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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Аліна Будакова, Надія Кабиш
(Ніжин, с. Бубнівська Слобідка, Україна)
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей, що робить украй
актуальною проблему зміни ставлення людства до природи. Цій меті служить екологічне виховання.
Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів
екологічної культури. Екологічна проблема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на
природу, в свідомо, цілеспрямовано, планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така взаємодія може бути
здійснена при наявності в кожній людині достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості,
формування яких починається з раннього дитинства і продовжується все життя. Проблеми
природокористування постають сьогодні перед громадськими діячами, письменниками, економістами,
істориками, педагогами та ін. Власне, стає зрозумілим, що сфера природокористування повинна служити
об'єктом пильної уваги кожної людини. Лише за такої умови можна вивільнити раціональні, гуманістичні
принципи, які сприяють розв'язку екологічних проблем.
Важливо сьогодні, щоб усі - дорослі та діти - стали на шлях співпраці з природою. Реалії
сьогоднішнього дня доводять, що стан природного і соціального середовища став похідним від діяльності
людини і, отже, цілком безпосередньо залежить відтепер від рівня культури людей і міри їхньої моральності.
Виходячи з нинішньої кризової екологічної ситуації, найголовнішим завданням сучасної епохи вважають
формування в першу чергу нової екологічної свідомості — бережливого ставлення до навколишнього
природного середовища. Надзвичайно важливим і актуальним як для термінових практичних дій, так і для
планування на тривалу перспективу, є вирішення проблеми ефективного захисту навколишньої природи від
забруднення техногенними розсіюваними й не утилізованими відходами та раціональне використання
природних ресурсів для оптимального задоволення обгрунтованих потреб людського суспільства.
Проблему формування світогляду доцільно змістити в реальну площину екологічного виховання, з'ясування
змісту поведінки людини у природному середовищі та її стратегії виживання, оскільки саме так
формулюється найактуальніша проблема сучасності – стратегія виживання людства. А це завдання, як
відомо, є прерогативою сучасної екології, яка поміж усіх дисциплін має найвідповіднішу для цього
методологію, концептуальні основи та систему робочих методів [2]. Екологічне виховання є частиною
екологічної освіти (крім навчання і розвитку), адже «виховувати» не означає говорити. Виховувати – це учити
робити. Дошкільна екологічна освіта має бути спрямована на прищеплення любові до Вітчизни та рідного
краю, пізнання понять життя і смерті, формування навичок бережливого ставлення до навколишньої живої
та неживої природи, прагнення зберегти рослинний і тваринний світ, зробити кращим навколишнє природне
середовище.
Шкільна екологічна освіта повинна мати на меті вивчення основ загальної екології, раціонального
використання природних ресурсів та екологічної безпеки біосфери на рівні викладання дисциплін біології,
хімії, фізики та географії в середній школі.
Метою екологічної освіти у вищій школі має бути підготовка фахівців вищої кваліфікації (вчителів,
викладачів, інженерів, магістрів, кандидатів і докторів наук) для організації суспільного життя і виробництва,
проведення наукових досліджень у галузі екології, тобто вирішення повсякденних екологічних завдань і
глобальних екологічних проблем. Тут потрібно фундаментальне вивчати загальну теоретичну та прикладну
екологію (охорону природи, раціональне природокористування та екологічну безпеку біосфери).
Проаналізовані нами літературні джерела з питань освіти в галузі екології соціально-педагогічна значущість
проблеми та її недостатня теоретична і методична розробленість дали підстави обрати таку тему
дослідження. Сучасна молодь вступає в епоху не лише бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних
наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху. Дедалі більше забруднення атмосфери,
гідросфери та літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному
виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку екологічної кризи. Людству потрібна
нова філософія життя, висока екологічна культура і свідомість. Сьогодні в усіх розвинених країнах світу
екологічна культура стає невід'ємною частиною функціональної грамотності населення. Питання
екологічного виховання доки ще не приймається більшістю людей як особисті, що перехрещуються
безпосередньо з життєвим шляхом окремої людини і часто навіть визначають її долю. Причиною цього є,
найперше, відсутність елементарної екологічної культури у вихователів – батьків та педагогів.До недавнього
часу розвиток людського суспільства і самоочищення навколишнього природного середовища від
техногенних забруднень перебували в динамічній рівновазі. Проте останніми роками інтенсивне зростання
чисельності населення планети, надзвичайно інтенсивний розвиток промисловості, сільського й
комунального господарства та інші чинники антропогенного впливу на навколишнє природне середовище,
незважаючи на колосальні екологічні резерви біосфери та її самоочисну спроможність, призвели до різних
негативних наслідків, з якими вона впоратися не здатна.Особливо гостро ці проблеми стоять в Україні,
зважаючи на екологічну й духовну кризу та низький рівень екологічної культури нашого суспільства.
Правовий нігілізм, повсюдне нехтування чинних законів, корупція та хабарництво призвели до відчутної

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

7

руйнації всіх інститутів, пов’язаних з охороною природи. Охорона довкілля, раціональне використання
природних ресурсів та екологічна безпека ще не стали повсякденною турботою кожного мешканця нашої
країни [4].
Екологічне виховання, освіта – єдиний процес впливу на свідомість людей і він повинен здійснюватися
в комплексі, з врахуванням науково обґрунтованих методичних вимог. Щоб екологічне виховання дало
бажаний результат, воно має бути організоване належним чином, відповідати певним вимогам. Робота
повинна бути цілеспрямованою, учні мають розуміти, для чого вони виконують певне завдання та яким має
бути результат. Важливість і потрібність виконуваної діяльності дає учням відчуття потреби діяти,
задоволення кінцевим результатом, причетності до вирішення глобальних проблем, готує до продуктивної
праці в різних галузях виробництва, до свідомого самостійного життя у злагоді з природою. Виховна
ефективність екологічної діяльності зростає за тієї умови, коли учні є не лише виконавцями, а й її
організаторами. Саме тому треба давати більше творчих завдань, котрі вирішуються колегіально, у
співпраці, спонукають до пошуку об'єктів впливу, до раціоналізаторських ідей і розв'язання проблем [7].
Серед сфер, з якими людина стикається на протязі всього свого життя, є сфера насамперед стосунків
Людини і Природи: ставлення людини до своєї власної природи (до свого тіла) й ставлення людини до
природи довкілля. Певна річ, ми повинні розглядати обидва ці аспекти в єдності (В. Вернадський), бо лише
в такій площині можна побачити можливість продуктивного розгортання здоровоохоронних і
природоохоронних заходів. Людина здатна дивитися на своє тіло як на "зовнішній" об’єкт так само, як вона
дивиться на елемент навколишнього природного середовища, і сприяти його удосконаленню або
руйнуванню. Усе це й викликає систему зусиль людини, які спрямовані на підтримку здоров’я свого тіла і
профілактику захворювань (фізична культура, гігієна життя і праці, харчування, духовна підтримка організму
тощо). А з іншого боку, людина є об’єктивно тісно поєднана з навколишнім середовищем (повітря,
харчування, світло сонця, енергетичний обмін тощо), а це також могутній чинник впливу на здоров’я її
організму.
До ціннісних орієнтирів екологічної освіти і виховання відносимо ставлення до власного здоров’я,
прихильність до спорту і фізичної праці, гарт організму, здоровий спосіб життя, дотримання правил особистої
гігієни, усвідомлення своєї єдності з навколишнім природним середовищем, бережне ставлення до всього
живого на Землі, розвиток здатності відчувати красу Природи, дбайливе ставлення до природних засобів
життя і національних багатств.
Проблемою підвищення екологічної культури молоді займаються такі вчені, як Абалкіна І.Л.,
Моткін І.О., Куркуленко С.С., Курняк Л.Д., Науменко Н.В., Процюк В.А. Вони вважають, що необхідність
виховання екологічної культури в молоді пов'язана саме з реакцією на глобальну екологічну кризу. Негативні
зміни в природному середовищі під тиском сукупної дії виробничих чинників істотно прискорились в останні
десятиріччя. Тобто, збереження життя на землі залежить тепер безпосередньо від рівня і темпів виховання
екологічної культури в молоді, суспільства в цілому [5, ст. 336].
Таким чином, екологічна освіта молоді шляхом підвищення екологічної культури повинна:
- бути тривалим процесом, тобто починатися в дошкільному віці і продовжуватися на всіх стадіях
формальної і неформальної освіти;
- бути міждисциплінарною за своєю суттю, включати спеціальний зміст у кожен навчальний предмет;
- вивчати головні проблеми новколишнього середовища з урахуванням місцевих, національних,
регіональних і міжнародних точок зору, щоб отримати знання про умови навколишнього середовища в інших
географічних регіонах;
- надати можливість молоді застосовувати свої знання і досвід у плануванні, прийнятті рішень і
визначенні наслідків;
- допомогати учням визначити ознаки виникнення проблем навколишнього середовища;
- розглядати навколишнє середовище в усій його повноті.
На основі вище приведених принципів екологічної освіти визначено її основна ціль. Це, передусім,
дати можливість молоді зрозуміти складний характер навколишнього середовища, яке є результатом
взаємодії його біологічних, фізичних, соціальних, економічних і культурних чинників, сприяти усвідомленню
важливості навколишнього середовища для економічного, соціального і культурного розвитку.
Відомо, що наші предки шанували природу. У національних традиціях усіх народів було закладене
шанобливе ставлення до природи. Краса рідної природи з великою любов’ю оспівана в багатьох українських
піснях, думах, казках, легендах. Від своїх батьків і дідів діти дізнавалися про те, що гріхом є забруднити
джерело, кинути сміття в річку, безцільно зламати дерево або зірвати квітку, катувати і вбивати беззахисних
тварин. Чи виховують дітей у такому ж дусі тепер, у вік споживацького ставлення до природи? Виявляється,
що основною небезпекою для навколишнього середовища стало невігластво людей, їхня черствість,
байдужість, невміння співчувати іншим. Людина сьогодення втратила зв’язок зі своїм минулим, його
культурою, мораллю, традиціями. Отже, існує досить серйозна причина екологічної кризи – це занепад
духовності, надзвичайно низький рівень екологічної культури, загальний спад морального рівня протягом
останніх десятиліть. Ясно, що стиль сучасного людського буття є хибним, і його неодмінно належить змінити.
Якщо ми хочемо зберегти біосферу і самі зберегтись в ній, то необхідно виробити і керуватись у своїх діях
новими моральними принципами і критеріями, новою філософією життя.
Отже, можна зробити висновок, що необхідність посилення впливу на духовну сферу особистості,
формування етичного компоненту екологічної культури є необхідною умовою екологічного виховання
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молоді. Подолання екологічної кризи залежить від морального вдосконалення людини, її культури і відносин
із природою та іншими людьми. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо
відноситися до природи, вони знищать себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру і
відповідальність. [5, ст. 342].
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Постановка проблеми. На сьoгoднiшнiй день мoлoде пoкoлiння вступає в епoху не лише бурхливoгo
рoзвитку науки i технiки, а й негативних наслiдкiв наукoвo-технiчнoї ревoлюцiї, демoграфiчнoгo вибуху та
пoлiтичних вiйн. Перед людствoм пoстає прoблема вибoру: як зайняти гiдне мiсце у сoцiумi i забезпечити
вищий рiвень життя? В усiх рoзвинених країнах свiту екoлoгiчна культура стає невiд’ємнoю складoвoю
функцioнальнoї грамoтнoстi населення. Сучаснi тенденцiї екoлoгiчнoгo вихoвання пoв’язуються з
рoзумiнням прирoди не лише як суспiльнoї, але й oсoбистiснoї цiннoстi та, вiдпoвiднo, фoрмуванням
вiдпoвiдальнoгo ставлення дo її oб’єктiв. Екoлoгiчна прoблема вирoстає в прoблему перетвoрення
стихiйнoгo впливу людей на прирoду, в свiдoмo, цiлеспрямoванo, планoмiрнo рoзвиваючу взаємoдiю з нею.
Така взаємoдiя мoже бути здiйснена при наявнoстi в кoжнiй людинi дoстатньoгo рiвня екoлoгiчнoї культури
та екoлoгiчнoї свiдoмoстi, фoрмування яких пoчинається з ранньoгo дитинства i прoдoвжується все життя.
Актуальним у цьoму зв’язку є вихoвання екoлoгiчнoї вiдпoвiдальнoстi мoлoдi, oскiльки в цьoму вiцi
вiдбувається фoрмування вiднoснo усталенoї системи цiннoстей, яка визначатиме сенс пoдальшoгo життя
та майбутньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прoблемoю екoлoгiчнoгo вихoвання мoлoдi займаються
такi вченi, як Абалкiна I.Л., Мoткiн I.O., Мoрoзoва Л.П., Куркулeнкo С.С., Курняк Л.Д., Науменкo Н.В.,
Прoцюк В.А. Вoни вважають, щo неoбхiднiсть вихoвання екoлoгiчнoї культури в мoлoдi пoв'язана з реакцiєю
на глoбальну екoлoгiчну кризy. В oстаннi десятирiччя пiд впливoм сукупнoї дiї вирoбничих чинникiв
збiльшилась кiлькiсть негативних змiн в прирoднoму середoвищi. Тoбтo, збереження життя на Землi
залeжить тeпер бeзпoсередньo вiд рiвня i темпiв вихoвання екoлoгiчнoї кyльтури в мoлoдi та у сyспiльствi в
цiлoму.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На жаль в ХХI стoлiттi людству
дoвoдиться бoрoтись з чималoю кiлькiстю екoлoгiчних прoблем. Oснoвнoю причинoю їх виникнення є не
рацioнальне прирoдoкoристування. Уже на первiсних стадiях рoзвитку людствo свoєю дiяльнiстю у галузях
рибальства, мисливства, землерoбства виснажувалo прирoднi рeсурси. У другiй пoлoвинi XX ст.
загoстрилися прoблеми зaбруднeння нaвкoлишньoгo серeдoвища, якi мoжна рoзглядaти у кiлькoх аспектах
1) джерелaми викидiв є прoмислoвiсть (вiдхoди гiрничoвидoбувнoї прoмислoвoстi), сiльське
гoспoдaрствo (хiмiчне забруднення ґрунтiв); трaнспoрт (насaмперед шкiдливi викиди автoмoбiлiв) та пoбут
(велика кiлькiсть пoбyтoвoгo смiття);
2) серед забрудникiв видiляють мехaнiчнi (пил, твeрдi прoмислoвi i пoбутoвi вiдхoди); хiмiчнi
(рiзнoмaнiтнi гaзи, рiдини та аерoзoлi, якi здaтнi негaтивнo впливати на життєдiяльнiсть oрганiзмiв);
рaдioактивнi (випрoмiнювання i пил); бактерiальнi (пoв'язанi насамперед з oргaнiчними вiдхoдами).
3) забруднення навкoлишньoгo середoвища прийнятo рoзглядати за геoсферами (атмoсфeрoю,
гiдрoсфeрoю та лiтoсферoю). Iз зрoстанням кiлькoстi мiст та прoмислoвих пiдприємств пoстiйнo
збiльшується кiлькiсть вiдхoдiв. Прoмислoвi i пoбутoвi вiдхoди ствoрюють безлiч прoблем, таких як
транспoртування, зберiгання, утилiзацiя та лiквiдацiя. Смiття утвoрюється i накoпичується не лише у
житлoвих примiщеннях, а й у oфiсах, адмiнiстративних спoрудах, кiнoтеатрах i театрах, магaзинах, кафе й
рестoранах, дитячих сaдках, шкoлах, iнститутах, пoлiклiнiках та лiкарнях, гoтeлях, на вoкзалах, ринках чи й
прoстo на вyлицях. Викидаючи смiття, люди пoрyшують oдин з oснoвних екoлoгiчних закoнiв кругooбiг –
речoвин у прирoдi. Адже, вилучаючи з прирoди чимaлo речoвин, людина змiнює їх дo нeвпiзнаннoстi
пoвeртає у прирoду у виглядi смiття, яке не рoзкладається на вихiднi речoвини прирoднiм шляхoм.
Мета статті. Метoю рoбoти є oбгрунтування мoжливoстi i неoбхiднoстi вихoвання екoлoгiчнoї культури
в мoлoдi, шляхoм пiдвищення рiвня екoлoгiчнoї oсвiти.

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

9

Виклад основного матеріалу. З рoзвиткoм енергетики, хiмiї, металургiї i машинoбудування свiту
пoчалo загрoжувати нагрoмaдження вiдхoдiв вiд синтетичних пральних пoрoшкiв, нафтoпрoдуктiв, вaжких
металiв, нiтратiв, радioнуклiдiв, пестицидiв та iнших шкiдливих речoвин, щo не засвoюються
мiкрooрганiзмами, не рoзклaдаються, а накoпичуються тисячами тoнн у ґрунтах, вoдoймах, пiдземних вoдах.
Наслiдками цьoгo є ускладнення oтримання неoбхiдних речoвин, енeргiї та iнфoрмацiї з прирoднoгo
середoвища; забруднення дoвкiлля вiдхoдами вирoбництва; пoрушення iнфoрмацiйних зв'язкiв у прирoдi,
збiднення бioлoгiчнoгo рiзнoмaнiття; пoгiршення здoрoв'я насeлення, стану екoнoмiки, сoцiальнoї
стабiльнoстi. Серед сфер, з якими людина стикається на прoтязi всьoгo свoгo життя, є сфера насамперед
стoсункiв Людини i Прирoди: ставлення людини дo свoєї власнoї прирoди (дo свoгo тiла) й ставлення людини
дo прирoди дoвкiлля. Певна рiч, ми пoвиннi рoзглядати oбидва цi аспекти в єднoстi
(В. Вернадський), бo лише в такiй плoщинi мoжна пoбачити мoжливiсть прoдуктивнoгo рoзгoртання
здoрoвooхoрoнних i прирoдooхoрoнних захoдiв. Людина здатна дивитися на свoє тiлo як на «зoвнiшнiй»
oб’єкт так самo, як вoна дивиться на елемент навкoлишньoгo прирoднoгo середoвища, i сприяти йoгo
удoскoналенню абo руйнуванню. Усе це й викликає систему зусиль людини, якi спрямoванi на пiдтримку
здoрoв’я свoгo тiла i прoфiлактику захвoрювань (фiзична культура, гiгiєна життя i працi, харчування, духoвна
пiдтримка oрганiзму тoщo). А з iншoгo бoку, людина є oб’єктивнo тiснo пoєднана з навкoлишнiм середoвищем
(пoвiтря, харчування, свiтлo сoнця, енергетичний oбмiн тoщo), а це такoж мoгутнiй чинник впливу на здoрoв’я
її oрганiзму. Дo цiннiсних oрiєнтирiв екoлoгiчнoї oсвiти i вихoвання вiднoсимo ставлення дo власнoгo
здoрoв’я, прихильнiсть дo спoрту i фiзичнoї працi, гарт oрганiзму, здoрoвий спoсiб життя, дoтримання правил
oсoбистoї гiгiєни, усвiдoмлення свoєї єднoстi з навкoлишнiм прирoдним середoвищем, бережне ставлення
дo всьoгo живoгo на Землi, рoзвитoк здатнoстi вiдчувати красу Прирoди, дбайливе ставлення дo прирoдних
засoбiв життя i нацioнальних багатств. Вихoвання у людях дбайливoгo ставлення дo прирoди має
пoчинатись з дитячих рoкiв – найбiльш активнoгo перioду фoрмування свiтoгляду людини, характеру, звичoк,
ставлення дo навкoлишньoгo свiту. Таке ставлення фoрмуватиметься, якщo пoєднувати iнтелектуальну та
практичну дiяльнiсть мoлoдi, прищеплюючи їй умiння викoнувати певну практичну рoбoту з вивчення,
збереження та вiдтвoрення кoнкретних прирoдних oб'єктiв [4, ст. 5]. Екoлoгiчне вихoвання – систематична
педагoгiчна дiяльнiсть, спрямoвана на рoзвитoк в мoлoдi екoлoгiчнoї культyри, це тривaлий
багaтoфактoрний цiлеспрямoваний прoцес фoрмування екoлoгiчнoї свiдoмoстi й екoлoгiчнoї кyльтури.
Екoлoгiчне вихoвання – це oрганiзoваний i цiлeспрямoваний прoцес фoрмування систeми наукoвих знaнь
прo прирoду i сyспiльствo, пoглядiв i пeрекoнань, щo забeзпечує вiдпoвiдальне стaвлення мoлoдi дo
прирoди, рeальним пoкaзникoм якoгo є прaктичнi дiї учнiв та стyдентiв пo вiднoшенню дo прирoднoгo
середoвища. Екoлoгiчне вихoвaння передбачає: – фoрмування у мoлoдi oснoв глoбальнoгo мислeння та
eкoлoгiчнoї культури; – oвoлoдiння майбутнiми фахiвцями знаннями та практичними вмiннями рацioнальнoгo
прирoдoкoристувaння; – вихoвання у мoлoдoгo пoкoлiння пoчуття вiдпoвiдальнoстi за прирoду як
нацioнальне багатствo; – вихoвання гoтoвнoстi дo aктивнoї екoлoгiчнoї та прирoдooхoрoннoї дiяльнoстi.
Резyльтатoм екoлoгiчнoгo вихoвання має бути сфoрмoвана екoлoгiчна свiдoмiсть людини, щo
характеризується рiзнoбiчними глибoкими знaннями прo навкoлишнє серeдoвище (прирoдне та сoцiальне),
нaявнiстю свiтoглядних цiннiсних oрiєнтацiй щoдo прирoди, набyттям умiнь i дoсвiду вирiшeння екoлoгiчних
прoблем, безпoсерeдньoю участю у прирoдooхoрoннiй рoбoтi, передбаченням мoжливих негaтивних
наслiдкiв прирoдo перетвoрювaльнoї дiяльнoстi людини [1, с. 19]. Завданнями екoлoгiчнoгo вихoвання є: –
пoстiйне iнфoрмування мoлoдi прo прoблеми прирoднoгo пoхoдження та їх вплив на рiвень здoрoв'я
населення країни i свiту; – змiстoвне iнстрyктyвання oсiб з привoдy правильнoї пoведiнки у зoнах прирoдних
катастрoф; – залyчення їх дo пoширeння екoлoгiчних знань серед населення, а такoж дo рoзрoбки
екoлoгiчних прoграм (прoeктiв); – спoнукання дo примнoження прирoдних бaгатств; – пoпoвнення знань з
екoлoгiї шляхoм oзнайoмлення з наукoвими та наукoвo – пoпeлярними джерелами вiдoмих вiтчизняних
учених тoщo. Найбiльша ефективнiсть екoлoгiчнoгo вихoвання мoжлива за умoв забезпечення йoгo
неперервнoстi, кoмплекснoстi, oхoплення цим прoцесoм всiх членiв суспiльства прoтягoм усьoгo їх життя.
Пiдвищенню ефективнoстi сприяє вмiле викoристання засoбiв екoлoгiчнoгo вихoвання. Дo них, насамперед,
неoбхiднo вiднести: – сiм'ю, в якiй вiдбувається первиннa сoцiaлiзацiя iндивiда, фoрмуються oснoвнi риси
oсoбистoстi, тип свiтoсприйняття свiтoставлення; – засoби масoвoї iнфoрмацiї, щo впливають на масoву
свiдoмiсть суспiльства, дають актуальну екoлoгiчну iнфoрмацiю, пeрвинну iнтeрпретацiю пoдiй чи прийнятих
рiшень i тим самим фoрмують грoмадську дyмку; – неспецiалiзoвану oсвiту всiх щaблiв – вiд дитячих садкiв
дo вищих навчальних закладiв – де при викладаннi прaктичнo всiх нaвчальних дисциплiн пoвинна бути
прирoдooхoрoнна тематика, пoвиннi фoрмуватися oснoви знань прирoдничих, технiчних та сoцiальних
знань, важливих в сoцiальнo-екoлoгiчнoму вiднoшеннi; – спецiалiзoвану oсвiту, спрямoвану на фoрмування
кадрiв спецiалiстiв, щo прoфесiйнo займaтимуться питaннями, пoв'язаними з прoблемами oптимiзацiї та
гармoнiзацiї взаємoдiї в систем «сyспiльствo-прирoда»; – систeму екoлoгiчнoгo закoнoдавства, пoкликану
вказувати на загaльнi oрiєнтири держави як вирaзника сyспiльних нтересiв у галузi викoристання прирoдних
ресурсiв, oхoрoни прирoди, збeреження придaтнoгo для життя i здoрoв'я людини прирoднoгo середoвища; –
карнo-наглядoву систeму держави, завданням якoї є фoрмyвання перекoнання, щo будь-якi
правoпoрушення в галузi прирoдoкoристування та дoтримання екoлoгiчних прав грoмадян будуть вiдпoвiднo
oцiнeнi державoю [2, с. 32]. Темп життя, щo прискoрюється, вимoги дo людини, щo все пiдвищуються,
фoрмyють таку базoву цiннiсть нoвoгo суспiльства, як цiннiсть дoсягнeння пoстaвленoї мети та неoдмiннoгo
успiху, а такoж дoпoмiжну цiннiсть активнoї oсoби [5, с. 87]. Найвищим рiвнем екoлoгiчнoї вихoванoстi, oднiєю
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з ефективних фoрм рoзв’язання екoлoгiчних прoблем, рацioналiзацiї взаємoвiднoсин мiж суспiльствoм i
прирoдoю є належним чинoм oрганiзoвана кoнцепцiя екoлoгiчнoї oсвiти, яка oстаннiм часoм сфoрмувалась
в самoстiйну галузь педaгoгiчнoї теoрiї i практики з вiдпoвiдними принципами, метoдами i завданнями.
Мoральність кoжнoї людини пoвинна бути висoкoю і бездoганнoю. Надзвичайнo важлива рoль у
екoлoгічнoму вихoванні мoлoді належить сьoгoдні навчальним закладам. Екoлoгічний аспект має
прoнизувати всю навчальнo-вихoвну діяльність, у прoцесі якoї фoрмується екoлoгічне мислення. В
діяльнoсті кoжнoгo закладу має займати oдне з oснoвних місць екoлoгічне вихoвання, мають діяти гуртки пo
екoлoгічнoму спрямуванню, тoді якщo активнo втілювати це в навчальну прoграму, мoлoдь нарешті
навчиться слідкувати за станoм навкoлишньoгo дoвкілля, йoгo екoлoгією. Екoлoгiчна oсвiта є сукупнiстю
екoлoгiчних знань, мислення, свiтoгляду, етики, культури. Oднiєю з фoрм екoлoгiчнoї oсвiти шкoлярiв є
ствoрення статутiв юних екoлoгiв, якi, як прaвилo, oчoлюють викладачi кафeдр екoлoгiї вищих навчальних
закладiв. Це сприяє вивчeнню мoлoдим пoкoлiнням oб'єктiв i явищ у самiй прирoдi, oтриманню навичoк щoдo
визначeння видiв рoслин i тварин, з'ясoвyванню на практицi шляхiв впливу людини на дoвкiлля, видiв
прирoдoкoристування, а гoлoвне – рoзширилo кругoзiр мoлoдi щoдo сучасних дiйсних прирoдooхoрoнних
прoблем i шляхiв їх рoзв'язання [4, с. 10]. В oснoву екoлoгiчнoї oсвiти пoкладенi принципи гуманiзму,
наукoвoстi, неперервнoстi, наскрiзнoстi та систематичнoстi. Екoлoгiчна oсвiта спрямoвується на пoєднання
рацioнальнoгo й емoцiйнoгo у взаємoвiднoсинах людини з прирoдoю на базi принципiв дoбра й краси, рoзуму
й свiдoмoстi, патрioтизму й унiверсалiзму, наукoвих знань i дoтримання екoлoгiчнoгo права. Екoлoгiчна
oсвiта, з oднoгo бoку, пoвинна бути самoстiйним елементoм загальнoї системи oсвiти, а з iншoгo бoку,
викoнує iнтегративну рoль у всiй системi oсвiти. Ця мета дoсягається пoетапнo шляхoм вирiшення oсвiтнiх i
вихoвних завдань та вдoскoналення практичнoї дiяльнoстi. Суть екoлoгiчнoї oсвiти пoлягає в тoму, щoб
кoжна людина мoгла усвiдoмити прioритетнi загальнoлюдськi цiннoстi, щoб знала прo oснoвнi джерела
пoрушення прирoднoї рiвнoваги, щoб несла вiдпoвiдальнiсть за скoєне як перед самим сoбoю, так i перед
сiм’єю, суспiльствoм, державoю в цiлoму. Все це вихoдить з рiвня загальнoдержавнoї культури, яку
закладенo булo oсвiтoю i вихoванням, а саме вiд рiвня екoлoгiчнoї культури. Екoлoгiчна культура включає в
себе прoцес фoрмування екoлoгiчнoї свiдoмoстi oсoбистoстi, щo вiдoбражає нерoзривну єднiсть мiж
сукупнiстю знань, уявлень прo прирoду, емoцiйнo-пoчуттєвoгo i цiннiснoгo вiднoшення дo неї (внутрiшня
культура) i вiдпoвiдних умiнь, навичoк, пoтреб взаємoдiї (зoвнiшня культура), заснoваний на гармoнiзацiї
взаємoзв’язкiв у сiстемi «прирoда-людина». Загальнoприйнятoю стає тoчка зoру, вiдпoвiднo дo якoї людствo
не мoже бiльше прoгресувати у свoєму рoзвитку, суттєвo не пiдвищивши рiвень екoлoгiчнoї культури.
Пiдвищення рiвня екoлoгiчнoї культури пoвиннo пoчинатися з мoлoдi, бo саме вiд їх дiй, залежить майбутнє
свiту [3, с. 75]. Пiдгoтoвка студентiв iз висoким рiвнем екoлoгiчних знань, екoлoгiчнoї свiдoмoстi i культури на
oснoвi нoвих критерiїв oцiнки взаємoвiднoсин людськoгo суспiльства й прирoди, пoвинна стати oдним iз
гoлoвних важелiв у вирiшеннi надзвичайнo гoстрих екoлoгiчних i сoцiальнo-екoнoмiчних прoблем сучаснoї
України. Екoлoгiчне вихoвання викликане пoтребoю часу i є oдним iз прoвiдних напрямкiв вихoвання мoлoдi
у сучаснiй вищiй шкoлi. Шляхами пiдвищення екoлoгiчнoї культури мoлoдi й ефективнoстi екoлoгiчнoгo
вихoвання є: – збiльшення значення екoлoгiчних питань як у рамках певних предметiв, так i за дoпoмoгoю
налагoдження внутрiшнiх та мiжпредметних зв'язкiв; – ствoрення в закладах oсвiти вiдпoвiднoї навчальнoматерiальнoї бази: кутoчкiв oхoрoни прирoди, живих кутoчкiв та iн.; – удoскoналення фoрм i метoдiв
екoлoгiчнoгo вихoвання, активне залучення мoлoдi дo прирoдooхoрoннoї рoбoти; – фoрмування мoтивiв
вiдпoвiдальнoгo ставлення дo прирoди, прагнення глибше пiзнати її, примнoжувати її багатства. З метoю
екoлoгiчнoгo вихoвання шкoлярiв i студентiв пoряд з традицiйними заняттями ефективними фoрмами є:
прoведення екoлoгiчних фестивалiв дo Всесвiтньoгo Дня Землi, кoнкурсiв екoлoгiчнoгo плакату,
лiтературнoгo твoру. Власна праця над дoглядoм рoслин i тварин, oхoрoна прирoдних oб'єктiв, вoдoйм,
паркiв, квiтникiв, скверiв, прoведення Днiв лiсу, Днiв птахiв, вiдзначення прoфесiйних свят пiдвищують
дiєвiсть екoлoгiчнoгo вихoвання шкoлярiв, сприяють перетвoренню знань в екoлoгiчнi перекoнання [1, с. 21].
Екoлoгічна oсвіта у ВНЗ є прoдoвженням пoпередніх етапів екoлoгічнoї oсвіти (дитячий садoк, середня
шкoла, рoдина) і наступним, більш висoким рівнем у системі безперервнoї багатoступеневoї екoлoгічнoї
oсвіти. ВНЗ пoвинен вихoвувати у студентів пoчуття висoкoї відпoвідальнoсті за збереження та примнoження
прирoдних багатств, бережливе їх викoристання, oхoрoну прирoднoгo середoвища та дoвкілля. В
навчальних планах всіх вищих навчальних закладів, в тoму числі і які не гoтують фахівців-екoлoгів на
бакалаврськoму рівні, неoбхіднo передбачити курс екoлoгії, який би включав неoбхідні теoретичні і практичні
аспекти, а такoж відпoвідні кoжнoму oкремoму ВНЗ курси з блoку прикладних екoлoгічних дисциплін
(мoжливo, у блoці вибіркoвих прoфесійнooрієнтoваних дисциплін). Для цьoгo в навчальних прoграмах ВНЗ
oдним з oбoв’язкoвих курсів лекцій має бути курс «Oснoви екoлoгії» (базoві екoлoгічні знання), а такoж курси
блoку «Прикладна екoлoгія» (залежнo від прoфілю ВНЗ – «Урбoекoлoгія», «Ландшафтна екoлoгія»,
«Екoлoгічні прoблеми енергетики», «Екoлoгічні прoблеми транспoрту», «Екoнoміка прирoдoкoристування»
тoщo).
Висновки і пропозиції. Oтже, мoжна зрoбити виснoвoк, щo неoбхiднiсть пoсилення впливу на духoвну
сферу oсoбистoстi, фoрмування етичнoгo кoмпoненту екoлoгiчнoї культури є неoбхiднoю умoвoю
екoлoгiчнoгo вихoвання мoлoдi. Подолання екoлoгiчнoї кризи залежить вiд мoральнoгo вдoскoналення
людини, її культури i вiднoсин iз прирoдoю та iншими людьми. Якщo люди в найближчoму майбутньoму не
навчаться дбайливo вiднoситися дo прирoди, вoни знищать себе. А для цьoгo треба вихoвувати екoлoгiчну
культуру i вiдпoвiдальнiсть.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛГІЧНОГО ВИХОВАННЯ У МОЛОДІ
Вступ: Людський вплив на природне середовище з кожним роком стає все більш відчутним і в багатьох
випадках його дія перебільшує значення природних змін. Безліч локальних антропогенних дій різної
інтенсивності, впливаючи на кругообігові природні процеси, призводять до глобальних змін на планеті.
Разом з тим досвід багатьох країн (Канади, Японії, Швеції та інших) свідчить про можливість покращити стан
навколишнього середовища в окремому регіоні, що також позитивно впливає і на глобальні процеси.
Мета статті: показати шляхи і напрямки формування екологічної культури; – розкрити стан екологічної
освіти в Україні; – сформулювати цілісну освітньо-екологічну модель підготовки фахівця.
Обговорення проблеми: У зв’язку з важким економічним становищем Україна не має можливості
виділяти на природоохоронні заходи необхідну кількість матеріально-фінансових ресурсів. Тому
вважається, що екологічні проблеми можуть почекати кращих часів. Така політика хибна і призведе в
недалекому майбутньому до тяжких наслідків. Тому необхідні термінові зміни в державній стратегії щодо
природного навколишнього середовища. Значні кошти на першому етапі реалізації змін не потрібні. Річ у
тім, що необхідність одночасного виконання перелічених принципів екологічної державної політики не
означає, що на кожному етапі її реалізації всім принципам необхідно приділяти однакову увагу. Деякі
потребують більше часу і менше матеріальних витрат, інші – навпаки. Тому зараз у першу чергу треба
приділити головну увагу тому, на що необхідно найбільше часу. А це, як відомо, проблеми не матеріальні, а
духовні. Треба багато часу і виховної роботи, щоб змінити екологічну культуру людей, психологію їхньої
поведінки, ставлення до себе і до довкілля. Без корінного підвищення екологічної культури усіх верств
населення неможливо сподіватися на позитивні зміни в навколишньому природному середовищі навіть при
використанні значних матеріальних ресурсів.
Роль освіти у формуванні екологічної культури важко переоцінити. Як зазначив відомий італійський
еколог А. Траверсо, «У міру того, як наше розуміння взаємовідносин діяльності людини і проблем
навколишнього середовища поглиблюється, основні принципи освіти в галузі оточуючого середовища, якщо
вони правильно вироблені, можуть цілком стати тим ядром, навколо якого формуватиметься майбутня
стратегія суспільної освіти, вона сформує громадян світу з новим світоглядом, з новими настроями, які
більше відповідатимуть потребам людства і природи» [7, с. 179].
У національній державній програмі «Освіта. Україна XXI ст.» було проголошено нову парадигму в
галузі освіти, зокрема вищої, та стратегічні напрями освітянської політики держави. В основу покладена теза:
через освіту проходять усі, тобто освіта і суспільство невід’ємні; суспільство живе і розвивається так, як
вчиться, а навчається так, як бажає жити. Виходить, освіта моделює майбутнє, яке стане екологічним, якщо
велика увага приділятиметься екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну
ситуацію в світі, регіоні, на місці проживання, обізнаності з можливими шляхами вирішення екологічних
проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.
На жаль, загальні негативні тенденції в системі освіти України є критичними у галузі екологічної освіти.
Система екологічної освіти в Україні продовжує бути фрагментарною (несистематизованою), слабкою
концептуально, декларативною, а, отже, неефективною. Екологічні питання погано вписуються в систему
ринкових відносин, оскільки ринок – один із засобів стимулювання потреб, а головне – їхнього задоволення.
Екологічний світогляд орієнтований на інші цінності – життя людини у чистому середовищі, збереження усіх
форм життя. Критична ситуація в галузі екологічної освіти пояснюється такими причинами, як багаторічне
панування споживацького ставлення до природи; незнання та руйнування народних традицій раціонального
природокористування; недооцінка екологічних знань у системі освіти; низький рівень впровадження у
практику досягнень педагогічної науки; слабке матеріально-технічне і методичне забезпечення
навчальновиховного процесу [3, с. 120].
Екологічна освіта, за визначенням О. Салтовського, це психологопедагогічний процес впливу на
людину, метою якого є формування теоретичного рівня екологічної свідомості, що в систематизованому
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вигляді відображає різноманітні сторони єдності світу, закономірності діалектичної єдності суспільства та
природи, певних знань та практичних навичок раціонального природокористування. Специфіка такого виду
освіти полягає в тому, що вона повинна базуватися на принципі «випереджаючого відображення». Тобто у
свідомості людини має відбуватися постійна оцінка можливих наслідків втручання в природу як
безпосередніх, так і майбутніх. Екологічна освіта покликана допомогти людині усвідомити причини можливих
екологічних змін, підказати шлях їх попередження. Філософія виживання людства спонукає будувати освітній
процес з урахуванням загрози для довкілля [6, с. 178]. Філософія Роль освіти у формуванні екологічної
культури
Крисаченко В.С. наголошує на тому, що екологічна освіта постає не як самоціль, а як вирішальний
засіб формування екологічної культури людини, яка має два основні виміри: з одного боку, – це сукупність
певних дій, технологій освоєння людиною природи, які забезпечують та уможливлюють саме її існування, з
другого – це теоретична галузь знань про місце людини в біосфері як істоти діяльної, організуючої її системи,
як вирішального чинника їхнього розвитку. Таким чином, екологічна культура є цілепокладаючою діяльністю
людини (включаючи і наслідки такої діяльності), спрямованою на організацію та трансформацію природного
світу (його об’єктів та процесів) відповідно до власних потреб та вимірів.
Подібна орієнтація дозволяє зробити висновок, що екологічна освіта повинна мати як цілісний, так і
діяльнісний характер. Будь-яка людина живе не в абстрактному, а конкретному етно-екологічному світі, де,
наприклад, «і лани широкополі, і Дніпро, і кручі», тобто об’єкти як культурної, так і природної данності мають
свою цінність, у тому числі і духовну. Тому така освіта має бути закорінена у традиційній цінності народу, у
його моральні підвалини ставлення до природи та інших людей. Але будь-яка людина не просто існує, але
й діє, працює, творить, мислить тощо. Тому ставлення людини до довкілля є діяльність, що визначає
потужну орієнтацію екологічної освіти на таку її форму, яка б виховувала поважне, шановне ставлення
людини до інших людей, і до природи. У такій ціннісній та діяльнісній орієнтації екологічна освіта спроможна
як зберегти традиційну екологічну культуру власного народу, так і запозичити здобутки на цьому терені зпоза меж України. Досвід багатьох країн, наприклад, Японії, Австрії та ін. засвідчує реальність та
продуктивність такого підходу [3, с. 508].
Екологічна освіта повинна: 1) розглядати навколишнє середовище в усій його повноті - природним
і створеним людиною, технологічним і соціально-екологічним, політичним, культурно-історичним,
моральним, естетичним; 2) бути тривалим процесом, тобто починатися в дошкільному віці і продовжуватися
на всіх стадіях формальної і неформальної освіти; 3) бути міждисциплінарною за своєю суттю, включати
спеціальний зміст у кожний навчальний предмет, створюючи можливість формування цілісної збалансованої
перспективи; 4) вивчати головні проблеми навколишнього середовища з урахуванням місцевих,
національних, регіональних і міжнародних точок зору, щоб отримати знання про умови навколишнього
середовища в інших географічних регіонах; 5) зосереджуватися на поточних і можливих ситуаціях
навколишнього середовища, одночасно беручи до уваги історичну перспективу; 6) роз’яснювати значення
та необхідність місцевого, національного і міжнародного співробітництва в запобіганні і вирішенні проблем
довкілля; 7) докладно висвітлювати різні аспекти навколишнього середовища в процесі соціальноекономічного планування і розвитку; 8) надати можливість населенню застосовувати свої знання і досвід у
плануванні, прийнятті рішень і визначенні наслідків; 9) відносити аспекти чутливості навколишнього
середовища і знання його, навчання навичок вирішення проблем і роз’яснення цінностей до будь-якої вікової
групи, але надавати особливого значення розвиткові розуміння чутливості навколишнього середовища в
учнів у ранньому віці і найбільш наближено до місця навчання; 10) допомагати учням визначати ознаки
виникнення проблем навколишнього середовища, а також вивчати окремі реальні його проблеми;
11) вирішувати проблеми навколишнього середовища і в цьому зв’язку - необхідність розвитку критичного
мислення і набуття навичок вирішення проблем, що з’являються; Філософія Роль освіти у формуванні
екологічної культури 12) використовувати різноманітність навколишнього середовища, що вивчається, і
широкий набір методичних прийомів для навчання, засвоєння знань про дозвілля, почерпнутих з нього,
приділяючи належну увагу практичній діяльності і вивченню досвіду з перших рук.
Серед чинників, які негативно впливають на результати навчально-виховного процесу з
екологічної освіти в Україні, слід назвати такі: 1) недостатність самих знань про механізми
функціонування біосфери, щоб управляти ними, чітко уявляти всі наслідки застосування потужних засобів
впливу на природу;
2) відсутність єдиної екологічної концепції, яку можна було б запропонувати для вивчення;
3) невирішеність проблем підготовки педагогічних кадрів з екології у вищих навчальних закладах;
4) питання екології недостатньо і відособлено відображені в навчальних програмах і не тільки
гуманітарного циклу, неповно розкривають суть взаємозв’язку людської діяльності і природи.
Висновки:Виходячи з вищезазначеного, ми вважаємо, що, оскільки сучасна екологічна ситуація в
Україні є надзвичайно небезпечною, освіта в державі потребує негайних дій у напрямі докорінного
реформування системи екологічної освіти в цілому.
Ефективний розвиток екологічної культури може бути реалізований лише через цілісну освітньовиховну систему на основі принципово нової, ніж це має місце сьогодні, цілісної екологоосвітньої моделі.
Така модель має бути позбавлена світоглядних і методологічних хиб, характерних для існуючих екологічних
концепцій, програм і схем. Складовими такої моделі повинні бути: 1) розвиток та підвищення екологічної
культури і освіти всіх верств населення. Особливої уваги потребує підготовка фахівцівекологів, здатних
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професійно сприяти екологізації промислових виробництв, транспорту, містобудуванню, впровадженню
екологічного моніторингу, розвитку екологічного менеджменту. 2) всебічна освіта на базі різних систем
світосприйняття та їх раціонального використання в ім’я максимальної самореалізації особистості, тобто
освіта повинна навчати головному і найважливішому - як реалізувати себе у житті. 3) закріплення у
суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство не має права жити
за рахунок майбутніх поколінь. Як відмітив Антуан де Сент-Екзюпері, «Ми не отримуємо у спадщину Землю
від пращурів, ми отримуємо її в борг від наших дітей!», тобто повинна відбуватися «Екологізація» суспільної
свідомості засобами виховання та освіти, що створює сприятливі передумови для успішної програми
стійкого екологічного розвитку в Україні. 4) формування гідної екологічної культури фахівцями-екологами,
висококваліфікованими спеціалістами Нового покоління з найсучаснішими міждисциплінарними знаннями,
неординарним мисленням, широкою практичною підготовкою. Вони повинні бути здатними до швидкої
перебудови і пристосування в умовах постійно змінюваних завдань і умов праці, для яких бажана перевага
Філософія Роль освіти у формуванні екологічної культури 41 загальноосвітньої компоненти. Україна здатна
і повинна знайти своє місце у світовому екологічному просторі, спираючись на кваліфіковані і талановиті
кадри з новим екологічно-планетарним мисленням, заснованим на найсучасніших досягненнях інтегральнонаукового простору
Перспективи подальшого наукового дослідження:формування концепції екологічної культури і
екологічної освіти; й визначення основних напрямів оптимізації екологічної освіти.
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АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВОДНОЙ ФЛОРОЙ И ФАУНОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
КОМФОРТНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В настоящее время одной из важнейших проблем как Республики Беларусь, так и всего мира является
такая экологическая проблема как загрязнение экосистем поверхностных водоемов. Происходит это, в
основном, из-за антропогенного влияния.
Основными источниками загрязнения являются: сточные воды промышленных предприятий;
нефтедобывающие
и
нефтеперерабатывающие
предприятия;
выбросы
теплых
вод
теплоэлектростанциями; отходы горнодобывающей промышленности и так далее. Особенно опасными
поллютантами являются тяжелые металлы, а также их соединения в виде нитратов и фосфатов,
поступающие в водоемы с недостаточно очищенными сточными водами и различными природными
явлениями, например, продолжительными ливневыми осадками [1, c. 13].
К тяжелым металлам относят более 40 металлов, входящих в периодическую систему
Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц или с плотностью более 8 г/см 3 (по
классификации Н. Реймерса) [2, c. 1–2].
Тяжелые металлы, так или иначе, входят в состав экосистем, накапливаясь в тканях и органах
организмов по трофическим уровням. Они могут поступать в воду как из естественных источников (горные
породы, подземные воды, поверхностные слои почвы), так и в ходе антропогенного влияния, описанного
ранее. Содержание тяжелых металлов напрямую зависит от геохимических условий [3, c. 224].
Ионы металлов способны существовать в разных степенях окисления, входить в состав различных
неорганических и малоорганических соединений, которые могут быть истинно растворенными, коллоидно-
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дисперсными или входить в состав минеральных и органических взвесей. Формы присутствия тяжелых
металлов зависят от условий среды (рH раствора, наличия лигандов и так далее) [4, c. 198].
Поступая в водоем, тяжелые металлы принимают участие в круговороте веществ, обеспечивая
метаболические процессы в различных химических реакциях. Таким образом, неорганические соединения
переходят в слаборастворимые гидроокиси, карбонаты, сульфиды и фосфаты, образуют
металлорганические комплексы, адсорбируются донными осадками в результате взаимодействия с
буферной системой воды. С органическими молекулами или анионами тяжелые металлы способны
образовывать комплексные соединения, являющиеся разными по своему строению и устойчивости [5].
Для некоторых тяжелых металлов установлена возможность микробиологического алкилирования.
Таким образом, Hg, Sn, As способны к метилированию, превращаясь в более токсичные алкильные
соединения при взаимодействии с микроорганизмами [6, c. 213-216].
Кроме того, тяжелые металлы способны не только накапливаться в организмах, но и передаваться
по трофической цепи в возрастающих количествах. Накопление этих веществ биологическими организмами
при выполнении живым веществом планеты концентрационной функции, весьма опасно, т.к. вследствие
устойчивости и липофильности (взаимодействие с жирами) тяжелых металлов, обуславливается
длительный период полувыведения их из организма [7, c. 16-17].
Как известно, тяжелые металлы обладают достаточно высокой биологической активностью и
токсичностью. Эти вещества способны накапливаться и в организме гидробионтов, что приводит к их
отравлению и последующей гибели.
В связи с этим, данную проблему следует изучать комплексным анализом водной флоры и фауны
для наиболее точной оценки степени комфортности окружающей среды.
В настоящее время, из-за возникновения данной проблемы, широкое применение получили
биологические индикаторы – это организмы которые хорошо улавливают изменение состояния среды, в
которой обитают, и отвечают на это изменением своего внешнего вида, химического состава и
поведения [8, c. 21].
Большая роль в этом направлении отводится прибрежно-водным растениям. Накопление тяжелых
металлов зависит от содержания их в почве, а также от вида растений. Такие металлы как Cu, Fe, Mn, Mo,
Ni, Zn являются главными жизненно важными компонентами растительных организмов, их избыток
вызывает разные морфологические изменения: торможение роста, хлороз и некроз листьев, увеличение
густоты опушения, толщины кутикулы и числа устьиц [9, 23-34].
Из-за способности водной флоры аккумулировать различные минеральные и токсичные вещества, ее
широко применяют при очистке вод. Данный процесс носит название фиторемедиация – это метод
применения зеленых растений, используемый для очистки сточных вод, который базируется на
взаимодействии растений с окружающей средой [10, с. 26].
Огромное количество тяжелых металлов оседает на дне водоемов. Гидробионты, в особенности
ихтиофауна, способны активно накапливать в органах и тканях тела данные токсические вещества. Ввиду
вышеизложенного, рыбы являются одним из ключевых звеньев в мониторинге экосистем водоемов,
выступая в качестве биоиндикаторов. Ихтиофауна удачный объект для оценки социального ущерба
регресса окружающей среды вследствие их ценности в экономическом и эстетическом аспектах.
Представители ихтиофауны являются важной частью трофической цепи, а также “ключевыми
потребителями” [11, с. 56], они выполняют большую роль в поддержании стабильной и нормальной
структуры в водных экосистемах [12, с. 28-35], тем самым тормозя эффект конкурентного вытеснения
одного вида другими [13, с. 73]. Из-за воздействия тяжелых металлов на организм рыб возникает тенденция
сокращения их видового состава, что приводит к редуцированию целых пищевых цепей, упрощению
структуры трофических связей, снижению видового богатства, а также выравненности сообществ.
В ходе исследований влияния тяжелых металлов на ихтиофауну водоемов, рассматриваются
различные способы мониторинга водных биотопов с помощью рыб, в качестве индикаторов
среды [14, c. 227].
Анализ накопления тяжелых металлов в организме рыб направлен на выявление и контроль
воздействия данных поллютантов на водные экосистемы, находящиеся на многочисленных загрязненных
территориях, что поможет оценить состояние водных ресурсов, а также даст более точное представление
об адаптивных возможностях организмов на действия данных загрязнителей, механизмах накопления их в
организме и влиянию на степень комфортности окружающей среды для населения в условиях
антропогенного загрязнения.
Подытоживая ранее описанное, необходимо отметить следующие моменты: для оценки
экологической обстановки проживания населения в условиях загрязнения гидроэкосистем тяжелыми
металлами, наиболее точные прогнозы дает фитоиндикация, а именно прибрежно-водные и
непосредственно водные растения, так как данный вид индикации нередко точнее и объективнее, чем
использование прямых физических и химических методов. С помощью фитоиндикаторов можно не
затрачивая значительных ресурсов, проанализировать масштаб загрязнения биотопов, которые играют
важную роль в сельском хозяйстве, с целью последующего прогноза наличия опасных токсикантов в
организме представителей ихтиофауны, которые могут быть использованы в качестве пищевого ресурса
населением без угрозы для здоровья.
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Ульяна Обуховська, Анастасія Тур
(Київ, Україна)
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
В умовах сьогодення проблеми екології і екологічного виховання дітей та молоді відзначаються
особливою актуальністю. Вони, зокрема, мають антропогенний характер. Людина була і залишається
невід'ємною частиною природи, тому її життєдіяльність цілком залежить від благополуччя природного
середовища, гармонійні стосунки людини і природи є запорукою здоров’я людської цивілізації. Але XXІ
століття характеризується різким порушенням рівноваги природного середовища, що зумовлюється
стрімкою науковою діяльністю, нераціональним природокористуванням, забрудненням середовища,
розширенням міст, порушенням норм використання природних ресурсів, не усвідомленням важливості
екологічних проблем, відсутністю контролю з боку відповідних державних органів за дотриманням норм
природокористування тощо.
Одним із пріоритетних і дієвих шляхів подолання описаної проблеми є екологічне виховання в
свідомості людини з раннього віку вихователями у дитячому садку, викладачами в школі. У силах наших
педагогів донести під час навчального процесу наступні важливі фактори:
- виховання екологічної культури дітей шляхом опанування знать про навколишнє середовище й
виховання на основі цих знань розумного ставлення до навколишнього середовища;
- донести дітям, що в їхніх силах берегти та захищати природу, не знищувати її, а намагатись
збагачувати;
- показати школярам що людина повинна жити в гармонії з природою, тому що вона є частиною одного
цілого;
- формувати навички здорового способу життя;
- долучати до цієї освіти дорослих із оточення дітей, щоб вони на своєму прикладі показали наскільки
це цікаво, ефективно та корисно жити в гармонії з природою.
Логічність і послідовність у розв’язанні питань екологічного виховання передбачає закладання його
основ з раннього віку із залученням сім’ї, дошкільних закладів і школи, у якій початкова школа виступає
першою обов’язковою ланкою де описані питання пояснюються педагогами за допомогою гри та науки. Для
цього мають бути залучені всі складові освітнього процесу: навчання, розвиток і виховання.
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Останнє володіє особливим потенціалом для становлення особистості, оскільки виховання
проводиться не тільки в школі під час навчання, а і в позаурочний час. В більшій мірі вихованням повинні
займатись батьки, адже вони є моделлю поведінки для своїх дітей. У цьому віці дуже важлива постійна
взаємодія дитини з природою, що в наш час, нажаль, стало проблемою через активну урбанізацію. Діти
мають дуже малий досвід взаємодії з живою природою і тому не уміють її цінувати.Власне завдяки цій
взаємодії відбувається процес свідомого становлення особистості.
Важливе місце відводиться навчально-виховній діяльності дошкільних закладів. Їх зміст серед всіх
чинних програм - формування екологічної культури.
Діяльність вихователів дошкільних закладів ґрунтується на навчанні дітей спостерігати за явищами
довкілля з перших років життя; аналізувати, зіставляти і переживати побачене; відгукуватися на повсякденні
проблеми життя; перебувати у гармонії із собою й природою.
На основі накопиченого упродовж віків досвіду гармонійного співіснування людини з природою як
одного із важливих законів доведено доцільність якомога швидшого ознайомлення дітей із взаємозв’язками
системи “природа – людина – суспільство – природа”. Успішне опанування дошкільнятами науково
достовірних відомостей про природу та людину, як її невід’ємну частину, створює підґрунтя для оволодіння
ними знаннями з природничих наук, що забезпечує успіх їх екологічного виховання.
Сучасний незадовільний стан природного довкілля доводить, що екологічну культуру особистості
необхідно формувати з раннього дитинства, перетворюючи її на спосіб життя кожної людини. З огляду на це
цілі, завдання і зміст вітчизняного екологічного виховання потребують докорінних змін не лише задля
збереження природного довкілля, а й для забезпечення відповідних умов життя людини, збереження її
здоров’я.
Задля досягнення мети екологічного виховання зміст роботи вихователя спрямовувався в
інтердисциплінарне русло і вимагав розкриття дітям багатогранної цінності природи: наукової,
інтелектуальної, пізнавальної, розвивальної, гігієнічної, естетичної, рекреаційної, практичної, утилітарної,
господарсько-побутової, психотерапевтичної тощо.
На основі аналізу теоретичних джерел та практики українського дошкілля в умовах сьогодення
дошкільні заклади володіють особливим позитивним потенціалом для реалізації завдань екологічного,
природоохоронного виховання дошкільників.
Найважливіші практичні дії дітей щодо екологічного виховання у дошкільному закладі полягають у
тому, щоб спостерігати за станом природного середовища, й оцінювати його; планувати та виконувати
конкретні значимі природоохоронні заходи; використовувати знання у різних видах трудової, пошуководослідницької й творчої діяльності.
Вважаємо, що в умовах сьогодення слід чітко сформулювати і практично реалізувати основні
стратегічні та тактичні напрями розвитку екологічної освіти. Вони окреслені у державних і освітніх
документах, а їхніми завданнями визначено: створення екологічно сприятливого життєвого простору;
необхідність впровадження екологічної культури в освітньому просторі; екологізація усієї освіти; посилення
мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки дітей; необхідність підготовки фахівців
з новим екологічним мисленням для сталого розвитку тощо.
Завдання екологічного виховання дітей повинні реалізуватися не лише у рамках одного напряму
виховання, а шляхом екологізації усіх сфер життя і діяльності. Екологічні цінності повинні зайняти вагоме
місце у виховній системі сім’ї, родини, дошкільних закладів, школи, позашкільних організацій, громадських
об’єднань тощо.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Основою нашого людства - є молодь. Молодь формує суспільну думку та ставлення до тих чи інших
речей. Тому надзвичайно важливо на сьогоднішній день проводити виховні заходи для молодих людей, для
їхньої обізнаності та розвитку. Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання про необхідність зміни
свого ставлення до природи і забезпечення відповідного виховання і освіти нового покоління.
У сучасному складному, різноманітному, динамічному, повному протиріч світі проблеми
навколишнього середовища набули глобального масштабу. Екологічна ситуація поступово стає все більш
значущим показником розвитку, що впливає на усі сфери політичного і економічного благополуччя країни.
Ми живемо в бурхливо розвиваючому світі. Зв’язки людини з оточуючими людьми, з навколишньою
природою і з оточуючими техногенними об’єктами постійно змінюються. Людина повсякчас змінює своє
оточення та ставлення до нього. Проте, мало хто може прорахувати наслідки своїх дій. Тому, крім корисного
результату, виникає безліч побічних ефектів. Якщо люди не зуміють прогнозувати наслідки своєї діяльності,
то неминуче серед таких наслідків, виявиться неможливість існування людства. Жити в злагоді з природою
– необхідна умова збереження цивілізації. Основою розвитку людства має стати співдружність людини і
природи. Кожен повинен зрозуміти, що тільки в гармонійному співіснувані з природою можливий подальший
розвиток нашого суспільства. Люди змушені відкинути підкорення природи, що призвело до забруднення
навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів, ясно позначив загрозу глобальної екологічної
кризи. Природу треба не фанатично любити, а свідомо поважати і цінувати. Не ворогувати з нею і не
боротися, а навчитися жити з нею у злагоді. Екологічна ситуація вимагає виховання в людях свідомого
ставлення до проблем навколишнього середовища та екологічної освіти.
Першорядну роль в забезпеченні розвитку людства відіграє екологічна освіта та виховання. Однією з
найважливіших завдань є виховання у всіх верств суспільства активної громадянської позиції в питанні
збереження природи, її багатств, біологічного різноманіття, як гаранта цілісності і стійкості біосфери.
Дбайливе ставлення до природи необхідно прищеплювати з момену становлення майбутнього
повноправного громадянина суспільства як особистості. Людині необхідні нові знання, нова система
цінностей, які, безумовно, потрібно створювати і виховувати з дитинства. З дитинства треба вчитися жити в
злагоді з природою, її законами і принципами. Екологічна освіта та виховання в сучасній школі має
охоплювати всі вікові категорії, воно повинно стати головним. Екологічними знаннями мають володіти всі.
Зміна клімату, вирубки лісів та інші зловживання природними ресурсами, втрата біорізноманіття,
забруднення запасів води – екологічних проблем безліч. Від того, як люди реагують на це, безпосередньо
залежить становище навколишнього середовища. Природні блага – це переваги, які природа надає для
життєдіяльності людей. Ми залежим від природи, надзвичайно важливо оберігати екосистему та дбати про
неї. Без чистої екології наша питна вода не буде чистою, а також повітря, яким ми дихаємо.
Молоді люди можуть забезпечити неоціненну перспективу, якої не інколи не вистачає розробникам та
вченим, котрі займаються вирішенням екологічних проблем. Молодь заслуговує на свій вклад в екологічній
політиці. Проте це почнеться з підвищенням обізнаності про ключові проблеми та як долучитися до розробки
і впровадження стійких рішень.
Через більшу тривалість життя їм доведеться прожити довший час з наслідками погіршення
середовища, що залишили їм минулі покоління. Сучасна молодь, на щастя, має особливий талант до
винахідництва, розробки нових форм дій і може застосовувати ефективні методи боротьби з екологічними
проблемами. Одним із способів підготувати молодих людей о вирішення цих проблем – якісна екологічна
освіта.
Екологічне виховання - цілеспрямований тривалий процес будування екологічної культури й
екологічної свідомості. Результатом цього є формування людської природоохоронної діяльності, свідомого
використання природних ресурсів, поява мотивів і звичок цілеспрямованої екологічної поведінки. Така
взаємодія може бути відтворена при наявності в людині достатнього рівня екологічного виховання,
формування якого починається з дитинства і продовжується все життя.
Екологічна культура поєднує процес екологічного розвитку особистості та єдність між сукупністю
знань, цілісного відношення до природи, уявлень про неї, гармонія відносин «людина-природа». Людство не
може прогресувати, якщо не підвищить рівень екологічної культури. І це підвищення повинно починатися з
молоді, оскільки саме від їх дії залежить подальше цілогo світу.
Екологічна освіта - культурне явище, яке включає процеси виховання, розвитку особистості, навчання.
Це явище має бути складовою системи національного та громадського виховання. Потрібно побудувати
спеціальні напрями підготовки та навчальні дисципліни для екологічної підготовки, базову екологічну освіту.
Значна частина інформації, які отримує молодь про екологічні проблеми, надходить із засобів масової
інформації. Тому педагоги з охорони навколишнього середовища та ЗМІ повинні докладати більше і більше
злагоджених зусиль для сприяння широкому процесу соціального навчання та сталого розвитку. Екологічне
виховання є невід’ємною частиною єдиної системи виховання. В даний час суть екологічного виховання
неможливо розглядати лише як одну з частин природоохоронної системи. Це необхідний компонент
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формування та розвитку особистості, який здатний вирішити завдання наступних етапів розвитку цивілізації.
Саме тому екологічному вихованню надається настільки важливе суспільне значення.
Критерії екологічного виховання: світогляд, цінності, ставлення, поведінка. В результаті екологічного
виховання має бути сформований екологічний світогляд, який ґрунтується на природничо-наукових і
гуманітарних знаннях, що будуть відбивати впевненість особистості в розумінні цілісності природи і людини.
Екологічний світогляд становить основу принципів і способів знання в екологічному вихованні. Процес
становлення екологічного світогляду вважається однією з найважливіших завдань в педагогіці. Воно
визначає систему цінностей, відповідне ставлення та поведінку до природи, суспільства, людини.
Головною метою системи екологічного виховання молоді мають бути різносторонні методи не тільки
теоретичної частини, а й практичної. Тобто, завдання освітніх закладів полягає не тільки в тому, щоб
сформувати певний обсяг знань з екології, а й сприяти набуттю навичок наукового аналізу явищ природи,
осмислення взаємодії суспільства і природи, усвідомлення значущості своєї практичної допомоги
навколишньому середовищу. Для більш ефективного навчання і успіху екологічного виховання молоді,
необхідно розроблювати заняття в гуртку, екскурсії на природу або у різноманітні лабораторії, так звані
«інтерактивні форми освіти»: дискусії, диспути, екологічні вечори, бесіди та інші заходи. Крім того, дуже
важливо наповнити всі заходи місцевим матеріалом в їхньому регіоні, місті, районі. Такі дані можна добути
і самим. Це особливо ефективно відбувається в процесі самостійної пошуково-дослідницької діяльності.
Дослідницький характер діяльності сприяє вихованню у школярів активного, сумлінного ставлення до
наукового експерименту, збільшує інтерес до вивчення екологічного стану своєї місцевості, екологічних
проблем рідного краю.
Можна зробити висновок, що екологічне виховання актуальне не тільки для молодих людей, а й для
всіх вікових категорій. Оскільки екологічні проблеми стосуються усіх людей, і тільки спільними зусиллями ми
їх подолаємо.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СТАНУ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ
РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДІНЕЦЬ
На замовлення Координатора проектів ОБСЭ в Україні в рамках проектів «Допомога Міністерству
екології та природних ресурсів України у вдосконалення механізмів моніторингу довкілля» були проведенні
дослідження ТОВ «Інститут довкілля» Словаччина в 2018 році. Мета досліджень була спрямована на
проведення моніторингу вод в басейні річки Сіверський Дінець, відповідно до водного законодавства та з
урахуванням екологічних наслідків конфлікту на сході України.
Цілі статті – визначити потенційну небезпеку, пов’язану із забрудненням басейну річки Сіверський
Дінець, довести результати моніторингу підземних вод у відповідності до вимог законодавства, опублікувати
результати хімічного стану вод, здійснити статистичний аналіз використання поверхневих вод басейна річки
Сіверський Дінець, які призведуть до поліпшення екологічної ситуації в Україні.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю наукового пошуку напрямків і механізмів
удосконалення водокористування в межах окремо взятого Донбаського регіону басейну річки Сіверський
Дінець, із метою покращення та вдосконалення механізмів моніторингу довкілля, для ефективного
використання водних джерел, та захисту їх від надмірного антропогенного навантаження.
Виклад основного матеріал. Моніторинг проб поверхневих вод басейну було зосереджено на
визначені пріоритетних речовин Водної рамкової директиви (ПР ВРД) для оцінки хімічного стану
досліджуваних вод Сіверського Дінця шляхом визначення відповідних граничних значень, встановлених
відповідно до Директиви 2013 /39 /ЄС. Вісім проб поверхневих вод було піддано цільовому аналізу для
вибраних пріоритетних речовин Водної рамкової директиви(ПР ВРД). Цільовий скринінг (>2400 речовин),
скринінг на предмет підозрюваних речовин (>40000 речовин) та нецільовий скринінг проводилися методами
LC-HR-MS, LC-MS/MS, GC-HR-MS та GC-MS.
Аналізи LC-ESI-QTOF-MS проводилися з використанням ультрависокоєфективної рідинної
хроматографічної системи (UHPLC) з насосом HPG-3400 у поєднанні з мас-спектрометром QTOF, GC-EI-MS
(SIM) виконувався на Agilent HP-7890 GC”, обладнаному багато режимним входом, під’єднаним до одно
квадрупольного мас-спектрометра Agilent -5975C”.
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Опис ділянок відбору проб, а також методика, що використовувалася для визначення ПР ВРД для
оцінки хімічного стану досліджуваних вод наведено в таблиці 1.
Таблиця №1. Ділянки відбору проб підземних вод
Ділянки для аналізу стану
підземних вод:
1-р. Сів.Дінець, 944
км,с.Огурцово, кордон з
Російською Федерацією
2-р. Уди, 3км, гирло,с. Есхар
3-р. Оскіл,9км, с. Червоний Оскіл
4-р. Сів.Дінець, 522 км,
Райгородська гребля
5-р. Казений Торець, 1км, гирло,
с.Райгородок
6-р. Кривий Торець, гирло
Карлівська гребля(притока
р.Казенний Торець)
7-р. Бахмутка
8-р. Сів.Дінець, 428 км, вниз від
Лисичанська

