ қилиб,
шафқатсизларча―фраземаси тарзида таржима қилган. Асра-лысый кидается на нас, делая свирепое
лицо. Кто попадется, и впрямь получит изрядную порцию тумаков.“Изрядную порцию
тумаков“ [2: 6] ибораси рус тилида─‖аямай муштлаб урарди‖дея таржима қилинган.
Таржимада ―Изрядную порцию тумаков ―ибораси рус тилида - аямай муштлаб урарди иборасига
тўғри келсада ―қўлига тушсак урарди” дея ўзбек тилида берилган асл нусхадаги вариантдан қатъиян фарқ
қилиб аямай калтаклаш маъносида ишлатилган.Бу гапнинг таржимасини рус тилида енгилроқ қилиб
―клише, чтобы напугать” яъни ―қўрқитиш учун чертарди― деб берилганда тўғрироқ бўларди.
Китобхон таржима асарни ўқир экан унинг кўз олдида ҳазил учун болани шафқатсизларча
калтаклаѐтган ўзбек миллатига мансуб шахс гавдаланади.Бу таржима жараѐнида эса миллат руҳи акс
этган ―Каттага ҳурматда бўл, кичикка иззатда‖- дея ишлатиладиган ҳикматли сўзлар ўз ифодасини
йўқотган.
―Етти пуштидан тортиб астар ─аврасини ағдариб сўкаверар эди‖ [1: 94] ибораси рус тилида ўз
эквивалентида берилган. Бунда таржимон ― клянет до седьмого колена, разносит в пух и прах!― [2: 6]
худди ўзбек ѐзувчиси каби икки иборани бир вақтда кетма- кетликда ишлатган. Ўзбек тилидаги
ибораларнинг рус тилидаги ибораларга шаклан ва маъно жиҳатдан бир бири билан мувофиқ келиши
қиссада кўп бора учрайди.Бундай ибораларда миллий колорит турлича бўлганлиги сабаб ҳар иккала тил
иборалари маъно жиҳатдан бир бирига ўхшаш бўлса ҳам уларнинг таркибидаги сўзлар ҳар хил. Иборани
муқобил вариант билан бериш таржима назариясининг асосларидан бири ҳисобланади.
─ Карим-джинни тоже ругается без умолку. Этому уже все равно – аллах ли, пророк, ходжи, ишан,
казий, – он клянет всех подряд, клянет до седьмого колена, разносит в пух и прах [2: 6].
Карим жинни сўккани-сўккан эди.Унга на худа на пайғамбар, на Шоҳидоят ҳожию Орифхўжа эшон
ва Олим қози-ю Шарифжон дума, бари бир сўкаверар эди.Етти пуштидан тортиб астар-аврасини
ағдариб сўкаверар эди [1: 95].
Бу қисмда ўзбек тилида мавжуд бўлган ибора рус тилида ҳам айни ўшандай асл ибора тарзида
берилган.Немис тилида ҳам бу ибора таржимон томонидан қуйидагича таржима қилинган.
Er beschimpfte jeden hintereinander ohne Punkt und Komma und beleidigt dessen sieben Vorfahren aufs
Übelste [3: 7].
Ҳар иккала таржима муқобил вариантда берилган бўлсада ибора таркибидаги сўзлар таржимаси ҳар
хил.
Қиссанинг давоми саргузашт тарзида давом этсада Шум боланинг содда ва ақлли фикрлари,
айниқса жиннилар ҳақидаги кулгили ҳолатларни ҳикоя қилиб уларнинг фожеали тақдири тафсилотларини
ҳам айтиб ўтади. Аслиятдаги муқобилликни таъминлаш учун таржимон ўзининг билиш илмига асосланиб
матнни бир неча бор кенгайтирган.Шум боланинг хаѐлига аммасиникига бориш фикри таржимада
берилганидек кимнингдир ѐрдамида эмас аксинча тўсатдан келади.
―Уйлаб уйлаб топдим.Саъвонда битта аммам бор.Шуникига бораман.‖ дея аммасиникига йўл
олади.
За дувалом, во дворе, шла обычная жизнь, слышались спокойные голоса. Какая-то девчонка
крикнула:«Ой, тетя!»И тут меня осенило: тетка на Сагбане! Как я об этом сразу не подумал! [2: 8]
Бу хатбоши қиссанинг асл нусхасида берилмаган бўлсада,бироқ таржимон персонажни кўпроқ
гапиртиришга ҳаракат қилган. Ўзбек тилида бу тардима қуйидагича берилган булиши керак эди:‖Девор
ортида тинчгина ҳаѐт ҳукм сурар, сокин овозлар эшитилар эди.Кичкина қизча:─ Амма! -дея
қичқирди.Тўсатдан ѐдимга тушди, Соғбондаги аммам! Нега олдинроқ хаѐлимга келмади-a.”
Немис тилидаги вариантда эса ―Nach längerem Nachdenken kam mir plötzlich ein Gedanke.In Sawon
lebte meine Tante. Ich beschloss,bei ihr unterzukommen,den sowohl sie als auch ihr Mann mochten mich
sehr― [3: 18] - дея тўғри таржима қилинган.
Қиссанинг асл нусхасида хўрозга бунчалик таъриф берилмаган бўлса ҳам юқорида айтиб
ўтганимиздекаслиятдаги муқобилликни таъминлаш учун таржимон ўзининг билиш илмига асосланиб
матнни яна бир бор кенгайтирганва китобхонларга қиссани тўғри талқин қилиб бера олган десак муболаға
бўлмайди.
“Обыкновенный петух, но такой огромный и толстый, что на нем можно прокатиться верхом, с
фиолетово-зеленой спиной, черными боками и багровым гребешком, похожим на язык пламени” [2: 9].
Ўзбек тилида эса: ―Оддийгина хўроз бўлса ҳам шунчалар катта ва семизки,қора қирралари ва
оловнни тилига ўхшаш бинафшаранг тароғи,бинафшаранг – яшил елкасига ўтириб сайр қилиш
мумкин.”дея берилган бўлар эди.
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Aдибнинг серқирра ва сермаҳсул ижоди намунасига назар солар эканмиз ҳеч кимникига ўхшамаган
қалам соҳиби яратган ҳажвий воқеаларнинг кетма-кет келишига гувоҳ бўламиз.
Aсарда ―Шум бола―, ―Муҳтарам Эшон‖нинг уйидан қувилгангандан сўнг ҳовлидан кетиши жараѐнида
ўғирланган ола танача эгасининг дарвозаси олдида ўзига келиши ҳақида ҳеч нарса айтилмаган бўлсада
яна таржимон таъсирчанликни ошириш мақсадида оддийгина фарзеологик ибора, бирлашма ѐки
чатишмадан фойдаланмай балки янгилик олиб кирган:Мало того, я лишился рая! А он был уже у меня в
руках. Правда, моя нынешняя жизнь в обители мало напоминал райскую, зато в будущем райское
блаженство было мне наверняка обеспечено! И что теперь? Снова скитаться по дорогам? Небо –
высоко, земля – тверда, куда идти – неизвестно. Я стал каяться, называть себя бестолковым дурнем,
бесприютным бродягой, что катится по свету без цели, как шарик ртути на покатом полу. Был бы я
чуть поумнее да посдержанней, не озорничал бы зря – и жил бы себе, горя не зная. А теперь? Впрочем,
что толку каяться, прошлого не вернешь… [2: 83]
Ўзбек тилида бу парча қуйидагича берилган бўлар эди:Жаннатдай жойимдан айрилдим!Ҳаммаси
қўлимда эди, эсиз.Тўғри аввалги ҳаѐтим жаннатга ўхшамас эди лекин келажакда бирор натижага
эришган бўлар эдим.Энди нима бўлади.Яна йўлларда дарбадар кезаманми?Осмон олис,ер қаттиққаѐққа боришни ҳам билмайман. Мен ўзимни аҳмоқ бепарво, мақсадсиз тентираб юрадиган дайдига
ўхшатдим.Бир оз ақлимни ишлатганимда,шумлик қилмаганимда эди, ғам қайғусиз яшаб юрган
бўлардим. Энди-чи?
Aсарни таққослаш жараѐнидан келиб чиқиб шуни айтиш жоизки Aлександр Наумов ўз таржимасида
нафақат автор ижодини балки шу асар қаҳрамони яшаган давр,ўлканинг тарихи ва урф - одатлари, бундан
ташқари умумий тарихимиз, маданиятимиз ва миллатимизни жуда яхши ўрганган бўлсада таржима
жараѐнида кўп хатоликларга йўл қўйган.
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Наталія Попова
(Харків, Україна)
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
Сучасні умови глобалізації та інтернаціоналізації освіти визначають потребу у фахівцях, які
спроможні застосовувати іноземну мову для подальшого розвитку власного світогляду та підтримання
рівня професійних знань на рівні сучасних світових досягнень у галузі. Сучасний дидактичний погляд на
викладання іноземної мови передбачає формування іншомовної комунікативної компетенції відповідно до
отримуваного рівня освіти.
Як відомо, нині професійний відбір включає й іншомовну професійну складову, а комунікативна
компетенція випускників вищого закладу освіти передбачає, зокрема, міжкультурну іншомовну
компетенцію, яка дозволяє майбутньому фахівцеві отримувати, аналізувати та передавати інформацію,
одержану за допомогою іноземної мови, з метою спілкування.
Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у немовному вищому закладі
освіти відповідає профілю підготовки у даному виші. Що стосується розвитку навичок читання іншомовної
літератури, то в минуле пішли методи граматико-перекладного методу, які замінило досягнення мети
комунікативної компетенції, достатньої для спілкування в професійній галузі.
Метою цієї роботи є з‘ясувати особливості процесу навчання читання впродовж курсу англійської
мови професійного спрямування для досягнення навчальних цілей у вищій школі.
Читання розглядають як індивідуальний процес, що відбувається на основі різних стратегій і технік
(Г.В. Барабанова, Л.А. Онуфрієва, Л.В. Денисюк, Н.Р. Данілова, Є.А. Кулькіна, W. Grabe, M. Gilmour,
S. Marshal, P. Strevens, Ch. Brumfit, H. Clark та ін.). Дослідники відзначають, що читання як вид мовленнєвої
діяльності ґрунтується як на візуальних даних (інформація, яка міститься в тексті), так і на власному
досвіді (наявні базові знання з теми та загальні уявлення про світ), що разом і становлять основу
активного опрацювання і відтворення змісту тексту.
Читання в університеті набуває центральної ролі як частина власне самого підходу до навчання. Для
студентів дуже важливо навчитися самостійно та ефективно читати, щоб засвоїти значну частку
університетського курсу. Щоб достатньо розвинути навички читання, слід опанувати так зване активне, а
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не пасивне читання, щоб бути в змозі скласти точне розуміння того, що читають та визначати мету і
скласти своє ставлення до прочитаного.
Навчання в університеті передбачає обмежений аудиторний час, але відносно багато часу на
самостійну роботу. Саме на це може бути розраховане навчання навичкам читання у виші. Контактні
заняття викладач застосовує для презентації алгоритму читання, адекватному для студентів, з
урахуванням їх навчальної мети, а на самостійну роботу відводяться заняття з практики навичок читання.
Читання допомагає студентам покращити розуміння іноземної мови і культури (в широкому сенсі),
дозволяє практикуватися, щоб навчитися розуміти тексти з широким лексичним складом, а також створити
свій словниковий запас. Практично спрямованими завданнями є визначення та оцінювання думки автора
тексту. Текстами можуть слугувати дидактично опрацьовані статті, протоколи, повідомлення, об‘яви,
резюме, огляди, комюніке тощо.
Велике значення, як свідчать методисти, має розвиток уміння активно читати автентичні тексти зі
спеціальності на такому рівні, щоб розуміти їх зміст, відповідати на запитання, обговорювати,