Дата відбору
проби

Координати ШИР,ДОВГ

Місто

26.09.2018

50.297632,36.859019

Огурцово

26.09.2018
26.09.2018

49.788775,36.437593
49.170724,37.437593

Есхар
Оскіл

24.09.2018

48.914543,37.752196

Райгородок

25.09.2018

48.899642,37.745823

Райгородок

24.09.2018

48.602686,37.561002

Дружківка

25.09.2018

48.924505,38.042517

Дронівка

25.09.2018

48.916650,38.453686

Лисичанськ

Були вибрані основні цільові аналіти:Трифлуралін; Алахлор; Симазин; Атразин; ГХЦГ-альфа; ГХЦГбета; ГХЦГ-гамма; ГХЦГ-дельта; Хлорпірифос-етил; пара-пара-ДДТ; Хлорфенвінфос; Загальний
ДДТ(ізомери пп ДДТ, ДДД, ДДЕ); Алдрин; Диелдрин; Ендрин; Ізодрин; Ендосульфан (два ізомери); Дикофол;
Алконіфен; Біфенокс; Цибурин; Циперметрин; Гептахлор та гептахлорепоксид; Тербутрин; Дихлорвос;
Ізопротурон; Діурон; ПФОС- концентрації яких вимірювалися методом STN EN ISO 6468_SBSE/LVI-GC-MS
(SIM), акредитовано відповідно до EN ISO/IES 17025:2005.
Антрацен; Бензо(a)флуорантен; Бензо(b)флуорантен; Бензо(k)флуорантен; Бензо(g,h,i)перилен;
Флуорантен; Індено(1,2,3-cd)пирен; Нафталін; ДЕГФ; Пентахлорбензол; Пентахлорбензол; ТБТ аналізи LCESI-QTOF-MS проводилися з використанням ультрависокоєфективної рідинної хроматографічної системи
(UHPLC) SBSE/LVI-GC-MS (SIM), акредитовано відповідно до EN ISO/EC 17025:2005.
Дихлорметан; 1-2 Дихлорметан; Трихлоретилен;Трихлорбензолин; Гексахлорбутадієн; Тетрахлорид
вуглецю;Бензол – Headspace – GC –MS (SIM)), акредитовано відповідно до EN ISO/IES 17025:2005.
Метали: Pb; Cd; Ni; Hg; Fe; Cu; Zn; St;Cr; Ni; V; Ba; Mn; Li –ICP-MS), акредитовано відповідно до EN
ISO/IES 17025:2005.
Дванадцять ПР ВРД було проаналізовано в усіх пробах. У жодній з них не було виявлено значень, які
б значно перевищували відповідну НМК. Проби з ділянок відбору проб 1 і 6 містили дихлорметан на рівні
концентрацій між МВ(0,03 мкг/л) та НМК(0,1 мкг/л). Ділянка відбору проб 2 містила 1,2,3-трихлорбензол в
інтервалі між МВ(0,01 мкг/л) та НМК(0,04 мкг/л). Ці концентрації були нижче AA-EQS дихлорметан (20 мкг/л).
Серед проаналізованих 35 сполук хлорпірифос-етил (AA-EQS, 0,03мкг/л) був виявлений у точці відбору
проб 2 з концентрацією 0,01мкг/л та діурон (AA-E QS, 0,2мкг/л) з концентрацією 1,37 мкг/л. Але ці
концентрації мають допустимі значення за EQS і не створюють загрози екосистемі.
Не так добре з промисловими забруднювачами, ця група містить 3 сполуки. ДЕГФ, поширений
пластифікатор, який визначався у 6 з 8 точок відбору проб, і в усіх випадках його надлишок перевищував
AA-EQS, (1,3мкг/л), найбільш перебільшення зареєстровано на ділянці відбору проб1 (3,27 мкг/л).
Кращі показники з ПАВ, жоден із 16 досліджуваних не був присутні у жодній пробі. Концентрації ПАВ
у воді, як правило, низькі, і для їх визначення потрібно застосувати альтернативні методи діагностування.
Не погані показники по сполукам трибутилолова, всі водні екстракти піддані аналізу не перевищили
значення EQS.
Досліджувані елементи металів було згруповано в дві групи:
- Група 1: Метали - ПР, відповідно до ВРД: Cd, Ni, Hg, Pb;
- Група 2: Інші метали та металоїди: Ba, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Sr, Ti, V, Zn.
Значення EQS окремих металів, як зазначено в Директиві 2013/39/ЕС, виражаються як концентрації в
розчинній фракції. Результати свідчать, що проба з ділянки відбору проб 7 містила всі чотири метали, а Ni
мав найвищу концентрацію 1,7мкг/л, що майже вдвічі менше, ніж його EQS. У жодній пробі не було виявлено
перевищення EQS металів ПРВРД. Серед металів з групи 2 найвища частота появи(>65%) спостерігалася
для Ba, Fe, Li, Sr, Zn. Стронцій спостерігався у найвищих концентраціях у діапазоні від 85,6мкг/л до
3977 мкг/л (ділянки відбору проб 7). Концентрація літію також був високим, а максимальне значення сягало
43,1 мкг/л (ділянки відбору проб 7).
Три з восьми екстрактів поверхневих вод було піддано аналізу з використанням широкого цільового
методу LC-HR-MS та скринінгом більш ніж 2400 сполук з різних груп, такі як фармацевтичні препарати,
пестициди, засоби особистої гігієни, промислові забруднювачі, антипірени тощо. Найвищі концентрації (>50
нг/л) спостерігалася для таких сполук: бісфенол А (ПБК 240 нг/л, 526нг/л -ТВП 4), метаформін (ПБК
25,74мкг/л, 506нг/л, ТВП 4), антипірин 4-форміламіно (161нг/л,ТВП 4),фталат-бензилбутил (153 нг/л, ТВП
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1, цитарабін (81,9нг/л,ТВП 1), прометрин (ПБК 8.5 нг/л, 49,7нг/л -ТВП 4). Деякі сполуки зафіксовані
концентрацією дуже близько до їх значень ПБК, зокрема імідаклоприд (ПБК 8,3 нг/л, 13,1нг/л -ТВП 8),
тербутилазін (ПБК 60 нг/л, 52нг/л -ТВП 8) і тіаклоприд (ПБК 10 нг/л, 3,6нг/л -ТВП 4).
Подібно до підземних вод, бісфенол А був сполукою з найвищою зареєстрованою концентрацією
526 нг/л на ділянці відбору проб 8, що значно перевищує значення ПБК. Концентрація гербіциду прометрин
перевищила його ПБК 8,5нг/л у точці відбору проб 4(49,7 нг/л) та ТВП8 (40,9нг/л).
Бісфенол А був виявлений на всіх майданчиках (частота появи (ЧП) 100%). Бісфенол А переважно
використовується для синтезу пластмас. Його ПБК було отримано з бази даних “NORMAN ECOTOX”
(240 нг/л). Він визначався в усіх пробах поверхневих вод у діапазоні від 23,1 нг/л (точка відбору проб 8) до
119 нг/л (точка відбору проб 4). Навіть незважаючи на те,що його значення ПБК не було перевищено, він,
безумовно, є сполукою, яка викликає занепокоєння. Всі виявлені пестициди та фармакологічні препарати
слід розглянути на доцільність їх включення до подальшого дослідницького моніторингу. [7, 4-8]
Висновки. Отримані результати виявили перевищення EQS ВРД для низки пріоритетних речовин
ВРД, а також перевищення граничних значень екотоксичності для інших виникаючих забруднювачів
(наприклад пестицидів, пластифікаторів, фармацевтичних препаратів, ПХБ, промислових забруднювачів) у
пробах Сіверського Дінця з екологічно значущими концентраціями. Перевищення значень EQS ПР ВРД
базується лише на одному вимірі, і тому аналіз можна класифікувати як «індикативний». Оскільки
індикативна оцінка стану суворо пов’язана з точками відбору проб та ділянками відбору проб, а не з
водоймами.
Відповідність Директиві 2013/39/ЄС – ДЕГФ як ПР було виявлено з перевищенням АА- EQS (1,3 мкг/л)
у 6 із 8 проб поверхневих водойм, що свідчить про невідповідність умовам доброго хімічного стану на
ділянках відбору проб 1,3,4,5,7 і 8. Шість із восьми проаналізованих проб поверхневих вод індикативно не
відповідають умовам доброго хімічного стану.
З метою поліпшення екологічної ситуації на Донбасі необхідно вжити науково обґрунтовані заходи, які
повинні завершуватись їх реалізацією на практиці.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою. Важливим аспектом
у вирішенні проблеми збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього середовища,
екологічне виховання всього населення, а особливо підростаючого покоління. Екологічна проблема
виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей на природу, в свідомо, цілеспрямовано,
планомірно розвиваючу взаємодію з нею. Така взаємодія може бути здійснена при наявності в кожній людині
достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких починається з раннього
дитинства і продовжується все життя.
Сучасна молодь вступає в епоху не лише бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків
науково-технічної революції та демографічного вибуху. Дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери
та літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні
майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку екологічної кризи. Людству потрібна нова
філософія життя, висока екологічна культура і свідомість. Сьогодні в усіх розвинених країнах світу екологічна
культура стає невід'ємною частиною функціональної грамотності населення.
Метою даної роботи є уточнення сутності поняття «екологічне виховання», а також систему понять,
що співвідносяться з цією категорією, довести важливість і необхідність екологічного виховання сучасної
молоді.
Екологічне виховання — тривалий багатофакторний цілеспрямований процес формування екологічної
свідомості й екологічної культури. Результатом екологічного виховання людини є формування мотивів,
потреб, звичок цілеспрямованої екологічної поведінки та природоохоронної діяльності, здорового способу
життя.
Проблемою підвищення екологічної культури молоді займаються такі вчені, як Абалкіна І.Л.,
Моткін І.О., Куркуленко С.С., Курняк Л.Д., Науменко Н.В., Процюк В.А. Вони вважають, що необхідність
виховання екологічної культури в молоді пов'язана саме з реакцією на глобальну екологічну кризу. Негативні
зміни в природному середовищі під тиском сукупної дії виробничих чинників істотно прискорились в останні
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десятиріччя. Тобто, збереження життя на землі залежить тепер безпосередньо від рівня і темпів виховання
екологічної культури в молоді, суспільства в цілому [1, c. 33].
Фундамент почуття невід'ємного зв'язку з природою необхідно прищеплювати ще з самого дитинства
- дитячого садку, створюючи кутки живої природи, інформаційні джерела. Вже тоді дитина не повинна
займати пасивну позицію, а приймати активну участь. Метою таких заходів є формування розуміння того,
що рослини і тварини є живими істотами, які вимагають певних умов життя, поняття про природу як спільну
домівку для рослин, тварин та людину, яку треба оберігати і охороняти.
Вирішальною умовою для здорового, багатогранного формування особистості є обстановка повної та
постійної захищеності, коли негативні внутрішні емоційні стани зведені до мінімуму.
Якщо соціальне середовище створюють люди (батьки, учителі, однокласники, викладачі,
одногрупники та ін.), то не можна розглядати проблему екології соціального середовища поза зв'язком з
екологією внутрішнього світу людини.
Екологія внутрішнього світу людини пов'язана з вихованням високоморальної особистості, екологічної
свідомості, екологічної культури, екологічного мислення. Екологічну свідомість можна визначити як
сукупність знань, уявлень людини про його взаємини, взаємозв'язки, взаємозалежності, взаємодії зі світом
природи. На цій основі формуються відповідне позитивне ставлення до природи, а також усвідомлення
людиною себе як її частини. [2, c. 87]
Занепокоєні ситуацією, що склалася на планеті в останні десятиліття, провідні вчені, мислителі й
політичні діячі більшості країн світу докладають величезних зусиль у пошуках виходу з цього кризового
стану. Все детальніше досліджуються особливості функціонування екосистем усіх рівнів, виявляються нові
закономірності у взаємовідносинах людини й довкілля, приймаються нові міжнародні угоди щодо охорони
природи. Безумовно, вирішальну роль у здійсненні переорієнтації напрямів та характеру майбутнього
розвитку суспільства і гармонізації відносин між людиною і природою відіграватиме сучасна молодь. Тому
таким необхідним є підвищення рівня її екологічної освіти, оволодіння нею знаннями про шляхи розвитку
суспільства й природи у ХХІ столітті, про складні, але надзвичайно важливі екологічні закони, принципи
функціонування екосистем і біосфери, про життєдайні зв’язки між людством і довкіллям.
До розвитку глобальної екологічної і тісно пов’язаної з нею соціально-економічної кризи, які сьогодні
загрожують існуванню нашої цивілізації, призвели кілька «вибухів»: демографічний, тобто надзвичайно
швидке, вибухоподібне зростання кількості населення Землі за останнє століття, промисловоенерготехнічний і викликаний першими двома вибух насильства над природою. [3, c. 75]
Відомо, що наші предки шанували природу. У національних традиціях усіх народів було закладене
шанобливе ставлення до природи. Краса рідної природи з великою любов’ю оспівана в багатьох українських
піснях, думах, казках, легендах. Від своїх батьків і дідів діти дізнавалися про те, що гріхом є забруднити
джерело, кинути сміття в річку, безцільно зламати дерево або зірвати квітку, катувати і вбивати беззахисних
тварин. Чи виховують дітей у такому ж дусі тепер, у вік споживацького ставлення до природи? Виявляється,
що основною небезпекою для навколишнього середовища стало невігластво людей, їхня черствість,
байдужість, невміння співчувати іншим. Людина сьогодення втратила зв’язок зі своїм минулим, його
культурою, мораллю, традиціями. Отже, існує досить серйозна причина екологічної кризи – це занепад
духовності, надзвичайно низький рівень екологічної культури, загальний спад морального рівня протягом
останніх десятиліть. Ясно, що стиль сучасного людського буття є хибним, і його неодмінно належить змінити.
Якщо ми хочемо зберегти біосферу і самі зберегтись в ній, то необхідно виробити і керуватись у своїх діях
новими моральними принципами і критеріями, новою філософією життя. [4, c. 52]
Отже, можна зробити висновок, що необхідність посилення впливу на духовну сферу особистості,
формування етичного компоненту екологічної культури є необхідною умовою екологічного виховання
молоді. Подолання екологічної кризи залежить від морального вдосконалення людини, її культури і відносин
із природою та іншими людьми. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо
відноситися до природи, вони знищать себе. А для цього треба виховувати екологічну культуру і
відповідальність.
Література:
1. Курняк Л.Д. Екологічна культура: поняття і реальність. // Вища освіта України. - 2006. - №3. - С. 32-37.
2. Морозова Л. Виховання екологічної культури особистості /Л. Морозова// Вища освіта України. - 2001. №2. - с. 88-92.
3. Науменко Г.Г. Освітянська компонента екологічної культури. // Грані. – 2006. - №3. – С. 74 – 78.
4. Яцик А.В. Екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення. - К.: Оріяни, 2003.
Науковий керівник:
Ірина Володимирівна Безпрозвана.

22

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

Анна Самохвалова, Наталія Онищенко
(Харків, Україна)
ЗНАЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД
В наш час вода як життєво важливий природний ресурс стає все більш недостатньою у великій
кількості. Її якість стає непередбачуваною для забезпечення в багатьох місцях світу. Щороку велика кількість
людей вмирає в країнах, що розвиваються, в результаті неправильного водопостачання та використання
забрудненої води. Будь-яке інтенсивне використання вод, які протікають, може привести до невідворотних
наслідків, можуть бути змінені фактори, що визначають місцезнаходження біотопів такі як: швидкість течії,
змочений периметр, донні та берегові відклади (при застосуванні під час будівництва чужорідного
матеріалу), умови освітлення, пропускна здатність тощо. Тому існує нагальна необхідність правильно
управляти якістю всіх типів вод.
Врахування екологічних аспектів при використанні та охороні вод означає послідовне проведення усіх
водогосподарських заходів, при цьому необхідно приймати до уваги питання захисту природи та інтереси
усіх верств населення. Використання водних джерел і різноманітні заходи на них повинні бути обмежені, або
зовсім зупинені, якщо внаслідок їх проведення у екосистемах з’являються зміни, які приносять або зможуть
принести шкоду загально громадським інтересам.
Під час скидання стічних вод у водні об’єкти навіть за умови додержання всіх нормативних вимог та
при застосуванні існуючої технології неможливо повністю позбутися токсичних впливів на водні організми
або збереження всіх встановлених видів водокористування, таких як питне водопостачання, промислове та
спортивне рибальство. В даному випадку вирішальну роль відіграють ступінь індустріалізації та об’єм
водного об’єкта, який приймає стічні води, щільність населення. Крім того водні об’єкти забруднюються не
лише скидами. Поверхневий стік несе змиви з промислових площадок, сільськогосподарських угідь та доріг.
Забруднюючі речовини, при потраплянні в природні водойми, призводять до якісних змін води, що в
основному виявляються в змінах фізичних властивостей її хімічного складу, зокрема, появі неприємних
запахів, присмаків і т.д.; у наявності речовин, що плавають на поверхні води і відкладанні на дні водойм.
Крім того в результаті інтенсивного використання водних ресурсів змінюються й кількість води, гідрологічний
режим водних об’єктів, складові водного балансу. Надходження в річки забруднених вод з
сільськогосподарських угідь з промисловими та комунально-побутовими водами може призвести до різкого
зниження самоочисної здатності водного об’єкту, зробити воду непридатною для використання. Всі ці зміни
відбуваються в результаті того, що більшість річок i озер є одночасно джерелами водопостачання й
приймачами господарсько-побутових, промислових i сільськогосподарських скидів.
В зв’язку з цим введення більш вимогливих норм на очищення промислових та побутових стічних вод,
а також розширення й більш вимогливе регулювання сплати за відведення стічних вод є основою для
тенденції до зниження вмісту забруднюючих та поживних речовин у стоках, що скидаються у водні об’єкти.
Як свідчать багаторічні спостереження за динамікою якості поверхневих вод, спостерігається
тенденція збільшення числа створів з високим рівнем забрудненості (більше 10 ГДК), а також числа випадків
екстремального високого вмісту (понад 100 ГДК) забруднюючих речовин у водних об'єктах.
Найбільше занепокоєння викликає вивчення надходження та розподілу у водах місцевого стоку
біогенних речовин, особливо сполуки азоту, калію та фосфору в зв’язку з тим, що вони є хімічними
каталізаторами процесу антропогенного евтрофування поверхневих вод, який у наш час вже досяг
глобального, планетарного масштабу.
Тому існує нагальна необхідність правильно управляти якістю всіх типів вод, а ефективний моніторинг
є сутністю цього управління. Одне з найбільш важливих завдань моніторингу якості природних вод –
розроблення програми для контролю якості води на національному, регіональному та міжнародному рівнях,
збору кількісної інформації щодо серйозності та величини проблем щодо якості води для вірної оцінки та
кількості, а також якості вод для ефективного водокористування.
Необхідно використовувати найкращі доступні технології, що забезпечують найменші на сучасний
момент концентрації певних забруднюючих речовин у стічних водах при однакових інших умовах, та можуть
бути отримані і впроваджені водокористувачем при економічно доцільних затратах.
Оцiнювання змiн стану навколишнього природного середовища дає змогу визначити можливi збитки,
спричиненi природними й антропогенними дiями, з’ясувати оптимальнi умови людської дiяльностi, а також
додатковi природнi можливостi, якими може скористатися людина [1].
Моніторинг якості поверхневих вод [1-4] ‒ система послідовних спостережень, збирання, оброблення
даних про стан водних об’єктів, прогнозування їх змін та розробка науково обґрунтованих рекомендацій для
прийняття управлінських рішень, які можуть позначитися на стані вод. Він вирішує такі основні завдання як:
спостереження і контролювання рівня забруднення водного середовища за хімічними, фізичними та
гідробіологічними показниками; дослідження закономірностей процесів самоочищення та накопичення
забруднюючих речовин у донних відкладеннях; вивчення закономірностей виносу речовин через гирлові
створи річок у водойми; вивчення динаміки вмісту забруднюючих речовин і виявлення умов, за яких
відбуваються коливання рівня забруднення; оцінювання та прогнозування стану якості води.
Для здійснення моніторингу суб’єктами моніторингу розробляються національні, регіональні, відомчі
та локальні програми моніторингу. В цих програмах визначаються мережі пунктів, показники і режими
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спостережень для водних об’єктів та джерел забруднення вод, регламенти передавання, оброблення та
використання інформації.
Моніторинг якості поверхневих вод передбачає організацію стаціонарної мережі пунктів
спостереження за природним складом, а також забрудненням поверхневих вод, тимчасової експедиційної
мережі, спеціалізованої мережі пунктів спостереження на забруднених водних об’єктах [1, 2].
Основним принципом органiзацiї спостережень є їх комплексність. Вона передбачає узгоджену
програму робіт з гiдрохiмiї, гiдрологiї, гiдробiологiї та забезпечує моніторинг якості води за фізичними,
хiмiчними, гiдробiологiчними показниками.
Моніторинг забруднення вод проводиться на постійних, а також тимчасових пунктах спостереження,
які розміщують у місцях, де наявний або вiдсутнiй вплив господарської дiяльностi.
На пунктах спостереження дослiджуютъ один або кілька створів. Кількість й місця розташування
пунктів контролю визначаються правилами спостережень за якістю води водойм і водотоків.
При загальному спостереженні за водним об’єктом потрібно встановлювати не менше трьох створів,
по можливості рiвномiрно розподілених її акваторією з урахуванням конфiгурацiї берегової лiнiї.
Останнім часом все частіше у всьому світі впроваджуються автоматизовані системи контролю. Вони
поки що виконують не всі необхідні функції, але їх однозначною перевагою є безперервність вимірювань.
Крім того, з їх допомогою можна автоматично здійснювати відбір проб води, вимірювання, оброблення та
передавання інформації. Так автоматичні станції контролю якості води дозволяють визначити такі показники
якості води як: мінеральні речовини, катіони та аніони, специфічні забруднювачі (пестициди, нафтопродукти,
важкі метали тощо) та органічні забруднювачі. Вони дають змогу без участі людини швидко отримувати,
опрацьовувати, зберігати, а також передавати в центр інформацію про фізичні властивості та хімічний склад
поверхневих вод. Також при використанні автоматизованої або автоматичної станції контролю якості води,
можна контролювати водні об’єкти за кількома параметрами одночасно [5].
Таким чином, ефективність управління водними ресурсами можна забезпечити при наявності
усвідомлення, знань та фінансових ресурсів. А використання нових, сучасних приладів моніторингу
забезпечить точність, достовірність, комплексність оцінювання забруднень водного середовища.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Однією з найактуальніших проблем сучасності є взаємодія людини з природою. Важливим аспектом
у вирішенні проблеми збереження природних ресурсів є освіта людей в області навколишнього середовища,
екологічне виховання всього населення, а особливо підростаючого покоління
Будь-яка діяльність людини пов’язана зі споживанням і виробництвом та проявляється у потребі все
більшої кількості природних ресурсів. Результатом такої діяльності є погіршення стану навколишнього
природного середовища, поширення таких регіональних та глобальних екологічних проблем, як: зміна
клімату, забруднення прісних водойм, деградація ґрунтів та лісів, втрата біологічного розмаїття, збільшення
кількості відходів тощо. Виникнення такої кількості екологічних проблем свідчить про порушення екологічної
рівноваги через споживацьке ставлення людей до навколишнього середовища.
Актуальність теми обумовлена тим, що у взаємовідношеннях суспільства і природи стратегія
гармонізації потребує узгоджувати дві залежності – людини від природи і природи від людини. Гармонізація
цих взаємовідносин може настати лише в результаті трансформації екологічної свідомості й діяльності, а
саме підвищення екологічної освіти шляхом формування екологічної культури. Ми свідомі того, що проблема
екологічної освіти і виховання в Україні вкрай актуальна і має велике значення для сьогодення та
майбутнього. Цьому питанню були присвячені дослідження Е. О. Абрамяна [1], Н. М. Верзіліна,
В. І. Вернадського, Л. П. Морозової, А. Н. Захлєбного [3-6], І. Д. Звєрєва, В. С. Липицького, І. С. Матрусова,
В. А. Сухомлинського та ін. Але сучасна екологічна ситуація вимагає від населення нового світогляду та
сприйняття навколишнього середовища, свідомого ставлення до природи. Саме тому питання екологічного
виховання і формування екологічної культури людини потребує подальшого вив- чення та розвитку.
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Метою даної роботи є уточнення сутності поняття «екологічне виховання», а також систему понять,
що співвідносяться з цією категорією, довести важливість і необхідність екологічного виховання сучасної
молоді. проблеми формування екологічної свідомості та культури населення, які забезпечать створення
нових моральних засад у відносинах з природою, сучасних норм поведінки людини у довкіллі, почуття
відповідальності перед майбутніми поколіннями.
Екологічне виховання - це організований і цілеспрямований процес формування системи наукових
знань про природу і суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують становлення відповідального
ставлення молоді до природи, реальним показником якого є практичні дії учнів та студентів по відношенню
до природного середовища, що відповідають нормам людської моральності [8, c. 32]. Екологічна освіта є
сукупністю екологічних знань, екологічного мислення, екологічного світогляду, екологічної етики, екологічної
культури. Головною метою екологічної освіти є: оволодіння науковими знаннями про довкілля, складні
взаємозв'язки в природі, що склалися протягом тривалого історичного розвитку; формування знань і вмінь
дослідницького характеру, спрямованих на розвиток інтелекту, творчої і ділової активності; розуміння
сучасних проблем навколишнього природного середовища і усвідомлення їх актуальності для себе;
формування екологічної свідомості та культури особистості, усвідомлення себе частиною природи.
Проблемою підвищення екологічної культури молоді займаються такі вчені, як Абалкіна І.Л.,
Моткін І.О., Куркуленко С.С., Курняк Л.Д., Науменко Н.В., Процюк В.А. Вони вважають, що необхідність
виховання екологічної культури в молоді пов'язана саме з реакцією на глобальну екологічну кризу. Негативні
зміни в природному середовищі під тиском сукупної дії виробничих чинників істотно прискорились в останні
десятиріччя. Тобто, збереження життя на землі залежить тепер безпосередньо від рівня і темпів виховання
екологічної культури в молоді, суспільства в цілому [1, c. 33].
Мета екологічного виховання – сформувати у молоді відповідальне ставлення до довкілля,
підготувати особу, здатну до практичної діяльності, пропаганди екологічних ідей, захисту і поліпшення
довкілля. Поза діяльністю сформувати відповідальне ставлення до природи неможливо.
Нині виділяють сім основних екологічних проблем:
- проблема продовольства;
- проблема енергії;
- проблема ресурсів;
- проблема демографії;
- проблема генофонду;
- проблема біосфери;
- проблема здоров'я людини.
Окрім того, про важливість екологічної освіти та виховання доводить факт затвердження Україною
«Основних засад (Стратегії) Державної екологічної політики України на період до 2020 року» [7], головною
метою якої є підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Основні завдання екологічної політики
України такі:
– створення національної інформаційної системи охорони навколишнього природного середовища;
– розроблення до 2015 року організаційного механізму місцевого, регіонального та національного
рівня для активного залучення громадськості до процесу екологічної освіти з метою сталого розвитку,
екологічної просвіти та виховання;
– розроблення до 2015 року і реалізація Стратегії екологічної освіти з метою сталого розвитку
українського суспільства та економіки України;
– створення до 2015 року системи екологічного навчання та підвищення кваліфікації державних
службовців, до компетенції яких належать питання охорони навколишнього природного середовища;
– створення до 2015 року мережі регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів
освіти, неурядових природоохоронних організацій тощо;
– сприяння місцевим громадам щодо впровадження невиснажливого господарювання та екологічно
дружніх технологій;
– включення питань формування екологічної культури, екологічної освіти та просвіти в державні
цільові, регіональні та місцеві програми розвитку.
Фундамент почуття невід'ємного зв'язку з природою необхідно прищеплювати ще з самого дитинства
- дитячого садку, створюючи кутки живої природи, інформаційні джерела. Вже тоді дитина не повинна
займати пасивну позицію, а приймати активну участь. Метою таких заходів є формування розуміння того,
що рослини і тварини є живими істотами, які вимагають певних умов життя, поняття про природу як спільну
домівку для рослин, тварин та людину, яку треба оберігати і охороняти.
Накопичувати і вдосконалювати свої знання необхідно далі в початковій школі, де треба довести
молодшим школярам, що в природі все взаємопов'язано; допомогти зрозуміти, для чого людина повинна
знати природні зв'язки; навчити дітей будувати власну поведінку в природі на основі знань про взаємозв'язки
в ній та відповідної оцінки можливих наслідків своїх вчинків.
Велика роль у формуванні знань і навичок з екології досягається позашкільними навчальними
закладами безпосередньо через залучення дітей до гурткової роботи еколого-натуралістичного
спрямування та участі в різноманітних заходах як форми організації позашкільної освіти. Мережа гуртків
екологічного спрямування має важливе значення для формування екологічного світогляду підростаючого
покоління. Однією з форм екологічної освіти школярів є створення статутів юних екологів, які, як правило,
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очолюють викладачі кафедр екології вищих навчальних закладів. Це сприяло вивченню молодим
поколінням об'єктів і явищ у самій природі, отриманню навичок щодо визначення видів рослин і тварин,
з'ясовуванню на практиці шляхів впливу людини на довкілля, видів природокористування, а головне розширило кругозір молоді щодо сучасних дійсних природоохоронних проблем і шляхів їх
розв'язання [9, c. 4].
З метою екологічного виховання школярів і студентів поряд з традиційними заняттями ефективними
формами є: проведення екологічних фестивалів до Всесвітнього Дня Землі, конкурсів екологічного плакату,
літературного твору. Власна праця над доглядом рослин і тварин, охорона природних об'єктів, водойм,
парків, квітників, скверів, проведення Днів лісу, Днів птахів, відзначення професійних свят підвищують
дієвість екологічного виховання школярів, сприяють перетворенню знань в екологічні переконання.
Молодь може взяти участь в створенні громадських екологічних організацій, проведенні масових
природоохоронних акцій, організації акцій щодо збереження біологічного різноманіття, проведення
конкурсів, конференцій, фестивалів та виставок, організації екологічних таборів.
Екологічне виховання є частиною екологічної освіти (крім навчання і розвитку), адже “виховувати не
означає говорити. Виховувати – це учити робити. Всі проблеми довкілля мають колективний характер.
Охорона довкілля – це опосередковане ставлення один до одного. Екологічна свідомість формується лише
в процесі діяльності” [10, с. 112]. Потрібно навчити молодь розуміти, що відбувається навколо (робота ТЕЦ,
кількість і типи дерев, що ростуть, садів, дикорослих лісів, транспортні потоки, викиди підприємств і ін.).
Потрібно навчитися ставити екологічні завдання і вирішувати їх, уміти критично і тверезо оцінювати стан
довкілля.
Молода людина повинна навчитися розуміти проблеми міста або села, в якому живе (місцева
екосистема), мету формування заповідників та заповідних зон, знайомитися з глобальними проблемами
екосистеми та з конкретною природою конкретного району, навчити уявляти, що буде в конкретному місті
або селищі через 50-100 років.
Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати:
– проблеми екологічної безпеки людства на сучасному етапі повинні вирішуватися
висококваліфікованими кадрами, які володіють знаннями про біосферу, закони її розвитку, специфіку
взаємодії природи й суспільства у всій її розмаїтості, про інформаційні процеси в природі й суспільстві, а
також здатні застосовувати новітні, у тому числі й комп’ютерні технології для вирішення екологічних проблем
на локальному, регіональному й глобальному рівнях;
– екологічну підготовку студентів слід розглядати як частину безперервної наскрізної програми
екологічної освіти і як обов’язкову складову освітньої системи технічного ВНЗ, яка сприяє покращенню
підготовки інженерів, зростанню рівня їхньої загальної і професійної культури;
– екологічне виховання необхідно розпочинати у дошкільному віці, оскільки саме тоді закладаються
основи особистості, у тому числі – позитивне ставлення до природи, навколишнього світу;
– підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості та культури на основі
нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи повинна стати одним з
визначальних важелів при вирішенні надзвичайно гострих екологічних та соціально-економічних проблем
сучасної України.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Екологічна культура складає основу гармонійного спілкування людини із природою. Спілкування із
природою передбачає розуміння її тонкостей, а точніше пізнання особливостей поводження окремих видів
тваринного і рослинного світу, які постійно є в контакті із людиною. Необхідне розуміння природи людиною,
вміти читати книгу природи.
Свідоме і бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при наявності екологічної
культури, широких екологічних знань, які повинні формуватись, починаючи з дитинства. Знання екологічних
норм, закономірностей розвитку природи, знайомства з загадковим світом тварин, рослин, з особливостями
їх поведінки, проблемами, які виникають в їх житті, дуже часто з вини людини, дають можливість кожному
відчути особисту відповідальність за майбутнє природи [39]. Однією з найактуальніших проблем сучасності
є взаємодія людини з природою. Важливим аспектом у вирішенні проблеми збереження природних ресурсів
є освіта людей в області навколишнього середовища, екологічне виховання всього населення, а особливо
підростаючого покоління. Екологічна проблема виростає в проблему перетворення стихійного впливу людей
на природу, свідомо розвиваючи взаємодію з нею. Така взаємодія може бути здійснена при наявності в
кожній людині достатнього рівня екологічної культури, екологічної свідомості, формування яких починається
з раннього дитинства і продовжується все життя.
Екологічне виховання - це організований і цілеспрямований процес формування системи наукових
знань про природу і суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують становлення відповідального
ставлення молоді до природи, реальним показником якого є практичні дії учнів та студентів по відношенню
до природного середовища, що відповідають нормам людської моралі.
З метою екологічного виховання школярів і студентів поряд з традиційними заняттями ефективними
формами є: проведення екологічних фестивалів до Всесвітнього Дня Землі, конкурсів екологічного плакату,
літературного твору. Власна праця над доглядом рослин і тварин, охорона природних об'єктів, водойм,
парків, квітників, скверів, проведення Днів лісу, Днів птахів, відзначення професійних свят підвищують
дієвість екологічного виховання школярів, сприяють перетворенню знань в екологічні переконання. Молодь
може взяти участь в створенні громадських екологічних організацій, проведенні масових природоохоронних
акцій, організації акцій щодо збереження біорізноманіття, проведення конкурсів, конференцій, фестивалів
та виставок, організації екологічних таборів.
Для більшості старших підлітків природа — це, насамперед, джерело матеріального продукту, вона
являє інтерес з точки зору можливості щось з неї узяти і принести додому. Суб’єкт-суб’єктне ставлення до
природи змінюється у старшому підлітковому віці суб’єкт-об’єктним. Лише 11 % старших підлітків включають
об’єкти природи до списку «значущих інших».
Слід зазначити, що низка досягнень науково-філософської думки заслуговує на особливо високу
оцінку, оскільки вони справляють прямий і досить значний вплив не лише на свідомість людей, але і на їх
практичну, у тому числі – екологічну діяльність. Це, насамперед, вчення В. І. Вернадського і його
послідовників про ноосферу, в якому запропонований шлях досягнення гармонії між людиною, суспільством
і природою як основа вирішення екологічних проблем. У цьому вченні в якості головного чинника, що
гармонізує стосунки між суспільством і природою, виділена свідома діяльність суспільної людини, що здатна
додати природному середовищу її існування стабільність і розумні форми буття та розвитку.
Тому головне завдання екологічного виховання - виховати таку особистість, щоб природа набула для
неї життєво важливого значення.
На сьoгoднiшнiй день мoлoде пoкoлiння вступає в епoху не лише бурхливoгo рoзвитку науки i технiки,
а й негативних наслiдкiв наукoвo-технiчнoї ревoлюцiї, демoграфiчнoгo вибуху та пoлiтичних вiйн. Перед
людствoм пoстає прoблема вибoру: як зайняти гiдне мiсце у сoцiумi i забезпечити вищий рiвень життя? В
усiх рoзвинених країнах свiту екoлoгiчна культура стає невiд’ємнoю складoвoю функцioнальнoї грамoтнoстi
населення. Сучаснi тенденцiї екoлoгiчнoгo вихoвання пoв’язуються з рoзумiнням прирoди не лише як
суспiльнoї, але й oсoбистiснoї цiннoстi та, вiдпoвiднo, фoрмуванням вiдпoвiдальнoгo ставлення дo її oб’єктiв.
Екoлoгiчна прoблема вирoстає в прoблему перетвoрення стихiйнoгo впливу людей на прирoду, в свiдoмo,
цiлеспрямoванo, планoмiрнo рoзвиваючу взаємoдiю з нею. Актуальним у цьoму зв’язку є вихoвання
екoлoгiчнoї вiдпoвiдальнoстi мoлoдi, oскiльки в цьoму вiцi вiдбувається фoрмування вiднoснo усталенoї
системи цiннoстей, яка визначатиме сенс пoдальшoгo життя та майбутньoї прoфесiйнoї дiяльнoстi. Сьогодні
наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середовище стають все відчутнішими, тому людство
нарешті почало усвідомлювати неможливість власного існування без збереження природи у всьому її
розмаїтті.
Однак, екологічна культура сучасного українського суспільства залишається низькою, і без
підвищення її рівня неможливо сподіватися на позитивні зміни в навколишньому середовищі.
Загальновідомо, що поєднання навчання й виховання є важливим чинником у становленні громадянина.
Саме неформальна освіта набагато повніше враховує знання та інтереси учнів, їхні пізнавальні й
інтелектуальні можливості, дає змогу застосовувати здобуті знання, набуті уміння й навички у практичній
діяльності з охорони навколишнього середовища. Важливим є те, що розширюються безпосередні контакти
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учнів з природою, і вони мають змогу побачити результати своєї праці. Це посилює активність учнів,
утверджує усвідомлення природи як системи цінностей. Так екологічні проблеми зі встановлення
взаємозв’язків суспільства та природи висувають невідкладні завдання – це виховання молодого покоління,
здатного гармо- Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», співіснувати з природою, раціонально
використовувати і відтворювати її багатства, психологічно готовою оберігати природу. Це вимагає
переорієнтування екологічного виховання та можливість здійснювати випереджувальну підготовку людини
до переходу на стратегію сталого розвитку. Сталий розвиток є новим принципом людського спільного життя:
майбутні покоління повинні мати ті ж самі ресурсні можливості, що мають і нині існуючі. Отже, суспільство
висуває потребу у компетентній особистості, яка на основі самостійного критичного мислення і
відповідальності буде готовою і здатною не лише визначати екологічні проблеми, знаходити раціональні
шляхи вирішення їх, а й попереджати виникнення останніх. Екологічне виховання набуває пріоритетної ролі
в освіті у навчально-виховному процесі як дошкільних навчальних закладів так і в загальноосвітніх закладах.
Екологічна освіта включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, спрямована на
формування екологічної культури, як складової системи національного і громадянського виховання всіх
верств населення України (в тому числі через екологічне просвітництво за допомогою громадських
екологічних організацій та природоохоронних установ).
Організація системи екологічної освіти в Україні відбувається шляхом здійснення формальної
екологічної освіти (дошкільні, шкільні, професійні, вищі й післядипломні освітні заклади, навчальні програми
яких мають освітній мінімум екологічних знань) та неформальної (бібліотеки, громадські організації, засоби
масової інформації, музеї). Провідна роль у цьому процесі належить загальноосвітнім школам і
позашкільним закладам, оскільки далеко не всі школярі здобувають згодом вищу або середню спеціальну
освіту. Основною метою загальної середньої освіти є формування молодого покоління з високим ступенем
екологічної культури та екоцентричним типом мислення та свідомості.
«Екологічна освіта - це сукупність наступних компонентів: екологічні знання – екологічне мислення –
екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура». Найбільш дієвим у вихованні екологічної
культури є систематичне проведення занять екологічного спрямування з залученням наглядного матеріалу,
наданням фактів, приведенням прикладів та участі в екологоосвітніх та природоохоронних заходах.
Екологічне виховання формує певні навики поведінки людини в природному середовищі. І тільки
осмислена поведінка в природі у відповідності з отриманими знаннями і навичками є свідченням екологічної
культури особистості. Екологічна культура особистості складається з трьох взаємопов'язаних складових:
екологічні знання, екологічне мислення, екологічна діяльність. Накопичення екологічних знань передбачає:
дослідження учнями досвіду природоохоронної роботи; оволодіння знаннями про екологічну ситуацію в
Україні; оволодіння знаннями про охорону рослин та тварин місцевості. Ефективність національної
екологічної освіті залежатиме від ряду факторів, серед яких одне з головних місць належить вибору
педагогічних технологій, методів та окремих прийомів. Ця галузь шкільної екологічної освіти ще недостатньо
досліджена. Екологічна проблема взаємодії людини і природи, а також впливу людського суспільства на
навколишнє природнє середовище стала дуже гострою і має величезні масштаби. Однією із екологічних
проблем, які мають місце в Україні, є недостатнє розуміння в суспільстві правильних пріоритетів збереження
навколишнього природного середовища та переваг його сталого розвитку. Тому дана тема є досить
актуальною у наш час.В умовах екологічної катастрофи, що насувається, величезне значення надається
екологічній освіті і вихованню людей різного віку і професій.
Екологічна освіта як в Україні, так і за кордоном має свої особливості і власні проблеми. Очевидно, що
в нашій державі значно нижчий рівень екологічної освіченості та вихованості, ніж в інших багатьох країнах.
Через це діти і дорослі не бережно ставляться до навколишнього середовища.
Підготовка громадян із високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості та культури на основі
критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства та природи, має стати одним із головних важелів у
вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.
Основне завдання екологічної освіти – необхідність закріпити в суспільстві усвідомлення того, що
природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство не має права жити за рахунок майбутніх поколінь. А.
де Сент-Екзюпері казав: «Ми не отримуємо у спадщину Землю від пращурів, ми отримуємо її в борг від
наших дітей».
Науковий керівник:
Безпрозвана Ірина
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Валентина Антоненко
(Покровськ, Україна)
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Проблема міжбюджетних відносин для України є однією з найбільш актуальних і сучасно значущих в
контексті реформування бюджетної системи держави та проведення так званої децентралізації.
Актуальність цієї проблеми та напрямки її вирішення привертають увагу вчених, політиків, урядовців. Цією
тематикою переймалися такі науковці, як: Л.М. Бабич, С. А. Буковинський, Л.°Ю. Бурдюх, В.М. Василенко,
Л. Василенко, О. Д. Василик, О.°П.°Гетманець, Т.І. Гладка, І.В. Гнидюк, Ю. І. Гороховська, М.°Добровінський,
Н. П. Дребот, І. О. Дробот, М. В. Ігнатишин, О. П. Кириленко, В. І. Козак, Д.В. Коробцова, Л. В. Лисяк,
І. О. Луніна, І. О. Лютий, В. В. Онищенко,В. М. Опарін, В. О. Остапчук, К.В. Павлюк, Ю. Пасічнік, І.°Б.°Семеген,
В. М. Федосов, І. Чугунов, С. Юрій та інші.
Активно досліджується бюджетна децентралізація в контексті бюджетної реформи, наприклад в
роботах [1; 2; 3]. Досить влучно й змістовно дають визначення процесу децентралізації Л. Василенко і
М. Добровінський, які розуміють її «як процес перерозподілу владних повноважень та обсягів компетенції
між центральним і місцевими рівнями організації публічної влади зі зміщенням акценту виконання на місцях
у частині здійснення заздалегідь окреслених і гарантованих державою функцій» [4, с. 124].
Науковці, між іншим, переймаються дослідженням кваліфікаційних елементів сучасної української
децентралізації. Деякі вчені розрізняють два типи децентралізації: адміністративний (бюрократичний) і
демократичний, причому адміністративна тлумачиться як розширення компетенції місцевих
адміністративних органів, які діють до певної міри незалежно від центральної влади, а демократична –
передбачає створення розгалуженої системи місцевого самоврядування, коли місцеві справи вирішуються
не представниками центрального уряду, а особами, обраними місцевим населенням [5]. Вважаємо, що не
варто робити намагання хоч якось протиставляти ці два процеси децентралізації, а, навпаки, – ці напрямки
децентралізації мають бути поєднуваними в єдиний системний блок реформ у галузі децентралізації
міжбюджетних відносин в Україні. Саме поєднання цих паралельно здійснюваних процесів може
забезпечити синергетичний (системний) ефект.
Доречно навести більш поширену класифікацію наукових позицій щодо децентралізації, яка дається
професором І. О. Дроботому його роботі [6]. На його думку, в науці щодо цього питання наразі сформувалися
наступні підходи: політико-правовий, організаційно-правовий, фінансовий, адміністративно-територіальний,
в аспекті узагальнення зарубіжного досвіду, в площині понять і категорій. Безумовно, такий науковий підхід
до проведення досліджень, як деталізація (розчленування), має сенс. Але він приносить ефект тільки за
умови подальшого (після детального поділу на складники) поєднання усіх складових в єдину систему. З
поділом децентралізації на її підвиди виникає ризик втрати сутнісного її наповнення, тобто, образно кажучи,
може статися хибна річ, як у відомій байці про лебедя, рака і щуку. Знову ж-таки, маємо наголосити на тому,
що ці сторони децентралізації суттєво пов’язані між собою, та тільки в системному зв’язку між різними
спеціальними заходами можна забезпечити бажаний результат децентралізаційної реформи. Але науковці,
що зосереджуються тільки на одному, близькому для них, аспекті децентралізації, не доводять свої висновки
до накреслення впливу цього аспекту на інші напрямки децентралізації.
Загалом реформування міжбюджетних відносин має відбуватися з урахуванням певних вимог та
принципів: субсидіарності; забезпечення наповнення місцевих бюджетів за рахунок власних надходжень;
бюджетного унітаризму з певними елементами децентралізації; розмежування прав та обов’язків щодо
використання коштів та забезпечення контролю за їх використанням; недопущення бюджетної
заборгованості; вирівнювання податкоспроможності бюджетів; обмеження сум боргу і запозичень
державного та місцевого бюджетів тощо [7]. Зауважимо, що деякі з вказаних принципів суперечать один
одному, наприклад: по-перше, наповнення місцевих бюджетів за рахунок власних надходжень та
вирівнювання податкоспроможності бюджетів, тому що податкові надходження місцевих бюджетів є досить
різними у різних місцевих бюджетах, тоді їх вирівнювання є досить проблематичним; по-друге,
субсидіарності та недопущення бюджетної заборгованості, бо фінансове забезпечення субсидіарносі
передбачає наявність трансфертів до місцевих бюджетів, що, на жаль, відбувається не без затримок, а,
отже, призводить до виникнення тої самої бюджетної заборгованості.
В своїй роботі М. В. Ігнатишин, Л. Ю. Бурдюх вказують, що: «Найважливішим та найефективнішим
методом бюджетного регулювання виступають міжбюджетні трансферти» [8, с. 135]. Це, безумовно, на
перший погляд, може виглядати як якесь досягнення у сфері міжбюджетних відносин. Але насправді акцент
саме на міжбюджетні трансферти є не чим іншим як офіційне визнання фінансової залежності регіонів від
центру. Тому, ці автори, можна сказати, дещо суперечать самі собі, коли пишуть, що ефективність
міжбюджетних відносин має забезпечуватися чітким розмежуванням дохідних і видаткових повноважень, а
кожен рівень влади повинен мати достатні джерела доходів для реалізації покладених на них
функцій [8, с. 137].В інших публікаціях теза про недосконалість міжбюджетних відносин в Україні та
залежність органів місцевої влади від центральної сформульована більш конкретно і сміливіше: сучасна
ситуація у сфері фінансового забезпечення регіонального розвитку доводить, що фінансова міцність органів
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місцевого самоврядування значною мірою залишається декларативною [9; 10]. Л.А. Костиркоі
Н.Ю. Велентейчик в своїй монографії, оцінюючи ефективність міжбюджетних трансфертів за власно ними
розробленою методикою, вказують, що місцеві бюджети, які є найбільш фінансово забезпеченими за
підсумками зарахування до їх бюджетів податкових та неподаткових надходжень, після розподілу
трансфертів можуть виявитися серед найменш фінансово забезпечених за рівнем бюджетних доходів на
душу населення. Такі зміни мають яскраво виражений дестимулюючий характер [11, с. 184]. На нашу думку,
цей висновок є абсолютно правильним і таким, що принципово відповідає дійсності.
Дійсно, в Україні наразі об’єктивно існує проблема горизонтального вирівнювання різних місцевих
бюджетів: в деяких з них їх доходи не покривають їх видатки, тому й виникає потреба в досліджуваних
трансфертах. Разом з тим, в більш активних регіонах їх місцеві бюджети мають більший податковий
потенціал, і відповідно – більші фінансові спроможності. Трансферти, хоча вони й здійснюються через
бюджети вищого рівня, але по суті спрямовують фінансові кошти від активних до пасивних громад.
До речі, це закріплено в Бюджетному кодексі і відповідає конституційному принципу рівності громадян.
Як вказується в п. 2 ст. 94 Бюджетного кодексу, «фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію
бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг» [12].Тож нормативне
бюджетне забезпечення для окремих територіальних громад залежить більшою мірою (якщо не повністю)
від чисельності чи споживачів державних послуг у тої чи іншої громади, і в принципі не враховує
податкоспроможність чи фінансову активність територіальних громад.
Нерівність у розподілі по регіонах країни державних доходів та вимоги щодо забезпечення соціальних
стандартів та інших гарантованих державою фінансових зобов’язань дещо обумовлює проблему фінансової
конфліктності між різними адміністративно-територіальними утвореннями в країні. Про цю проблему, між
іншим, також йдеться в науковій доповіді ДУ Інституту економіки та прогнозування НАН України [13].
Не вдаючись до конкретних співвідношень між фінансуванням різних місцевих бюджетів (хоча б
заради того, щоб не акцентувати зайву увагу на фінансовій регіональній конфліктності в країні), цю
фінансову конфліктність покажемо на умовному прикладі (рис. 1).
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Рисунок 1 – Фінансова конфліктність бюджетних трансфертів
На цьому рисунку горизонтальною лінією показано рівень нормативного, гарантованого державою,
бюджетного забезпечення територіальних громад (бюджетне вирівнювання). а Д1 і т. д. – являють собою
власні доходи відповідних місцевих бюджетів. Якщо власні доходи (Д2 і Д3) перевищують рівень фінансових
потреб цих громад для фінансування державних гарантій, то є можливість у їх розвитку та покращенні їх
благополуччя, але найчастіше фінансовий надлишок вилучається у них задля бюджетного вирівнювання
різних територіальних громад. Для інших бюджетів їх власні доходи Д4, Д5 не достатні для забезпечення
державних гарантій, тому їх дефіцит покривається саме від надлишку з перших двох бюджетів. Бюджетна
справедливість в повному її розумінні має місце тільки для бюджету, де відсутні трансферти (тобто доходи
(Д1) залишаються в розпорядженні тої громади, яка їх заробляє).
Отже, бюджетні трансферти є вимушеним елементом бюджетної системи, що призначені
забезпечувати бажані вирівнювання, субсидіарність, нарешті – і цілісність бюджетної системи. Але
трансферти мають і негативні наслідки – вони призводять до певної несправедливості щодо поділу
бюджетних коштів, коли їх частка вилучається з бюджетів активно працюючих громад та спрямовується в
бюджети менш фінансово забезпечених територій. А це може викликати непорозуміння, невдоволення й
різного роду проблеми щодо формування справедливості в міжбюджетних відносинах.
Тому в процесі децентралізаційного реформування міжбюджетних відносин конче необхідно звернути
увагу на повільне усунення фінансової конфліктності територіальних громад та посилення ролі закріплених
доходів за місцевими бюджетами Як вказує фахівець з цієї проблеми, нова система бюджетного
регулювання покликана створити стимули для місцевого самоврядування більше заробляти та
розраховувати на власні фінансової ресурси [14].

30

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

Література:
1. Козак В. І. Аналіз наукового доробку у визначенні децентралізації як явища[Електронний ресурс] /
В. І. Козак//Державне будівництво, 2017. – № 1. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2017-1/doc/1/04.pdf
2. Гнидюк І. В. Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І. В. Гнидюк,
Ю. І. Гороховська // Молодий вчений, 2015. – № 5 (20).Част. 1. – С. 108-111.
3. Дребот Н. П. Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку/Н. П. Дребот,
І. Б. Семеген//Наук. вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, № 4. С. 24-27. DOI: https://doi.org/10.15421/40290404
4. Василенко Л. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування / Л.°Василенко, М. Добровінський
// Адміністративне право іпроцес,2017. –№3. – С. 123-126.
5. Гладка Т. І. Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності
[Електронний ресурс] / Т. І. Гладка. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/10.pdf
6. Дробот І. О. Децентралізація державного управління: понятійно-термінологічний аспект [Електронний
ресурс] / І. О. Дробот // Публічне адміністрування: теорія та практики, 2016. –Вип. 2 (16). – С. 123-126.
7. Гетманець О. П. Принципи бюджетного права України: монографія/О.°П.°Гетманець, Д.В. Коробцова. –
Х.: Харківський націон. ун-т внутрішніх справ, 2017. – 268 с.
8. Ігнатишин М. В. Міжбюджетні трансферти як ефективний метод бюджетного регулювання /
М. В. Ігнатишин, Л. Ю. Бурдюх // Наук. вісник Мукачівського держ. ун-ту, Серія Економіка, 2018. – Вип. 2
(10). – С. 134-139.
9. Ігнатишин М. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент вирівнювання бюджетів України /
М. В. Ігнатишин, В. М. Василенко // Наук. вісник Мукачівського держ. ун-ту. – Карпатська вежа, 2016. –
№21(16). – С.157-169.
10. Остапчук В. О. Перспективи фінансової децентралізації в Україні: нормативно-правовий аспект/
В. О. Остапчук// Економіка і суспільство, Мукачівський держ. ун-т, 2018. – Вип. 15. – С. 720-726.
11. Костирко Л. А. Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні: пріоритети, інструменти,
перспективи: монографія / Л. А. Костирко, Н.°Ю.°Велентейчик. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ
ім. В. Даля, 2016. – 280 с.
12. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами і доповн.): за станом на
27.02.2020р.
/
Верховна
Рада
України:
Офіц.
вид.
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2896
13. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної;
НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 70 с. – Режим доступу:
http://ief.org.ua/docs/sr/292.pdf
14. Онищенко В. В. Особливості бюджетної децентралізації в Україні: теоретичний аспект / В. В. Онищенко
// Наук. Вісник Ужгородського націон.ун-ту. Серія Міжнародні економічні відносини та світове
господарство, 2017. – Вип. 12, Част. 2. – С. 45-50.
Світлана Бестужева
(Харків, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Активізація євроінтеграційного співробітництва між Україною та країнами ЄС обумовлює необхідність
істотного реформування не тільки економіко-соціальної та політичної сфери, але й екологічної. При цьому
екологічна сфера на теперішній час є однією з найважливіших в системі регулювання країн ЄС, а екологічна
безпека є найважливішою метою подальшого сталого розвитку європейського співтовариства.
На сьогодні рівень екологічної безпеки України за міжнародними рейтингами є достатньо низьким. Так,
за рейтингом країн за рівнем екологічної ефективності Україна з індексом 52,8 посіла 109 місце серед 180
країн світу; за рейтингом країн за рівнем забруднення навколишнього середовища Україна посіла 42 місце
(рівень забруднення – 66,18) серед 102 країн світу.
Однією з найбільших екологічних загрози для національної безпеки України можна виділити загрозу
неухильного накопичення відходів виробництва та споживання, відсутність ефективних технологій їх
вторинної переробки та утилізації. Через це кожного року в Україні утворюється близько 11-12млн т відходів
виробничого та побутового характеру, що забруднюють об’єкти природного середовища.
Дані висновки підтверджуються аналізом динаміки та структури побутових відходів в Україні за останні
сім років (табл. 1) [10].
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Таблиця 1

Аналіз динаміки та структури побутових відходів в Україні за 2011-2017 рр.
Спосіб
утилізації
побутових відходів
Зібрано ППВ, тис.т
Видалено ППВ, тис.т
у т.ч. видалено на
спеціально обладнані
звалища
у % до обсягу видалених
відходів
у % до обсягу зібраних
відходів
Спалено ППВ з метою
отримання енергії, тис.т
у % до обсягу зібраних
відходів
Спалено ППВ без
отримання енергії, тис.т
Утилізовано ППВ, тис.т
Зібрано ППВ, кг
Видалено ППВ, кг
у т.ч. видалено на
спеціально обладнані
звалища
Спалено ППВ з метою
отримання енергії, кг
Спалено ППВ без
отримання енергії, кг
Утилізовано ППВ, кг

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

10356,5
7030,0

13878,0
9362,7

14501,0
9504,4

10748,0
5893,8

11491,8
6233,0

11562,6
6089,5

11271,2
6469,0

4321,5

5175,1

5178,5

3397,9

4194,3

4208,1

4417,5

61,5

55,3

54,5

57,7

67,3

69,1

68,3

41,7

37,2

35,7

31,6

36,5

36,4

39,2

154,0

149,9

147,6

149,0

254,3

257,3

244,4

1,5

1,1

1,01

1,4

2,2

2,22

2,17

98,5
74,5

2,1
4,0

2,0
6,5

1,2
16,5

226,6
153,8

78,6
2,9
3,8
57,4
9,4
3,8
У розрахунку на 1 особу
304,3
318,7
250,0
205,3
208,9
137,1

268,5
145,6

271,0
142,7

265,3
152,3

94,6

113,5

113,8

79,0

98,0

98,6

104,0

3,4

3,3

3,2

3,5

5,9

6,0

5,8

2,2
1,6

1,7
1,3

0,1
0,2

0,1
0,1

0,05
0,1

0,05
0,2

0,03
0,4

На основі проведеного аналізу можна зробити висновки про неефективну політики поводження з
відходами, що підтверджується низькою часткою у спеціально відведених місцях, яка за сім років не
перевищувала 42%. Їх частка серед всіх видалених відходів складає не більше 70 %, що є недостатнім для
вирішення проблем з їх правильною утилізацією. При цьому також слід відмітити дуже низький рівень
утилізації побутових відходів для отримання енергії – за останні сім років він не перевищив 2,5 % загального
обсягу зібраних відходів. Це обумовлено як відсутністю ефективних державних важелів впливу на
антропогенну діяльність вітчизняних суб’єктів, так і на недостатній рівень фінансування проектів з
впровадження еколого зберігаючих технологій.
Не зважаючи на те, що у Концепції національної безпеки України в якості загроз національній
екологічній безпеці визначені такі як надмірний антропогенний впливі високий рівень техногенного
навантаження на територію України, негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, значний
обсяг відходів виробництва та споживання і неналежний рівень їх вторинного використання, переробки та
утилізації, незадовільний стан єдиної державної системи та сил цивільного захисту, системи моніторингу
довкілля [9], Україна все ж залишається чи не єдиною серед країн з трансформаційною економікою, в якій
при наявності відповідного правового забезпечення відсутні дієві методи та інструменти державного
регулювання екологічної сфери.
В країнах Європейського Союзу проблемами охорони довкілля займаються вже понад 50 років,
протягом яких було визначено ряд важливих положень щодо формування єдиної європейської екологічної
політики, а саме:
1) в рамках Паризької конференції 1972 р. визначено пріоритетність екологічних проблем у
суспільному розвитку;
2) в Амстердамському договорі 1997 р. закріплена пріоритетність екологічної політики для країн ЄС,
а з 1998 р. питання екологічної безпеки включені до загальної політики ЄС;
3) у 2002 р. була прийнята Шоста програма дій ЄС у галузі навколишнього середовища, в рамках якої
були розроблені та прийняті основні законодавчі акти стосовно екологічної відповідальності;
4) у червні 2007 року прийнято Кіотський протокол – програмний документ Зелена книга «Адаптація
до зміни клімату в Європі – варіанти дій ЄС», в якому для вирішення проблеми глобального потепління
визначена необхідність скорочення обсягів викидів парникових газів та доцільність розробки заходів з
адаптації до мінливих кліматичних умов. Відповідно до Стратегія ЄС – 2020 передбачено обов’язкове
зниження викидів парникових газів державами-членами на 20 % до 2020 року;
5) у 2012 році Європейська Комісія розробила нову Програму дій Союзу з охорони навколишнього
середовища до 2020 року «Жити добре в межах можливостей нашої планети».
В якості пріоритетних цілей екологічної політики країн ЄС доцільно виокремити:
- збереження, захист і поліпшення якості навколишнього середовища;
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- охорона здоров’я населення;
- розумне та раціональне використання природних ресурсів;
- підтримка заходів на міжнародному рівні щодо вирішення регіональних або глобальних проблем
навколишнього середовища, зокрема протидія зміні клімату [2].
Країнами ЄС на сьогодні створено потужну системи органів реалізації екологічної політики, які
здійснюють моніторинг екологічної ситуації в регіоні та країнах, гармонізацію європейського екологічного
законодавства та регулювання екологічної сфери в рамках даного інтеграційного об’єднання.
До цієї системи органів слід віднести: Європейський парламент, Рада ЄС, Комісію ЄС, Суд ЄС,
Омбудсмена ЄС, Європейський інвестиційний банк, а також спеціалізовані установи: Європейське агентство
з навколишнього середовища, Європейську мережу інформації та спостереження за навкоишнім
середовищем, мережу ЄС для імплементації та застосування права навколишнього середовища,
Європейську консультативна рада з навколишнього середовища, Європейський консультативний форум з
навколишнього середовища і сталого розвитку тощо [2; 3; 7].
Останнім часом все більшої пріоритетності набуває регіональна політика ЄС, екологічна складова якої
є домінантною. Метою регіональної екологічної політики є забезпечення гармонійного, сталого розвиту
європейських регіонів.
Для поглибленого дослідження державного регулювання екологічної сфери автором наведено
порівняльний аналіз державних екологічних політик найбільших країн ЄС – Німеччини, Франції,
Великобританії, а також Нідерландів, та двох країн, які не є членами ЄС (Швейцарії та Норвегії), але
розробляють спільні екологічні ініціативи (табл. 2).
Таблиця 2
Порівняльний аналіз державних екологічних політик європейських країн
Країна
Німеччина

Спрямування
державної
політики
Регулювання
та контроль

Рівень
регулювання
Федеральні
землі

Франція

Регулювання

Державний

Великобританія

Координація

Державний

Швейцарія

Регулювання

Нідерланди

Регулювання
та
координація

Державний
та регіональний
Державні
та
муніципальний

Норвегія

Державне
регулюва-ння
та самоконтроль
підприємств

Муніципальні

Органи
регулювання

Спеціалізовані
органи

Місцеві
органи влади

Екологічні
міністерства
федеральних
земель
Жандармерія

Міністерство
навколишнього
середовища
Міністерство
навколишньог
о середовища

Рівень
законодавчого
забезпечення
Федеральний

Характер
екологічної
відповідальності
Адміністративна

Державний

Система
екологічних
платежів (за стоки,
викиди)
Системи платежів
за
водокористування
й скидання
промислових
стічних вод
Адміністративноправова

Комісія з
управління
екологічною
безпекою

Державний

Конфедерація
й кантони

-

Федеральний

Міністерство
житла,
просторового
планування
навколишньог
о середовища
Норвезький
урядовий
екологічний
фонд

-

Державний

Адміністративноправова

Національне
відомство з
розслідування
та припинення
економічної й
екологічної
злочинності

Державний

Нормативи з
гарантування
екологічної
безпеки, видача
ліцензій через
тендерні раунди