узагальнювати, ставити запитання, тощо. Процес оволодіння цими вмінням починається з навчання
алгоритму читання та видам читання, які актуальні для студентів.
Ураховуючи викладене, можна визначити читання як важливу складову вивчення іноземної мови
професійного спрямування та приділяти достатнє місце цьому виду мовленнєвої діяльності на кожному
занятті з англійської мови.
Однією з центральних проблем є добір адекватних текстів і досягнення чіткої організації роботи з
текстами, які цікавлять студентів і пов‘язані з профільними дисциплінами та розширюють знання з
предмету, що вивчається.
Це підвищує мотивацію навчання і додає змісту самому читанню як виду мовленнєвої діяльності.
При навчанні активному читанню слід навчити студентів аналізувати прочитане, наприклад за
допомогою системи вправ до і після читання (Г.В. Барабанова, Ch. Brumfit, Є.А. Кулькіна, Н.К. Скляренко
та ін.).
Кожне заняття має підготовче завдання, текст читання та два завдання, щоб перевірити розуміння
та практикувати різноманітні навички читання. Можна розглянути підготовчі вправи до читання тексту,
присвяченого науковій конференції. Студентам рекомендують перед читанням тексту підготуватися (Before
reading. Do the preparation task first. Then read the text and tips and do the exercises). Цю роботу можна
виконати за допомогою, наприклад, таких завдань: Preparation task. Match the words with the given
definitions. Match the definitions with the suggested vocabulary.
Наступним кроком є завдання прочитати власне текст (Read the programme of a conference.)
Після читання тексту виконуються такі завдання: Are the sentences true or false? Complete the
sentences with the relevant word. Complete the sentences with words from the box.
На завершення проводиться обговорення (Discussion Which of the conference sessions would you
attend? Why?).
Також можна розглянути пропоновані завдання за тематикою роботи зі словником, зокрема щодо
розуміння визначення термінів.
Читання тексту, присвяченого словниковій статті, можна опрацьовувати за тією ж схемою: Read a
text which is an extract from the encyclopedia entry. It relates to The Joint Communiqué on the Establishment of
Diplomatic Relations. Practise your reading skills.
Прочитайте визначення терміна ―formal”.
Formal: an official announcement about a usually very important piece of news.
Завдання, які треба зробити до читання, включають таке:
Before reading. Do the preparation task first. Then read the text and do the exercises. Preparation task.
Match the definitions with the vocabulary.
Наступний крок включає такі завдання, як: 1. Match the paragraphs with the best paragraph headings.
One heading is not needed.
2. Are the sentences true, false or not mentioned?
Після проведеної роботи з виконання завдань, можна обговорити прочитане. (Discussion. What
famous Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations have you read recently?)
Для опанування іноземною мовою, особливо в умовах поза іншомовним середовищем, читання є
одним із головних умінь і підґрунтям для подальшого розвитку інших видів мовленнєвої діяльності
(говоріння, письмо). Слід відзначити, що у дидактиці розглядають тексти для читання як важливе джерело
вивчення мови (Г.В. Барабанова, Є.А. Кулькіна, Н.К. Скляренко Л.А. Онуфрієва, Л.В. Денисюк,
Н.Р. Данілова, M. Gilmour, S. Marshal, P. Strevens, Ch. Brumfit).
Сприяють широкому застосуванню текстів для читання такі чинники, як досяжна за сучасних умов
автентичність, доступність професійних друкованих та електронних джерел, легко здійснювана адаптація
до цілей навчання та ін.
У методичній літературі визначено, що процес читання іноземною мовою відбувається одночасно на
декількох рівнях: 1) візуально: на графічному та фонемному; 2) впізнання слів; 3) синтаксичному;
4) семантичному, оскільки текст співвідноситься з наявним досвідом щодо теми прочитаного матеріалу.
Отож, розширення словника є однією з основних стратегій вдосконалення навичок читання (M. Lutjeharms),
вправою для повторення і закріплення мовленнєвого матеріалу, формуванню навичок декодування у
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процесі читання, а також на рівні змісту тексту, ключових слів, структури тексту, знаходження інформації
тощо [9].
Перспективним для розвитку формування знань і вмінь студентів у процесі навчання читання на
заняттях з англійської мови є також і засоби наочності, які розширяють тему прочитаного і залучають інші
види мовленнєвої активності. Для іншомовної діяльності як способу спілкування важливо створити
позитивну мотивацію. Це є одним із найважливіших психологічних чинників, що впливають на успіх у
вивченні іноземної мови, що є основним в організації в університеті навчання студентів професійній
іноземній мові.
Теоретичні аспекти навчання читання англійською мовою на університетському рівні обґрунтовують