Як видно з проведеного в таблиці аналізу особливою відмінністю екологічної політики країн ЄС є значні
повноваження органів місцевого самоврядування у вирішенні проблем охорони довкілля, що є позитивним
прикладом для України, особливо в контексті реформи децентралізації влади.
В якості інструментів екологічного регулювання розвиненими країнами широко використовуються
система екологічних платежів, податків, система видачі ліцензій через тендери, а також введення
адміністративної відповідальності за забруднення навколишнього середовища, що не тільки формує
соціальну відповідальність компаній, а й громадську свідомість.
Отже, досвід європейських країн свідчить, що необхідною умовою успішної реалізації державної
екологічної політики є комплексний аналіз тенденцій і характеру змін основних загроз екологічній безпеці
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для своєчасного та обґрунтованого визначення заходів із попередження та подолання негативних наслідків
у випадку їх реалізації.
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Світлана Колач, Орися Василина
(Дубляни, Україна)
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В ПЕРСПЕКТИВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІТОВОЇ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Під час свого розвитку людство накопичувало матеріальні й духовні ресурси для задоволення своїх
потреб і розв’язання різних проблем. Але шляхи їх вирішення ніколи не виходили за межі окремих держав
аж до другої половини XX ст. Зараз багато проблем набули всесвітніх масштабів і можуть бути вирішені
лише об’єднаними зусиллями в ході світових інтеграційних процесів, що охоплюють усі сфери життя людей.
Глобальні проблеми мають планетарний характер, загрожують усьому людству, потребують
невідкладного вирішення й вимагають спільних дій народів світу. Серед глобальних проблем виділяються
такі: збереження миру (боротьба з тероризмом); екологічна; освоєння космосу; енергосировинна;
продовольча; демографічна; подолання економічної відсталості країн. Забезпечення світової продовольчої
безпеки дотична до всіх вище перелічених проблем. Населення планети постійно збільшується стрімкими
темпами. [1, с. 145] За даними Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН (FAO), за
останнє десятиліття світові ціни на продовольчі продукти зросли майже удвічі. Триває тенденція зменшення
площ, придатних для обробітку сільськогосподарських культур. Збільшення обсягів вирощування зернових
з метою вироблення біопалива. Цей напрям підтримується, наприклад, урядом США, який надає значні
субсидії своїм фермерським і сільськогосподарським компаніям для вирощування ними пшениці, кукурудзи,
ріпаку. Нестабільність на світових фінансових ринках у зв’язку з накопиченням бюджетних дефіцитів і
загрозою виникнення дефолтів у деяких європейських країнах (Греції, Португалії, Іспанії). Для інвесторів
ринки таких країн несуть загрози неповернення вкладених коштів, тому дедалі активнішим стає вкладення
спекулятивних ресурсів у продовольство, попит на яке прогнозовано збільшуватиметься. Гострота цих
проблем у різних країнах неоднакова.
У цілому тенденції сільськогосподарського виробництва у 2002-2011 рр. свідчать, що цей вид
економічної діяльності не набув нових якісних стимулів для зростання. Його динаміка в умовах відсутності
значущих кроків щодо модернізації, структурного реформування та вирішення фінансових потреб
виробників була досить нестабільною та залежить майже виключно від природно-кліматичних чинників, що,
у свою чергу, створює високі ризики для сільськогосподарських виробників. [2, с. 260]
Синхронне зростання вартості продовольства на світових ринках та в Україні підштовхнуло до
поновлення дискусій про спроможність нашої країни до забезпечення насиченості внутрішнього ринку
сільгосппродукції за рахунок використання власного аграрного потенціалу.
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Глобальні проблеми людства, незалежно від міри їх гостроти в тій чи іншій країні, вимагають
глобальних рішень, що передбачають широку міжнародну співпрацю і координацію зусиль у сферах
політики, економіки, науки тощо.
Зрозумівши гостроту перелічених проблем можна перейти до осмислення негативного чинника, або
винуватця такого становища. Оскільки усі проблеми коріняться у загальнолюдському менталітеті, вирішення
усіх нагальних проблем людства слід починати саме з перевиховання людства. Проблему виснаження
ресурсів біосфери вирішити легко – слід вгамувати егоїзм та жадібність грабіжників нашого загального
будинку – планети Земля.
Враховуючи сучасний стан речей в розвитку світової економіки потрібно всім згуртовано вживати
активні заходи на подолання проблеми забезпечення світової продовольчої безпеки, що б дозволило по
можливості всім стабілізувати ситуацію та рухатися вперед для підняття добробуту кожного.
В Україні впродовж останнього десятиліття спостерігалися коливання індексів цін на продукцію
сільського господарства, які загалом знаходилися в рамках світових тенденцій. При цьому цінова динаміка
у секторі інколи перевищувала загальний показник індексу споживчих цін, проте, як правило, відставала від
динаміки цін в промисловості.
У цілому тенденції сільськогосподарського виробництва у 2015-2019 рр. свідчать, що цей вид
економічної діяльності не набув нових якісних стимулів для зростання. Його динаміка в умовах відсутності
значущих кроків щодо модернізації, структурного реформування та вирішення фінансових потреб
виробників була досить нестабільною та залежить майже виключно від природно-кліматичних чинників, що,
у свою чергу, створює високі ризики для сільськогосподарських виробників.
При цьому посилюється диспропорційність структури виробництва продукції рослинництва.
Відбувається зростання виробництва технічних культур (цукрових буряків, насіння соняшнику), проте
зменшується виробництво зернових і зернобобових культур, картоплі, овочів. Оскільки ці культури є одними
з основних щодо забезпечення продовольством населення, зменшення обсягів їх виробництва є
несприятливим чинником для стабільності продовольчого ринку України.
Залишаються незадовільними показники виробництва продукції тваринництва через збитковість
виробництва більшості видів м’ясної продукції. Зменшується поголів’я великої рогатої худоби, в т.ч. корів.
Сталу динаміку демонструє лише поголів’я птиці.
Україна має значні можливості виробництва сільськогосподарської продукції через сприятливі
природно-кліматичні умови та потужний людський потенціал. За рівнем забезпеченості
сільськогосподарськими угіддями (0,9 га на одного мешканця), Україна серед Європейських країн
поступається лише Республіці Білорусь – 0,96 га на одну особу, а за забезпеченістю ріллею (0,7 га на одну
особу) випереджає всі країни Європи. Серед країн світу за цим показником Україна поступається лише
Канаді (1,43 га) та РФ (0,85 га) ріллі на одну особу. При цьому 73 % ріллі України складають найбільш родючі
чорноземи та лучно-чорноземні ґрунти. Потенційна здатність вітчизняних земель до продовольчого
забезпечення, за оцінками різних експертів, знаходиться у межах від 150 до 500 млн осіб. Враховуючи
великий потенціал земель сільськогосподарського призначення, аграрне виробництво в Україні
залишається серед провідних галузей економіки і складає близько 8,2 % ВВП, що майже вдвічі перевищує
середньоєвропейський рівень [3]. Між тим, наявний потенціал виробництва сільськогосподарської продукції
України використовується недостатньо.
Нинішні проблеми глобальної економіки зумовлені також відомими подіями останніх років, зокрема
державними позиками, що призвели до боргової кризи. Однак це лише результат багаторічного,
неадекватного соціально-економічним реаліям господарювання в більшості країн світу: надмірного
навантаження на бюджет, ігнорування демографічних тенденцій, помилкової міграційної політики, низької
безпеки на фінансових ринках, надмірного споживкредитування тощо.
Сьогодні ми можемо говорити про те, що світ іде до політики економії та зниження соціальних
стандартів. Щоб вирішити існуючі проблеми, необхідне або повернення до протекціонізму, або глобальна
перебудова економічних інституцій.
Найбільшою проблемою, на наш погляд, є те, що для великої кількості країн така перебудова
означатиме кардинальні зміни соціальних стандартів — різке розшарування суспільства. Багаті країни
стануть біднішими, а бідні — ще біднішими.
В умовах нинішньої глобалізації економіки шанси для будь-якої країни залишитися осторонь
глобальних кризових процесів наближаються до нуля. Особливо це стосується країн із орієнтацією
економіки на експорт і з низьким розвитком внутрішнього ринку. Сумно констатувати, але сьогодні в арсеналі
немає жодних ефективних економічних заходів, здатних запобігти черговій хвилі кризи в нашій країні.
Забезпечення економічної незалежності держави необхідно було починати з моменту здобуття політичної
незалежності. Це насамперед комплексні програми розвитку альтернативної енергетики, модернізації
виробничих потужностей та інфраструктури, перебудови збиткових для бюджету схем — пенсійної системи,
системи охорони здоров’я, оборони тощо. Отже, сьогодні нам слід говорити не про глобальну стратегію
розвитку країни, а про тактику реагування на кризові явища та фіксацію позитивних трендів державної
економічної політики. Для України найбільш важливо не стільки вийти на високі темпи зростання, скільки
усунути системні проблеми в економіці.
Утримання конкурентних переваг українських агровиробників як на світовому, так і на вітчизняному
ринках вже у середньостроковому періоді вимагатиме суттєвого організаційного та технологічного
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оновлення виробництва, посилення його крупнотоварності та індустріалізації, приведення технологічних
процесів у відповідність до міжнародних ветеринарних і фітосанітарних вимог тощо. Серед шляхів реалізації
цих завдань:
- сприяння вертикальній інтеграції агропромислового сектору, інвестуванню капіталів переробних
підприємств у розвиток їх сировинної бази;
- надання інформаційної та методичної підтримки інвестуванню в розвиток сільгоспвиробництва,
спрощення процесів реєстрації аграрних інвестицій, надання гарантій землекористування інвесторам у
період до скасування мораторію на продаж сільгоспземель;
- сприяння залученню інвестицій для переходу на інтенсивний тип розвитку сільського господарства
шляхом комплексної механізації та автоматизації виробництва, впровадження ресурсозберігаючих
технологій та біотехнологій, меліорації землі, вдосконалення організації праці та матеріального
стимулювання, поглиблення спеціалізації виробництва і досягнення його раціональної концентрації;
- забезпечення прозорості та ефективності використання державної підтримки агропромислового
комплексу шляхом оптимізації кількості та змісту державних цільових і бюджетних програм, концентрації їх
на заходах «зеленої скрині» СОТ зі створенням відповідних механізмів використання цієї допомоги,
поступового переходу від надання державної підтримки сільськогосподарським підприємствам до сприяння
розвитку сільської місцевості, ринкової інфраструктури аграрного ринку, здійснення природоохоронних
заходів та розвитку депресивних територій;
- сприяння організації на регіональному рівні системи професійної підготовки (у сферах аграрного
виробництва та економіки агробізнесу) в професійно-технічних училищах і технікумах агропромислового
комплексу, стажування в базових, найбільш успішних аграрних господарствах;
- здійснення моніторингу світового і вітчизняного аграрного ринку, розроблення механізму виявлення
і попередження зовнішніх і внутрішніх загроз продовольчій безпеці України.
Таким чином, відзначені тенденції світового та національного ринків сільгосппродукції обумовлюють
необхідність прискорення процесів реформування аграрного сектору України, цілеспрямованих заходів
державної політики, спрямованих на стабільність власного продовольчого ринку та використання
потенційних вигод від зростання присутності України на світових ринках продовольства в контексті
забезпечення світової продовольчої безпеки.
Література:
1. Саблук П.Т. та ін. Глобалізація і продовольство: Монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.:
ННЦ ІАЕ, 2008. – С. 145.
2. Сучасна земельна політика України / Юрченко А.Д., Греков Л.Д., Мірошниченко А.М., Кузьмін А.В. – К.:
Інтертехнологія, 2009. – 260 с.
3. Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2009 році / Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
4. http://www.lawgroup.com.ua/storage/npa/Energetica/Alternativ/ES/30_1.pdf
Галина Монастирська
(Київ, Україна)
ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ
У сучасному українському суспільстві давно актуалізувалися потреби у підвищенні рівня і якості життя,
передусім через впровадження відповідних соціальних стандартів і гарантій. За численними соціологічними
опитуваннями, серед ціннісних орієнтацій українського населення переважають цінності, «необхідні для
виживання»: матеріальні (рівень заробітної плати, доходів) та безпеки (наявність стабільної роботи).
Оскільки у якості базових потреб українського населення сьогодні виступають матеріальні, відповідні
цінності й мотиви працюючого українця як головного суб'єкта соціально-трудової сфери не тільки
визначають його трудову діяльність, але й напрями формування суспільної думки у цій сфері.
Соціальні стандарти й гарантії, які діють у соціально-трудовій сфері, належать до тих кількісних
індикаторів, які задають рамки соціальної політики, визначають якість і рівень життя населення. Водночас
вони є одним з основних інструментів організації соціально-трудової сфери. До таких інструментів
насамперед належать прожитковий мінімум як основний соціальний стандарт та соціальні гарантії, що на
ньому базуються.
Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються
державні соціальні гарантії та стандарти в сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового,
соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я, освіти та на основі якого розраховується значна
частина витрат Державного бюджету України. Прожитковий мінімум є основою соціальної політики держави,
показником, від якого залежить величина всіх інших соціальних виплат та допомог.
На національному рівні держава використовує соціальні стандарти у якості інструмента управління
соціальним розвитком регіонів, при опрацюванні соціально-економічної політики, розподілі ресурсів, що
направляються на розвиток соціальної сфери; реалізації соціальних програм, закріпленні та забезпеченні
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соціальних гарантій громадянам, формуванні бюджетів і міжбюджетних відносин тощо. Аналіз діючого
механізму управління соціальним розвитком засвідчує, що соціальні стандарти використовуються в практиці
переважно в якості інструментів фінансового управління, але не в якості соціальних орієнтирів. Це пов’язано,
передусім, з існуючими підходами до державної соціальної стандартизації, що розглядають правову
регламентацію пріоритетних соціальних нормативів та норм у якості державних мінімальних соціальних
стандартів, на основі яких визначаються розміри основних соціальних гарантій: мінімального розміру
заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,
розмірів державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.
Відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум», поняття «прожитковий мінімум» визначено
як «вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини,
збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих
товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних
потреб особистості» [1].
Для розуміння ролі прожиткового мінімуму виділимо його функції:
- аналітична: визначення масштабів бідності; загальна оцінка рівня життя, що слугує основою для
реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
- когнітивна: визначення мінімальних витрат, необхідних для виживання різним групам населення;
- функція додатка: показник для розрахунку системи соціальних виплат та сімейних допомог
(допомоги сім'ям з дітьми, допомоги з безробіття стипендій та інших соціальних виплат); визначення
державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров’я,
освіти, соціального обслуговування та інших;
- правова: формулювання права на призначення соціальної допомоги; вплив на відповідальність за
порушення законодавства (штрафи, кримінальна відповідальність);
- соціально-економічна: основа для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та
мінімальної пенсії за віком;
- макроекономічна: формування видаткової частини Державного бюджету України й місцевих
бюджетів;
- соціально-політична функція: використання суспільством і владою при обговоренні вирішення
соціальних питань.
Водночас прожитковий мінімум в Україні є дуже низьким стандартом якості життя. Перелік товарів і
послуг, що входять у споживчий кошик – основи прожиткового мінімуму, важко назвати науково
обґрунтованими, збалансованими і задовольняючими потреби людей. Цей соціальний стандарт не дозволяє
задовольняти цілий ряд першочергових потреб людини, не говорячи вже про гідне життя. Прожитковий
мінімум орієнтується на мінімально допустимі розміри споживання найбільш незахищених верств населення
й не забезпечує нормального відтворення робочої сили та залишається суто розрахунковим показником.
Норми, закладені до набору продуктів харчування здебільшого нижчі за фізіологічні й не враховують вимоги
до раціонального та якісного харчування, а норми споживання непродовольчих товарів не забезпечують
потреб сучасної людини.
Ще більше погіршує ситуацію недієвість навіть таких занижених стандартів, обумовлена
використанням при формуванні соціальних виплат із Державного бюджету поняттям рівня забезпечення
прожиткового мінімуму. В Україні використовується це поняття для „оптимізації” витрат на всі види
соціальної допомоги. Саме цей стандарт використовується для розрахунку виплат допомоги
малозабезпеченим сім’ям. Традиційно «рівень забезпечення прожиткового мінімуму» є значно нижчим за
прожитковий мінімум і пояснюється браком коштів у бюджеті, який є перманентним. Цей показник взагалі
нівелює значення прожиткового мінімуму як такого. Використання цього штучного стандарту зумовлено
фінансовими обмежниками державного бюджету, але його використання порушує конституційні права
громадян.
Прожитковий мінімум визначається на застарілій базі й напряму залежить від можливостей бюджету,
хронічна нестача ресурсів якого постійно обмежує обґрунтований рівень збільшення прожиткового мінімуму.
Дотепер не вдосконалено систему розрахунку прожиткового мінімуму. На сьогодні в Україні не існує
передбаченого законом механізму формування споживчого кошика, який би відповідав потребам
(мінімальним) сучасної людини.
В Україні паралельно існують два прожиткових мінімуми - це офіційний і фактичний (реальний).
Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерство соціальної політики України
щомісяця повідомляє про фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах минулого місяця в розрахунку на
місяць на одну особу.
Фактичний прожитковий мінімум використовується для проведення моніторингу з метою
спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін, і
який завжди є значно вищим за встановлений прожитковий мінімум на відповідний рік, оскільки для
обрахунку використовуються осучаснений споживчий набір на відміну від споживчого кошика – основи для
обрахунку прожиткового мінімуму, де не враховується низка життєво необхідних витрат на придбання або
оренду житла, освіту, оздоровлення, утримання дітей у дошкільних навчальних закладах, платні медичні
послуги тощо.
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Офіційно встановлений прожитковий мінімум протягом багатьох років штучно занижується в 2-2,4
рази, у порівнянні з реальним. Така істотна різниця між розмірами законодавчо встановленого та фактичного
прожиткового мінімуму свідчить про досить „своєрідне” використання ресурсного методу визначення
прожиткового мінімуму, тобто визначення його розміру, виходячи з фінансових міркувань. Отже, в Україні
офіційний прожитковий мінімум затверджується не з метою забезпечення соціальних прав населення
країни, а виходячи з можливостей бюджету.
Таблиця 1 показує співвідношення показників офіційно встановленого й фактичного прожиткового
мінімуму для основних категорій населення у вересні 2019 року, коли офіційний прожитковий мінімум по
відношенню до фактичного становив не більше 46,8 відсотків.
Таблиця 1
Порівняння офіційно встановленого й фактичного прожиткового мінімуму за соціальними
групами у вересні 2019 року
Соціальна група

Офіційний прожитковий
мінімум, встановлений
з 1.07.2019 р.

Фактичний розмір
прожиткового мінімуму
в цінах вересня 2019 р.1

Діти до 6 років
Діти від 6 до 18 років
Працездатні особи
Особи, що втратили працездатність
Прожитковий мінімум загальний

1699 грн.
2118 грн.
2007 грн.
1564 грн.
1936 грн.

3453 грн.
4235 грн.
4732,7 грн.
3112 грн.
4218,2 грн.

Офіційний
прожитковий
мінімум до
фактичного, %
50,8
50,0
42,4
49,7
45,9

Невідповідність рівня законодавчо встановленого прожиткового мінімуму його фактичному розміру
призвела до штучного заниження рівня багатьох соціальних виплат і допоміг, що розраховуються на його
основі. У результаті соціальний захист нужденних у ньому громадян працює незадовільно.
У пострадянських країнах, і в Україні також, частіше застосовується нормативний метод, який полягає
у встановленні вартісної величини прожиткового мінімуму через мінімальний споживчий кошик. У цілому
нормативний метод розрахунку прожиткового мінімуму, який передбачає дуже докладну деталізацію його
складових (предметів особистого й сімейного користування, різні види послуг) показав певну
неефективність.
Більшість країн Європи використовує цей показник і він досягає значних величин (табл. 2).
Таблиця 2.
Прожитковий мінімум у європейський країнах, що лідирують за рівнем життя
Держава
Люксембург
Франція
Германія
Фінляндця
Великобританія
Нідерланди
Бельгія
Австрія
Італія
Іспанія

Розмір прожиткового мінімуму, EUR
2000
1254
1240
1170
1087
1080
1030
1010
855
645

Як показує зарубіжний досвід, не існує єдиного, оптимального для кожної держави, методу
формування прожиткового мінімуму: це залежить від економічних можливостей і соціально-економічної
моделі. Кожний із методів формування прожиткового мінімуму має свої плюси й мінуси й залежить від
економічного стану і соціальної політики держави. Для України можливо застосування нормативностатистичного методу, але із врахуванням періодичної корекції співвідношення його основних складових.
Серед основних перешкод щодо ефективного застосування прожиткового мінімуму, адекватного
сучасним вимогам, слід зазначити:
- недосконалість нормативно-правової бази в сфері соціального захисту населення;
- порушення процедури встановлення прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту, що
передбачає його затвердження Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами
соціального партнерства;
- недосконалість методологічного й нормативного забезпечення соціального обслуговування
населення, що викликає заниження рівня державних соціальних гарантій населення України;
- відсутність обгрунтовання систем оплати праці, передусім у бюджетному секторі економіки, що
зумовлює суттєві диспропорції в заробітній платі й інші численні недоліки її організації;
1

З урахуванням суми обов’язкових платежів
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- вади системи пенсійного забезпечення.
Серед ключових цілей програми українського уряду зафіксовано, що "кожен українець буде
забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму". Цілком підтримуючи це рішення, при якому
прожитковий мінімум насправді відповідатиме своєму призначенню й виконуватиме належні функції,
зауважимо, що досягнення прожитковим мінімумом свого фактичного рівня можливе лише за умови стійкого
економічного зростання. Тому доцільним є поетапне, протягом декількох років, підвищення показника
прожиткового мінімуму до цієї величини за умови зростання української економіки. Ця задача може бути
вирішена протягом 2021-2024 років. У 2020 році в умовах кризової ситуації, ми не бачимо ресурсів для його
швидкого зростання.
Висновок. Соціальна політика держави — це складний механізм, де всі інститути є взаємозв'язаними
й взаємозалежними. Для формування і застосування якісних соціальних стандартів необхідно чітке бачення
соціальної стратегії в цілому. Не можна радикально змінювати прожитковий мінімум, без підготовки
обґрунтованих рішень щодо пов'язаних із ним показників і критеріїв соціальних виплат, і не опрацювавши
можливі наслідки цих рішень.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
На сьогоднішній день у сфері управління склалась суперечлива ситуація: на фоні бурхливого розвитку
нових інформаційних технологій проявилася відсутність сучасних методів організації адміністративної
діяльності, раціоналізація в галузі інформаційного забезпечення зводилася лише до деяких нововведень у
рутинних процедурах конторської праці. І ця проблема на деяких промислових підприємствах досі
залишається невирішеною. Більше того, можна спостерігати два цікавих явища, які рухаються в
паралельних напрямах [2].
Перше – це розвиток нових інформаційних технологій. Друге – економічні умови, в яких постійно
опиняється підприємство (недосконала приватизація, лібералізація цін, неплатежі, фінансова криза,
недосконалість законодавчої бази та ін., тобто, ведеться постійна боротьба за виживання). Ті підприємства,
які найбільш успішно справляються зі своїми економічними проблемами, можуть, відповідно, приділяти
більше уваги і питанням упровадження в управлінський і виробничий процеси сучасних комп’ютерних
технологій. У цьому випадку інформаційні і економічні процеси знаходять точку перетину і відбувається
взаємне збагачення кожного з них. Удосконалення на базі нових інформаційних технологій управлінських
процесів дозволяє приймати оптимальні рішення, які, в свою чергу, сприяють розвитку виробничої
сфери [2]. Інформаційну систему по управлінню розвитком і використанням персоналу не можна розглядати
як який-небудь окремий блок. Інформаційна система повинна бути пов’язана з усіма блоками управління
підприємством, оскільки вона комунікативно пов’язує всі складові системи управління. Так, для управління
персоналом ними будуть бухгалтерський облік, трудові показники, планування і нормування. Складним є те,
що немає обґрунтованого складу кадрових завдань, які можуть бути переведені на вирішення за допомогою
ЕОМ. Це – головна умова з обґрунтування складу інформації, що вимагається. Не менш проблемним є те,
що немає чіткої межі, до якого ступеня автоматизації повинно бути доведено вирішення тих або інших
проблем, пов’язаних з персоналом. І тому кожне підприємство, виходячи із своїх можливостей і рівня
кваліфікації працівників комп’ютерних підрозділів, самостійно формують необхідну інформацію. Разом з тим
традиційно діяльність служб управління персоналом ґрунтується перш за все на інформаційній системі, яка
дозволяє при необхідності одержати будь-яку вибірку персоналу - за віком, функціями, які виконуються,
посадами, кваліфікацією та ін. Слід зауважити, що мета інформаційної системи є більш ширшою і не має
обмежуватися лише одержанням інформації за встановленими показниками. Саме це обумовлює
необхідність перебудови організаційної структури системи документаційного забезпечення, перегляду
якісного (цінність і семантика документів) і кількісного складу всієї сукупності циркулюючих на підприємстві
документів [1].
В умовах запровадження ЕОМ у практику служби управління персоналом підприємства визначено, які
форми документів повинні бути видозмінені, а від яких слід частково або повністю відмовитися. Досвід
підприємств показує, що до 40% кадрових документів можуть бути вилучені із обігу в тих випадках, коли
автоматизовані інформаційні технології розроблені якісно і втілені в конкретну практику. Тому за допомогою
нескладних методів дослідження і аналізу існуючого інформаційного забезпечення на підприємстві, в тому
числі і в кадровій службі, цю проблему можна вирішити. В іншому випадку автоматизація невпорядкованих
процедур роботи з інформацією тільки ускладнить їх і навіть створить додаткові проблеми, обумовлені
перевантаженням інформаційних потоків, які потім можуть стати некерованими. Слід зазначити, що
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головним моментом, який визначає діяльність окремого управлінського або виробничого підрозділу є
система управління, яка повинна відображати: 1) принципову функціональну доцільність існування
підрозділу; 2) оптимізацію внутрішніх і зовнішніх інформаційних і виробничих зв’язків; 3) ефективність
розподілу обов’язків між працівниками; 4) особливості діяльності підрозділу в умовах НІТ. Але реальний стан
на підприємствах є наступним. По –перше, підприємство само не виступає ініціатором такого роду робіт,
хоча в наш час стає доволі актуальним проведення діагностики загальної системи управління, організації
циркулювання інформаційних потоків між структурними підрозділами підприємства. Багато підприємств
різних форм діяльності зіткнулися сьогодні з серйозною проблемою – відсутністю ефективної системи
управління. У зв’язку з цим доцільно застосовувати методикиу дослідження інформаційного забезпечення
управління розвитком і використанням персоналу. Вона призначена для систематизації знань щодо
інформаційного забезпечення в процесі проведення дослідження системи управління, яка може бути
корисною спеціалістам у галузі управління. Але головне, що ця методика може бути використана
працівниками будь-якого підрозділу самостійно без залучння інших спеціалістів. За результатами зібраних
у процесі застосування цієї методики матеріалів і наступного їх аналізу можна виявити різноманітні аспекти
процесу обробки інформації, на які у повсякденній діяльності, як правило, не звертається увага, оскільки
вони виконуються постійно на протязі тривалого часу і вважаються природними і раціональними. Аналіз
сконцентрованих результатів дослідження дозволяє подивитися на проблеми управлінської діяльності збоку
і тим самим виявити їх найбільш негативні і позитивні моменти. Така методика базується на дотриманні двох
основних принципів: перший принцип – локальності. Аналіз інформаційного забезпечення (ІЗ) здійснюється
локально на рівні управлінського підрозділу підприємства по одному бізнес-процесу або сукупності певних
взаємопов’язаних бізнес-функцій одного бізнес-процесу; другий принцип – аналізу. При розробці вхідної
методики задіяні такі методи аналізу як семантичний (повнота інформації, її несуперечливість, достовірність,
надійність, тобто якісні і логічні аспекти), прагматичний (ступінь корисності інформації), структурний
(закономірності в побудові документів, їх об’єднанні, поділу і, формуванні принципово нових структури і
змісту) і динамічний (частота змін структурних форм документів, рух інформаційних потоків, ступінь їх
раціональності). Така методика включає в себе декілька розділів, які охоплюють основні технологічні
процедури обробки інформації, і може бути придатна для будь-якого управлінського підрозділу, в тому числі
і для кадрової служби. З метою зручності користування методикою більшість відповідей оформляється у
вигляді таблиць і в кінці кожного розділу поданий перелік питань, відповіді на які сформують заключні
висновки. Ця методика може бути використана для дослідження і аналізу інформаційного забезпечення на
різноманітних стадіях його удосконалення («ручний» варіант, частково автоматизований, повністю
автоматизований, при роботі в умовах обчислювальних мереж). Причому кожний наступний етап
дослідження і аналізу може супроводжуватись доповненнями, і зміни цієї методики у відповідності з
особливостями діяльності підприємства або його кадрової служби і з врахуванням накопиченого на цей час
досвіду. Методика дослідження інформаційного забезпечення має наступний зміст: 1) назву відділу;
2) завдання, що вирішуються. Для впровадження поданого переліку додаються практичні рекомендації.
Опис кожного завдання має містити: 1) статус виконавців, що його вирішують; 2) опис вхідної і вихідної
інформації, в тому числі з урахуванням особливостей автоматизованої обробки; 3) алгоритми, що
використовуються для вирішення і їх можливу оптимізацію. Як висновок пропонується наступне:
необхідність і достатність умов передачі вирішення окремих завдань в інші управлінські структури, або,
навпаки, включення в перелік завдань, які вирішуються в підрозділі, що розглядається, відсутні в даний час;
рівень дублювання інформації; негативні аспекти рішення; компетентність працівників, які беруть участь у
вирішенні; шляхи раціоналізації рішення.
3) Зовнішній і внутрішній документообіг. Тут оцінюються стандартні характеристики циркулюючих
через підрозділ документів з урахуванням типових і нетипових форм. Після закінчення роботи над цим
розділом формулюються висновки, які відображають особливості поточного документообігу (його негативні
і позитивні сторони, а також шляхи удосконалення кількості документів, уніфікації їх структури і виключення
надлишкової інформації). Інформаційні потоки повинні бути оптимізовані і не містити дубльованих
відомостей, а також супроводжуючу або пояснюючу інформацію, якщо вона не має принципового значення
для аналізу сутності документа і прийняття на його основі відповідного управлінського рішення. Наявність
кожного документа повинна бути обгрунтована і інформативно доцільна, щоб не відволікати спеціаліста або
керівника від вирішення його основних завдань. 4) Контроль коректності, який міститься в документах
інформації. В якості висновків слід оцінити результативність процедур контролю на всіх етапах обробки,
враховуючи технологічні схеми рішення завдань. Дуже важливо виявити всю помилкову інформацію на
самих початкоих стадіях її виникнення. Відомо,що низку помилок знайти важко і кмп’ютер, не володіючи
логікою, при відсутності спеціального алгоритма їх відслідковування допускає проникнення помилкової
інформації в базу даних. 5) Довідники і класифікатори, які використовуються у повсякденній діяльності. Суть
виникнення даного етапу складається з аналізу задіяних класифікаторів, повноти інформації, яка наведена
в них, необхідності формування нових по суті, а також зручності роботи з ними. 6) Статистична інформація.
В цьому розділі необхідно оцінити мету збору статистики або навпаки, причини її відсутності. 7) Форми
зберігання і використання інформації. Після закінчення робіт в цьому розділі методики необхідно відповісти
на питання, які стосуються раціоналізації структур і технологій зберігання, а також подальшого аналізу
документальних і інших форм представлення інформаційних матеріалів. 8) Пошук інформації. Тут
здійснюється оцінка ефективності пошукових процедур інформації за регламентованими і
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нерегламентованими запитами. 9) Аналіз програмного забезпечення. У певному розумінні програмне
забезпечення є продовженням інформаційного забезпечення в його комп’ютерній інтерпретації, оскільки
представляє собою реалізацію форм заданих алгоритмів обробки інформації. У цьому розділі дається
характеристика використовуваних програмних продуктів (загального призначення і функціональних) і їх
особливостей з технічної і технологічної сторони. Висновки стосуються загальної оцінки пакетів програм, які
застосовуються, умови їх оновлення, зауважень щодо експлуатації, а також ступені задоволення ними якості
вирішуваних завдань і оперативності прийняття управлінських рішень. В якості особливостей застосування
запропонованої методики за її характеристики можна відзначимо наступне. По-перше, конкретність.
Методика містить 9 розділів, кожен з яких є достатньо контактним. Всі питання в розділах сформульовані
чітко і передбачають конкретні відповіді. По-друге, простота використання. Структурована (таблична) форма
відповідей на більшість питань передбачає первинно впорядковане представлення інформації, що полегшує
збір первинної інфолрмації і її наступну обробку і аналіз. По-третє, доступність і відкритість. Представлена
методика може бути застосована в будь-якому підрозділі підприємства. Таким чином структурованість
вихідної інформації дозволяє достатньо легко організувати зберігання одержаних результатів в окремій базі
даних.
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ І МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ
Динамічний розвиток і загострення конкуренції на ринку банківських послуг в Україні змушують
банківські установи опановувати нові підходи до підвищення ефективності власного функціонування,
проводити пошук додаткових шляхів одержання переваг конкуренції, зокрема шляхом впровадження
дистанційних технологій обслуговування клієнтів, нових електронних продуктів і послуг. Впровадження
наукових досягнень і винаходів в організацію банківського обслуговування забезпечує постійне поліпшення
банківських продуктів, послуг і технологій, які застосовуються при обслуговуванні споживачів. Саме тому
дослідження проблем, пов’язаних з дистанційним обслуговуванням клієнтів вітчизняними банківськими
установами, є надзвичайно актуальним.
Метою статті є дослідження сучасного стану електронних банківських послуг в Україні, виявлення
основних тенденцій, які впливають на розвиток банківського дистанційного обслуговування клієнтів у
вітчизняній банківській практиці та визначення перспектив розвитку Інтернет-банкінгу і мобільного банкінгу.
Одним з найбільш розвинених видів електронних банківських послуг є дистанційне обслуговування
клієнтів. Технологія дистанційного банківського обслуговування «домашній банкінг», або «віддалений
банкінг», що дає можливість клієнту користуватись банківськими послугами, не будучи фізично присутнім в
офісі установи, виник більше тридцяти років тому. Сама назва пояснює основну суть даного поняття.
«Віддалений банкінг» є формою надання послуг банком не в офісі банківської установи при особистому
спілкуванні клієнта і банківського працівника, а в офісі споживача послуг, в його домі і скрізь, де це є
допустимо системою і зручно для нього [1, с. 126].
Попри складку політичну та економічну ситуацію банківська система України помалу, та все ж
запроваджує в свою діяльність новітні продукти. Варто відзначити, якщо і надалі збережеться такий
напрямок, то українські банки будуть мати можливість стати конкурентоспроможними на світовому ринку
послуг. І це, в перспективі, повинно позитивно вплинути на покращення якості та швидкості надання послуг,
при цьому кожна послуга буде пристосовуватись відповідно до запитів клієнта, що матиме відповідно
позитивний вплив як на банківську систему, так і на економіку загалом.
Варто зазначити, що новітні технології, електронні банківські послуги, дистанційне обслуговування
клієнтів на сучасному етапі все частіше пов’язані зі всесвітньою мережею Інтернет, адже все більше людей
долучаються до її використання. Тому актуальним є відстеження зв’язку розвитку інновацій, дистанційного
банківського обслуговування та електронних ресурсів.
Ефективно використовуючи можливості мережі Інтернет, можливо пришвидшити розвиток майже всіх
видів бізнесу, в тому числі спростити і покращити проведення безготівкових платіжних розрахунків. Це
дозволить прискорити швидкість та якість обслуговування клієнтських безготівкових платежів, а банкам, які
матимуть розвинену та сучасну систему обслуговування клієнтів, – покращити свій рейтинг [1, с. 123].
Згідно з інформацією Internet World Stats, Україна в 2019 році, серед інших європейських країн, посідає
8-ме місце за кількістю споживачів послуг Інтернету, що складає 40912381 особу, або 93,5 % мешканців
країни, що становить 5,6 % від всіх користувачів у Європі. Це є досить хорошим результатом. Так, у Польщі
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29757099 осіб є користувачами Інтернету, або 78,2 % мешканців країни, що складає 4,1 % від усіх
користувачів Європи [2].
В Україні кількість Інтернет-користувачів у 2019 році збільшилась на 8 %. Про це свідчать результати
дослідження Інтернет асоціації України. Так, на сьогодні всесвітньою мережею регулярно користуються
22,96 млн. українців, або 71 %, порівняно з показником 63 % станом на кінець 2018 року (рис. 1) [3].
Регулярні користувачі заявляють, що використовують Інтернет 1 раз на місяць і частіше Серед усіх
мешканців сіл показник проникнення Інтернету складає 58 % тих, хто вже користується Інтернетом [3]. Даний
показник проникнення Інтернету в селах є найнижчим в країні, тому саме за рахунок цієї групи клієнтів можна
забезпечити ріст проникнення Інтернету в подальшому.

* Джерело: побудовано на основі [3]
Доцільно проаналізувати статистичні дані, пов’язані з проникненням Інтернету за типом доступу
користувачів у 2019 році. Згідно з даними дослідження Інтернет асоціації України, 66 % Інтернеткористувачів використовують для виходу в Інтернет мобільний телефон і смартфон, 40 % – домашній
ноутбук, 36 % – стаціонарний домашній комп’ютер, 14 % – планшет, 5 % – стаціонарний комп’ютер на роботі
(рис. 2) [3]. Варто зазначити, що статистика проникнення смартфонів та планшетів свідчить про те, що даний
клас пристроїв не тільки доповнює звичайні стаціонарні комп’ютери та ноутбуки, а все частіше повністю
замінюють їх у повсякденному використанні. Тому не слід нехтувати важливістю впливу інноваційних
розробок у сфері мобільних додатків. Адже користуватися даними пристроями набагато зручніше, бо вони
не прив’язані до певного місця, і це дає поштовх як до швидких покупок, так і до здійснення різних банківських
операцій, незалежно від місця і часу.
Присутність в Інтернеті користувачів з високим рівнем доходу складає 1 %, користувачів з доходом
вище середнього – 6 %, користувачів з середнім рівнем доходу – 44 %, користувачів з рівнем доходу нижче
середнього – 40 %, користувачів з низьким рівнем доходу – 7 % (рис. 3) [3].

* Джерело: побудовано на основі [3]
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* Джерело: побудовано на основі [3]
Також у дослідженні зазначається, що присутність в Інтернеті регулярних користувачів з повною
вищою освітою складає 36 %, користувачів з неповною вищою освітою – 5 %, користувачів з середньою
спеціальною освітою – 40 %, користувачів з повною середньою, загальною освітою – 16 %, користувачів з
неповною середньою освітою – 3 % (рис. 4) [3].
За даними Eurostat, 58 % дорослих європейців використовують Інтернет-банкінг. Ця частка постійно
зростає з 2007 року, коли вона становила лише 25 % [4]. Інтернет-банкінг особливо популярний серед
клієнтів віком від 25 до 34 років. Використання Інтернет-банкінгу має тенденцію до збільшення відповідно до
підвищення рівня освіти користувачів. Лише 24 % людей з низькою освітою користуються електронним
банкінгом, а ті, хто має вищу освіту, користуються цією послугою частіше, їх понад 77 % [5].

* Джерело: побудовано на основі [3]
Серед країн-членів ЄС Інтернет-банкінг найбільш поширений у Данії, Нідерландах і Фінляндії (де 91 %
людей у віці від 16 до 74 років заявили, що користуються ним), а також інших країнах Північної Європи –
Швеція (84 %) та Естонія (81 %). Найнижчі частки зареєстровані в Румунії (8 %) та Болгарії (9 %). У Польщі
47 % людей віком від 16 до 74 років використовують Інтернет-банкінг (рис. 5) [5].
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* Джерело: побудовано на основі [4]
Технологічні та інноваційні нововведення широко реалізуються не тільки європейськими банками, а й
банками України. За останні роки широкого поширення набули технології Інтернет-банкінгу, розвивається
мобільний банкінг. Ця технологія здійснює віддалений доступ до банківських послуг за допомогою веббраузера, яка є найбільш перспективною, зручною і прогресивною.
Стрімкий розвиток Інтернет-банкінгу в Україні провокує зростання інтернет-користувачів. Проведений
моніторинг розвитку Інтернет-банкінгу в Україні дозволив виділити банки лідери і визначити значну
диференціацію в розвитку систем дистанційного банківського обслуговування роздрібних клієнтів. Варто
відзначити, що найбільший функціонал (більше 40 опцій – від переказів і відкриття депозитів до ведення
домашньої бухгалтерії і придбання квитків) в ПриватБанку. 37 опцій є в системі Інтернет-банкінгу Першого
Українського Міжнародного Банку, 35 – в Альфа-Банку. Однією з найпопулярніших послуг в якій проявляють
інтерес користувачі Інтернет-банкінгу є можливість дистанційно сплачувати за комунальні послуги [6].
Банки та мікрофінансові установи повним ходом освоюють мобільні технології, шукаючи найбільш
тісної взаємодії з клієнтами. В останні роки розвиток технологій став пріоритетом для банків.
За результатами дослідження «Мінфін» із 76 українських банків мобільні додатки єу половини – 38.
Жоден з них не надав перевагу якійсь одній операційній системі: всі банки створили сервіси, які працюють
як на Android, так і на iOS [7].
Таким чином, світові тенденції банківських інновацій характеризуються цікавими технічними
новинками і прагненням сформувати тісні та довготривалі відносини з клієнтами. Варто відмітити, що
українські банки також слідують цим тенденціям, і деякі світові банківські інновації вже успішно
використовуються на українському ринку.Більшість українських банків здійснює комбіноване дистанційне
обслуговування на основі використання систем Інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу, які нині є
найпопулярнішими системами [8, с. 20].
Наступним у вдосконаленні інноваційної діяльності є розвиток дистанційного банкінгу, а саме
впровадження та розширення можливостей Інтернет-банкінгу, мобільного банкінгу, а також освоєння нового
сегменту – банкінгу через соціальні мережі, що є досить поширеним закордоном. Оскільки молоде покоління
комфортно себе почуває в Інтернет-мережі, то саме вона є найбільш перспективна в розвитку та
вдосконаленні саме в інноваційному аспекті. Банківські установи України почали активно втілювати в
реальність переваги Інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу в свою практику надання електронних
банківських послуг. Вдосконалення дистанційних електронних банківських послуг, зокрема Інтернет-банкінгу
і мобільного банкінгу, є не простою справою, має мати різнопланове спрямування для забезпечення
ефективності та очікуваної результативності.
Слід покращувати не лише фінансові технології, банківські електронні дистанційні послуги та
продукти, але й способи організації інноваційної банківської діяльності, комунікації з клієнтами банків,
реклама, просування та збут банківських послуг та ін.
Необхідне проведення навчань серед клієнтів щодо користування дистанційними електронними
банківськими послугами, зокрема Інтернет-банкінгом, мобільним банкінгом, використання банківських
платіжних карток. Тим самим можна забезпечити зростання обсягу використовуваних послуг та продуктів,
зменшити відтік існуючих клієнтів та покращити імідж самого банку як такого, що піклується про своїх
клієнтів.
Для більшої ефективності банкам слід проводити заходи щодо популяризації, заохочення та
роз’яснення таких способів користування електронними банківськими послугами серед споживачів.
Ефективною є реалізація програм винагород за користування банківськими послугами дистанційними
каналами шляхом надання різного роду бонусів та ін.
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Необхідне створення інноваційних відділів як стратегічних структурних підрозділів банків, ґрунтовна
переоцінка та реорганізація способів обслуговування клієнтів у відділеннях в контексті налагодження більш
тісних та дружніх відносин.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Валерія Деменкова, Леся Барановська
(Київ, Україна)
ГРА “GOOFSPIEL”
Goofspiel (або GOPS - Game of Pure Strategy) - проста стратегічна гра, створена Merrill Flood в 1930-х
роках. На перший погляд правила гри GOPS здаються досить простими, але як показує практика існує
досить велика кількість стратегій і обчислювальних нюансів для побудови стратегії наступних ходів. З цієї
причини було написано чимало тез і докладних аналітичних звітів про цю гру, особливо в області теорії ігор
і штучного інтелекту.Goofspiel це гра з нульовою сумою. Стандартна гра призначена для двох або трьох
гравців, але для більшої кількості учасників буде потрібно додавання іншої колоди. Також існую різні версії і
типи цієї гри. До різних типів гри відносяться значення перемог в одному раунді або зачение раундів перемог.
Так як максимізація сукупної суми виграних очок і максимізація раундом, Виграїв у супротивника це
абсолютно дві різні цілі. Для початку розглянемо класичну версію гри зі значенням перемог в одному раунді.
У класичній грі для двох гравців використовується стандартна колода з 52 карт, яка розділена певним
чином. Спершу опонентом вибирається один - перший костюм, який видаляється, перетасовується і
кладеться обличчям вниз між двома гравцями, як стопка призів. Потім обидва гравці отримують повний набір
карт (від туза до короля) залишилися різних космюв, яка формує їх руку. Для версії для двох гравців одна
масть відкладається і не використовується більше. Гра починається з вияленіе першої карти дилером з
першого перетасувати косюмах. Кожна рука складається з 13 раундів, які збігаються з 13 призовими
картами. Кожен з опонентів вибирають по черзі одну зі своїх карт в якості ставки на суму карти призу і кладе
її перед собою обличчям вниз, щоб представити свою ставку на відкриту призову карту. Після того, як всі
гравці отримали можливість розмістити свою карту пропозиції, вони все одночасно виставляють свою карту.
Всі карти ставок гравців видаляються зі столу і далі розігруються в руці. Потім призова карта кладеться
горілиць поруч з гравцем, який виграв її в своїй стопці трофеїв. У разі, якщо два чи більше гравців оцінили
однаково карту з першого костюма, то жоден з гравців не виграє цю карту призу, і вона скидається разом з
картами ставок. Потім дилер відкриває наступну карту з колоди призів, і гравці знову кладуть карту обличчям
вниз перед собою, представляючи свою ставку на карту призу. Таким чином, рука триває до тих пір, поки не
будуть розіграні всі 13 призових карт, і гравці не розіграють свою останню карту зі своєї руки.Мета цієї гри зібрати якомога більше призових очок в кінці роздачі. Кожна карта має певну кількість очок, які гравець
заробить, якщо вони успішно отримають цю карту. Вартість і рейтинг карт в стосі призів детально вказані в
наступній діаграмі (Таблиця 1.1)
В кінці розіграшу гравець, який набрав найбільшу кількість очок з призових карт, оголошується
победітелем.Чісловая різниця між загальними значеннями двох або більше учасників називається
виграшною маржею, тобто різниця в балах. Якщо кілька гравців грають внічию за кращий результат, гра
вважається нічиєю.
Карта
Туз
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Валет
Королева
Король

Виплата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблиця 1.1.Вартість карт
Важливо зауважити, що якщо розглядати цю гру щодо ігор з обмеженою інформацією, виплати в
Goofspiel розкриваються при кожному наступному ході. Відомо, що кількість чистих стратегій для кожного
𝑛−1 𝑘(𝑘+1)
𝑛
гравця складає 𝑛 × ∏𝑘=1 𝑘
.[1]. Наприклад, для n = 4 кількісті чистих стратегій становить 8,4
23
мільярда (8,4 мільярда на 8,4 млрд гра) .Для n = 5 кількості чистих стратегій складає 10 . Після певних
досліджень стало відомо, що на даний момент не існує відомих оптимальних виграшні стратегії для Goofspiel
проти опонента. Успішна стратегія цієї гри повинна бути рандомізовані, оскільки будь-яку
детерминистическую стратегію можна легко прорахувати і перемогти. Але є і виключення, якщо стає
помітно, що противник грає рандомно вибираючи карти, то найкраща виграшна стратегія це зіставлення з
картою.
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У класичній грі правила гри говорять про те, що якщо випадає нічию, то призова карта скидається. Але
як такого загального прийняття це за пункт правила не було. З цієї причини з'явилися різні варіації цієї гри і
різні додаткові правила, якими користуються в разі нічиєї в високій ставці для карти з колоди призів.
Розглянемо кілька відомих правил:
 Goofspiel з перенесенням
У разі нічиєї, якщо ніхто не виграє карту за умови, що це не останній хід, то вона залишається на столі,
і призовий стає на наступному кроці гри. Якщо наступна ставка також є нічиєю, обидві карти залишаються
на столі, поки не буде явного переможця. Винятком - якщо на останній карті роздачі відбувається нічия з
високою ставкою, ніхто не виграє карту, і вона відкладається. Незважаючи на те, що измениния незначні,
складність гри підвищується. Ця гра дійсно складніше як для аналізу так і для обчислення кількості чистих
стратегій.
 Goofspiel все порівну перша версія
У разі нічиєї, якщо ніхто не виграє карту, тоді кожен гравець заробляє частина від загальної кількості.
Таким чином, кожен учасник високої ставки на мапі отримає рівну суму від загальної вартості цієї карти.
Сума всіх гравців частина рахунку повинна дорівнювати значенню для цієї конкретної карти. Залежно від
переваги карти і кількості гравців, які зв'язалися за високою ставкою, для цих гравців може знадобитися
розподіл дрібних очок.
 Goofspiel все порівну друга версія
Ця версія також нагороджує кожного сполучного гравця частиною загальної кількості. Однак в цьому
випадку дробові значення не додаються, а округлюються. Будь-які дробові значення відкидаються.
 Goofspiel з додаванням гравців
Для трьох і більше гравців також може бути використаний інший варіант зв'язку. В цьому випадку всі
пов'язані карти (навіть якщо пов'язані карти були найвищими) видаляються з ставки. Карта з найбільшою
ставкою виграє карту і становить її окуляри. Якщо після видалення всіх пов'язаних карт не залишилося
жодної карти ставок, призова карта скидається без виграшу гравця.
 Goofspiel з поверненням карти
Гравці беруть свої карти ставок назад в свої руки, і призова карта перетасовується назад в колоду
призів. Якщо цей зв'язок відбувається на останній карті в стосі призів, ніхто не виграє карту, і вона
скидається.
Розглянемо кругові змагання з кількість учасників - 11. Для ілюстрації результати дослідження
представлені в таблиці 10 - раундової грі Goofspiel з переносом. Мета цієї гри полягає в тому, щоб зробити
максимум з кількості виграних за 10 раундів очок. Кожен запис це різниця між двома гравцями в одиночному
виконанні з фіксованою кількістю раундів.(Таблиця 1.2.)Проаналізуємо платежі гравця нормер 10. Він
розробив свою стратегію навколо основної ідеї, що програма повинна працювати добре, якщо вона буде
розглядати 5 розумних стратегій гри, які її противник може зіграти.Для гравця номер 7 логіка стратегії
обертається навколо ідеї про ризики, які він повинен зіграти в поточному ходу. Щоб вирішити коли
ризикувати, учасник розраховує 4 коефіцієнту перед кожним наступним ходом, після чого використовує ці
коефіцієнт для обчислення ризиків.
Гравець під номером 3 використовує стратегію або нападати або оборонятися в рандомном порядку,
але якщо немає гарантії на виграшну стратегію. Гравець під номером 8 вибрав стратегію імітації ймовірнісної
гри, яка описана Роадс і Бартольді (2012).Гравець номер 2 відчуває стратегію гри, грунтуючись на оцінці
карт, навчальному режимі, обмеження випадкової гри і механізмі захисту від навчання гри противниками.
Для гравця номер 6 логіка стратегії осовивается на відношення загальної кількості зароблених очок за всі
попередні раунди до загальної кількості очок потращенних на поточному раунді. За результатами цього
відносини вибір стратегії залежить від агресивної і неагресивним гри.Гравець під номером 5 визначає 4
інтуїтивні стратегії Goofspiel.
Рандом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рандом
307
102
42
68
-20
186
136
212
195
260

1
188
-126
-136
154
-254
83
-207
190
358

2
-134
-27
24
-2
-223
-207
-19
51

3
10
-244
66
-17
-55
-54
136

4
2
-247
-2
-142
65
166

5
198
16
15
-22
-49

6
72
-144
243
256

7
-86
204
132

8
302
213

9
93

10
-

Таблиця 1.2. Goofspiel з перенесенням.
Логіка стратегії гравця під номером 8 полягає в тому, що він використовує симуляцію Монте-Карло з
тимчасовим горизонтом для двох послідовних ігор в кожному ходу, щоб визначити свою ігрову карту.
Гравець під номером 1 вибирає стратегію, яка припускає, що її опонент вибере одну з 5 досить відомих
стратегій, дізнаючись з історії гри яка саме. З 10 раундів, за отриманими результатами це виявляється
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найнадійніша і успішна стратегія.І останній гравець під номером 4 вирішує прийняти стратегію
пожертвування, тобто веде гру рандомно перші раунди, щоб зібрати дані про гравця. Потім аналізуючи,
вводить свою стратегію гри.
Розглянемо Goofspiel для 4 або більше. Для цієї гри повинна бути додана додаткова колода. Кожен
гравець все одно отримає повний набір карт (від туза до короля) в одній масті. Оскільки кілька гравців можуть
використовувати карти однієї масті, гравці повинні бути обережні, щоб тримати свої карти перед собою під
час торгів. Оскільки кожен додатковий гравець збільшує шанси для зв'язаних ставок, семеро має бути
максимальною кількістю гравців в одній грі.
Проаналізуємо випадок коли купа призів не перемішується. В деяких варіантах призова стопка не
перетасовується перед початком торгів, тому кожен гравець буде знати точний порядок, в якому будуть
з'являтися призові карти, що значно полегшить розробку стратегії. Перед грою має бути вирішено, чи повинні
карти призовий стопки бути розташовані в порядку убування (від короля до туза) або в порядку зростання
(від туза до короля).
Існує також гра, в якій трофейні купи обличчям вниз. У стандартному варіанті гри виграні призові карти
кладуться горілиць в стопку гравців. У цій версії карти кладуться лицьовою стороною вниз, і нікому з гравців
не дозволяється дивитися на будь-який стек трофеїв до кінця розіграшу.
Для різноманіття гри існує сліпий Goofspiel. Ця версія Goofspiel додає великий елемент невідомого.
Карта з колоди призів, на яку потрібно зробити ставку, кладеться обличчям вниз перед початком торгів.
Таким чином, гравці не обов'язково знають номінал картки, на яку вони роблять ставку. Тільки після того, як
ставки зроблені, карта розкривається, і переможець додає карту в свою власну колоду трофеїв. Спочатку
кішки думали, що вони винайшли цю гру виключно, але під час подальших досліджень ця версія гри була
виявлена в аналізі Гофспіла від 1970 року через Університету Берклі.
Існує також гра, що містить поразку дилера. Ця версія схожа на Blind Goofspiel, однак перед початком
торгів по кожній карті дилер має право переглядати карту, але ніхто інший гравець не може бачити номінал
карт. Після того, як дилер переглядає карту, він повинен зробити ставку першим, також розігравши свою
відкриту карту пропозиції. Після того, як дилер кладе свою виставлену ставку на стіл, всі залишилися гравці
кладуть свої карти ставок лицьовою стороною вниз. Після того, як всі інші гравці розмістили свої карти, всі
ці карти відкриваються гравцями одночасно. Як і раніше, найвища ставка виграє цю карту. Гра закінчується
після того, як у кожного гравця була можливість стати дилером на одну руку. Після закінчення цього часу
гравець з найбільшим сукупним загальним рахунком вважається переможцем.
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Ольга Ковальчук
(Київ, Україна)
ПОВЕДІНКОВІ СТРАТЕГІЇ НА ПРИКЛАДІ ГРИ «СПРОЩЕНИЙ ПОКЕР»
Країни, організації, люди весь час взаємодіють один з одним. Яку стратегію потрібно обрати, щоб
максимізувати свій виграш, коли він залежить не тільки від власного вибору, а й від вибору когось іншого?
Теорія ігор – розділ прикладної математики, дає можливість продумати рішення у таких ситуаціях. Данна
робота аналізуватиме один із підрозділів Теорії ігор – поведінкові стратегії.
Розглянемо просту карткову гру, яку назвемо “Спрощений покер”.Грають двоє гравців. На початку гри
кожен гравець робить одиничну ставку. Колода карт, що містить m червоних таn чорних карт, тасується і
гравець 1 витягує одну карту. Глянувши на свою карту, гравець 1 може спасувати чи повисити ставку,
додавши до банку виграшу деяку суму грошей a.
Якщо гравець 1 пасує, гра на цьому завершується; гравець 1 виграє ставку (одиницю), якщо у нього
червона карта, і програє ставку, якщо у нього чорна карта. Якщо гравець 1 повисить ставку, то гравець 2, не
знаючи карти гравця 1, повинен вирішити: пасувати йому чи грати далі.
Якщо гравець 2 пасує, то гравець 1 виграє ставку (одиницю). Якщо гравець 2 грає далі, додавши до
ставку суму a, то карта відкривається і гравець 1 виграє 1+a, якщо у нього червона карта, і програє 1+a, якщо
у нього чорна карта.
Дана гра є позиційною грою, яку задають деревом гри T = (V, E), вершини (вузли) vϵV якого
відповідають позиціям гри, а дуги eϵE відповідають ходам у грі. Кожному листку дерева приписується виграш
гравців, у випадку, коли гра закінчується у даній вершині.
Дерево даної гри представлене на рис.1. Позиції у грі позначаються буквами від А до К. Початкова
позиція А є випадковою величиною, у якій гравець 1 отримує карту з перетасованої колоди. Дугам (А, В) і (В,
С), що
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Рис.1. Дерево гри “Спрощений покер”
виходять із цієї випадкової позиції, прописані відповідно частоти

𝑚
𝑚+𝑛

і

𝑛
𝑚+𝑛

. У позиціях В і С робить

хід гравець 1, а у позиціях F і G – гравець 2. У кінцевих позиціях гри H, I, J і K задані вектори виграшів гравців.
Гравець 1 має дві інформаційні множини {B} і {C}, в кожній по одній позиції. Оскільки для гравця 2
позиції F і G не розрізняються, то у нього тільки одна інформаційна множина {F, G}.
Представимо тепер дану гру у матричному виді та знайдемо рівновагу у стратегіях. Оскільки гравець
1 має дві інформаційні множини {B} i {C}, і по два ходи (пасувати чи повисити ставку) в позиціях обох множин,
то він має 2 · 2 = 4 стратегії, які можна позначити наступним чином:
 СС – повисити ставку в обох позиціях В і С;
 СП – повисити ставку у позиції В і пасувати у позиції С;
 ПС – пасувати у позиції В і повисити ставку у позиції С;
 ПП – пасувати в обох позиціях В і С.
Гравець 2 має тільки одну інформаційну множину {F, G} і два ходи у кожній позиції цієї множини, тобто
у нього лише дві стратегії:
 Г – грати далі;
 П – пасувати.
Підрахуємо очікувані платежі, поклавши, що а = 1 іm = n (
наступний вигляд:
1

2
СС
СП
ПС
ПП

Г
½(1 + 1) + ½(–1 – 1) = 0;
½(–1 – 1) + ½(1 + 1) = 0
½(1 + 1) + ½ · (–1) = ½;
½(–1 – 1) + ½ · 1 = – ½
½ · 1 + ½(–1 – 1) = – ½:
½ · (–1) + ½(1 + 1) = ½
½ · 1 + ½ · (–1) = 0;
½ · (–1) + ½ · 1 = 0

𝑚

𝑚+𝑛

=

𝑛

𝑚+𝑛

1

= ). Матриця виграшу матиме
2

П
½ · 1 + ½ · 1 = 1;
½ · (–1) + ½ · (–1) = –1
½ · 1 + ½ · (–1) = 0;
½ · (–1) + ½ · 1 = 0;
½ · 1 + ½ · 1 = 1;
½ · (–1) + ½ · (–1) = –1
½ · 1 + ½ · (–1) = 0;
½ · (–1) + ½ · 1 = 0

З матриці виграшів легко помітити, що дана гра не має рівноваги у чистих стратегіях, тому знайдемо
рівновагу у змішаних стратегіях. Спершу помітимо, що стратегія ПС слабо домінується стратегією СС, а
стратегія ПП – СП. Тому, гравець 1 у змішаній рівноважній стратегії ніколи не гратиме ці стратегії, а гратиме
стратегію СС з ймовірністю р та стратегію СП з ймовірністю (1 – р). Гравець 2 гратиме стратегію Г з
ймовірністю q та стратегію П з ймовірність (1 – q):
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p
(1 – р)

2
CC
СП

q
Г
0; 0
½; – ½
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(1 – q)
П
1; – 1
0;0

Знайдемо рівновагу у змішаних стратегіях для гравця 1:
– 1/2 · (1 – р) = – 1· р;
3/2 · p = 1/2;
p = 1/3.
Отримали відповідну стратегію для гравця 1:

𝑝0 = (𝑝СС , 𝑝СП , 𝑝ПС , 𝑝ПП ) = (1⁄3 , 2⁄3 , 0, 0)

Знайдемо рівновагу у змішаних стратегіях для гравця 2:
1/2 · q = 1 · (1 – q);
3/2 · q = 1;
q = 1/3.
Отримали відповідну стратегію для гравця 2:

𝑞0 = (𝑝Г , 𝑝П ) = (2⁄3 , 1⁄3).

Тепер виникає логічне запитання: як проінтерпретувати ці стратегії до позиційної форми гри.
Зі стратегією гравця 2 все зрозуміло: в позиціях своєї єдиної інформаційної множини гравець 2 гратиме
далі з ймовірністю 2/3 і пасуватиме з ймовірністю 1/3. Така поведінка гравця 2 можна відобразити,
приписавши дугам (F, I) та (G, J) ймовірності, що рівні 2/3, а дугам (F, H)та (G, K) – ймовірності, що рівні 1/3.
Зі стратегією гравця 2 все зрозуміло: в позиціях своєї єдиної інформаційної множини гравець 2 гратиме
далі з ймовірністю 2/3 і пасуватиме з ймовірністю 1/3. Така поведінка гравця 2 можна відобразити,
приписавши дугам (F, I) та (G, J) ймовірності, що рівні 2/3, а дугам (F, H)та (G, K) – ймовірності, що рівні 1/3.
Змішану стратегію 𝑝0 гравець 1 може реалізувати стандартним для гри з одним ходом чином: на
початку гри з трьох перетасований карт, на одній з яких написано СС, а на двох інших – СП, витягується
одна. Якщо це карточка СС, то незалежно від того, в якій позиції В чи С опиниться гра, гравець один повисить
ставку. Якщо ж гравець один витягне карточку СП, то у позиції В він ставку повисить, а в позиції С –
пасуватиме.
Існує й інший спосіб реалізації змішаної стратегії 𝑝0 для гравця 1: у позиції В завжди (з ймовірністю 1)
ставку повисить, а у позиції С повисить ставку з ймовірністю 1/3 і пасуватиме з ймовірністю 2/3. Таку
поведінку гравця 1 можна відобразити, приписавши дузі (В, D) ймовірність 0, а дузі (B, F) ймовірність 1, дузі
(C, G) ймовірність 1/3, а дузі (C, E) ймовірності 2/3. Таке представлення змішаної стратегії гравця 1
називається поведінковою стратегією.
Чим відрізняються ці два способи реалізації змішаної стратегії 𝑝0 ? У першому випадку гравець 1
приймає рішення, як діяти в обох своїх позиціях (інформаційних множинах) ще до початку гри. У другому
випадку гравець 1 у кожній позиції вибирає свій хід тоді, коли гра досягне цієї позиції. Для такої маленької
гри може скластися враження, що різниця незначна. Але для ігор з більшою кількістю ходів у кожного гравця
поведінкові стратегії інтуїтивно більш зрозумілі і їх набагато легше описати.
Література:
1. Захаров А.В. Теория игр в общественных науках. - М.: НИУ-ВШЭ, 2013. – 198 c.
Науковий керівник:
кандидат математичних наук, Барановська Леся Валеріївна.
Олена Пастушок
(Київ, Україна)
СТРАТЕГІЇ ТА РІШЕННЯ В ЕЛЕМЕНТАРНИХ ІГРАХ
Напевно кожна людина колись задумувалась про те, що вона ніхто інакше, аніж лялька в руках Генія,
який вміло та чітко смикає за мотузки. Отже, життя це ніщо інакше, аніж гра. Чи дійсно це так?
Кожен з нас щодня робить вибір, з’їсти яблуко чи грушу, піти працювати чи спати і т.д., і залежності
від того, що ми виберемо, так і формується наше повсякденне буття. Тобто, людина має певну стратегію і
завжди роблячи вибір, вона задумується про отриманий платіж, що означає, що вона максимізує суму свого
виграшу.
Є різні види ігор, і в кожної гри є чітка стратегія розв’язку, але якому виду гри надає перевагу пересічна
людина. Як гадаєте, який? Правильно, це всі ігри, розв’язками яких є метод оберненого мислення.
Задумайтеся, кожного разу, коли ми робимо вибір, ми думаємо про те, як це вплине на наше майбутнє, і
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завжди обираємо той варіант, який на нашу думку приведе нас до так званої перемоги. Роздуми про те, як
це вплине на нас після прийняття рішення і є методом оберненого мислення.
Процес прийняття рішення можна представити у вигляді деревоподібної схеми. За допомогою такого
дерева можна показати всі можливі варіанти розвитку подій в стратегічній грі. Пропоную розглянути декілька
ігор, щоб зрозуміти як працює даний метод.
Для початку давайте зіграємо в гру «Supervivor» [2]. Маємо дві команди. На гральному полі між ними
встановили 21 прапорець. Учасники кожної команди повинні по черзі прибирати ці прапорці. Можна забирати
1, 2 або 3 прапорці, забирати 0 не можна, так як і 4, 5 і так далі, за один раз. Перемагає команда, яка забрала
останній прапорець, якщо він лишався 1, і всі, якщо їх лишалось 2 чи 3. На рис. 1 представлені наші прапорці.
⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷
Рис. 1.
Коли правила оголошені, можемо приступати до вирішення даної гри. Розглянемо гру з кінця, якщо
проаналізувати дану ситуацію, то в кінці гри суперника потрібно лишити з 4 прапорцями, щоб досягти цього,
на попередньому ході потрібно лишити їх з 8 прапорцями. Для того, щоб лишити їх з 8 прапорцями, вам
потрібно лишити їх з 12 прапорцями на попередньому кроці, для цього необхідно лишити їх з 16 прапорцями
ще на крок раніше та з 20 прапорцями на крок до цього.
⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷⸷
Рис. 2.
На рис. 2 відповідно червоним позначено всі програшні кроки гравця 2. Таким чином, першому гравцю
варто починати гру з того, що він забере лиш 1 прапорець. І тоді вони гарантують собі перемогу при будьяких діях суперника.
Розглянемо наступну гру «Сороконіжка» [3]. Уряд хоче представити фінансову допомогу одному з двох
найбільших університетів країни. Щоб визначитися, якому університету і в якому об’ємі дістанеться
фінансова допомога, двом ректорам пропонують зіграти в гру.
Спочатку уряд робить пропозицію першому ректору 1$. Якщо перший ректор погоджується, то гра
закінчується. Перший університет отримує 1$, а другий – нічого. Якщо перший ректор відмовиться, то уряд
запропонує другому ректору 10$. Другий ректор може погодитися, і гра закінчиться: другий університет
отримає 10$, а перший – нічого, абовідмовитися.
Кожного разу уряд буде збільшувати запропоновану суму в десять разів і по черзі пропонувати то
першому то другому. Так буде тривати до тих пір, поки уряд не запропонує 100 000 000 $.
Якщо перший ректор погодиться на пропозицію, то перший університет отримає 100 000 000 $, а
другий – нічого. Якщо ж перший ректор відмовиться, то на цьому все закінчиться і жоден університет нічого
не отримає. На рис. 3 можна побачити дерево гри.

Рис. 3. Дерево гри «Сороконіжка»
В рівновазі Неша на кожній підгрі ректор буде забирати гроші. Давайте розглянемо гру з кінця, так, в
останній момент, коли першому ректору пропонують 100 000 000 $ йому вигідніше погодитися на ці гроші
чим відмовитися, тоді він отримає 100 000 000 $, а не 0. Але знаючи це перейдемо на ще одну підгру назад,
другий ректор, якому роблять пропозицію в розмірі 10 000 000 $ повинен погоджуватися, тому що він знає,
що якщо відмовиться, то перший ректор погодиться на 100 000 000 $, і другий нічого не отримає. Отже,
другий ректор буде погоджуватися на 10 000 000 $. Знову перейдемо на ще одну підгру назад, перший
ректор, якому пропонують 1 000 000 $ отримає саме цей мільйон, а якщо відмовиться, то зіткнеться з тим,
що другий ректор погодиться на 10 000 000 $, і перший отримає 0. Отже, перший ректор буде погоджуватися
на 1 000 000 $. І так дальше можна розглядати дану ситуацію, і в кінці, в рівновазі Неша, перший університет
отримає допомогу в розмірі 1$, а другий – нічого, і цим гра закінчиться.
Однак, не дуже реалістично очікувати, що ректори не зможуть домовитися, почекати, поки пропозиція
виросте, і потім поділити суму навпіл. Якщо вони зможуть домовитися, то вони значно збільшать виграш в
цій грі. Змогу домовитися нам дають коаліційні ігри. Гравці вступають в коаліцію і тим самим пробують
збільшують свій платіж.
Отже, ми вже стикнулися з коаліційною грою, ну що ж розглянемо наступну гру «Ультиматум» [1].
Грають два гравці. Першому гравцю дають 100 грн., потім він обирає будь-яке ціле число а від 0 до 100 – це
кількість гривень, які він віддасть другому гравцю. Після цього другий гравець може або погодитись з цим
поділом, або відмовитися від нього.
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Якщо другий гравець погоджується з поділом, то перший отримає (100-а) гривень, а другий – а
гривень. Якщо другий відмовиться від поділу, то ніхто нічого не отримає.
В першого гравця є 101 стратегія: віддати другому гравцю 0, 1, … або 100 гривень. В другого гравця
стратегій: йому належить хід в 101 вершині, в кожній з яких він може погодитися на пропозицію першого
гравця або не погодитися.
Кожен гравець хоче отримати якомога більше грошей. Давайте знайдемо рівновагу Неша в даній грі.
Ця гра в розгорнутій формі, тому вирішуватимемо її з кінця:
Нехай а>0
Другому гравцю буде вигідно погодитися на такий поділ. Ми вважаємо, що всі гравці є раціональними.
Нехай а=0
Тоді другому гравцю все рівно, погоджуватися на поділ першого гравця чи не погоджуватися, бо в
кожому з двох випадків він отримає 0.
Тобто в рівновазі Неша другий гравець може:
1. Погоджуватися на будь-які пропозиції першого гравця.
2. Погоджуватися, якщо перший гравець запропонує а ≥ 1, відмовитися, якщо перший гравець
запропонує а=0.
Розглянемо тепер, що робитиме перший гравець:
1. Якщо другий гравець грає стратегію «погодитися на будь-яку пропозицію», то першому краще
всього запропонувати йому 0. І це буде рівновага при фіксованих стратегіях;
2. Якщо ж другий гравець грає стратегію «погоджуватися, якщо перший гравець запропонує а ≥ 1,
відмовитися, якщо перший гравець запропонує а=0», то першому краще запропонувати мінімальний платіж,
а саме 1, і це також буде рівновага Неша, при фіксованій стратегій в даній підгрі.
Тобто, залежно від того як гратиме другий гравець перший обирає свою стратегію.
І останню гру, яку ми розглянемо це буде «Числа на дошці» [3]. На дошці написані числа від 1 до 11
(рис. 4) між ними залишені пропуски:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Рис. 4. Гра «Числа на дошці»
Є два гравця – Філіп та Жан, - які по черзі розставляють плюси та мінуси між числами. Між числами 1
та 2 знак поставить Філіп, між 2 і 3 – Жан, між 3 і 4 – знову Філіп і так дальше. Вони домовилися про те, що
коли всі знаки розставлені, вони обраховують суму написану на дошці і якщо результат вийде непарним, то
виграє Філіп, а якщо парним – то Жан. Переможець отримає великий приз.
Філіп і Жан зіграли один раз в цю гру, і Жан виграв. Філіп пропонує зіграти ще один раз – він вірить,
що зможе точно перемогти в цей раз. Чи він правий?
Давайте проаналізуємо цю гру. Припустимо, що Філіп поставив «+» між числами 1 та 2, сума виходить
непарна, якщо він поставить «-», то різниця теж непарна. Тобто хід Філіпа ніяк не впливає на парність. Тепер
хід робить Жан. Щоб не поставив Жан після 2, число буде обов’язково парним. Отже, після двох
арифметичних операцій число буде парним.
Значить виходить, що не залежно від стратегій кожного з гравців сума в кінці буде парною, тобто
завжди виграватиме Жан.
Ця гра є прикладом того, що є такі ігри в яких не залежно від стратегії завжди перемагає конкретна
людина.
Розглянуті приклади показали, що якщо правильно аналізувати всі кроки, то зрештою в кінці тебе
очікує перемога, так само в житті, якщо перед тим як приймати рішення проаналізувати всі ходи, то ти
досягнеш успіху.
Отже, життя – це ніщо інакше як гра, в якій потрібно знаходити щодня новий розв’язок, щоб дійти до
перемоги. Якщо ви щоразу змінюватимете свої стратегії, покращуватимете їх, то обов’язково знайдете
виграшну.
Література:
1. Захаров А.В. Теорияигр в общественных науках. - М.: НИУ-ВШЭ, 2013. – 198 c.
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Роман Харченко
(Київ, Україна)
ІГРИ З ПОВТОРЕННЯМИ
Дуже часто стратегічні взаємодії між агентами можна описувати у вигляді ігор, що повторюються.
Наприклад, дипломатичні відносини між державами, конкуренція між компаніями, соціальні відносини між
людьми – це процеси, які тривають певний проміжок часу. Існує певна історія розвитку цих взаємодій,
можливі певні домовленості між гравцями, що надалі впливатиме на дії агентів. Таким чином, на відміну від
ігор без повторень, обираючи стратегії необхідно враховувати той фактор, що в майбутньому інші гравці при
повторних взаємодіях, можуть бути налаштовані проти нас, якщо сьогодні ми знехтуємо їхніми інтересами,
або навпаки обиратимуть стратегію, враховуючи наші інтереси, якщо раніше ми йшли на певні поступки. В
таких іграх агенти прагнуть сформулювати певні правила, щоб контролювати поведінку одне одного, при
цьому за невиконання цих правил передбачаються певні покарання.
Введемо формальні визначення. [2, с. 51; 3]
Ігри з повтореннями – це деякий клас динамічних ігор з повною, але можливо недосконалою
інформацією, який має спеціальне прикладне значення. Під грою, що повторюється, мають на увазі таку
динамічну гру, яка утворюється при послідовному повторенні, можливо нескінченне число разів, вихідної
гри, яка може бути як статичною так і динамічною.
Недосконалість інформації може зокрема зумовлюватись тим, що гра, яка повторюється – статична,
тобто гравці діють одночасно і не можуть реагувати на дії в цій ітерації. Вихідну гру також називають
базовою, використовуватимемо позначення G. Гру з повтореннями, породжену грою G будемо позначати
G(T), де Т – кількість повторень, якщо вона відома заздалегідь, або G(∞), якщо повторень нескінченна
кількість. Звісно, важко уявити гру, яка повторюється нескінченне число разів, але ми можемо
інтерпретувати це як відсутність інформації про кількість повторень, момент закінчення. Надалі будемо
розглядати ігри, що повторюються скінченну кількість разів.
Підгрою гри, що повторюється G(T) називається гра G(t,T), яка виникає після того, як зіграно (t-1)
ітерацію гри G(T).
Оскільки базова гра грається не одноразово і при кожному її завершенні гравці отримують певні
платежі, то виникає питання, як визначити корисність гравця у грі з повтореннями. У випадку скінченної
кількості повторень корисність гравця визначається як сума всіх платежів, що були отримані під час кожного
з повторень з гри, які він отримав залежно від дій гравців у кожний момент часу та обчислюється за
наступною формулою:
𝑢𝑖 = ∑𝑇𝑡=1 𝑢𝑖 (𝑎𝑡 ), де i – елемент множини гравців, 𝑎𝑡 – дії гравців у момент t, u – корисність гравця.
Важливою проблемою є передбачення поведінки гравців. Припускаючи, що гравці діють раціонально,
необхідно знаходити рівноваги гри. Ми знаємо, що в грі, що не повторюється, гравці обиратимуть одну з
рівноваг Неша, оскільки за означенням рівноваги Неша, відхилення не вигідне нікому. Очевидно, якщо така
рівновага одна, то гратиметься відповідний профіль стратегій, результат буде однозначним. Інтуїтивно
зрозуміло, що якщо в базовій грі єдина рівновага Неша, то вона буде повторюватись при кожній ітерації.
Існують відповідні теореми. [2, с. 56]
Теорема Якщо у грі в нормальній G формі існує єдина рівновага Неша, то у грі G(T) існує єдина
досконала за підіграми рівновага, що зводиться до повторення рівноваги Неша у кожій ітерації.
Теорема Нехай G – гра у нормальній формі, якщо множина рівноваг Неша у цій грі не є пустою, то
будь-яка послідовність рівноваг Неша у цій грі буде досконалою за підіграми рівновагою у грі G(T).
Розглянемо наступний приклад. В якості базової оберемо класичну гру, а саме дилему в’язня. У
кожного з гравців є дві стратегії: мовчати (М) або зізнатися (З), матриця гри має наступний
вигляд [1, c. 120]:
I/II
Зізнатися
Мовчати

Зізнатися
1, 1
0, 5

Мовчати
5, 0
4, 4

У цій грі платежі є умовними, тобто не прив’язані до кількості років, що гравці можуть провести за
гратами. Вважаємо, що кожен з гравців у цій грі прагне отримати найбільший платіж. Очевидно, що рівновага
Неша у чистих стратегіях в цій грі – профіль стратегій (З, З). Розглянемо дилему в’язня, що повторюється
два рази. В цьому прикладі не будемо враховувати дисконтування. Ми можемо побудувати дерево цієї гри
наступним чином:
1. Побудувати дерево базової гри.
2. До кожної з термінальних вершин отриманого дерева добудувати дерево вихідної гри.
Цей алгоритм можна узагальнити і на випадок побудови дерева гри, що повторюється кінцеве число
разів. Платежі в таких деревах приписують не тільки термінальним вершинам гри, що повторюється, але й
проміжним термінальним вершинам ігор кожної ітерації. Для знаходження досконалих рівноваг за підіграми
можемо використовувати метод зворотної індукції. Хоча у кожній з ітерацій гри гравці діють одночасно, ми
можемо побудувати дерево для кожної з базової ігор моделюючи одночасність прийняття рішень за

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

53

допомогою інформаційних множин. В нашому випадку у другого гравця є 5 інформаційних множин – по одній
при кожному повторенні, таким чином ми враховуємо, що другий гравець при виборі своїх дій не знає, яку
дію обрав перший. У цій грі навіть при двох повтореннях ми отримали значну кількість профілів чистих
стратегій – 2^5 = 32. Використовуючи метод зворотної індукції, визначимо платежі у проміжних термінальних
вершинах (на рисунку 1 [2, c. 56] зображені в квадратних дужках). Таким чином, надалі ми можемо
аналізувати гру, що зображена на рисунку 2.

Рисунок 1

Рисунок 2
Матриця гри, що зображена на рисунку 2 має наступний вигляд:
I/II
Зізнатися
Мовчати

Зізнатися
2, 2
1, 6

Мовчати
6, 1
5, 5

Цей результат є передбачуваним і не суперечить теорії, в останній ітерації гри гравці зіграли профіль
стратегій, що відповідає рівновазі Неша у чистих стратегіях, до того ж цей профіль єдиний, тому очевидно,
що в останньому повторенні гри обидва отримують платіж 1. Таким чином, застосовуючи формулу
обчислення корисності у скінченній грі, що повторюється, ми перейшли до однокрокової задачі, додавши до
всіх платежів значення 1. Не складно переконатися, що у отриманій грі також єдина рівновага Неша у чистих
стратегіях, якій відповідає профіль стратегій (зізнатися, зізнатися). Отже, в кожній з ітерацій гравці будуть
грати профіль (зізнатися, зізнатися), такий самий результат варто очікувати і для довільної скінченної
кількості повторень цієї гри.
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Розглянемо приклад гри з повтореннями, що має не одну рівновагу Неша (розглядаємо рівноваги у
чистих стратегіях). Нехай матриця базової гри G задається наступним чином [1, c. 122]:
I/II
A
B
C

A
1;1
0;5
0;0

B
5;0
4;4
0;0

C
0;0
0;0
3;3

Рівноваги Неша у цій грі – профілі стратегій (A;A), (C;C). Будемо вважати, що ця гра повторюється
двічі. Дерево цієї гри є надто громіздким, тому ми не будемо його будувати. Як стверджує теорія,
досконалими за підіграми будуть такі профілі стратегій у G(T), які забезпечують вибір рівноваги Неша при
всіх повторах, наприклад ((A;A),(A;A)), ((A;A),(A;C)). З’ясуємо, чи існують інші досконалі за підіграми профілі
стратегій. Оскільки рівновага не одна, то гравці точно не можуть визначити, що інші гратимуть при
останньому повторенні, але вони можуть робити певні припущення, розробляти певні домовленості.
Наприклад, агенти вважають, що якщо в першій ітерації зіграно (B;B), то в другій слід грати (C;C), при будьякому іншому результаті першого розіграшу, треба грати (A;A). Це можна інтерпретувати як обіцянку гравців
зіграти (B;B) в першій ітерації, і якщо обидва грають, то отримують “винагороду”, що відповідає профілю
(C;C), інакше “покарання”, що відповідає профілю (A;A). Таким чином агенти прагнуть забезпечити певну
стабільність, заохочувати стратегії, які на їх думку варто обирати, в той самий час карати за відхилення від
таких стратегій. Відобразимо ці міркування грою без повторень, що відповідає нашій грі G(T).
Матриця такої гри має наступний вигляд:
I/II
A1
B1
C1

A1
2;2
1;6
1;1

B1
6;1
7;7
1;1

C1
1;1
1;1
4;4

Ця матриця була утворена з попередньої шляхом додавання платежів профілю (A,A) до всіх профілів
стратегій окрім профілю (B,B) і додаванням платежів профілю (C,C) до всіх інших. У цій грі існує вже три
рівноваги Неша, а саме профілі стратегій (A1,A1), (B1,B1), (C1,C1). Як ми бачимо, профілі (A1,A1) та (C1,C1)
утворені рівновагами Неша з базової гри: (A1,A1) та (C1,C1) еквівалентні профілям ((A,A),(A,A)) та
((C,C),(A,A)). Значно цікавішим є профіль (B1,B1) що відповідає ((B,B),(C,C)) у грі з повторами. Цей приклад
ілюструє те, що при кооперації гравців у грі з декількома рівновагами можна отримати новий профіль, що
буде рівновагою Неша, досконалою за підіграми, не обираючи рівновагу Неша у кожній з ітерацій. Більш
того, можливий навіть випадок існування такої досконалої за підіграми рівноваги, що утворюється при виборі
у кожній з ітерацій, крім останньої, стратегій, що не є рівновагами Неша. З цього можна зробити висновок,
що очікування гравців, домовленості можуть впливати на вибір стратегій. Проте з іншого боку ніхто не
гарантує, що гравці будуть дотримуватися обіцянок, погіршувати свій платіж задля того щоб покарати інших
за відхилення. Повернемося до матриці гри з попереднього прикладу:
I/II
A
B
C

A
1;1
0;5
0;0

B
5;0
4;4
0;0

C
0;0
0;0
3;3

Якщо гравці не залежно від першої ітерації будуть у другій обирати завжди рівновагу (C,C), що Паретодомінує рівновагу (A,A), то матриця гри без повторень, що відповідає G(T) матиме дещо інший вигляд:
I/II
A1
B1
C1

A1
4;4
3;8
3;3

B1
8;3
7;7
3;3

C1
3;3
3;3
6;6

У цій грі (B1,B1) вже не буде рівновагою Неша, таким чином, якщо гравці впевнені, що під час другого
повторення гратиметься (C1,C1), то під час першого вони не зобов'язані грати (B,B).
Отже, ігри з повтореннями є значно складнішим об’єктом для вивчення, ніж ігри, що граються один
раз, що зумовлюється дуже великою кількістю можливих профілів чистих стратегій навіть при невеликій
кількості повторів. В той самий, час цей клас ігр враховує вплив попередніх ітерацій гри на наступні,
очікування гравців відносно майбутніх результатів, певні домовленості між агентами. Враховуючи ці
особливості, вони можуть можуть моделювати поведінку людей у подібних відносинах або ситуаціях, що
виникають неодноразово.
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МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МАТРИЧНИХ ІГОР. МЕТОД ФІКТИВНОГО РОЗІГРУВАННЯ
Матричні ігри - це інструмент теорії ігор, розділу математики, що вивчає математичні моделі прийняття
рішень в умовах конфліктної ситуації. Ця наука дозволяє не тільки шукати оптимальний шлях до вирішення
конфліктів, але й прогнозувати результат закінчення гри, а матричний спосіб вирішення - проста для
сприйняття візуалізація стратегії прийняття рішення.
Матричні ігри - суперницькі ігри, і яких кожен з учасників має скінченну кількість чистих стратегій.
Матрична гра буде мати матрицю А розмірності m*n, якщо 1-ий гравець має m стратегій, а 2-ий - n
стратегій, де кожен елемент матриці це перетин обраної стратегії 1-ого гравця та 2-ого гравця відповідно.
Матричні ігри моделюють більшість суперницьких ігор з двома учасниками зі скінченною кількістю
стратегій у кожного з них.
Ігри в чистих стратегіях
Маємо двох гравців, 1-ий гравець має m чистих стратегій, 2-ий – n чистих стратегій. Перетин елементів
матриці – це виграші для кожної пари стратегій. Можемо графічно зобразити матрицю виграшів, де
виграш 1-ого за рахунок 2-ого гравця.

𝐴1
𝐴2
…
𝐴𝑚

𝐵1
𝑎11
𝑎21
…
𝑎𝑚1
𝛽1

𝐵2
𝑎12
𝑎22
…
𝑎𝑚2
𝛽2

… 𝐵𝑛
… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛
… …
… 𝑎𝑚𝑛
… 𝛽𝑛

𝑎𝑖𝑗

–

𝛼1
𝛼2
…
𝛼𝑚

Матрична форма зображає стратегії кожного з гравців та виграш у разі перетину кожної пари стратегій.
Метою кожного з гравців є вибір стратегії, що приносить йому найбільший виграш, а супернику – найменший.
Гравці діють за принципом: на кожну свою стратегію обирають найменше значення виграшу ( 𝛼 )
залежно від стратегій суперника. Далі серед мінімальних виграшів гравець шукає стратегію, яка забезпечує
максимальний виграш:

𝛼 = max 𝑎𝑖 = max min 𝑎𝑖𝑗
𝑖

𝑖

𝑗

Число 𝛼 визначає нижню ціну гри. Це показник мінімального виграшу для 1-ого гравця при будь-якій
дії 2-ого. Така стратегія зветься максимінною. В той же час 2-ий гравець шукає рішення, що зменшить його
програш. Число 𝛽 є верхньою ціною гри.
В результаті, на кожному кроці гри 1-ий гравець отримує виграш не менше за

𝛼, а 2-ий – не дозволяє

1-ому отримати більше за 𝛽 .
Ігри в змішаних стратегіях
Гра в змішаних стратегіях задається матрицею, зображеною нижче, де кожен гравець має свої чисті
стратегії, виграші від кожної з них, і p та q – ймовірності, за яких гравець вибере відповідну стратегію.
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𝐵1
𝑎11
𝑎21
…
𝑎𝑚1
𝑞1

𝐴1
𝐴2
…
𝐴𝑚

𝐵2
𝑎12
𝑎22
…
𝑎𝑚2
𝑞2

… 𝐵𝑛
… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛
… …
… 𝑎𝑚𝑛
… 𝑞𝑛

𝑝1
𝑝2
…
𝑝𝑚

Сума ймовірностей вибору кожної стратегії для гравця дорівнює 1.
Тобто, набір ймовірностей використання чистих стратегій гравця є його змішаною стратегією. До речі,
чиста стратегія є частинним випадком змішаної стратегії, коли одна стратегія трапиться з ймовірністю 1, а
всі інші із ймовірністю 0.
Кожен з 2-ох гравців обирає свою стратегію незалежно один від одного, тому ймовірність вибору
кожної комбінації стратегій дорівнює добутку ймовірностей вибору кожної з них.
У випадку ігор зі змішаною стратегією, величина виграшу кожного з гравців стає випадковою. Тому
оцінюється лише середня величина виграшу, тобто математичне сподівання. Це значення можна
порахувати за наведеною нижче формулою, що визначаю платіжну функцію гри.
𝑚 𝑛

𝑓(𝑃, 𝑄) = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑝𝑖 𝑞𝑗
𝑖=1 𝑗=1
1-ий гравець прагне максимізувати середній виграш, 2-ий – мінімізувати його. Розв’язок достягається
за наступної умови:

max min 𝑓(𝑃, 𝑄),
𝑃

де

𝑄

max min 𝑓(𝑃, 𝑄) – нижня ціна гри, а m𝑖n max 𝑓(𝑃, 𝑄) – верхня ціна гри.