вибір видів читання та характер текстів для читання англійською мовою у вищій школі.
Відповідно до парадигми, спрямованої на досягнення компетентності в навчанні, дидактично
переосмислена сутність навчального матеріалу щодо доцільності матеріалу, доступності, відповідності
комунікативним потребам студентів, достатності для забезпечення їхніх іншомовних комунікативних
намірів.
Для дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» важливим є визначення значущих для
студентів зв‘язків навчального матеріалу із потребами практики та сферою використання в реальних
умовах професійного спілкування. Дидактично доцільна система вправ і завдань до запропонованих
текстів для читання визначається метою ефективно активізувати мовний матеріал у різних видах
мовленнєвої діяльності. Таким чином, читання повинне спрацювати на підвищення вмотивованості
навчальних дій та ефективнішому засвоєнню іншомовного матеріалу, пов‘язаного з професійним
спілкуванням іноземною мовою.
Вивчення іноземної мови у немовному університеті передбачає досягнення рівня компетенції
застосування її як засобу міжкультурного спілкування для досягнення освітніх, самоосвітніх та професійних
цілей.
Приділивши достатню увагу засвоєнню навичок володіння іноземною мовою, студенти немовних
вищих навчальних закладів можуть застосовувати англійську мову, щоб отримувати потрібну нову
інформацію, знайдену в іншомовних джерелах, спілкуватися з іноземними фахівцями, підвищувати свій
професійного рівня тощо.
Іноземна мова повинна допомагати оволодівати обраною спеціальністю, розширяти світогляд
студента через безпосереднє використання іноземних джерел, сприяти поглибленню знань. Навчившись
активному читанню, студенти здатні мислити проблемно, схоплювати ціле і виявляти суперечливі
взаємозв‘язки прочитаного, правильно оцінювати ситуацію і знаходити правильні рішення. Так, навчання
іншомовному читанню розвиває мислення, інтелектуальні та професійні властивості. Отже, іноземна мова
у внз тісно пов‘язана з іншими дисциплінами професійного кола, і курс навчання іноземної мови
спрямований на комплексну підготовку фахівців у даному вищому навчальному закладі освіти.
Вивчення іноземної мови позитивно впливає на розвиток пам‘яті, уваги, мислення, уяви, стимулює
загальні мовленнєві здібності, позитивно впливає на світогляд та рівень професійних знань. В університеті
слід також наголосити на пізнавальній цінності вивчення іноземної мови, що проявляється у професійному
рівні знань і застосування їх в обраній сфері через спілкування іноземною мовою.
Для реалізації мети досягти рівня компетентності в іншомовній мовленнєвій діяльності на кожному
занятті визнаяаються конкретні практичні цілі, спрямовані на формування мовленнєвих навичок та вмінь.
Як було вказано вище, комунікативна спрямованість освітньої парадигми визначає комунікативний
характер вправ. Комунікативна атмосфера повинна бути на кожному занятті, починаючи з його початку і
закінчуючи підсумком заняття, коли викладач оцінює комунікативну діяльність студентів.
Отже, читання є самостійним видом мовленнєвої діяльності, який включає сприйняття та розуміння
інформації, закодованої графічними символами. Втім, читання взаємопов‘язане як із розвитком навичок в
інших видах іншомовної мовленнєвої діяльності, так і виступає інтегровано з предметами професійної
спрямованості, які і становлять критерій відбору інформативно та змістовно ефективних текстів для
читання англійською мовою професійного спрямування у виші.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
Valentyna Opanasiuk, Oksana Gladchenko, Olena Dubodielova
(Sumy, Ukraine)
INNOVATIONS IN CULTURAL INDUSTRIES
Innovation is an integral part of the creative process in a cultural sphere. Innovations in the cultural sphere
give impetus to innovations in many other spheres of activity directly contributing to the development of design,
fashion, publishing, computer games and indirectly forming the behavioural models of consumers in the sphere of
work, leisure and entertainment.
Cultural sphere is crucially dependent on a human factor because a creator or a group of creators is a
generator of innovations in culture. In this regard the important role belongs to the development of human
capacity through education and generation of relevant societies aimed at innovations.
Innovations in culture stimulate the market success of cultural products and services. Cultural innovations
create the conditions for the formation, promotion and sale of cultural products and services in market conditions,
in particular within creative industries.
Innovations in contemporary culture are a relevant problem for scientific study. This problem was
sufficiently broad and therefore it should be based on theoretical analysis. There are many definitions of the term
―innovation‖ most of which can generally be applied to one or other artistic sphere. In the most general sense