𝑄
𝑃
𝑄
𝑃
Метод фіктивного розігрування
Метод фіктивного розігрування має ще й іншу назву, а саме ітеративний метод Брауна-Робінсона. Для
вирішення задач в реальних умовах точний розв'язок не є обов'язковим. Достатньо знайти наближене
рішення. Один крок гри в даному випадку називають ітерацією, їх кількість не є обмеженою. Зі збільшенням
числа ітерацій змішана частота використання чистих стратегій наближається до змішаної оптимальної
стратегії.
Метод застосовується, якщо верхня та нижня ціна гри різняться, якщо ж вони приблизно рівні, краще
застосувати мінімаксний підхід.
Гравці діють оптимально (прагнуть збільшити свій виграш чи зменшити програш), вони не знають своїх
оптимальних стратегій. Кожен наступний крок виконується за правилом: «Майбутні рішення схожі на вже
зроблені раніше».
Перший хід вибирається випадково з метою збільшити свій виграш. Надалі рішення приймаються на
основі вирахуваної ціни гри. Розглянемо цей метод на практиці.
Маємо 2 гравця, у 1-ого є 3 чисті стратегії, а у 2-ого 2. Запишемо матрицю виграшів А:

2 1
𝐴= 3 2
1 4

В таблиці зображено покроковий розв'язок задачі:

де N – номер ітерації,

𝐵1 – 1-ша стратегія 2-ого гравця,
𝐵2 – 2-га стратегія 2-ого гравця,
𝐴1 – 1-ша стратегія 1-ого гравця,
𝐴2 – 2-ша стратегія 1-ого гравця,
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𝐴3 – 3-ша стратегія 3-ого гравця,

v – ціна гри
v* – наближена ціна гри, що рахується як середнє арифметичне між

𝑣̅ та 𝑣_.
𝑁𝑣_ та 𝑁𝑣̅ – мінімальне в стратегіях 2-ого гравця та максимальне в стратегіях 1-ого на N-ому кроці.
Гра закінчується за умови, що min(𝑣̅ ) = max(𝑣− ) або за вказаної кількості ітерацій.
В даному випадку задача була вирішена за умови зупинки на 3-ій ітерації. У стовпець 𝑣_ ставиться
найменший сумарний програш 2-го гравця, поділений на кількість партій, а в стовпець 𝑣̅ – найбільший
сумарний виграш 1-ого гравця, поділений на кількість партій.Якщо не обмежуватись 3 кроками, процес може
розтягнутись більше ніж на сотню ітерацій. Швидкість збіжності погіршується зі зростанням розмірності.
Якщо не обмежуватись 3 кроками, процес може розтягнутись більше ніж на сотню ітерацій. Швидкість
збіжності погіршується зі зростанням розмірності.
При цьому, цей метод має беззаперечні плюси:
- Знаходить приблизне значення ціни гри та наближено обчислює оптимальні стратегії гравців.
- Обсяг обчислень не значно зростає зі зростанням стратегій гравців.
Література:
1. Оуен Г. Теорія ігор. [Навчальний посібник]. М.: «Світ», 1973
2. Бєлєнький В.З. Ітеративні методи в теорії ігор і програмування. М.: «Наука», 1977
3. О.О. Ємець, Д.М. Ольховський, О.В. Ольховська Порівняння методів розв'язування ігрових задач: числові
експерименти. П. «Искусственный интеллект», 2014, №1
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Ганна Славінська
(Дніпро, Україна)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Актуальність
Сучасні умови розвитку суспільства потребують вирішення основного завдання в сфері освіти максимального розвитку здібностей кожного, хто навчається творчій спеціальності, формуванню гнучкого
мислення, що сприймає нові знання. Важливе значення має розвиток творчих компетенцій, які втілюються
в художній, конструкторській, графічній майстерності випускника. Загальною тенденцією освіти у всьому світі
є формування в процесі підготовки гармонійної творчої особистості з яскравою індивідуальністю.
Сучасний світ розвивається в напрямку ускладнення структур та повної свободи конструювання
форми та простору. Тому концепцією сучасної освіти стає підготовка майбутнього спеціаліста до вирішення
багатокомпонентних завдань. Саме тому виникає необхідність створити передумови, в яких навчання
здійснюється за допомогою результативного використання потенціалу знань з профільної діяльності, а
також розвитку здібностей діяти самостійно, творчо, набувати та формувати необхідні вміння.
Проблематика
Найбільш визначною категорією вищої освіти є професійність. Професійність діяльності - це якісна
характеристика компетентності, ступінь володіння відповідними знаннями та методами вирішення
професійних задач.
Якісна та сучасна освіта має забезпечити готовність вести професійну діяльність,яка містить наступні
компоненти:
1. Знання – тобто компетенції, щодо змісту діяльності, визначення та розуміння цілей, задач, шляхів
та засобів досягнення результату.
2. Мотиваційний компонент, що характеризується прагненням до самостійного пізнання структури
діяльності, до професійної самореалізації, що уособлюється в професійному самовдосконаленні.
3. Поведінковий компонент, цілеспрямоване оволодіння структурними складовими професійної
діяльності та засобами професійного спілкування.
4. Творчий компонент, що зорієнтований на професійне творче зростання особистості.
5. Діяльнісний компонент, що є найбільш важливим, та визначає відношення суб’єкту до професії, її
глибоке вивчення,осмислення та адаптування до соціальних потреб.
Тому виникає потреба переходу системи вищої освіти від сталої парадигми знань до парадигми
компетентності, та забезпечення умов для реалізації підходу компетентності в складі навчання в вищі.
Питання підходу компетентності розглядали вчені - педагоги А.В. Хуторськой [2, 3], Ф.В. Зеєр [1]. В сфері
архітектурної освіти це питання висвітлювалось в працях А.Л. Кудрявцева, П.В. Капустіна,
Н.Ф. Метленкова [4, 5].
Концепція
Запропоноване в європейській практиці визначення компетенцій та навичок вміщує знання та вміння
(теоретичне знання академічної галузі, здатність знати та розуміти), знання як діяти (практичне та
оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина
засобу сприйняття). В формуванні компетенцій приймають участь організація освіти, новітні освітні
технології, самостійна робота студентів та ін. Засвоєння компетенцій виникає при вивченні окремих учбових
дисциплін.
Професійність спеціаліста в галузі середовищного проектування – це якісна характеристика його
компетентності, вона складається з наступних компонентів:
- професійність знань. Тобто володіння знаннями, вміннями, необхідними для роботи за
спеціальністю, до яких можна віднести володіння проектними вміннями,графічними методами
відображення, знання економічних, етичних, екологічних аспектів;
- професійне використання специфіки регіональних умов, традицій культурної спадщини;
- дослідницькі навички, вміння застосовувати міжнародний досвід;
- ефективне використання набутих здібностей (професійне мислення, уява, володіння графічної
майстерністю) в професійній діяльності;
- інтегроване сполучення знань, вмінь, здібностей, їх застосування та організація.
Саме тому в сучасній освіті головними стають діяльнісні характеристики, освітні традиції при цьому
орієнтовані на збереження та вдосконалення блока зображувальних та графічних дисциплін, що виховують
художній смак та розвивають творче мислення та є необхідними для професійного становлення творчої
особистості. Графічна підготовка являє собою безперервний процес що містить кілька етапів:
1 етап –початкова профільна підготовка, під час якої здійснюється навчання мові формотворення,
графічний розвиток просторової уяви, навчання графічній культурі;
2 етап - оволодіння методами комп’ютерної графіки;
3 - етап вдосконалення вмінь та навичок.
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Вільне володіння засобами лінійної графіки виникає та вдосконалюється в процесі навчання, тому
зазвичай пропонується починати з засвоєння елементарної бази - виконання початкових графічних вправ,
що дозволяють ознайомитись з головними якостями лінії - формою, однорідністю, тоновою інтенсивністю
тощо. Виконання графічних вправ має допомогти в опануванні навички використання лінії як основного
засобу графічної виразності. Саме опанування методами лінійної графіки та вдосконалення графічної
культури студента стають підґрунтям для подальшого вивчення засобів комп’ютерної графіки.
Основним образотворчим засобом лінійної графіки є лінія. Графіка як така містить у собі лінійні,
світлотіньові, тональні, поліхромні засоби зображення. Але саме лінійна графіка є основним образотворчим
засобом як незамінна частина творчого процесу на всіх його стадіях - від перших ескізів майбутнього об’єкту
до робочих креслень. Саме лінія виступає як конструктивна основа креслення. Для успішного оволодіння
технікою лінійної графіки необхідно майстерне використання професійних матеріалів і інструментів.
Лінія може виконувати допоміжні функції, але може також мати й самостійне художнє значення.
Самостійним художнім елементом зображення лінія виступає зазвичай за відсутності предметного
зображення, наприклад, у лінійних орнаментах. У всіх інших випадках лінія є елементом зображення
предмета й основою побудови предметної художньої форми.
Виконання площинних зображень засноване на спеціальній методиці використання можливостей лінії.
Лінія - це не тільки позначення форми на поверхні: за допомогою лінії можна передавати фактуру,
повітряну перспективу, елементи об'ємного зображення, створювати відчуття розподілу об’єму на робочій
площині аркуша; певним чином розташовані лінії можуть служити фоном для зображуваного графічного
об'єкту.
Характеристика лінійного зображення визначається особливостями взаємодії різноманітних за
характером ліній, різних видів штрихування, умілому використанню тональних градацій від білого до
чорного. Тональні співвідношення виникають у результаті комбінації ліній чорного або темно-сірого кольору
з білим папером, при цьому лінійне зображення може візуально сприйматися як тональне.
Якісній графіці властиві домірність і виразність лінійних побудов, у яких враховані також асоціативні
особливості візуального сприйняття. Наприклад, вертикальне розташування прямих ліній викликає відчуття
стійкості; горизонтальне – спокою, міцності, повітря; діагональне – динаміки. Враження замкнутості або
плинності можуть передавати криві лінії різних за характоерм обрисів (рис.1.1.).

Рис.1.1. Використання різних за характером ліній (роботи студентів).
Площина чистого, без будь-яких зображень, аркуша паперу, зорово буде сприйматися як
неорганізована. Первинним елементом, що організує та моделює цю поверхню, є лінія. Розташування ліній
визначає початок зображення: наприклад, це може бути статична симетрія або динамічна асиметрія.
Контраст ліній може також виявити об’єм – наприклад, підкреслення однієї або двох сторін форми жирною
лінією позначить початкові елементи об’єму (рис1.2).
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Рис.1.2. Позначення об’єму (роботи студентів).
Застосування контрасту й нюансу ліній за тоном й товщиною, або зміна характеру лінійної побудови
дозволяє вирішувати різні просторово-художні завдання: передача руху, виразної глибини і т.п.
Крім того, форми, обведені товстою лінією, звичайно сприймаються як розташовані на передньому
плані, а обведені лінією тонкої видадуться більш віддаленими – це одне із самих лаконічних засобів
просторового зображення.
Умовно виразити колір і фактуру поверхні, а також світлотіньові градації можна за допомогою штриху
різноманітного характеру. Передати однаковий колір і однаковий тон дозволяють паралельні лінії з рівними
інтервалами.
Якщо здійснити членування поверхні однаковими за товщиною лініями (горизонтальними,
вертикальними або більш складними по начерку) у певній послідовності, з рівними проміжками між ними, це
надасть можливість сприйняття однорідності. Цей візуальний ефект викликаний особливістю зорового
сприйняття. Ілюзія викривлення,або деформації поверхні може досягатися членуванням її різними за
напрямком та товщиною лініями, завдяки чому здійснюється моделювання поверхні. Візуальна взаємодія
площини й лінії визначає характер структури плоскої поверхні.
Отже, зміна товщини й напрямку лінії, характеру штриха впливає на візуальне сприйняття зображення,
його фактури, кольору, однорідності, відчуття вагомості, розмірів. Широка палітра графічних можливостей
та лінійних засобів зображення визначають якість твору як такого. І, незважаючи на те, що разом з лінійним
зображенням в графіці широко застосовуються інші засоби, а також новітні комп'ютерні технології, лінійна
графіка як основа залишається незамінною частиною сучасної освіти.
Висновки.
Розглянуто концепцією сучасної освіти та методологічні основи початкового етапу композиційнографічної підготовки студентів
Виявлено компоненти, що мають забезпечити освіту згідно з сучасною парадигмою професійної
діяльності.
Зазначено важливість початкового етапу композиційно-графічної підготовки. Розглянуто
формоутворюючі властивості ліній, основні принципи побудови лінійного зображення. Зазначено важливість
опанування володінням методами лінійної графіки та вдосконалення графічної культури студента, що
стають підґрунтям для подальшого формування професійної компетенції.
Література:
1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. - М.: Академия, 2006. - 240 с.
2. Хуторской А. В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. — М.:
Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013. — 73 с.
3. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?:
Пособие для учителя. — М.: Владос, 2005. — 383 с.
4. Кудрявцев А.Л. Архитектурное образование: проблемы развития. -М., 2002.
5. Метленков Н.Ф. Креативное образование в архитектуре и проблемы его современной стандартизации //
Alma mater: вестник высшей школы. — 2010. — № 3. — С. 11-19.
6. Маркова А. К. Психология профессионализма. - М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Марія Антонченко
(Суми, Україна)
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Нові економічні та соціальні реалії в суспільстві вимагають від вчителя опановувати новими
організаційними формами, що дозволяють вести навчання на відстані. Такою формою є дистанційне
навчання. І тому одними з головних завдань, що стоять зараз перед системою післядипломної освіти є: поперше, перевести на дистанційне навчання вчителів тих курсів, що проходили їх в очній або очнодистанційної формі і, по-друге, навчити вчителів користуватися певними програмними засобами для
організації дистанційного навчання з учнями.
Враховуючи епідеміологічні обставини і те, що вже накопичено значний досвід реалізації ідей
дистанційного навчання у світової системі освіти та в Україні, можна визнати, що перехід на дистанційну
форму навчання у системі післядипломної педагогічної освіти є дуже актуальним. Тому метою статті є
висвітлення теоретичних та практичних аспектів організації дистанційного навчання в системі
післядипломної педагогічної освіти.
На основі науково-педагогічного аналізу проблеми дослідження у зарубіжних (А.А. Андреєв,
Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг, Н. Левинський, Дж. Мюллер, А. Огур, О.Є. Петровський,
Е.С. Полат, Дж. О’Роурке, Д. Парриш, Р. Філіпс, Н. Хара, А.В. Хуторський та ін.) та вітчизняних
(В.Ю. Биков, Р.С. Гуревич, К.В. Корсак, Кухаренко В. М., Л.О. Лещенко, М.І. Михальченко,
В.В. Олійник, П.М. Таланчук, О.В. Третяк) працях визначено, що дистанційне навчання є окремою формою
здобуття освіти, поряд з очною та заочною.
Аналіз досліджень показав, що дистанційне навчання широко використовується за рубежем, зокрема
у США, Канаді, Японії, Австралії та західноєвропейських країнах. В останні 10-15 років ця форма навчання
активно впроваджується в Російській Федерації, в країнах Балтії та Україні. Моделі дистанційного навчання
зазначених країн відрізняються між собою і формуються з урахуванням економічних, політичних та
соціокультурних особливостей тієї чи іншої країни [3].
Застосування дистанційного навчання стає одним із стратегічних напрямків розвитку та
реформування системи освіти України [3]. На сьогодні дистанційне навчання достатньо активно
впроваджується в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти.
Технології дистанційного навчання надають можливість учителю реалізувати особисті освітні потреби
– оволодіти новими знаннями, уміннями та напрямами професійної діяльності, оновити та зробити більш
сучасними власні знання, підвищити соціальну та професійну активність, реалізувати творчий потенціал.
Вони містять значну кількість сучасних засобів для активного навчання дорослих [2].
Під дистанційним навчанням (ДН) будемо розуміти індивідуалізований процес набуття знань, умінь,
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [3].
Головною метою дистанційного навчання є надання освітніх можливостей тим, хто навчається у будьяких районах країни шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а
також підвищення якісного рівня освіти за рахунок більш активного використання наукового та освітнього
потенціалу провідних університетів, академій, інститутів, наукових центрів та інших освітніх установ за
певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за
програмами підвищення кваліфікації працівників [3].
Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації
конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно
від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних
переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання
відповідно до їх здібностей [3].
Основними задачами дистанційного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти на нашу
думку є [1]:
 організувати ДН;
 організувати технічне забезпечення ДН;
 реалізувати дидактичні принципи навчання;
 використовувати форми, методи і засоби ДН;
 організувати самостійну роботу тих, хто навчається;
 оновити роль викладача при використанні ДН.
Що стосується організації дистанційної освіти, то слід виділити її основні завдання: забезпечення
слухачів навчально-методичними матеріалами; формування та ведення каталогу інформаційних ресурсів;
проведення тестування; ідентифікація користувачів та їх структуризація за категоріями; забезпечення
інтерактивного зв’язку слухача з викладачами та адміністрацією; надання максимально повної інформації
про порядок навчання для потенційних слухачів.
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Як відомо, дистанційне навчання ґрунтується на використанні інформаційно-комунікаційних
технологій і, зокрема, комп’ютерних мереж [1; 2; 5; 6]. Таким чином, з боку закладу післядипломної
педагогічної освіти слід організувати технічне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій, яке
включає: апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного
живлення, сервери, обладнання для відеоконференцій тощо), що забезпечують розроблення і використання
веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної
взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах; інформаційнокомунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного
навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального
процесу; програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з
особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими
кодами; веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного
навчання. Навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси,
що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі [4].
В межах дистанційного навчання реалізуються всі існуючі традиційні дидактичні принципи навчання
(науковості, систематичності, індивідуалізації, наочності та ін.) та з’являються нові (принцип педагогічної
доцільності використання нових інформаційних технологій; принцип забезпечення безпеки інформації, яка
циркулює при дистанційному навчанні; принцип відповідності технологій навчання; принцип мобільності
навчання), пов’язані з використанням сучасних інформаційних технологій [5].
Крім цього, можна виділити принцип, специфічний для навчання у системі післядипломної освіти – це
випереджаючий принцип. Слухачі, що навчаються у системі післядипломної педагогічної освіті, як правило,
вже мають вищу освіту, є фахівцями у своєї галузі, але ж потребують вдосконалення своїх професійних
компетенцій, щоб вони відповідали вимогам сучасності. Тому випереджаючий принцип дозволяє будувати
зміст, форми і методи навчання таким чином, щоб вони не тільки задовольняли, а й випереджали вимоги
сучасних техніки, технологій та суспільства в цілому.
Форми та методи навчання при дистанційному навчанні теж зазнають значних змін [5]. Наприклад
специфічними формами, притаманними ДН є відеоконференції, чат, форум, електронна розсилка та ін.
Найбільшого поширення в Україні зазнали наступні програмні засоби: Moodle, Microsoft Teams, Zoom.
Останні два додатка дають можливість широко використовувати відеоконференції.
Реальна практика дистанційного навчання показує, що значну частину часу в процесі його займає
самостійна робота над завданнями, які розміщує на обраному ресурсі (або розсилає) викладач. Тобто,
основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота тих, хто
навчається. Таким чином, для ефективного навчання слухач повинен володіти методами планування й
організації самостійної роботи з навчальним матеріалом, навичками самоосвіти. Крім того слухач повинен
бути оснащений відповідними технічними засобами (персональним комп’ютером підключеним до достатньо
швидкого Internet).
При використанні дистанційного навчання безперечно розширюється й оновлюється роль
викладача [1]: він координує пізнавальний процес, постійно вдосконалює навчальні курси, підвищує творчу
активність і кваліфікацію відповідно до нововведень і інновацій. Безпосереднє управління навчальнопізнавальною діяльністю слухачів при такому навчанні здійснюється шляхом Internrt- комунікації
(телеконференцій, вебінарів, електронної пошти). Однією з найважливіших задач викладача є контроль
знань, умінь та навичок слухачів. Ця традиційно викладацька задача вирішується у дистанційному навчанні
під час розробки тестів поточного та підсумкового контролю.
Таким чином, головними завданнями викладача у дистанційному навчанні є: розробка навчального
курсу; розробка інструкцій до навчання; консультування слухачів з предмету та допомога у навчанні у разі
необхідності; контроль результатів навчання [4].
Звичайно, що дистанційне навчання має й певні недоліки. Наприклад, відсутність очного спілкування
вчителя й того, хто навчається; нестача практичних занять; відсутність постійного контролю; відсутності
захисту авторських прав розробників навчальних матеріалів, сертифікації інститутів дистанційної освіти
тощо. Але є й значні його переваги над традиційним навчанням. Це: доступність для різних верст населення;
можливість навчатися в зручний для себе час; можливість навчатися в своєму темпі; можливість навчатися
в будь-якому місці; навчання без відриву від основної діяльності (роботи), під час декретної відпустки та ін.;
доступність навчальних матеріалів; комфортне навчання; індивідуальний підхід.
Підсумовуючи, ми можемо зробити висновок, що дистанційного навчання відіграє значну роль у
системі післядипломної педагогічної освіти і передбачає максимальне використання його навчальних
можливостей та переваг. Подальші наукові розвідки можуть стосуватися розробок питань, що можуть
усунути (пом’якшити) недоліки ДН та дослідження змішаних форм навчання, де поєднуються ДН з
традиційними (очної та заочної) формами.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СТУПІНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА
ГОТОВНОСТІ ДО МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Освіта в країні є важливим стратегічним ресурсом для соціально-економічного розвитку, яка повинна
орієнтуватися на якісну підготовку молодого фахівців відповідно до змін, що відбуваються на ринку праці та
гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в світі. Якісний рівень освіти є необхідною умовою для
забезпечення економічного зростання держави, розв'язання соціальних проблем суспільства та розвитку
особистості. Тому підготовка молодого вчителя в сучасному інформаційному суспільстві є важливим
педагогічним питання, і одним з елементів цієї підготовки є використання компетентнісного підходу, який
спрямований на підвищення освіченості студентів не за рахунок накопичення знань, що швидко змінюються,
а саме здатністю використовувати набуті знання у сучасних реаліях як професійного, так і особистого життя.
В процесі удосконалення підготовки майбутнього учителя трудового навчання та технологій особливе
місце займає педагогічна практика, так як вона є основою в набутті майбутнім вчителем досвіду самостійної
трудової діяльності в оптимально наближених до роботи за фахом умовах. Педагогічна практика є важливою
ланкою у розвитку педагогічного та творчого мислення для набуття професійної компетентності педагога,
який прагне стати майстром своєї справи, досягти вершин педагогічної майстерності що характеризуватиме
його високий рівень педагогічної діяльності.
Гончаренко С. У. розглядає педагогічну практику в Україні як обов’язкову складову навчального
процесу педагогічних інститутів, університетів, педагогічних училищ, інститутів вдосконалення учителів,
інститутів післядипломної освіти, яка передбачає професійну підготовку педагогічних кадрів і підвищення
їхньої кваліфікації. На педагогічну практику відводиться час у навчальному плані з урахуванням специфіки
навчального закладу та має на меті навчити студентів творчо використовувати в педагогічній діяльності
науково-теоретичні знання й практичні навички, набуті у процесі вивчення педагогіки, психології, окремих
методик і спеціальних дисциплін, застосовувати їх на практиці, а також виховувати у студентів інтерес до
педагогічної роботи та виробляти практичні педагогічні навички [2].
Практика в закладах освіти забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх вчителів
трудового навчання з їх практичною педагогічною діяльністю, сприяє формуванню творчого відношення до
педагогічної діяльності, визначає ступінь його практичної підготовки та рівень педагогічної майстерності.
Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і
вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідним напрямом підготовки та спеціальністю.
Основні завданням практичної підготовки здобувачів вищої освіти за період навчання у ЗВО є:
- закріплення, поглиблення, критичне осмислення студентами спеціальних психолого-педагогічних
знань, застосування їх в організації навчально-виховного процесу, формування особистої позиції як
майбутніх учителів;
- поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з дисциплін професійної підготовки;
- вивчення студентами творчого педагогічного досвіду і застосування його в пошуках власних шляхів
розв’язання практичних проблем;
- формування у майбутніх учителів індивідуального стилю педагогічної діяльності, власного досвіду
активної взаємодії з учнями, організація педагогічно доцільних взаємин, творчого підходу до практичної
роботи;
- ознайомлення студентів з інноваційними змінами у сучасній загальноосвітній школі, їх аналіз;
- виховання стійкого інтересу та любові до професії вчителя, потреби в самопізнанні й професійнопедагогічному вдосконаленні;
- формування у студентів інтересу до науково-дослідної роботи та потреби в експериментуванні під
час педагогічної практики;
- формування у майбутніх фахівців компетентностей у педагогічній сфері.
Проходження всіх етапів практики забезпечує формування у майбутніх вчителів трудового навчання
та технологій наступних компетентностей:
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- здатність творчо підходити до трудової діяльності, глибоко аналізувати виробничі процеси,
порівнювати та узагальнювати їх поетапний перебіг;
- здатність встановлювати зв’язок науки з новими явищами та процесами у виробництві, технічними
системами, об’єктами виробничої діяльності;
- здатність до швидкого освоєння нових видів техніки, інноваційних технологій та передових методів
організації творчої діяльності;
- здатність до творчого процесу, а саме: генерування ідей, висування гіпотез, фантазування,
асоціативного мислення тощо;
- здатність до виявлення суперечностей, перенесення знань й умінь у нові ситуації, відмова від
нав’язливих ідей, подолання інертності та надмірної критичності мислення, незалежність суджень;
- здатність використовувати інформаційні технології та сучасні мультимедійні засоби у процесі роботи
над проектом та його презентації;
- здатність застосовувати знання сучасної техніки та технології, графічної грамотності, практичні
вміння та навички проектної, конструкторської, виробничої діяльності при розробці та виготовленні виробів;
- здатність визначати властивості та здійснювати добір конструкційних матеріалів для виготовлення
виробів;
- здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з
трудового навчання;
- здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі інформаційні, для
забезпечення якості освітньо-виховного процесу в загальноосвітніх закладах.
Розвиток практичних умінь в майбутніх учителів здійснюється в процесі проведення навчальновиховної роботи з класом, розробці матеріалів для проведення уроків трудового навчання. При цьому під
час проходження практики студенти: вивчають систему роботи навчальних майстерень, проводять бесіди із
завідуючим майстерень вчителем-предметником; знайомляться з програмами, планами та календарнотематичним планування відповідних класів; ознайомлюються та вивчають матеріально-технічну базу
майстерень та кабінетів трудового навчання (технологій).
Майбутні учителі трудового навчання та технологій в процесі практики виконуючи додаткові завдання
з педагогіки та психології проводять анкетування, бесіди, тестування учнів та допомагають класному
керівнику здійснювати перевірку щоденників та зошитів, беруть участь в організації та проведенні виховної
позакласної роботи.
За період практики кожен студент-практикант закріплює знання з методики фахових дисциплін, а саме:
у підготовці та проведенні уроків різних типів в основній школі; навчаються підбирати навчальний матеріал
у відповідності до теми, мети та завдань уроку, враховуючи індивідуальні та психолого-педагогічні
особливості класу; оволодівають навичками роботи з методичною та науковою літературою,
систематизують та накопичують знання що в подальшому необхідні для написання доповідей, курсових та
дипломних робіт; вивчають сучасні педагогічні та інноваційні технології в діяльності вчителя і в загалом у
навчально-виховній роботі школи.
Практика є важливою ланкою у перевірці готовності студента до майбутньої роботи в школі та
усвідомлення обраної професії. Щоб відповідати сучасним вимогам, педагог має прагнути стати майстром
своєї справи, досягти вершин педагогічної майстерності яка є характеристикою високого рівня педагогічної
діяльності.
Щоб практика дійсно сприяла формуванню педагогічної майстерності студентів, зміст педагогічної
практики, вимоги до студентів, форми і методи їх роботи узгоджуються між кафедрою і педагогічним
колективом школи з обов’язковим виділенням творчих аспектів у діяльності студентів [1].
Отже, педагогічна практика у ЗВО є не лише важливим засобом підготовки фахівців у педагогічну
діяльність, а й надає студенту перевірити власний рівень теоретичної підготовки з фахових дисциплін,
оцінити свої здібності стосовно професійної придатності та індивідуально-творчих можливостей у здійсненні
педагогічної діяльності.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Постановка проблеми. Вивчення та аналіз наукового доробку з професійної підготовки бакалаврів в
Україні за останнє десятиліття показав, що праць, присвячених пошуку розв’язання цієї проблеми в Україні,
досить багато. Проте науковий інтерес для нас становили дослідження, в яких висвітлюються проблеми
формування й розвитку професійної та управлінської компетентності у майбутніх фахівців в сучасних
умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвалини розроблення проблеми формування
управлінської компетентності закладені в дослідженнях Л. Володарської-Золи (професійна підготовка
майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах) [1], В. Мельник (підвищення управлінської
кваліфікації керівника загальноосвітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти),
В. Мусієнко-Репської (підготовка студентів до педагогічного самоменеджменту в професійній
діяльності) [2]; Л. Паращенко (формування організаторських та управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу),
Л. Сергеєвої (формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої
сфери) [3].
В наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених-педагогів і психологів С. Дубов, І. Єлісеєвої,
І. Корнєєвої, І. Коробейнікової, О. Кузнєцової, Т. Мацевка, В. Топоровського, В. Фефелової висвітлені
результати досліджень з питань формування управлінської компетентності у різних фахівців, але в
основному інтерес зосереджено на педагогічній галузі діяльності людини [4].
Мета. Дослідити проблему формування управлінської компетентності майбутніх фахівців сфери
обслуговування у теорії педагогіки та практиці закладів вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Ефективна діяльність будь-якої сучасної установи значною мірою
залежить від управлінських якостей його керівництва, їх професійної компетентності. Сучасний управлінець
має бути мобільним, конкурентноздатним, презентувати себе на ринку праці; вміти використовувати знання
як інструмент для розв’язання управлінських проблем; уміти здобувати, аналізувати та використовувати
інформацію; генерувати нові ідеї.
Під сутністю професійної підготовки вітчизняні учені у галузі психології В. Семиченко пропонує
розуміти «одночасне забезпечення і виконання певного державного замовлення на спеціалістів», тобто
діяльність зорієнтовану на майбутнє, і є певним етапом і засобом життєвого самовизначення особистості.
З огляду на сучасні вимоги до майбутніх фахівців сфери обслуговування вважаємо, що результатом
процесу професійної підготовки бакалаврів-фахівців сфери обслуговування слід розглядати набуту ними в
процесі навчання систему компетентностей, що включає і управлінську складову, досвід виконання
професійної діяльності, професійних завдань економічного й управлінського характеру та здатність до їх
постійного вдосконалення.
Отже, цей документ відображає реалії сучасного ринку праці - випускники ЗВО, будуючи свою кар’єру,
повинні мати можливість ще на етапі навчання отримати інтегровану професійну підготовку зі «споріднених
професій» [4].
На жаль, у сучасних дослідженнях та науковій літературі з педагогіки і методики викладання фахових
дисциплін сфери обслуговування не висвітлені наукові підходи та шляхи підготовки фахівців за освітнім
рівнем бакалавр спеціальностей сфери обслуговування, готових до інтеграції в подальшій професійній
діяльності функцій менеджера і фахівця сфери обслуговування.
Аналіз наукових джерел підтверджує важливість досліджень, які присвячені становленню та розвитку
менеджменту як предмета професійної підготовки фахівців у всіх сферах України. Особливий інтерес для
нас становили праці, в яких висвітлюються теоретичні засади менеджменту, різні проблеми підготовки
менеджерів, специфіку менеджерської діяльності загалом, професійної підготовки фахівців у вищих
навчальних закладах зокрема. Ми ознайомилися з працями Н. Давиденко, А. Кудашева, Е. Лисс з проблем
формування економічного та управлінського мислення студентів. Ними зафіксовано, що «під дією
перетворень, які відбуваються зараз в Україні, нових умов економічного життя почав формуватися новий
спосіб економічного мислення» [1, с. 12].
Зазначимо, що професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування у ЗВО досліджується
нами в контексті сучасного рівня розвитку економіки країни та науки. На жаль, вища школа, яка повинна
працювати на випередження, може втратити свій «потенціал генератора інтелектуального ресурсу»
держави. У цьому контексті проблема підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування з високим рівнем
сформованої управлінської компетентності, готовності до здійснення управлінської діяльності та прийняття
якісних управлінських рішень постає як найважливіший чинник економічного розвитку країни і кожного її
регіону.
Питання успішного професійного становлення молоді та її особистісного розвитку впродовж всього
життя стали особливо актуальні в теперішній час, коли в багатьох зарубіжних країнах, що перебувають в
періоді перетворень, проголошений рівний доступ до якісної освіти та посилюється інтерес до дослідження
проблем вищої школи, її значення та шляхів подальшого розвитку. Слід зауважити, що цей процес загострив

66

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

проблеми, з якими вища школа зіткнулася за роки державної незалежності. Серед них і проблема підготовки
«вузьких» фахівців, яка сьогодні вирішується різними шляхами, в тому числі й через інтеграцію різних
спеціальностей та реалізацію компетентнісного підходу [2, с. 89].
Сьогодні стає очевидним, що під впливом процесів глобалізації, інформатизації, європейської
інтеграції, входження в Болонський процес вітчизняна вища освіта послідовно трансформується. На
оновленій ролі сучасних вищих навчальних закладів наголошують документи міжнародного, європейського
та національного рівнів. Безперечно, ці процеси не можуть не відобразитися на змісті освіти, її принципах,
підходах до підготовки фахівців, умовах організації навчально-виховного процесу, вимогах до викладачів
тощо. Ті перетворення в освітній сфері, свідками яких ми є, доводять, що основні пріоритети освіти й цілі
проголошуються не на рівні держави, а на міжнаціональному рівні і є стратегічними орієнтирами міжнародної
спільноти. Підписання конвенцій та угод між країнами Європи щодо створення єдиного освітнього поля
зобов’язує відповідально ставитися до тих реформ, які сьогодні запроваджуються, адже ці процеси
незворотні. Вони зумовлені часом.
Виходячи з того, що освіта - необхідна і важлива умова поліпшення економічного становища країни і
підвищення ефективності господарської діяльності, в Україні прийнята Концепція неперервної економічної
освіти (до якої відноситься і сфера обслуговування), яка ґрунтується на необхідності існування в суспільстві
певного рівня загальної економічної культури та освіти, що зумовлено:
- необхідністю переходу до нових засад формування та розвитку знань, які базуються на історикокультурних і духовно- моральних традиціях українського народу, орієнтовані на поглиблений аналіз
товарознавчих процесів, що сприяють формуванню основ соціально-орієнтованої економіки;
- формуванням сучасних економічних поглядів у майбутніх фахівців, що сприятиме розвитку
гуманізації та соціалізації суспільних процесів, національній самоіндефікації, сприянню економічної
діяльності на підвищення рівня життя і добробуту українського народу;
- інтеграцією процесів навчання і виховання як складових освіти, що створюють моральні засади для
формування світогляду сучасного фахівця.
З метою вивчення й аналізу стану наукової розробленості проблеми формування управлінської
компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у теорії педагогіки та практиці діяльності вищих
навчальних закладів ми вважали доцільним звернутись до наукових праць сучасних дослідників. Так, в
наукових дослідженнях Ю. Бажал, Н. Давиденко, Н. Житник, В. Стасюк розкриті важливі питання
формування змісту освіти. Оскільки підготовка фахівців у сфері обслуговування передбачає врахування
фундаментальних знань і з інших галузей, предметом дослідження багатьох науковців була інтеграція знань
з різних навчальних дисциплін.
Наприклад, Г. Дуткою виявлено особливості інтеграції знань у студентів вищих навчальних закладів
економічного напряму та можливості покращення професійної підготовки майбутніх економістів шляхом
підвищення якісного рівня взаємозв’язків між елементами спеціальних і базових математичних знань. Їх
застосування у майбутній професійній діяльності все більш актуалізуються, оскільки дедалі «зростає роль
логічно-формального апарату математики, математичного моделювання, статистикоймовірних методів у
мікро- і макроекономіці» [2, с. 27].
У сучасному суспільстві виникла необхідність підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування до
управлінської діяльності через опанування професійно-орієнтованих дисциплін з напряму їхньої підготовки
та формування у них управлінської компетентності. Таким чином, можна констатувати необхідність
актуалізації уваги науковців і практиків до окреслених вище проблем професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери обслуговування.
У нашому дослідженні ми використовуємо терміни «управлінська діяльність» і «менеджерська
діяльність» як рівнозначні та ідентичні за смисловим значенням, виходячи з того, що «...теоретичні основи
класичного менеджменту соціально-виробничими та економічними системами як наукової галузі в ринкових
умовах» мають методологічне значення [3]. Ця наукова галузь нині інтенсивно розвивається в Україні,
оскільки «...менеджмент як універсальний феномен, пов’язаний з розробкою й удосконаленням
виробництва...» [1], а менеджерська діяльність є специфічним видом трудової діяльності людини на
виробництві. З англомовних джерел термін «management» перекладається як: 1) управління, керування,
керівництво; завідування; консультант з питань управління виробництвом; 2) адміністрація, дирекція;
3) уміння поводитися; уміння володіти (інструментом); уміння справлятися з роботою тощо.
Таким чином, вивчення стану наукової розробленості проблеми формування управлінської
компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування та результати цього дослідження дають підстави
стверджувати про відсутність комплексного, цілісного та системного дослідження даної проблеми.
Це також зумовлено новими умовами розвитку економіки України; існуючим розривом між фактичними
вимогами ринку праці та професійною підготовкою майбутніх фахівців сфери обслуговування; вимогами
нормативних документів до фахівців; необхідністю інтеграції таких «споріднених» професій як фахівець
сфери обслуговування і менеджер з метою досягнення найкращих професійних і особистісних результатів;
не розробленістю змісту та методики формування управлінської компетентності майбутніх фахівців сфери
обслуговування.
Висновки. Аналіз теоретичних висновків науковців і практиків щодо професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери обслуговування до управлінської діяльності є переконливим аргументом на користь
необхідності уточнення суті поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування», під
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яким ми розуміємо процес, результатом якого є формування комплексу компетентностей, в тому числі
управлінської, необхідних майбутньому фахівцю для адекватного виконання професійних завдань, а також
сукупність певних особистісних якостей, досвіду праці та норм поведінки, що забезпечують можливість
успішної роботи з обраної професії і подальшого професійного й особистісного розвитку.
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АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ» СТУДЕНТАМ
КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
На даний час Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фахівців з інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ). В країні постійно зростає та поновлюється парк комп’ютерної техніки,
сучасних систем та засобів телекомунікації, зв’язку. Отже, вітчизняний ринок ІКТ перебуває у стані активного
становлення і має сприйматися як фундамент розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Для забезпечення його подальшого розвитку необхідно підвищити рівень математичної освіти як такої,
що відіграє особливу роль у підготовці майбутніх фахівців у галузі інформатики, ІКТ, техніки, виробництва,
економіки тощо.
Зауважимо, що у математичній освіті сьогодні накопичилося багато проблем та негативних тенденцій,
серед яких можна виділити різке зниження рівня математичної культури сучасної молоді, її пізнавальної
активності і самостійності. Це негативно відбивається на якості знань і умінь студентів вищих навчальних
закладів, їхньому інтелектуальному розвитку. Зокрема, посилаючись на власний багаторічний досвід
викладання математичних дисциплін студентам комп’ютерно-інформаційних спеціальностей у
Національному авіаційному університеті (НАУ), можемо зазначити, що студенти вказаних категорій мають
досить низьку математичну культуру. Часто це пов’язано зі слабкими математичними знаннями випускників
середніх шкіл.
Також необхідно звернути увагу на таку сьогодняшню тенденцію навчання як суттєве скорочення
обсягу аудиторних навчальних годин на вивчення загального курсу «Вища математика», що безумовно
ускладнює процес засвоєння основних теоретичних понять.
Виходячи із сьогоденних реалій, запропонуємо на фізичному прикладі, як при вивченні теми
«Диференціальні рівняння І порядку» комплексно ознайомити з понятійним апаратом даної теми та деякими
методами розв’язання диференціальних рівнянь.
У багатьох напрямках і сферах людської діяльності виникає велика кількість задач, розв’язання яких
зводиться до диференціальних рівнянь. Спробуємо описати характер цих задач і методику їх розв’язання.
Нехай виникає деякий фізичний, біологічний або хімічний процес. Нас цікавить певна функціональна
характеристика цього процесу, наприклад, закон зміни із часом маси, температури, тиску, положення
матеріальної точки у просторі тощо. Якщо у нас є деякі числові характеристики про перебіг цього процесу,
то можна побудувати його математичну модель. В багатьох випадках такою моделлю буде диференціальне
рівняння, одним із розв’язків якого є шукана функціональна характеристика процесу. Досвід показує, що
використання диференціальних рівнянь у якості математичних моделей є дуже результативним.
Диференціальне рівняння описує характер змін, які відбуваються із матеріальною системою, можливі
варіанти цих змін в залежності від початкового стану системи.
Якщо задача текстова і зводиться до розв’язання диференціального рівняння, то пошук розв’язку
можна розбити на відповідні етапи. На першому етапі складається диференціальне рівняння для шуканої
функції. Після цього етапу задачу переведено у чисто математичне русло. Таким чином, на другому етапі
потрібно розв’язати дане диференціальне рівняння, знайти всі його розв’язки, для яких виконуються певні
додаткові умови. Цю задачу будемо розв’язувати на основі теорії диференціальних рівнянь. Як правило різні
за змістом задачі приводять до однакових або схожих диференціальних рівнянь. Тому необхідно виробити
прийоми розв’язання таких класів рівнянь до тих задач, які можуть привести до них. Якщо задача зводиться
до диференціального рівняння, методи розв’язання якого уже знайдено, то у цьому випадку творча частина
полягає у записі диференціального рівняння, на другому етапі виникає чисто технічна процедура. Процес
можна порівняти із задачами на складання алгебраїчних рівнянь: якщо рівняння за умовою задачі складено
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і воно виявилось, наприклад, квадратним, то технічний прийом буде полягати у відшуканні дискримінанту і
застосуванні формул для коренів квадратного рівняння. Таким чином, з математичної точки зору наша
задача полягає у виділенні класів основних базових рівнянь, які розв’язуються за певною схемою.
Також потрібно зазначити, що деякі реальні процеси моделюються диференціальними рівняннями,
що містять другу похідну невідомої функції. Такі рівняння називаються диференціальними рівняннями
другого порядку. У даній статті обмежимося розглядом диференціальних рівнянь першого порядку.
Задача. Нехай матеріальна точка масою m рухається прямолінійно та рівноприскорено з початковою
швидкістю v0. Знайти залежність швидкості від часу, якщо матеріальна точка – це:
1) човен, у якого на повному ходу було вимкнуто мотор, і сила опору води руху човна пропорційна
квадрату його швидкості;
2) тіло, що падає з деякої висоти, і сила опору повітря пропорційна швидкості тіла;
3) матеріальна точка, що рухається в деякому середовищі горизонтально під дією змінної сили F(t),
причому сила опору руху середовища пропорційна швидкості точки з коефіцієнтом k (t )  0 в кожен
момент часу t.
Розв’язання.
І. Змоделюємо ці фізичні процеси (запишемо відповідні диференціальні рівняння), з посиланням на
другий закон Ньютона та фізичний зміст похідної швидкості:
1)
2)
3)

m dv  kv2 , (k  0) ;
dt
d
m v  mg  kv, (k  0) ;
dt
d
m v  F (t )  k (t )v, (k (t )  0) .
dt

(1)
(2)
(3)

Отримано диференціальні рівняння першого порядку.
ІІ. Систематизуємо у вигляді робочої таблиці теоретичні відомості щодо диференціальних рівнянь
першого порядку, які найчастіше розглядаються в курсі «Вища математика»:
№ п/п

Диференціальне
рівняння

Назва рівняння

1

y  M ( x) N ( y)

2

y  f ( y )
x

3

y  P  x  y  Q  x 

4

y  P  x  y  Q  x 

З відокремлюв.
змінними
Однорідне

Як шукати загальний розв’язок
рівняння
Відокремити змінні.
Проінтегрувати
Заміною

зводиться до

рівняння типу №1
За методом Бернуллі:

Лінійне

у  uv

Рівняння Бернуллі

yn

y u
x

Заміною

z  y1n

зводиться до

рівняння типу №3

ІІІ. Встановлюємо типи отриманих рівнянь:
рівняння (1) – рівняння з відокремлюваними змінними;
рівняння (2) – заміною

z  v  mg
k

зводиться до рівняння з відокремлюваними змінними m dz  kz

dt

;
рівняння (3) – лінійне рівняння.
ІV. Знаходимо загальні розв’язки (інтеграли). Розв’язуємо задачі Коші. Наприклад, підставимо
початкову умову

v(0)  v0

1  kt  С :
v m
1  С ; 1  kt  1  v(t )  mv0 .
v m v0
v0
ktv0  m

у загальний інтеграл рівняння (1)

З отриманого розв’язку (4) видно, що при

(4)

t , v(t )  0 . Це співпадає з практичним досвідом.