cultural innovations should be interpreted as the antithesis to tradition.
We focus on innovative technologies as they have ever existed in culture since it was born at the beginning
of human history. At the same time first of all it should be claimed about those innovations which actually crossed
out the traditional development of culture since its inception, led to the emergence of fundamentally new
concepts, styles and trends. The example of such innovative know-how can be the digitizing of design that now
allows the artist to create his own work in computer programs with the help of a special brush and tablet. In the
old days the invention of paper was such an innovative technology.
The purpose of this study is to justify the assumption that innovative technologies are the basis of
innovation in culture as they promote the development of culture in a society as a whole.
The realization of the set purpose involves the solution of the following tasks:
– define the essence of innovation;
– identify the role of innovations in culture;
– find the link between innovations and cultural technologies.
Depending on the object and the subject of research several approaches to the consideration of innovation
are presented in the academic literature:
– as a system (J. Schumpeter, M. Lapin, L. Woldachek, etc.);
– as a process (B. Tweiss, B. Santo, T. Bryan, S. Valdaitsev);
– as changes (L. Morr, F. Valenta, Y. Yakovets, etc.);
– as a result (R. Futhudimov, S. Ilyashenko, I. Balabanov, etc.);
– as an object (V. Medinsky, E. Utkin, etc.);
– as an idea (X. Barnet, G. Zaltman, L. Fedulova, etc.) [4, p. 455].
The word and term ―innovation‖ appeared in French language in the 13 century and in English this term
arose in the 16 century where it signified something new in linguistics and jurisprudence [5, p. 14].
An Austrian economist J. Schumpeter introduced the concept of innovation into the scientific sense for the
first time. In the research ―The theory of economic development‖ he gave the following definition for this
phenomenon: ―Processes of scientific and technological change for the purpose of creation and the use of new
types of consumer goods, production and vehicles, new markets and forms of industrial organization‖ [9, p. 114].
Many scientists have considered innovations primarily in the context of economic development and the
qualitative improvement of the state of production forces, which goes beyond the limits of this study. At the same
time the cultural context of innovation could be quite interesting. So D. Gvishiani determines that ―innovation is a
complex process creation, dissemination of a new practical tool (innovation) for a new (improved) social need, at
the same time it is a process of combining changes in a social environment where its life cycle is
located‖ [2, p. 65]. A public need here may also include a cultural and artistic demand for innovation. Regarding
the innovation cycle this concept is borrowed from the sphere of production and management (from new product
development to its realization) but it can be fully applied to culture.
In accordance to the article 1 of the Act of Ukraine ―On innovative activity‖ dated July 4, 2002 (as
amended), ―ininnovations are newly created (used) or improved competitive technologies, products or services as
well as organizational and technical solutions of a productive, administrative, commercial or other nature which
significantly improve the structure and quality of production and/or social sphere‖ [6]. As we can see there is not a
single word about the cultural and artistic sphere in this Act.
Understanding of significant innovations in culture was initiated by the American scientist P. Drucker who
believed that ―innovation culture is a complex that used and comprehensively mastered innovation in various
fields of innovation activity, in production, in the innovative system of dynamic unity of old, modern and new‖ [3].
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Developing the concept of innovative culture, V. Balabanov understands innovation as ―a special form
(variety) of human culture which is a new historical reality, this reality appears as a consequence of society
aspiration to self-renewal. Innovative culture is a precondition for qualitative changes in human lives, now it can
claim to be the most important socio-psychological factor of social development‖ [1, p. 77]. This definition contains
the important messages for us, in particular, the desire of a person and society for spiritual self-renewal is taken
into account, without which innovation cannot exist, and emphasized the qualitative nature of the changes caused
by innovative development. Consequently quantitative changes created by tradition turn into qualitative changes
caused by innovations.
Innovation in culture can be seen as a result of the creative process and the process of innovations as a
whole. At the same time considering an innovation as a process allows the idea to be passed to someone else
after its implementation in this of that direction. Considering an innovation as a result of the creative activity
directly links this innovation to culture. As is known, each element of culture goes from an idea to its realization.
The first stage of development requires the creation or selection of special technologies, new techniques, tools or
mechanisms. Claiming about the interaction of innovation and tradition in culture, let us name several features.
Firstly, any tradition is a future innovation, any innovation is a potential future tradition. Secondly, the innovations
and traditions in culture complement each other.
Turning to the consideration of innovative technologies in culture, we must turn to M. Epshtein, who studies
culture not only as a practical addition to the cultural sciences, an attempt to realize the transformative potential of
humanitarian thinking, but also as design of new forms of action in culture, new communication techniques and
cognition, new models of perception and creativity [10, p. 615]. Summarizing this concept, it can be noted that
innovative technologies in the field of culture can be studied precisely within the framework of cultural studies,
which is essentially a set of technologies based on the achievements of cultural studies as a science of culture.
So after the investigating of innovations in the cultural field the conclusions are as follows:
1. The concept of innovation for culture is essentially an introduced phenomenon since it has been
borrowed from the technical and economic sphere. At the same time if the term ―innovation‖ is itself the culture
then it must presuppose the formation of some new product. And it may not necessarily be a fundamentally new
product but one that is based on the creative thinking of previous generations but is significantly different from
their experience.
2. The role of innovation in culture can be expressed through bringing something new to the traditional. It
can be argued about the violation of established stereotypes, artistic techniques, artistic language and methods
and the change of usual traditions. At the same time it may be paradoxical for innovation to return to those
cultural layers that preceded these usual traditions. Therefore innovations in culture are dramatically different
from other innovations.
3. Innovative technologies in culture should be studied in the context of culture as a set of technologies
within cultural studies. Innovative technologies in culture are characterized by extremely powerful creative basis.
It can be claimed that a new innovative product is indeed a cultural innovation.
In general there are many perspective directions for investigations of innovations and technologies in
culture, given the very wide range of issues in this field that have not yet been comprehensively studied. In any
case every scientist who is interested in the relationship between traditional and innovative in culture can find his
own perspective aspect for research and the topic of innovation and technology in culture will be far from
comprehensive.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Государственное высшее учебное заведение
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество исторического факультета «Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 марта 2020 г. проводится ХХV Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших растений.
2. Структурная ботаника и биохимия растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение, биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного служащего на современном этапе
развития общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социально-экологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина труда.
5. Проблемы экологического воспитания молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
3. История науки и техники.
4. Этнография.
5. Устная история.
6. История стран СНГ.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Дифференциальные и интегральные уравнения.
2. Перспективы систем информатики.
3. Теория вероятностей и математическая статистика.
4. Прикладная математика.
5. Математическое моделирование.
VII. ИСКУССТВО
1. Музыкальное искусство.
2. Искусство танца.
3. Театральное искусство.
4. Фото и киноискусство.
5. Искусство дизайна.
XIX. ПЕДАГОГИКА
1. Дистанционное образование в высшей школе.
2. Проблемы подготовки специалистов.
3. Методические основы воспитательного процесса.
4. Стратегические направления реформирования системы образования.
5. Современные методы преподавания.
6. Социальная педагогика.