Тут можна зауважити, що якби права частина рівняння (3) мала вигляд
рівняння Бернуллі. Найпростіший випадок такого рівняння при

F (t )vn  k (t )v , то це було б

п2:

dv  Аv  Вv2 , ( А, В  R), v(0)  v .
0
dt

(5)

Вважаємо доцільним для отримання бонусних балів запропонувати студентам самостійно знайти
розв’язок задачі Коші (5) та дослідити його поведінку при t   .
V. Підсумок: практичні задачі, що схожі за своїми умовами, можуть призводити до складання різних
типів диференціальних рівнянь, які часто інтегруються стандартними методами залежно від їхнього типу.
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На наш погляд, підрозділ «Диференціальні рівняння першого порядку» має широкий спектр
застосування у прикладних задачах. Диференціальними рівняннями моделюються різноманітні фізичні,
хімічні і економічні процеси, динаміка розмноження і епідемій тощо. Також потрібно сказати, що ефективність
розв’язання таких задач за допомогою диференціальних рівнянь доволі суттєва. Цей розділ вищої
математики викликає цікавість у студентів тим, що крім володіння необхідними математичними поняттями,
які стосуються диференціальних рівнянь, потрібно також застосовувати техніку інтегрування і
диференціювання, не забуваючи при цьому про творчий підхід до кожної задачі при складанні самого
рівняння.
Література:
1. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. / Н.П. Волкова. – Київ: Академвидав., 2007. – 616 с.
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(Херсон, Україна)
НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ
МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Розвиток сучасного суспільства, швидкий прогрес в техніці і науці, інтеграційні процеси, що
відбуваються в країні, зміна рівня життя, вимагають від учителів прогресивних, нових методів навчання, а
від школи підготовку учнів до життя в сучасному техногенному суспільстві. У цих умовах актуальності
набуває питання розвитку творчого потенціалу дітей, їх самостійності, прагнення до реалізації власних
талантів, розкриття вмінь і, як результату, стремління до подальшого навчання та розвитку.
Це можливо за умови застосування нестандартних форм проведення уроків. Не зважаючи на те, що
нетрадиційним урокам, як формі організації навчання присвячена велика кількість робіт, швидкий прогрес
вимагає нових форм роботи, сам тому запропонована тема залишається актуальною.
Мета даної статті – з’ясувати ступінь впровадження нетрадиційних уроків в навчальний процес з
математики в основній школі.
До завдань, які необхідно було розв’язати відповідно до поставленої мети, увійшли:
 аналіз науково-методичної літератури з теми дослідження;
 визначення понять «форма організації навчання», «урок», «нетрадиційний урок»;
 дослідження ступеня впровадження нетрадиційних уроків в навчальний процес;
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури засвідчив, що проблемі організації та
планування нетрадиційних уроків присвячені роботи О. Антипової, В. Паламарчука, І. Підласого,
Т. Селевка, М. Фіцули, Н. Мойселюк та ін..
Форма організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що
здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі [6, с. 129].
Форма навчання математики – це спосіб організації навчання, що опосередковується через
взаємоузгоджену діяльність вчителя й учнів, яка здійснюється в установлених межах для досягнення мети
навчання шляхом реалізації змісту навчання.
Останнім часом спостерігається втрата учнями інтересу до навчання, для запобігання цьому на зміну
традиційним урокам приходять нестандартні уроки, головною метою яких є заохочування учнів до
навчального процесу і викликання зацікавленості в підвищенні рівня власної освіченості.
Урок – це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального
матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну й планомірну навчальнопізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв’язання визначених
завдань [2, с. 177-179].
Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інформації, але дуже часто саме наявність
готової інформації сприяє розвитку пасивності у навчанні. В учнів зникає прагнення до пошуку, здобуття,
пізнання чогось нового. Саме через це навчальний процес повинен урізноманітнюватися різними способами.
Одним з цих способів є активне впровадження в навчальний процес нетрадиційних уроків.
Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви
уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять. Найпоширенішими
типами нетрадиційних уроків є: уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри, уроки-занурення,
уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, телеуроки, кіноуроки, комп’ютерні уроки, театралізовані
уроки, уроки з груповими формами роботи, уроки взаємного навчання учнів, уроки творчості, уроки, які
ведуть учні, уроки-заліки, уроки-сумніви, уроки-творчі звіти, уроки-формули, уроки-конкурси, уроки-фантазії,
уроки-«суди», уроки пошуку істини, уроки-концерти, уроки-діалоги, уроки-ролеві ігри, уроки-дискусії, уроки-
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подорожи, уроки-екскурсії, інтегральні уроки тощо [4, с. 305]. Багато з них можуть слугувати вдалим
доповненням при викладанні шкільного курсу математики.
З метою визначення стану досліджуваної проблеми та особливостей реалізації навчання з
впровадженням нестандартних уроків в основній школі, нами була розроблена та запропонована анкета для
вчителів математики, яка мала на меті оцінити стан впровадження нетрадиційних уроків математики в
навчальний процес. Вона містила 12 питань, розміщених на платформі Google, посилання на яку було
розіслано вчителям. Загальна кількість вчителів математики, яка взяла участь у тестуванні 13. Це вчителі,
які працюють в закладах середньої освіти Херсонської області.
Результати анкетування засвідчили що всіма учителями використовуються нестандартні форми
організації і проведення уроку. Більшість опитаних з власного професійного досвіду зазначили, що учням
більше подобається така форма роботи, ніж традиційна. Відповідаючи на питання «Які види нестандартних
уроків ви знаєте?», більшість вчителів назвали такі: уроки-квест – 77%, урок-змагання – 62%, урок-гра – 54%,
урок-вікторина – 54%.
На прохання вказати причину уникнення у використанні таких форм проведення під час навчального
процесу, опитувані відповіли, що це значні затрати часу на підготовку (54%) та що немає таких причин, так
як використовують їх у роботі (31%). На питання «З якою метою вчителі проводять нетрадиційні уроки
математики?» вони відповіли наступним чином: 92% – з метою зацікавлення школярів вивченню
математики; 54% – з метою розвитку пізнавального інтересу. Власний професійний досвід дозволив
вчителям зазначити, що проводити всі уроки у такій формі не можна, оскільки це емоційно виснажує і учнів,
і вчителя, та вимагає багато часу на підготовку.
Результати анкетування також дали підстави говорити, що більшість опитаних вчителів знають, що
таке мотивація, 100% опитаних проводять її на кожному уроці. Із них 39% респондентів проводять мотивацію
навчальної діяльності лише на початку уроку, 46% проводять мотивацію перед кожним видом діяльності, а
23% – проводять на етапі вивчення нового матеріалу. 85% розповідають при цьому цікаву інформацію з
відповідної теми, 54% використовують для мотивації навчальної діяльності школярів ігрові прийоми, а 62%
створюють проблемні ситуації. Серед опитаних вчителів 70% вчителів вважають, що для ефективності
навчального процесу найбільше значення мають пізнавальні мотиви учнів, оскільки вони реалізуються
шляхом отримання задоволення від самого процесу пізнання та його результатів.
Таким чином результати анкетування засвідчили, що вчителі: теоретично підготовлені до проведення
нетрадиційних уроків математики; розуміють, що таке мотивація, здійснюють її частіше перед кожним видм
діяльності; виділяють пізнавальні мотиви, як такі, що найбільше впливають на успішність навчання;
вважають, що нестандартні уроки підвищують зацікавленість дітей в вивченні математики, але рідко
проводять їх через значні затрати часу на необхідну підготовку, а також відсутність дидактичного матеріалу.
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА
ТА ПОЛІГРАФІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Перед сучасною вищою школою постає гостра проблема перегляду підходів до організації професійної
підготовки майбутніх фахівців у відповідності до зростаючих вимог суспільства. Особливо це стосується
спеціальності видавництво та поліграфія, адже видавничо-поліграфічна сфера в останні десятиліття
перетворилася у високотехнологічну інформаційну галузь виробництва. Одним із шляхів вирішення проблеми
є активне використання сучасних інформаційних, зокрема, мультимедійних технологій.
Наразі, мультимедіа технології інтегрувалися в освітній процес, надаючи можливості для створення
ефективного освітнього середовища завдяки можливостям не лише представляти інформацію різними
способами, а й спряючи реалізації інтерактивної взаємодії між користувачами. Особливо виправдане
використання мультимедійних технологій при професійній підготовці бакалаврів за освітньо-професійною
програмою
«Технології
електронних
мультимедійних
видань»,
що
обумовлюється
її
специфікою:особливостями змісту навчальних дисциплін, що потребують включення значного обсягу
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достатньо різнорідної інформації (схем, графіків, технічних рисунків, фотозображень, відео, анімації,
аудіофрагментів та 3D-об’єктів); потребою постійного відпрацювання навичок студентами; потребою
забезпечення організації самостійної роботи студентів та побудови власних траєкторій навчання; потребою
віртуального моделювання технологічних процесів створення друкованої й мультимедійної продукції;
потребою включення студентів і викладачів у процес навчання з використанням on-line спілкування.
Проте, використання мультимедійних технологій, що передбачає задіяння значної кількості медіа
засобів, зумовлює проблему їх обґрунтованого вибору і поєднання. Кожен медіа засіб має свої особливості,
придатні для передачі певного виду повідомлення, відтак, ефективність навчання залежатиме від
правильного вибору засобу для кожного специфічного змісту [1]. В сучасному освітньому середовищі
використовують такі медіа дані: текст, графіку, фото, відео, анімацію, аудіо, 3-D моделі. Коротко розглянемо
дидактичний потенціал кожного з них, з огляду на специфіку підготовки майбутніх фахівців видавництва та
поліграфії [2].
Найпоширенішим засобом є текст (самостійно, у поєднанні з іншими медіа, а також будучи їх
складовою). Це найзручніший та найгнучкіший засіб для презентації нових повідомлень, ідей і для подання
процедурних повідомлень. Текст найбільш звичний для осіб, які навчаються, з поміж інших засобів та
найкраще підходить для розвитку навичок розуміння, засвоєння абстрактних ідей, розвитку прийомів
логічного мислення. Текст є головною складовою електронних книг, навчальних посібників та цифрових
навчальних ресурсів — основних джерел подання навчального матеріалу в сучасному інформаційноосвітньому середовищі. Проте, електронний текст суттєво відрізняється від друкованого і потребує
виваженого підходу до оформлення (вибору шрифтових гарнітур, накреслення, задання таких параметрів
як кегль, довжина рядка, трекінг, інтерліньяж). Лише дотримуючись головних принципів екранної типографії,
електронні тексти будуть привабливі та зручні для читання і сприйняття навчального матеріалу.
Іншим засобом, що також широко застосовується, є графіка (синтезовані зображення). Основне її
завдання — подати матеріал у простому й доступному для сприйняття вигляді. Найбільш поширеними
формами графічного відображення навчального матеріалу є рисунки, карти, таблиці, схеми, діаграми,
графіки, гістограми. Усі вони слугують для полегшення сприйняття і розуміння матеріалу, акцентують увагу
на головному та характеризуються компактним розташуванням. Зокрема, малюнки застосовують, щоб
показати вигляд об’єкту вивчення; карти — для демонстрації просторового розташування та просторових
відношень; графіки, таблиці, схеми — для узагальнення, резюмування повідомлення; діаграми — для
демонстрації концептуальних відношень, організації і структури змісту матеріалу. Фотозображення також
застосовують для ілюстрування контенту, зокрема, з ціллю реалістичного відображення об’єкту вивчення,
деталізації елементів об’єкту, порівняння складових. Фото слугують міцним емоційним та мотиваційним
фактором, викликають інтерес в осіб, які навчаються та привертають увагу. Головною вимогою до
фотозображень є їх якість, естетичність, відповідність змісту.
Без використання ілюстративного матеріалу практично неможливо уявити підготовку бакалаврів
видавництва та поліграфії. Адже велика кількість навчальних дисциплін потребують візуального супроводу,
щоб навести приклади різноманітної друкованої продукції та електронних видань, продемонструвати як
виглядає різне обладнання, представити структурні схеми окремих технологічних процесів тощо.
Достатньо багатим і гнучким засобом є відео. Відеофрагменти здатні відобразити як абстрактні, так і
конкретні приклади, тому дуже корисні для демонстрації певних процедур чи подій, що змінюється в часі,
(технологічні процеси, фізичні навички, події в середовищах, що неможливо спостерігати безпосередньо).
Відеоматеріали особливо корисні для розвитку навичок міжособистісного спілкування, для відображення
конкретних прикладів та складних ситуацій, що потребують роз’яснення. Відео в освітньому процесі
зарекомендувало себе як найбільш ефективний засіб для початкового ознайомлення з предметом вивчення.
Крім того, відеопредставлення володіє значним мотивуючим ефектом і дозволяє підвищити рівень
керованості навчального матеріалу. Воно також ефективне з точки зору емоційного сприйняття об’єктів та
викликає пізнавальний інтерес.
При підготовці майбутніх фахівців видавництва та поліграфії використання відео є особливо
виправданим. Наприклад, дисципліна «Теорія кольору» стає більш цікавою та зрозумілою для студентів,
коли звична розповідь викладача доповнюється відеодемонстрацією процесів синтезу кольору або
функціонування таких приладів кольоровимірювання, як денситометр чи спектрофотометр. А на заняттях з
дисципліни «Історія видавничої справи» можна переглянути фільми про життя видатних книговидавців чи
діяльність реального поліграфічного підприємства. Можна також використовувати короткі відеоуроки на
лабораторних заняттях, щоб покращити розуміння студентами виконання поставлених завдань.
Анімація також відноситься до класу засобів, що найбільш повно використовують динамічну природу
екрану як засобу презентації повідомлень. Зокрема, анімацію доцільно використовувати при демонстрації
безперервності процесів, розвитку процесів у часі, задля збагачення графічних представлень, щоб
візуалізувати тривимірні об’єкти та для привертання уваги. Анімація корисна для пояснення механізмів, які
лежать в основі об’єктів і процесів вивчення, які важко відтворити іншими засобами. За допомогою
анімаційних роликів на заняттях з профільних дисциплін можна спрощено продемонструвати як зсередини
функціонує друкарський верстат чи утворюється певний відтінок шляхом змішування кольорів або,
наприклад, швидко проглянути історію становлення писемності тощо.
Щоб анімація привносила позитивний ефект у навчальну діяльність, потрібно зважати на ряд вимог:
вона повинна бути виправданою та підкреслювати ключові моменти навчального матеріалу; анімаційні
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ролики мають бути простими, короткими, з текстовим чи звуковим поясненням. Особі, яка навчається
необхідно надати можливість керувати переглядом анімації: змінювати швидкість перегляду, повторювати,
зупиняти тощо. Як і застосування відео, анімація має бути виправданою, застосування ж нецільових
анімованих фрагментів відволікає та роздратовує.
Стосовно 3D-моделей, то їх основне призначення — продемонструвати особам, які навчаються,
об’єкти та процеси, важкодоступні для вивчення в умовах реальності. Зокрема, 3D-моделі дозволяють
ознайомитися з конструкціями обладнання різноманітних пристроїв ззовні та зсередини, детально розібрати
кожний елемент обладнання, дізнатися його функціональне призначення, технічні характеристики. Тобто
3D-моделі поєднують навчання з практикою, дозволяють не лише ознайомити студентів з певним об’єктом
вивчення, а й з’ясувати його характеристики та особливості застосування.
Важливою складовою мультимедіа є звук. Навчальний аудіоконтент буває двох видів: реальні звуки
(мова, музика та звукові ефекти) і синтезовані звуки одноголосої та багатоголосої музики — MIDI.
Аудіоконтент застосовують як самостійний засіб подання навчального матеріалу (аудіокнига, аудіолекція),
як доповнення до тексту, фото, графіки (мова диктора, звуковий фон), у складі відеофрагменту та як елемент
інтерфейсу користувача. За дидактичним призначенням аудіо може реалізовуватися в таких формах:
мовний супровід, пояснення, озвучення ілюстрацій, музичний фон, відображення різних звукових ефектів,
звукові сигнали навігації, комп’ютерна телефонія тощо. Ефективним є представлення навчального
матеріалу в звуковій формі для передачі докладної інформації про об’єкти і поняття, для опису подій, що не
підкріплюють графікою чи відео, для передачі навчального матеріалу для міцного і тривалого
запам’ятовування, і для матеріалу, який повторюється.
Узагальнюючи, можна зробити висновок, що кожен засіб мультимедіа володіє рядом потенційних
можливостей у представленні навчального матеріалу. При виборі, важливо враховувати особливості
кожного медіа засобу та узгоджувати їх з навчальним змістом.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО
ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й
самоосвіти, виховання й самовиховання. Готовність педагога до педагогічної діяльності більшість
дослідників розглядає як складне соціально-педагогічне утворення, яке містить у собі комплекс
індивідуально-психологічних якостей, систему знань, умінь і навичок, передбачає потреби, переконання,
погляди, ставлення, мотиви, почуття, установки на означену діяльність. Більшість дослідників ототожнює
готовність до педагогічної діяльності з професійною компетентністю, соціально-значущою спрямованістю
особистості, наявністю комунікативної та дидактичної потреби, потреби спілкуватися, передавати досвід [6].
Отже, готовність до педагогічної діяльності є важливою передумовою досягнення досконалості у ній.
Слід зазначити, що однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є
готовність до інноваційної діяльності – особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога
мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами
досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.
Успішність інноваційної діяльності передбачає, що майбутній педагог професійного навчання
усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на
особистісному рівні.
Професійна зорієнтованість на інноваційну діяльність зосереджується під час навчання в закладі
вищої освіти, коли майбутній педагог професійного навчання особливо чутливий до складних проблем
освіти, складних педагогічних ситуацій, що вважають сприятливими для розвитку мотиваційно-ціннісного
ставлення до педагогічних інновацій.
Сучасні дослідники поняття «інновація» (нововведення) розглядають у двох напрямах: «інновація –
процес» та «інновація – продукт, результат». Отже, педагогічна інновація (інноваційні процеси) є внесенням
нового в педагогічну систему. Педагогічні інновації самі не виникають, вони є результатом наукових пошуків
оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, передового педагогічного досвіду
окремих педагогів та цілих колективів. Цей процес не може бути стихійним, він вимагає управління. Крім
того, інноваційні процеси, що відбуваються в сучасній освіті, потребують уточнень та всебічного аналізу
вихідних понять, складових педагогічної інноватики.
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Підготовлений до інноваційної професійної діяльності майбутній педагог професійного навчання має
такі професійні й особистісні якості: усвідомлення цілей освітньої діяльності у контексті актуальних
педагогічних проблем сучасної освіти; осмислена, зріла педагогічна позиція; уміння по-новому
формулювати освітні цілі, певної методики, досягти і оптимально переосмислювати їх під час навчання;
здатність вибудовувати цілісну освітню програму, яка врахувала б індивідуальний підхід до учнів, освітні
стандарти, нові педагогічні орієнтири; здатність бачити індивідуальні здібності учнів і навчати відповідно до
їх особливостей; уміння продуктивно, не стандартно організовувати навчання й виховання, тобто
забезпечити творення учнями своїх результатів і, використовуючи інноваційні технології, стимулювати їх
розвиток; володіння технологіями, формами і методами інноваційного навчання, яке передбачає уміння на
основі особистого досвіду і мотивів вихованців бути співтворцем мети їх діяльності, зацікавленим і
компетентним консультантом і помічником у співвіднесенні мети з результатом, використанні доступних для
учнів форм рефлексії та самооцінки; здатність бачити, адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та
форми культурного самовираження вихованців; уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку
особистісних якостей вихованців; здатність до особистісного творчого розвитку, усвідомлення значущості,
актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів.
Таким чином, проблема підготовки майбутніх педагогів професійного навчання до інноваційної
діяльності є актуальною проблемою сьогодення та потребує нагального вирішення в системі реформування
вищої професійної освіти. Поняття «готовність до інноваційної діяльності», розуміємо як особливий
особистісний стан, що передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої
професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей,
здатності до творчості і рефлексії; готовність до інноваційної педагогічної діяльності – важливий компонент
професійної готовності, передумова ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його
можливостей, розкриття творчого потенціалу.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРЦІ
Зміни в політичному, соціально-економічному й культурному житті сучасної України до вимог
сучасного науково-технічного прогресу та євроінтеграційні України в єдиний освітній простір висувають нові
вимоги до підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців освітньої галузі, зокрема майбутніх педагогів
професійного навчання у галузі охорони праці. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність
удосконалення системи вищої професійної освіти, спрямованої на підготовку конкурентоздатного фахівця
на ринку праці, здатного самостійно і творчо вирішувати професійні завдання, готового до швидкої
переорієнтації в професійній галузі, який прагне максимальної самореалізації в майбутній професійній
діяльності.
Забезпечити ефективність навчання та високий рівень підготовки майбутніх педагогів професійного
навчання у галузі охорони праці можливо, за умови використання сучасних інноваційних технологій
навчання в освітньому процесі закладу вищої освіти, що дає можливість підвищення якості вищої
професійної освіти та, власне, задовольнити стандарти освіти. Отже, для підготовки висококваліфікованих
фахівців, які будуть конкурентоспроможні на сучасному ринку праці, нині є нагальна потреба в оновленні
змісту та методики викладання фахових дисциплін. Тому у закладах вищої освіти необхідно
використовувати сучасні інноваційні педагогічні технології, що здатні забезпечити самореалізацію кожного
студента.
Слід зазначити, що термін «технологія» походить від двох грецьких слів «techne» (мистецтво,
майстерність, уміння) та «logos» (наука, вчення) та виник як протиставлення існуючому «метод» та набув
вжитку у виробничій сфері. [1]. Широкого розповсюдження поняття «технологія» («технологія в освіті») набув
у 40-х роках й був пов’язаний з використанням нових засобів навчання в різних галузях, зокрема в психології,
соціології, педагогіці тощо.
Яскравими прикладами перших технологій ХХ ст. стали: технологія змістовного узагальнення
(Д. Єльконін, В. Давидов), поетапного формування розумових дій (П. Гальперін), методика опорних схем
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(В. Шаталов), методика випереджального навчання (С. Лисенкова), методика диференційованого навчання
(С. Логачевська) [8].
Аналіз наукових джерел показав, що термін «технологія» та його варіації «освітні технології»,
«технологія навчання», «технологія освіти» стали повсякчасно використовуватися в педагогічній літературі й
одержали велику кількість (понад 300) формулювань залежно від того, як автори уявляють структуру й
складові освітнього технологічного процесу. Зокрема, В. Беспалько [2] вважає, що педагогічна технологія – це
змістовна техніка реалізації навчального процесу; О. Падалка [6], визначає педагогічну технологію як
проектування, створення і використання дидактичних модулів, що програмують унікальну людську
діяльність та реалізують її в навчальному процесі; М. Кларін [5] розглядає педагогічна технологія, як
системність і конструювання навчального процесу, що гарантують досягнення поставлених цілей.
Отже, освітні технології спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу та гарантують
досягнення запланованих результатів навчання.
При застосуванні педагогічної технології важливо враховувати, що вона повинна відповідати таким
критеріям технологічності, а саме: концептуальність (опора на певну концепцію, що містить філософські,
психологічні, дидактичні і соціально-педагогічні обґрунтування освітніх цілей); системність (педагогічна
технологія повинна мати всі ознаки системи: логічність процесу, взаємозв’язок усіх його частин, цілісність);
керованість (можливість цілепланування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики,
варіювання засобами і методами з метою корекції результатів); ефективність (технологія має вибиратися
відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання);
відтворюваність (можливість застосування педагогічних технологій в інших однотипних освітніх закладах
іншими суб’єктами) [7]. Отже, інноваційні педагогічні технології – це новостворені або вдосконалені відомі
педагогічні системи, що забезпечують високий рівень освітнього процесу у закладах освіти.
Найважливішими ознаками технологій є: системність, концептуальність, ефективність, а також
прогнозованість, яка виражається в орієнтації на конкретно визначений результат.
Сучасні інноваційні педагогічні технології характеризуються тим, що: збагачують освітній процес за
рахунок впровадження активних, аналітичних і комунікативних способів навчання та представлення
викладачів і студентів про освітню діяльність; забезпечують високий рівень освітнього процесу; формують
компетентності майбутніх фахівців; забезпечують становлення аналітичних, організаційних, проектних,
комунікативних навичок; розвивають здібності та вміння до прийняття важливих професійних рішень у
нестандартних ситуаціях; є ресурсом для зміни змісту освіти і структури начального процесу відповідно до
міжнародних вимог; підвищують показники досягнень структурних компонентів процесу технологізації
навчання; орієнтовані на стимулювання творчого потенціалу.
У практиці навчальної діяльності сучасного закладу вищої освіти використовуються такі сучасні
інноваційні технологій навчання як інтерактивні, проектні, інформаційні технології, ігрові технології навчання,
кредитно-модульна технологія, кейс-технології тощо.
Використання інтерактивних технологій, які є засобом активізації навчально-пізнавальної
діяльності [3] покращуються взаємини в студентській групі, тому що навчальний процес відбувається за
умови постійної, активної взаємодії усіх його суб’єктів у контексті діалогу – активної взаємодії та
спілкування [4]. До інтерактивних методів відносять діалог, дискусію, мозковий штурм, ігрові методи, ігрове
проектування, тренінги.
Наприклад: відома інтерактивна технологія «Мозковий штурм» сутність якої полягає в тому, щоб
зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх студентів протягом обмеженого періоду часу. Ця
технологія базується на творчій силі групи і за своєю суттю близька до брейнстормінгу (типу зборів, на якому
невелика група людей продукує ідеї).
Отже, використання інтерактивних технологій навчання у навчальному процесі сприяють мотивації до
навчання, формування професійних умінь і навичок, саморозвитку та самовдосконалення.
Найефективнішими сучасними технологіями вважається організація творчого пошуку на основі
систематичного вирішення проблем, дискусії та застосування ігрових технологій навчання. Поняття «ігрові
технології» включає велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу. В освітньому процесі
використовують театралізовані, ділові, рольові, комп’ютерні ігри, імітаційні вправи, ігрове проектування та
ін.. Особливо подобаються студентам ділові ігри – імітаційний управлінський процес вироблення й
прийняття рішень за конкретною ситуацією в умовах поетапного уточнення факторів, аналізу інформації, що
надходить у ході гри [8]. Отже, ігрові технології виступають ефективним засобом стимулювання студентів до
активної навчально-пізнавальної діяльності. Вони вносить різноманітність і зацікавленість у освітній процес
та дозволяють активізувати всі психологічні процеси і функції того, хто навчається.
Таким чином, застосування сучасних інноваційних технологій є однією з умов якісної підготовки
майбутніх педагогів професійного навчання у галузі охорони праці, вони покращують засвоєння навчального
матеріалу, зменшують час на вирішення стандартних завдань та допомагають знайти розв’язки
нестандартних ситуацій, стимулюють творчий потенціал, зумовлюють позитивне ставлення до навчальних
дисциплін, підвищують рівень інформаційної культури та створюють умови для повноцінного розкриття їх як
особистостей.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СУЧАСНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Останнім часом з’явилася нова технологія самостійної роботи студентів – дистанційне навчання.
Поява дистанційної освіти не випадкова – це закономірний етап розвитку й адаптації освіти до сучасних
умов інформаційного суспільства. Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення
фінансування освіти, збільшення кількості навчальних закладів й інших традиційних способів не в змозі
навіть розвинені країни. У всьому світі дистанційна освіта займає свою соціально-значущу нішу.
Можна навести велику кількість визначень поняття дистанційне навчання, що відображає різноманітні
підходи до його розуміння. Ось деякі з них.
Дистанційне навчання (ДН) є формою освіти, поряд з очною та заочною, за якою в освітньому процесі
використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби і форми навчання, що ґрунтуються на
комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. Основою освітнього процесу в ДН є цілеспрямована й
контрольована інтенсивна самостійна робота студента, котрий може навчатися в зручному для себе місці,
за індивідуальним розкладом, маючи комплект спеціальних засобів навчання й погоджену можливість
контакту з викладачем по телефону, електронною та звичайною поштою, а також очно.
Дистанційне навчання є цілеспрямованим інтерактивним асинхронним процесом взаємодії суб’єктів і
об’єктів навчання між собою та із засобами навчання, причому процес навчання індиферентний до їхнього
просторового розташування. Освітній процес проходить у специфічній педагогічній системі. Елементами цієї
системи є підсистеми: мета навчання; зміст навчання; засоби навчання; організаційні форми навчання —
ідентифікаційно-контрольна,
навчально-матеріальна,
фінансово-економічна,
нормативно-правова,
маркетингова.
Дистанційна освіта – особлива, досконала форма, яка поєднує елементи очного, очно-заочного,
заочного й вечірнього навчання на основі нових інформаційних технологій та систем мультимедіа. Сучасні
засоби телекомунікацій та електронних видань дають змогу подолати недоліки традиційних форм навчання,
зберігаючи при цьому всі їхні позитивні риси.
Дистанційна освіта – комплекс освітніх послуг, що надаються широким колам населення в країні й за
кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що базується на засобах
обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп’ютерний зв’язок та інше).
Інформаційно-освітнє середовище ДН становить системну сукупність, що організувалася із засобів передачі
даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, аппаратно-програмного та організаційно-методичного
забезпечення, яке орієнтується на задоволення освітніх потреб користувачів. Дистанційне навчання є
однією з форм неперервної освіти, що покликана реалізувати права людини на освіту й отримання
інформації.
Дистанційне навчання – це, за словами Л. В. Хуторського, електронний варіант очного або заочного
навчання, що адаптує традиційні форми занять та паперові засоби навчання в телекомунікаційні.
Дистанційне навчання покликане вирішувати специфічні завдання стосовно розвитку творчої складової освіти й проблеми, складні для розв’язання у звичайному навчанні, зокрема:
а) підсилення активної ролі студента у власній освіті: у постановці освітньої мети, виборі домінантних
напрямків, форм і темпів навчання в різноманітних освітніх царинах;
б) різке збільшення обсягу доступних освітніх масивів, культурно-історичних досягнень людства,
доступ до світових культурних та наукових скарбів для дітей з будь-якого населеного пункту, де є
телезв’язок;
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в) отримання можливості спілкування учня з педагогами-професіоналами, з ровесникамиоднодумцями, консультування у фахівців високого рівня незалежно від їхньої територіальної
розташованості;
г) збільшення евристичної складової навчального процесу за рахунок застосування інтерактивних
форм занять, мультимедійних навчальних програм;
ґ) більш комфортні, порівняно з традиційними, умови для творчого самовираження студента,
можливість демонстрації продуктів своєї творчої діяльності для всіх, широкі експертні можливості
оцінювання творчих досягнень;
д) можливість змагання з великою кількістю ровесників, що знаходяться у різних містах та країнах, за
допомогою участі у дистанційних проектах, конкурсах, олімпіадах.
При дистанційній системі навчання діяльність викладача стає більш творчою, методи викладання в
основному обираються проблемні, використовуються активні форми навчання. Звичайно, існують проблеми,
пов’язані з перебудовою діяльності викладачів. Нові технології, покладені в основу дистанційного навчання,
істотно змінюють характер взаємодії викладача та студента, орієнтуючи їх на рівноправну колективну
навчальну роботу.
Система дистанційного навчання ґрунтується на інтернет-технологіях. При цьому передбачається, що
ця система буде використовуватися не тільки як засіб одержання освіти дистанційним способом, але й як
засіб реалізації комп’ютерної технології навчання за будь-якою формою (очною, заочною, екстернат),
спрямованої на активізацію самостійної роботи студентів при вивченні будь-яких дисциплін, підвищення
якості й об’єктивності процесу контролю й оцінювання знань студентів.
Моделі дистанційного навчання через інтернет різноманітні. Найбільш типові серед них можна умовно
розділити на дві групи: безконтактні (такі, що виключають очне спілкування викладача та студентів) і
контактні моделі (при періодичних особистих зустрічах викладача та студентів). До безконтактного належать
модель вилученого класу, що припускає роботу викладача з групою студентів тільки через інтернет і модель
спрямовуючого самонавчання, коли викладач виступає в ролі наставника декількох студентів, які
навчаються самостійно, але одержують періодичні консультації за допомогою інтернет-комунікацій. Той,
кого навчають, прямо одержує інформацію та працює з нею, спілкується з колегами, викладачами,
відчуваючи себе активним учасником подій у віртуальному середовищі.
Для викладача (інструктора дистанційного курсу) у процесі викладання необхідно розглядати студента
як центральну ланку навчального середовища. Для викладача ключовим є зміна ролі «мудреця на трибуні»
на роль «провідника». Адже тільки викладач забезпечує джерелами інформації, спрямовує освітній
процес, стимулює дискусії, задає параметри очікуваних результатів. Він постійно «поруч»,
щодня відповідає на прислані електронною поштою питання учнів, репліки учасників електронних
конференцій та ін.
Висока інтенсивність дискусій у дистанційному навчанні можлива багато в чому саме завдяки
інтернету, що стирає часові та просторові границі між учасниками освітнього процесу. Коли на традиційних
семінарах в аудиторії викладач ставить запитання для обговорення, то далеко не кожний студент виявляє
бажання виступити. Як правило, у дискусії беруть участь лише найбільш активні студенти, а інші воліють
відмовчуватися. Такої ситуації не слід допускати ані в традиційному, ані в дистанційному викладанні.
Викладач, відкриваючи дискусію, ставить запитання всім, а по мірі надходження відповідей підводить
проміжні підсумки й ставить нові питання, що провокують подальше обговорення. Мистецтво вести дискусію
в такому випадку полягає в тому, щоб, по-перше, персональний внесок кожного студента виявився значним,
і по-друге, щоб спілкування відбувалося не тільки між викладачем і студентом, але й між студентами, що
задають і відповідають на питання один одного.
Дистанційне навчання, особливо тоді, коли воно використовується у поєднанні з традиційними
формами, різко збільшує навантаження підготовки та підвищує інтенсивність аудиторної роботи. Одночасно
з цим значно розширює творчі можливості освітнього процесу, дозволяє йти в ногу з часом, максимально
використовує результати інформаційної революції. Останнє є особливо важливим, оскільки сьогоднішнім
студентам жити та працювати саме в умовах нової економіки.
Дистанційну освіту від традиційних форм відрізняють наступні характерні риси.
1. Гнучкість. Можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі. Час для освоєння
дисципліни нерегламентований.
2. Модульність. Можливість формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або
груповим потребам, з набору незалежних навчальних курсів-модулів.
3. Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від
виробництва.
4. Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронних
бібліотек, банків даних, баз знань тощо) великої кількості тих, хто навчаються.
5. Економічність. Ефективне використання навчальних площ, технічних і транспортних засобів,
концентроване й уніфіковане подання навчальної інформації та мультидоступ до неї знижують витрати на
підготовку фахівців.
6. Технологічність. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних технологій.
7. Соціальна рівноправність. Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання,
стану здоров’я, елітарності та матеріального забезпечення студента.
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8. Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.
9. Нова роль викладача. Дистанційна освіта розширює й оновлює роль викладача, який повинен
координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси викладання.
Отже, дистанційне навчання, являючи собою сукупність інформаційних технологій, які забезпечують
доставку студентам основного обсягу матеріалу, інтерактивну взаємодію студентів і викладачів у процесі
навчання, надає студентам можливості самостійної роботи із засвоєння матеріалу, а також оцінку їхніх
знань, умінь і навичок у процесі навчання.
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(Хорол, Україна)
ВПРОВАДЖЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ, УЧАСТЬ У БЛАГОДІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ АКЦІЯХ –
ОДНА ІЗ ФОРМ ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Як часто ми замислюємося над поняттям «волонтер»?
Волонтер - це доброволець. Людина, яка безкорисливо робить різну корисну дію. Людина, яка має
звичку піклуватися про ближніх людей, допомагаючи їм абсолютно добровільно і без будь-якої вигоди
(користі). А нагорода за це – подяка і вдячність людей, яким надана суттєва допомога. Крім цього, волонтери
отримують корисні знання, нові знайомства, спілкування з людьми різних доль.
Щороку більшість молоді все дедалі частіше починає займатися такою діяльністю, як волонтерство. І
стають вони волонтерами, незалежно від того, чи входять до якоїсь молодіжної організації чи ні.
Волонтерами стають для того, щоб принести користь суспільству і порадувати своє серце тим, що ти зробив
добру справу, а отже – чогось вартий. У лави волонтерів приймають всіх охочих, активних, добрих, щирих
людей, які готові працювати кожну хвилину та допомагати іншим.
До речі, бути волонтером не так то і просто. Оскільки, існують принципи волонтерського руху і заповіді.
Вони полягають у тому, щоб поважати кожну людину, культуру, народ. Вони визнають однакову важливість
особистих та колективних потреб. Волонтери ставлять перед собою мету – перетворити свій рух на елемент
особистого розвитку, набуття нових знань, навичок. А це ж не всім під силу.
Інноваційними формами в організації студентського життя у Хорольському агропромисловому коледжі
є організація волонтерської діяльності, яка нараховує багато благодійних акцій.
Напрямами волонтерської діяльності є: надання послуг дітямсиротам та дітям, які залишилися без
батьківської опіки; робота з дітьми з інвалідністю; соціальне партнерство; організація благодійних акцій,
культурних заходів для дітей та молоді міста; надання послуг пенсіонерам педагогічної праці; допомога
воїнам АТО; науково-дослідна робота волонтерів.
Одним із напрямів діяльності комітету волонтерства є формування навичок здорового способу життя.
Для цього студенти проводять акцію «Цукерку за сигарку», самі позбуваються шкідливих звичок та
запрошують всіх до здорового способу життя. У практиці діяльності комітету – організація та проведення
свята «День здоров’я».
Знаковим у розвитку волонтерства в Україні став 2014 рік, який дав потужний поштовх для утворення
цілого ряду волонтерських рухів, які стали яскравим прикладом високого рівня громадянської свідомості
українців і їх здатності ефективно самоорганізовуватися. Починаючи з надання допомоги учасникам
Революції Гідності, волонтерський рух переріс в складну та масштабну справу – забезпечення всім
необхідним української армії. У цей період спостерігався і сплеск державної реєстрації громадських і
благодійних організацій.
З осені 2014 року всі волонтери України почали тісну співпрацю з Міністерством оборони, де була
створена рада волонтерів. Представники волонтерських організацій залучені до речового, харчового і
медичного забезпечення, деякі з них тепер працюють в департаментах Міністерства оборони, що
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відповідають за постачання Збройних Сил України. І головне – волонтери тут показують ефективність своєї
діяльності в порівнянні зі старими армійськими кадрами.
На даний момент сформувалися суттєві особливості волонтерської діяльності в Україні:
- високий рівень ініціативності та незалежності діяльності волонтерських структур;
- становлення волонтерських структур, як організацій громадянського суспільства, професійно
задовольняють певні потреби;
- прихід багатьох волонтерів не з структур громадянського суспільства, а з різних сфер професійної
діяльності, зокрема, ІТ-технологій, підприємництва тощо;
- певна «вимушеність» волонтерських ініціатив – наслідок недостатньої ефективності державних
інститутів або обмеженості ресурсів держави.
Отже, волонтерський рух в Україні на сучасному етапі є проявом певної зрілості громадянського
суспільства, доповнює функції державних органів, сприяє стабілізації і регулюванню суспільних відносин в
умовах децентралізації.
Волонтерська праця особливо необхідна сьогодні на сході Україні. Волонтери виконують різні
соціальні завдання, при цьому не вимагаючи жодної винагороди. Такий рух є важливий як для держави, так
і для людини, яка бере участь у цих заходах. Адже зроблене добро дає відчути свою вагомість не тільки в
місті де живеш, але й в цілій державі! Варто зауважити, що ці люди завдяки своїй активності та
наполегливості роблять стільки корисних справ, що, іноді, компетентні особи працюють над їхньою
реалізацією не один день чи місяць. Не менш важливе є те, що ти працюєш в такій команді і виконуючи свою
діяльність, що дає можливість набути досвіду в тому напрямку чим ти займаєшся, і знайомлячись з різними
верствами людей та, їхніми долями.
Тому важливо виділити соціальні наслідки волонтерства, що випливають з усього вищезазначеного.
Це – зміцнення соціальних зв'язків; створення сильного, безпечного, згуртованого співтовариства;
посилення громадської активності; забезпечення суспільних благ і послуг.
Особливість волонтерського руху полягає в тому, що численною його групою є студентська молодь.
Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм можливість зробити особистий внесок у вирішення
соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи участь в проектах і програмах соціальної
спрямованості. Теоретична і практична підготовка молоді до волонтерської діяльності здійснюється в
школах волонтерів.
Волонтерами можна вважати також неурядові (громадські) організації, що діють на громадських
засадах. Серед них молодіжні та скаутські організації, молодіжні політичні, спортивні або екологічні
організації, організації, які активно займаються розвитком населених пунктів і вирішенням конкретних
проблем місцевого самоврядування.
Головне для волонтера – це робити якісно те, що можеш і хочеш робити. Неможливо уявити сучасне
суспільство і волонтерство, відокремлені одне від одного. Волонтерська діяльність є не лише важливою
опорою для держави, але й чудовою нагодою отримати цінний досвід кожному, хто бере в ньому участь.
Для того, щоб змінити ситуацію в Україні на кращу, приєднуйся до волонтерства. Створи в своєму
навчальному закладі комітет. Багатьом людям у цьому світі потрібна саме твоя допомога! Час діяти!
Розкривайте себе, допомагайте іншим! Добро завжди до Вас повернеться!
Література:
1. Вайнілович Н. Волонтерський рух у сучасному українському суспільстві: мотиваційний аспект /
Н. Вайнілович // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2010. № 2. - С. 407 - 410.
2. Волонтерська робота у вищому навчальному закладі / З. Бондаренко // Вісник Запорізького національного
університету. - 2008. - № 1. - С. 12 - 16.
3. Загальна декларації про волонтерську діяльність від 4 вересня 1990 року
4. Лук’янова Н. Волонтерський рух в Україні - дієвий засіб реалізації державних програм у соціальній роботі
з населенням / Н. Лук’янова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2009. - № 2. С. 92 - 95.
Юлія Руденко
(Одеса, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Відповідно Наказу МОН України, Законів України «Про вищу освіту» «Про професійно-технічну
освіту», Положення, що визначає основні засади організації та впровадження дистанційного навчання,
одним із завданням організації психолого-педагогічного супроводу формування професійно-методичної
спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є впровадження дистанційних технологій
навчання. Модернізація системи вищої освіти України на сучасному етапі характеризується використанням
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новітніх інформаційно-комунікаційних, цифрових, дистанційних технологій. Інформаційне середовище, в
якому перебувають всі учасники освітнього процесу (викладачі, студенти,) передбачає врахування таких
аспектів: гнучка, швидка адаптація до вимог і викликів сучасності; сформованість певного рівня цифрової
культури, цифрової грамотності, що забезпечує підвищення якості освітнього процесу на всіх його етапах;
самоосвіта, самонавчання викладачів щодо організації освітнього процесу у вищій школі з використанням
технологій дистанційного навчання; позитивна мотивація студентів до використання нових інформаційнокомунікаційних, дистанційних, цифрових технологій в процесі підготовки до лекційних, практичних,
лабораторних занять; сформованість цифрової грамотності, цифрової компетентності здобувачів вищої
освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Магістр».
Питання розробки і впровадження інноваційних освітніх технологій навчання відображено в
дослідженнях І. Вачкова, С. Крамаренко, О. Косенчук, А. Мартинець, О. Пометун, Т. Яценко та ін. Проблему
використання інформаційних та мультимедійних технологій відображено в роботах Ю. Єгорова, М. Жалдак,
О. Чубукова та ін.
Під дистанційним навчанням розуміється «індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і
способів взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій» [3].
Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості майбутніх
вихователів ЗДО з використанням технологій дистанційного навчання передбачає:
1. надання здобувачам вищої освіти інформаційної підтримки протягом процесу дистанційного
навчання: реєстрація на дистанційних платформах; отримання паролю; отримання авторизованого доступу
суб’єктів освітнього процесу до веб-ресурсів; реєстрація електронної пошти;
2. надання методичних, практичних рекомендацій, щодо розроблення та використання дистанційних
технологій в освітньому процесі;
3. створення веб-ресурсів з фахових методик («Дошкільна лінгводидактика», «Культура мовлення та
виразне читання» «Методика ознайомлення дітей з українським народознавством в ЗДО», «Методика
навчання дітей української мови в ЗДО», «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в
ЗДО», структура яких передбачає: лекційні матеріали (аудіо- відео записи); структурно-логічні схеми,
графічний матеріал за змістом лекційного матеріалу; мультимедійні презентації за змістом лекційного
матеріалу; практичні завданнями із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; віртуальні
лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; пакети тестових завдань із
автоматизованою перевіркою результатів; тестові завдання із перевіркою викладачем; літературні джерела,
які розміщено в електронному форматі; віртуальний – термінологічний словник основних понять з курсу.
4. роботу в синхронному (одночасне перебування у веб-середовищі дистанційного навчання: чат;
аудіо- відеоконференції; платформа Zoom; ресурси для створення ментальних мап https://www.mindomo.com, https://www.mindmeister.com, https://coggle.it; соціальні мережі: Facebook, Waber,
Telegram) чи асинхронному «взаємодія між собою із затримкою у часі: електронна пошта; соціальні мережі;
платформа Місrosoft 365; Forms MS Office 365; графічна передача інформації (структурно-логічні схеми за
змістом лекційного матеріалу); ресурси Adobe, MOODLE, Google групи, Google Classroom, Microsoft Teams,
Cisco Webex, Class Dojo, Classtime; ресурси зі створення презентацій - https://www.canva.com,
https://prezi.com, https://www.beautiful.ai; ресурси зі створення текстів, завдань - https://www.classtime.com/uk/,
https://kahoot.com, https://quizlet.com; виконання проєктів) режимі, що надає можливість отримувати вільний
доступ до освітніх ресурсів, веб-ресурсів тощо;
5. Використання інформаційно-комунікаційних, дистанційних технологій мовленнєвої спрямованості:
інтернет-коучінг; онлайн-консультування; скайп-супровід; вебінари; веб- конференції; віртуальне мовне
портфоліо; комп’ютерні програми (http://web-in-learning.blogspot.com, Power Point та ін.); відео-кейс-стаді,
робота з віртуальними зошитами; створення тематичних проєктів; застосуванням інформаційнокомунікаційними технологіями (Google presentation, Prezi, Open Office Impress («Казковий ілюстрований
палац», «Мовленнєві перлини», «Кращий художник-ілюстратор України», «Мовленнєві перлини», тощо),
емоційні етюди, створення презентацій (у форматах Power Point, Google presentation, prezi – presentation,
Open Office Impress) за змістом КЗПОТ; відвідування віртуального музею «Віртуальний народознавчий
музей»; складання ребусів за змістом КЗПОТ, користуючись програмою «Генератор ребусів»
(http://rebus1.com/ua/index. php?item=rebus_generator), тощо.
Проілюструємо прикладом використання дистанційних технологій в процесі викладання спецкурсу
«Методика увиразнення мовлення майбутніх вихователів ЗДО», додатком до кожної з тем якого виступили
структурно-логічні схеми та слайди.
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Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості майбутніх
вихователів із застосуваннях дистанційних технологій забезпечує: індивідуалізацію освітнього процесу;
підвищує ефективність процесу формування загальних та фахових компетентностей здобувачів вищої
освіти; забезпечує можливість працювати в онлайн (синхронному) та віддаленому (асинхронному) режимі;
послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань, тестування, психолого-педагогічну підтримку
викладача та планомірне засвоєння програми курсу.
Література
1. Демченко С.Д. До питання дистанційного навчання фахівців дошкільної освіти. Інноваційні технології в
дошкільній освіті: Збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції,
м. Переяслав-Хмельницький, 28-29 березня 2018 р. Переяслав-Хмельницький, 2018. 266 с. С. 190 - 191
2. Дронь В.В. Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендації. 2016. 107 с.
Електронний ресурс. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/
view?fbclid=IwAR3C7_N5hOcIKvwYeiJcNOsa5iYWm6bmWsxUA9S1vL0hgGCa_ZnJ3LN_TXA
3. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» № 466 від 25.04.13 року.
Електронний ресурс. Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
Олена Сергійчук, Юлія Багно
(Переяслав, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ: ОСОБЛИВОСТІ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Стратегія модернізації національної освіти і науки, реалізація Національної доктрини розвитку освіти
України у ХХІ столітті визначає основні вимоги до підготовки кваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, у
яких розвинені компетенції самостійного одержання інформації, її аналізу і критичного мислення. Специфіка
сучасного підходу до організації навчального процесу зорієнтована на формування в майбутнього педагога
вмінь самостійно одержувати нові знання, готовність застосовувати їх для розв’язання нагальних проблем
у процесі постійної самоосвіти, особистісного і професійного самовдосконалення.
Згідно Національної стратегії розвитку освіти до 2021 р., Положення Міністерства освіти і науки про
дистанційне навчання (від 25 квітня 2013 року №466) та Закону України «Про вищу освіту» (стаття 42) метою
дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційнокомунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до
державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки
іноземців та підвищення кваліфікації працівників. Саме тому набуває актуальності проблема формування
самостійності у процесі організації самостійної роботи майбутнього педагога, адже в основі самостійної
роботи студента лежить його пізнавальна активність.
Відтепер, проблема організації самостійної роботи студентів не є новою, але залишається
надзвичайно важливою та актуальною. Законом України «Про вищу освіту» (ст. 50), зазначено, що
самостійна робота є однією з основних форм організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. Однією
умовою навчальних планів закладів вищої освіти відповідно до ЄКТС можемо констатувати збільшення