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

размещать

доклады

на

Web-странице

по

адресу:

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно
будет
скачать
в
PDF-формате
на
главной
странице
конференции
по
адресу:
http://conferences.neasmo.org.ua/.
Рабочие языки конференции – украинский, польський, русский, английский французский,
белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский,
молдавский, туркменский.
Последний срок подачи материалов – 30 марта 2020 г. (включительно).
Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет:
Оргвзнос - 10 USD США или 10 ЕВРО (перевод в рублях – 500 рублей). (в оргвзнос входит оплата за
размещение на сайте, верстка макета, редактирование текстов).
Объем статьи – не более 7 страниц. Скачать сборник можно будет через неделю на главной странице
конференции.
Для участников стран Европы и Азии (за исключением Украины) средства перечисляются
следующим образом:
ВНИМАНИЕ!!! В Украине роботают только такие системы перевода.
1. СПОСОБ ПЕРЕВОДА
Или почтовым переводом на Ф.И.О.: Бобровник Юрий Викторович, 08401, Украина, Киевская обл,
г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Сухомлинского, 34, к. 908. РЕКОМЕНДУЕМ почтовым переводом!
2.
ПриватБанк
Получатель платежа
Организация банка

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

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

(BOBROVNIK

JURIY

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

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD в
виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.03.2020 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58:
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение: «Вашу
статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите об
этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 березня 2020 р. проводиться ХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний моніторинг.
7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку
суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.
5. Усна історія.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.
VII. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.
XIX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.

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