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

83

обсягу самостійної роботи студента до 50% навчального навантаження порівняно з іншими формами
організації освітнього процесу.
На сьогодні, українська дистанційна освіта більш наближена до свого споживача і поєднує в собі
змішані технології відкритої освіти (кейс-технології, TV-технології, мережеві технології), українська
дистанційна освіта стає найбільш доступна широким масам населення, роблячи можливим здобувати освіту
протягом життя.
Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних
технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і
самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі [1, с. 191].
Сучасне інформаційне суспільство висуває вимоги до системи освіти, основні з яких можна
сформулювати так:
- вміння самостійно знаходити, накопичувати і переосмислювати наукові знання;
- вміння студентів самостійно орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві.
Якість впровадження та застосування дистанційної освіти можна оцінювати за допомогою таких
показників як:
- результативність (ступінь засвоюваності знань, можливість застосовувати накопичені знання на
практиці, успішність, індивідуальний процес навчання, гнучкі консультації);
- доступність всім верствам населення (студентам, дітям інвалідам, військовослужбовцям та ін. так
само мають можливість дистанційно навчатися);
- ресурсомісткість (відсутність необхідності відвідувати лекції і семінари, фінансові витрати,
матеріальні ресурси тощо);
- оперативність (час на засвоєння знань, донесення до студентів, здобувачів і т.д.);
- демократичний зв'язок:»викладач-студент»;
- комплексне програмне забезпечення;
- провідні освітні інноваційні технології навчання.
Все перераховане вище можна віднести до показників ефективності процесу дистанційного навчання
у закладах вищої освіти України.
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і складає більшу
частину загального обсягу його навчального часу, відведеного для вивчення конкретного дистанційного
курсу. Основою більшості дистанційних курсів є текстові матеріали, окрім них студентам пропонуються
інтерактивні матеріали, а формування основного матеріалу із великою кількістю гіперпосилань роблять
освітній процес на сьогодні більш актуальним.
Так, автори словнику термінів із професійної освіти зазначають, що самостійна робота студента у ЗВО
включає види діяльності: пошук та вивчення додаткової літератури; конспектування; кодування інформації,
складання схем, таблиць, графіків; написання рефератів, доповідей, звітів, оглядів; виступ із повідомленням
на семінарських заняттях; виконання вправ, розв’язання задач; виконання письмових, контрольних,
лабораторних робіт тощо. Самостійна робота є однією з форм навчального процесу, істотною його
частиною, основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових занять.
Вона призначена не тільки для оволодіння кожною дисципліною, а й для формування навичок самостійної
роботи взагалі, у навчальній, науковій, професійній діяльності, здатності приймати на себе відповідальність,
самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід з кризової ситуації [4, с. 215].
П. Підласий визначає сутність і зміст самостійної роботи як навчальне завдання, тобто, об’єкт
діяльності студента, з іншого – форму прояву відповідного засобу діяльності з виконання навчального
завдання [3, с. 49].
З точки зору Н. Басової, самостійна робота студента – це кінцева форма навчальної роботи:
- самостійна робота студентів – засіб самостійної діяльності, що дозволяє їм самостійно здобувати
знання, виробляти власні професійні навички і застосовувати їх на практиці, а також засіб отримання нових
знань; процес, який організовується викладачем, керований ним, але здійснюваний без його безпосередньої
участі;
- самостійна робота студентів – форма організації навчального процесу, що протікає як творча
діяльність, і форма контролю і самоконтролю придбаних самостійно або за допомогою викладача знань і
досвіду [1, с. 22].
Ю. Зіньковський самостійну роботу студентів розглядає як планову індивідуальну або колективну
роботу студентів, що виконується за завданням і при методичному керівництві викладача, але без його
безпосередньої участі. Методично правильна організація самостійної роботи студента передбачає
поступову зміну відносин між студентом і викладачем. Якщо на перших курсах викладачу належить активна
творча позиція, а студент лише слідкує за ним, то в міру просування до старших курсів ця послідовність
повинна зміщуватися у бік спонукання студентів більше працювати самостійно, активно прагнути до
самоосвіти [2, с. 805].
Узагальнюючи вище сказане, ми можемо сказати, що самостійна робота студентів – це їх навчальна
діяльність у поза аудиторний час, яку вони здійснюють за завданням викладача, під його керівництвом, але
без його безпосередньої участі, а її метою є розширення і поглиблення знань, їх перевірка на практичних
заняттях, формування педагогічних та дослідницьких вмінь і навичок, набуття досвіду інноваційної
діяльності, здатності до самостійного навчання упродовж всього життя.
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Разом з тим, організація самостійної роботи студентів повинна базуватись на засадах особистісно
орієнтованого навчання. О. Якубовська обґрунтувала дидактичні вимоги, яким повинна відповідати
особистісно орієнтована самостійна робота: навчальний матеріал повинен передбачати виявлення змісту
суб’єктивного досвіду студента, включаючи досвід його попереднього навчання; самостійна робота по
засвоєнню знань має бути направлена не тільки на розширення їх обсягу, узагальнення предметного змісту,
але й на постійне перетворення набутого суб’єктивного досвіду кожного студента; у процесі самостійної
роботи необхідне постійне узгодження суб’єктивного досвіду студентів з науковим змістом здобутих знань;
необхідне активне стимулювання студентів до самостійної освітньої діяльності, зміст і форми якої повинні
забезпечувати йому можливість самоосвіти, саморозвитку, самовизначення в процесі засвоєння знань;
конструювання навчального матеріалу, який дає змогу студентові вибирати його зміст, вид та форму при
самостійному виконанні завдань тощо; виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується
студент самостійно, продуктивно; забезпечення контролю та оцінки не тільки результату, а й головним
чином процесу самоосвіти студента; самостійна робота забезпечує рефлексію, оцінку учіння як суб’єктної
діяльності студента [5, с. 211-212].
Таким чином, організація самостійної роботи здійснюється завдяки дидактичним засобам
(першоджерела, нормативні документи, виконання завдань і вправ, вивчення науково-педагогічної
літератури, перегляд навчальних фільмів; технічних засобів (комп’ютери, аудіо- відеотехніка, кіно- та ультрапортативний проектори); засоби управління самостійною роботою (навчально-методичні вказівки до
виконання окремих видів робіт; диференційовані завданнями для організації індивідуальної та групової
роботи; індивідуальні картки тощо).
Виконання самостійних робіт вимагає дотримання певних правил, зокрема: конкретно визначати
завдання, враховуючи індивідуально-психологічні особливості студентів, їх здібності, інтереси, нахили, чітко
формулювати проблеми, забезпечувати навчальною літературою, посібниками, створювати належні
педагогічні, організаційні та методичні умови, а також здійснювати систематичний контроль. Щоб
планомірність, систематичність та змістове наповнення самостійної роботи студентів у забезпечить
реалізацію освітньої, виховної та розвиваючою функцій, які мають бути реалізовані в освітньому процесі
закладу вищої освіти.
У педагогічній науці склалося уявлення про дистанційну освіту як комплексу освітніх послуг,
заснованих на віддаленій взаємодії педагогів і студентів, наданих за допомогою телекомунікаційних
технологій та ресурсів Інтернету. Основу дистанційного освітнього процесу становить цілеспрямована і
контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може вчитися в зручному для себе місці, за
індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість
контакту з викладачем. Відсутність особистісного спілкування між викладачем та студентом зараз не є
проблемою, оскільки існує безліч технологій та програм, які компенсують цей процес (електронна пошта,
соціальні мережі, Skype тощо).
Отже, слід відмітити, що відкрита освіта в нашій державі розглядається як система, яка забезпечує
загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів шляхом широкого використання інформаційних освітніх
технологій дистанційного навчання і на цій основі надає умови для найбільш повної реалізації громадянами
своїх прав на освіту, яка відповідає вимогам підготовки кваліфікованого та конкурентоздатного майбутнього
фахівця.
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Ірина Слімаковська
(Трускавець, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Реформування системи освіти в сьогоднішніх реаліях є неможливим без реформування управління
навчальним закладом, без формування організаційної культури яка впливає як на управлінські так і на
освітні процеси закладу освіти. Одним з основних факторів формування і розвитку організаційної культури
навчального закладу всіх рівнів акредитації було в минулі роки масове прагнення населення до отримання
вищої освіти, своєрідна масовізація вищої освіти, яка є проблемою не тільки в Україні, а й світовою
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тенденцією. Перехід від елітарної до масової системи вищої освіти, яка охоплює в різних країнах від 1/3 до
2/3 випускників, доступність освіти для вихідців з непривілейованих соціальних прошарків, жителів
віддалених районів зумовлює зміну її основних параметрів, має не тільки позитивні наслідки в напрямку
інтелектуалізації світового співтовариства, але й приводить до нових проблем: втрати деякими закладами
освіти статусу «храм науки» та набуття статусу «market рlасе - ринок», зниження якості та рівня освіти.
Організаційна культура вищого навчального закладу також реагує на ці процеси, поповнюючи арсенал
інструментів, які можуть забезпечити автономію, прозорість та демократизацію усіх аспектів діяльності ВНЗ
з одночасним посиленням контролю за їх якістю. На рівні держави - збільшенням автономії вищих
навчальних закладів як у визначенні змісту освіти, так і в управлінні життєдіяльністю навчального закладу,
поступова, а іноді й вимушена відмова держави від патерналістських підходів до управління системою вищої
освіти і перехід від філософії прямого контролю до практики оцінки якості та управління фінансовими
стимулами. На рівні освітніх менеджерів (інституційного; базового) - обґрунтованого розширення
контингенту студентів, грамотного, виваженого впровадження процедур внутрішнього та зовнішнього
аудиту. На рівні персоналу - спокійного сприйняття зміни статусу і ВНЗ, і викладача, позитивного ставлення
до демократизації освіти, принципового ставлення до рівня її якості. Концепція неперервної освіти
перебудовує організаційну культуру вищих навчальних закладів, торкаючись як організаційного, так і
ціннісного рівня: необхідність врахування віку, фізичних та розумових особливостей, мови, культури та
економічної нерівності студентів, нечіткості часового терміну здобуття вищої освіти; зміна форм викладання
– від викладання готових повідомлень до постановки проблеми та пошуку їх рішень; необхідність
реструктуризації процесу передачі суми знань на користь активного оволодіння компетенціями, які
дозволять самостійно здобувати нове знання, опановувати технології, формувати практичні навички;
індивідуалізація навчання, підвищення ролі учня у виборі «траєкторії» формування знань з урахуванням
різних джерел інформації. Багдасарьян Н. констатує, що в сучасному суспільстві освіта має два ціннісні
аспекти – онтологічний (цільова життєва цінність, ідеал саморозвитку особистості) та інструментальний
(спосіб досягнення переважно матеріальних цілей),тенденції співвідношення яких виділили російські вчені:
«... домінуючими є не інтелектуальні та соціально-професійні, а соціально-матеріальні та соціальноекономічні мотиви й установки» [1, с. 4]. Вищі навчальні заклади повинні посилювати свою організаційну
культуру, звертати увагу на збереження академічних цінностей, на забезпечення якості освіти, на розуміння
знань як абсолютної цінності, з одночасним сприйняттям «корисного знання» (useful knowledgе), тобто
знання, сфокусованого на результат, яке приносить вигоду. У 2000 році МОН України затвердило
«Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні», яка передбачає створення в країні системи освіти для
розширеного кола споживачів освітніх послуг і здобуття освіти «протягом усього життя» та індивідуалізацію
навчання при масовості освіти. За результатами аналізу, проведеного на замовлення МОН України
Українським інститутом інформаційних технологій в освіті (УІІТО) Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут», серед основних чинників, які негативно впливають на розвиток
дистанційного навчання та підвищення його ефективності такі: недостатність технологічної бази;
недостатність підготовлених кадрів; недостатність нормативно-правового забезпечення; недостатність
організаційно-методичного забезпечення; відсутність відповідних коштів; відсутність зацікавленості з боку
споживачів освітніх послуг. На наш погляд, у перелік варіантів відповіді не було включено такі суттєві
чинники, як відсутність мотивації у викладачів, питання оплати їх методичних розробок для дистанційної
освіти, питання дотримання прав інтелектуальної власності при викладанні матеріалів на сайти ВНЗ,
традиційна проблема безкоштовної експлуатації вільного часу викладача. Паралельно з тенденціями
глобалізації проходить інтернаціоналізація вищої освіти, причинами якої є політичні (демократизація
світового співтовариства, розвиток інтеграційних процесів у політичній та соціальній сферах), економічні
(глобалізація економіки, становлення світового ринку трудових ресурсів), культурні та ідеологічні (зростання
міжнародної відкритості, розвиток діалогу національних культур), академічні (інтернаціональний характер
наукового знання, універсальна основа освіти та науково-дослідницької діяльності, формування
міжнародних стандартів якості), інформаційні (поява нових інформаційних технологій, глобальної мережі
Інтернет). Зміни в організаційній культурі ВНЗ пов'язані з необхідністю підготовки студентів і фахівців до
міжнародної співпраці і конкуренції, які будуть домінувати в новому тисячолітті в усіх сферах життєдіяльності
суспільства, з необхідністю формування у майбутніх європейців ключових компетенцій, визначених Радою
Європи: політичні та соціальні компетенції (здатність брати на себе відповідальність, брати участь у
прийнятті групових рішень, у підтримці й поліпшенні демократичних інститутів); компетенції, пов'язані з
життям в мультикультурному суспільстві (повага до інших національностей та здатність жити з людьми інших
культур, мов і релігій); компетенції, що стосуються володіння усною і письмовою комунікацією; компетенції,
пов'язані з володінням інформаційними технологіями; здатність учитися впродовж життя в контексті як
власне професійного, так і соціального життя. Суттєво впливає на становлення та розвиток організаційної
культури вищого навчального закладу міжнародне співробітництво та обмін. Традиційно викладачі та
студенти вищих навчальних закладів України беруть участь в міжнародних програмах обміну, що дозволяє
значно розширити межі міжкультурної компетенції. Вивчення елементів організаційної культури закордонних
вищих навчальних закладів, традицій, цінностей, ритуалів, символіки, норм та правил поведінки, діяльності
різних громадських організацій, дозвільних та соціальних програм, системи забезпечення якості освіти
дозволяє по-іншому оцінити знайоме, звичайне через порівняння з раніше невідомим та заново пізнаним,
зруйнувати стереотипи, загострити протиріччя, позбавити ілюзій та змінити способи ідентифікації студентів
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та викладачів з власним ВНЗ. Повертаючись із-за кордону, студенти та викладачі володіють новими знання
та уявленнями, критично оцінюють закордонний досвід, знаходять в ньому багато позитивного, достойного
апробації та використання у своїх вищих навчальних закладах. Головне - не сліпе копіювання, а формування
нової якості організаційної культури за рахунок «глибинного дотику до інших ідей, думок, уявлень та
поглядів» [3, с. 71]. Введення механізмів Болонської системи зумовлює структурне реформування
національних систем вищої освіти країн Європи, зміну освітніх програм, проведення інституційних
перетворень у вищих навчальних закладах Європи, у першу чергу «радикальних змін зазнає і організаційна
культура на основі систем розвитку мобільності викладачів та студентів у навчальній, культурній, соціальній
та економічній сферах.[Болонський процес не передбачає уніфікації змісту освіти, навпаки кожна країнаучасниця повинна зберегти національну палітру, самобутність та надбання у змісті освіти і підготовці
фахівців з вищою освітою, а далі запровадити інноваційні прогресивні підходи до організації вищої освіти,
які є властивими Європейському простору вищої освіти (ЄПВО). Але для багатьох європейських вищих
навчальних закладів реструктуризація відповідно до вимог Болонського процесу була хворобливою,
торкнулась інтересів викладачів, студентів та організації в цілому. Організаційна культура вищого
навчального закладу повинна базуватися на тому, що Болонський процес є добровільним та полісуб'єктним;
таким, що ґрунтується на цінностях європейської освіти і культури; таким, що не нівелює національні
особливості освітніх систем різних країн Європи; окрім того, він багатоваріантний, гнучкий, відкритий,
поступовий і «заганяти» в нього академічну спільноту, примушувати слідувати «чіткими рядами» і без
обговорення є зазіханням на академічні свободи та традиції вітчизняної освіти та науки. З огляду на
зауваження Н. Балабанової, що «у суспільстві на місце ідеологізованих у радянські часи способів поведінки
прийшли індивідуалізм західного характеру, культ споживання, прагматизм, гола раціональність, моральна
пластичність» [2, с. 63], організаційна культура вищого навчального закладу повинна сприяти адаптації
співробітників та студентів до нових соціокультурних умов. Політико-правові чинники визначають специфіку
умов функціонування навчального закладу, в рамках державного управління формуються основні
ідеологічні установки, які впливають і на економічну політику, і на організаційну культуру шляхом утворення
ціннісних орієнтирів, толерантності, визначення ступеня соціального захисту працівників, рівня патерналізму
та соціальної відповідальності навчального закладу.
Ця група факторів включає стабільність урядового курсу у сфері освіти (розробка та реалізація
освітньої політики, державне замовлення та державні програми, встановлення пільги та виділення субсидій);
законодавче регулювання виробництва та споживання послуг вищої освіти; податкова політика стосовно
освітніх закладів; ступінь монополізації освітніх послуг тими чи іншими закладами, об'єднаннями та
товариствами; прийняття тих чи інших законодавчих актів, які торкаються освітньої сфери (Державна
національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про фахову передвищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти України,); рівень захисту прав
споживачів освітніх послуг; забезпечення соціальних гарантій працівникам сфери вищої освіти; політичний
вплив на суспільство через ВНЗ; міжнародна політика в освітній сфері; позиція уряду стосовно іноземних
навчальних закладів на своїй території; державна ідеологія; групи тиску (Міністерство освіти і науки; місцеві
органи управління освітою; місцеві адміністрації; місцеві державні органи (СЕЄ; пожежна охорона; служби
зайнятості населення; різноманітні ради – батьківські, студентські, керівників навчальних закладів,опікунські
тощо). Організаційна культура вищого навчального закладу, навіть при зниженні державного регулювання
та розширенні автономії, повинна орієнтуватися на забезпечення якості освіти на основі збереження
академічних традицій української вищої та професійної школи, її фундаментальності та відповідності
актуальним та перспективним потребам особистості, суспільства та держави. Вчені стверджують, що влада
політиків над галуззю освіти - це влада над розумом, талантами і думками людей, і це більш значуща, ніж
влада над своїм гаманцем. Організаційна культура вищих навчальних закладів України як європейської
держави повинна будуватися на принципах демократії, толерантності до чинного уряду, але без явної
підтримки тих чи інших політичних партій, кожний член і трудового і студентського колективу має право на
свої політичні погляди і це необхідно прописати в Статуті вищого навчального закладу та положеннях про
організаційну культуру. Законодавчі акти прямо чи побічно регламентують певні положення організаційної
культури щодо організації праці та відпочинку, зовнішнього вигляду, прописують можливі санкції та
покарання. Положення про організаційну культуру повинне формуватися відповідно до Статуту,
Колективного договору, рішень колегій та наказів МОН, постанов уряду, законодавчих актів України.
Сьогодні доцільно формувати нові типи вищих навчальних закладів, в тому числі інноваційні, дослідницькі,
де створюються нові та розвиваються існуючі наукові школи; відбувається взаємодія вищого навчального
закладу з виробництвом через створення базових кафедр та науково-виробничих лабораторій; інноваційні
структури - технопарки, інноваційні центри та бізнес-інкубатори, в тому числі віртуальні з виходом на
міжнародні мережі; враховуються потреби всіх споживачів – держави, регіону, бізнесу, студентів,
громадськості; створюється система професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації, яку можна
реалізувати протягом усього життя. Змінюється роль закладів освіти в інформаційному суспільстві, що
вимагає нових підходів та методів управління, змін у стилі керівництва і способі мислення керівників, нового
сприйняття персоналом свіжих ідей, їх готовність та здатність продукувати, підтримувати та реалізувати
нововведення у всіх сферах життя, тобто всього того, що формує інноваційну культуру.
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КЛАСИФІКАЦІЯ СПІВАЦЬКИХ ГОЛОСІВ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Висота голосу людини залежить від кількості коливань голосових складок, а загальний звуковисотний
діапазон у нормі охоплює від 60 до 1300 Гц (від до великої до мі третьої октави) і лише у поодиноких співаків
(Е. Зак, Є. Мірошниченко, М. Робен) сягає 2330 Гц. Цей загальний діапазон, охоплюючи понад чотири
октави, розподілений між голосами різних типів, які мають більш вузькі діапазони, як правило, в межах двох
октав. З акустичного погляду, октава – це такий відрізок частот, який дорівнює подвоєнню частоти звукових
коливань саме вдвічі. Так, якщо звук до малої октави має 131 Гц, то до першої октави становитиме 262 Гц,
звук до другої октави – 524 Гц і т.д. Октава, як одиниця вимірювання діапазону, є зручною не тільки для
обчислення, а й для сприймання: для слуху цей інтервал є досить простим, а звуки, що утворюють його
ступені, близькими та подібними за звучанням. Ця подібність відбивається у назвах ступенів звукоряду –
кожна нова октава дублює назви інших.
За своїм звуковисотний положенням співацькі голоси поділяються на шість основних груп – три
чоловічі й три жіночі (табл. 1).
Наведене звуковисотне положення співацьких голосів має загальний вигляд і не відбиває всієї
різноманітності голосів, які реально існують. Так, наприклад, сопрано української співачки Євгенії
Мірошниченко сягає сі третьої октави, а француженки Мадо Робен – ре четвертої октави, тобто 2349 Гц. На
пам’ятнику невідомого баса-октавіста, похованого у Троїце-Сергієвій лаврі, зафіксовано звук найнижчої ноти
його голосу – фа контроктави, тобто 36 Гц.
Історія вокального мистецтва зберігає імена унікальних співаків – колишнього єлісаветградця Йосипа
Петрова, який співав і басом, і баритоном, найкращого співака усіх часів італійця ЕнрікоКарузо, який міг
співати
Таблиця 1
Звуковисотне положення співацьких голосів
Типи голосів

Звуковисотний діапазон
у нотних позначеннях

у герцах

Чоловічі: бас

мі великої – фа першої октави

82 – 349

баритон

ля великої – соль першої октави
до малої – до другої октави
октави
мі малої – фа другої октави

110 – 392

тенор
Жіночі: контральто

131 – 524
165 – 698

мецо-сопрано

ля малої – ля другої октави

220 – 880

сопрано

до першої – мі третьої октави

262 – 1320

тенором, баритоном і басом, українця Зиновія Бабія, котрий виконував тенорові та баритонові партії,
гречанки Марії Каллас, здатної виконувати усі сопранові та мецо-сопранові партії, а також перуанки
ІмиСумак, чий голос охоплював понад чотири октави, та інших. Прихильники Сергія Пєнкіна стверджують,
що і він володіє голосом з обсягом у чотири октави, хоча, звичайно, його вокальна техніка суттєво
відрізняється від тієї, якою користувались Е. Карузо чи Й. Петров.
Наведені факти свідчать про те, що резервні можливості людського голосу криються саме у співі,
оскільки у мовленні чоловіки використовують інтервал частот 85 – 200 Гц, а жінки – 160 – 540 Гц.
Звуковисотний діапазон формується починаючи від народження дитини і розвивається внаслідок
спеціального вправляння. Діапазон однорічної дитини, за даними Ф. Лисека, має досить обмежений обсяг –
1 – З тони, який до п’ятирічного віку сягає 4 – 6 тонів і продовжує зростати, перед мутацією сягаючи півтори
октави, що за звуковисотним положенням дорівнює середньому жіночому голосу – сопрано. Після мутації у
чоловіків утворюється дорослий голос завдяки швидкому збільшенню розмірів гортані, у жінок же –
збільшується її маса, голос набуває рис, що є характерними для дорослого стану.
У межах кожного типу співацьких голосів існують підтипи, які визначаються не тільки за
звуковисотними ознаками, а й за тембром, силою, рухливістю та іншими рисами.
Сопрано поділяють на колоратурне – найвищий, найрухливіший та найлегший жіночий голос з дуже
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широким звуковисотним діапазоном; ліричне, яке визначається більш насиченим звучанням та меншою
рухливістю, а також діапазоном, обмеженим двома октавами – від до першої до до третьої октави; лірикоколоратурне – проміжне між колоратурним і ліричним як за рухливістю, так і за насиченістю; лірикодраматичне – проміжне між ліричним і драматичним; драматичне – сопрано великої сили звучання по всьому
діапазону (від сі малої до до третьої октави) і зменшеної рухливості.
Мецо-сопрано наче продовжує низхідний рух звуковисотними щаблями, хоча і не має таких різких
контрастів, як сопрано, крім досить рідкого колоратурного мецо-сопрано, для якого Д. Россіні створив партії
Розіни («Севільський цирульник») і Попелюшки. Діапазон мецо-сопрано становить близько двох октав (від
ля малої до сі-бемоль другої октави), а тембр – густий, але більш м’який, ніж у драматичного сопрано.
Найнижчий жіночий голос – контральто – має дужий та насичений низький регістр і порівняно слабкий
верхній. Діапазон голосу контральто розпочинається інколи від мі малої октави та обмежується фа-діезом,
соль другої октави.
Найвищий чоловічий голос поділяють на кілька видів: контратенор має широкий діапазон (інколи до
трьох октав), контрастне розмежування регістрів (верхній – жіночий, нижній – чоловічий) і незначну силу, що
обмежує можливість використання контратенора в оперній практиці; тенор-альтіно близький до ліричного
тенора за тембром, але має розвинений верхній регістр, що сягає мі другої октави; ліричний тенор – високий,
м’який, ніжний, рухливий голос з діапазоном від до малої до до, до-діез другої октави. Завдяки наявності
високої співацької форманти, яка компенсує незначну силу голосу, ліричний тенор добре звучить у будьякому концертному залі без засобів штучного підсилення. Лірико-драматичний тенор є голосом, проміжним
між ліричним і драматичним тенором, поєднуючи позитивні якості обох – сильний, дзвінкий звук, широкий
діапазон, здатність долати великі відстані та передавати найтонші нюанси; драматичний тенор (інколи його
називають героїчним) володіє повним, густим, насиченим обертонами тембром, великою силою звука та
емоційною насиченістю. Низькі звуки голосу наближаються до баритонових, верхні – металеві, дзвінкі, інколи
напружені. Діапазон – від сі-бемоль великої октави до сі першої, до другої октави, хоча в оперній практиці
граничні верхні звуки драматичного тенора використовуються досить рідко. Зауважимо, що в оперному
виконавстві зустрічається поняття – характерний тенор, проте воно віддзеркалює не об’єктивні якості голосу,
а своєрідне емоційно-темброве забарвлення виконання партії.
Середній чоловічий голос – баритон – має тембр і характер звучання, близький до драматичного
тенора, однак не такий жорсткий, металевий і більш рухливий, зокрема, ліричний баритон. Звуковисотний
діапазон ліричного баритона – ля великої – ля першої октави. Драматичний баритон – більш міцний, мужній,
густий голос, не такий рухливий, як ліричний, його нижній регістр подібний до басового. Діапазон цього
голосу – від соль великої до соль-діез першої октави.
Найнижчій чоловічий голос – бас. З-поміж басів розрізняють бас-кантанте (співучий), або високий бас,
якому властиве вільне звучання верхніх звуків, насичена середина діапазону та досить слабкий нижній
регістр, де найнижчі звуки утворюються невпевнено. Діапазон – фа-діез, соль великої октави – соль першої
октави. Баси-кантанте можуть виконувати окремі партії, створені для драматичного баритона. Центральний
бас має достоїнства високого баса – вільні верхні звуки, співучість, насичений середній регістр, а також міцні
низькі ноти, що дає йому можливість виконувати практично всі басові партії. Його діапазон – від фа великої
до фа-діез першої октави. Бас профундо (глибокий) є цінним через особливе звучання низького регістру, яке
нагадує звук органа. Діапазон – від ре, мі великої октави до мі першої октави. Для баса профундо створені
окремі оперні партії (Кончак з «Князя Ігоря» О. Бородіна, Кардинал з «Дочки кардинала» Ж. Талеві та ін.).
Різновидом басів профундо є баси октавісти, які дуже збагачують хорове звучання, оскільки нижні звуки їх
діапазону сягають до великої, а інколи й сі, сі-бемоль, ля контроктави. При цьому верхні звуки їх голосу
слабкі, а тембр – «порожній», позбавлений барв і насиченості. В оперній практиці зустрічається поняття бас
буффо, хоча він, як і характерний тенор, стосується не об’єктивних якостей голосу, а виконавських ознак.
Дорослі співацькі голоси утворюються з дитячих, які поділяються на два типи. Високий дитячий голос
– сопрано; його звучання у дівчат схоже на жіноче, поступаючись останньому за силою та насиченістю.
Хлоп’яче сопрано, яке зветься також дискантом, має властиве тільки йому дзвінко-металеве звучання,
досить багате на високій співацькій форманті. Діапазон, як у дівчат, так і у хлопчиків – від до першої до соль
другої октави. Низький дитячий голос – альт за тембром подібний до мецо-сопрано, але поступається
останньому силою і насиченістю. Діапазон альта – від ля малої до ре, мі другої октави. Альт у дівчат і хлопців
має незначні відмінності, проте не такі суттєві, як сопрано у дівчат і хлопців. Дитячі голоси мають наведені
характеристики у 10 – 11 років. Треба звернути увагу не те, що через акселерацію період формування
дитячих голосів знизився на півтора-два роки, тому наведені в роботі межі не збігаються з тими, які
наводились раніше.
Внаслідок дорослішання дітей, пов’язаного зі змінами ендокринної системи, в голосовому апараті
відбуваються суттєві зміни, особливо у хлопчиків. Через стрімке зростання гортані процес зміни голосу, який
називається мутацією, має дуже помітний перебіг – звуковисотний діапазон знижується на октаву, голосові
складки збільшуються за довжиною і масою, змінюється тембр, зростає сила звуку. Колишні дисканти та
альти перетворюються на баси, баритони і тенори. За спостереженнями педагогів-вокалістів, тут має місце
своєрідна закономірність: з хлопців-дискантів частіше утворюються баси, а з альтів –тенори. Про це варто
знати майбутнім учителям музики. У дівчат зміни відбуваються не так гостро, тому цей період у них часто
називають еволюцією.
Наведені характеристики співацьких голосів дозволяють орієнтувати їх володарів на професійну

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

89

оперно-концертну діяльність. Звичайно, співакам естрадного спрямування, які користуються
підсилювальною апаратурою, оперні голосові дані не потрібні, оскільки вони навіть створюють певні
ускладнення таким, наприклад, співакам, як Таїсія Повалій або Василь Зінкевич. Для педагогічної діяльності
в загальноосвітній школі та дошкільних закладах придатні голоси з обмеженими звуковисотним діапазоном
і динамічними показниками. Виходячи з вимог спеціального репертуару для дітей та молоді, для педагогічної
роботи можна вважати оптимальною силу звуку в межах 70 – 90 дБ і діапазон – півтори октави: сопрано –
до першої – соль другої октави; мецо-сопрано – ля малої октави – мі, фа другої октави; тенора – до малої
октави – фа першої октави; баритона та баса – сі великої – ре, мі першої октави.
Необхідно наголосити, що для педагогічної роботи чоловікам бажано володіти фальцетом, який надає
можливість здійснювати показ у тому звуковисотному положенні, яке властиве дітям.
Віоріка Чернова
(Ізмаїл, Україна)
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ
В ЗАКЛАДАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ
Навчання людей з обмеженими можливостями здоров’я – це один з напрямків реформи в сфері освіти.
Дане перетворення пов’язане з тим, що в останні десятиліття сформувалися стійкі негативні тенденції в
стані здоров’я дітей всіх вікових груп. Збільшилася частота важких форм патології, що, певною мірою,
сприяло зростанню числа дітей-інвалідів. Пріоритетним напрямом в навчання дітей з обмеженими
можливостями здоров’я (ОВЗ) є впровадження інклюзивної освіти. Воно визначається як частина загальної
освіти і розуміє під собою доступність освіти, підвищення якості життя неповносправної дитини і її сім’ї без
погіршення при цьому якості життя інших учасників освітнього процесу. Принципово важливим у інклюзії є
створення необхідних умов для досягнення успіху в соціальній адаптації та освіті усіма без винятку дітьми
незалежно від індивідуальних особливостей. У зв’язку з цим система освіти і педагогічна наука повинні
вирішити ряд питань, що стосуються створення таких освітніх і середовищних умов, при яких процес
соціалізації дітей як учасників інклюзивного освітнього процесу буде максимально ефективним. В даний час
проблема освіти дітей з ОВЗ є недостатньо розробленою, не дивлячись на високий інтерес до неї з боку
представників різних областей гуманітарних наук – педагогіки, психології, соціології. До питань інтеграції в
соціальне середовище осіб з різними порушеннями розвитку зверталися в своїх дослідженнях І. Бех,
А. Колупаєва, Л. Савчук, С. Литовченко, О. Рассказова.
В контексті інклюзивної освіти важлива роль належить наявності особливої, спеціально створеного
освітнього середовища.
Згідно із законодавством, «освіта учнів з обмеженими можливостями здоров’я може бути організована
як спільно з іншими учнями, так і в окремих класах, групах або в окремих організаціях, що здійснюють освітню
діяльність» [3, с. 19]. У законі не використовується спеціальний термін для позначення класу
загальноосвітньої школи, в якому спільно навчаються школярі вікової норми і з особливостями
психофізичного розвитку. На відміну від нормативно-правових документів, у науково-методичній літературі
широко використовуються такі поняття, як «інклюзивна школа», «інклюзивний клас», «інклюзивна учнівська
група». Вчені активно досліджують різні грані проблеми спільного навчання дітей в умовах інклюзії:
психологічна безпека особи, ризики виникнення буллінгу, особливості соціальної взаємодії і соціальнопсихологічного клімату
Поняття «інклюзивна чи включена освіта» використовується для характеристики навчально-виховного
процесу
в
загальноосвітніх
закладах,
де
навчаються
діти
з
особливими
освітніми
потребами [2, с. 27]. Інклюзія передбачає зміну освітніх установ, що включає створення безбар’єрного
середовища для рівноцінної участі всіх учнів в житті школи, усунення будь-якої дискримінації по відношенню
до дітей з особливими освітніми потребами [3, с. 28].
Основними цінностями інклюзивної освіти визнані взаємоповага, толерантність, взаємодопомога,
взаємонавчання, створення умов для розвитку здібностей всіх учнів. В освітніх установах, що здійснюють
інклюзивне навчання, необхідна посада помічника-координатора навчальної діяльності, що здійснює
індивідуальний або груповий супровід дітей з обмеженими можливостями. При цьому помічник-координатор
не займається здійсненням навчального процесу, а надає соціально-побутову допомогу дитині-інваліду в
процесі пересування, в їдальні та інших побутових ситуаціях, присутній поруч з ним як
супроводжуючий [4, с. 46]. Психолого-педагогічними умовами інклюзивної освіти стають педагогічне
забезпечення і педагогічний супровід. Ресурсні умови повинні включати:
1) організацію роботи в школі, що відповідає різним потребам всіх учнів, які проживають поруч зі
школою; методичне забезпечення, що передбачає створення предметно-розвиваючого середовища, що
викликає у дитини інтерес і навчальну активність;
2) зняття бар’єрів на шляху отримання знань і повноцінної участі в шкільному житті для всіх учнів,
включаючи тих, хто має інвалідність або відноситься до тих, у кого є особливі освітні потреби;
3) вивчення досвіду подолання бар’єрів і поліпшення доступності шкіл для всіх учнів;
4) визнання права учнів на отримання освіти в школах, розташованих за місцем проживання;
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5) наявність психолого-педагогічної діагностики інтересів і задатків дітей, розвиток психічних процесів
учнів;
6) розробка та реалізація індивідуально-освітніх маршрутів для дітей, що включають відповідні зміст,
форми і методи роботи;
7) здійснення педагогічної та соціальної підтримки, що сприяє зміні соціальних відносин батьків і учнів
до дитини з обмеженими можливостями здоров’я [5, c.15].
Характеристиками педагогічного супроводу є:
1) цілеспрямованість освітньої системи;
2) суб’єктність педагогічного процесу;
3) міжсуб’єктність взаємодії учнів і педагога;
4) поєднання соціалізації та індивідуалізації, засноване на освоєнні дитиною соціально-культурного
досвіду;
5) цілісність (безперервність) і поліструктурність педагогічного процесу [6].
Особлива увага приділяється моральному розвитку суб’єктів інклюзивної освіти та формуванню
гуманних міжособистісних відносин в інклюзивних класах. Професійна діяльність педагога інклюзивного
класу вимагає від нього володіння новими психолого-педагогічними компетенціями, серед яких особливе
місце займає здатність до здійснення педагогічного керівництва дитячим колективом.
Шкільний клас традиційно є об’єктом соціально-психологічних і педагогічних досліджень. Еволюція
досліджуваних феноменів: «дух товариства» (Щ. Шмідт), «шкільне товариство» (Г.А. Роков), «типологія
дитячих колективів» (Г. Фортунатов) – відображає зміни соціокультурної ситуації розвитку суспільства.
Сучасні вчені називають життя в класі «прихованою програмою соціалізації» (Р. Бернс), «природним місцем
існування» (Ф. Джексон).
Аналіз публікацій свідчить про те, що вчені виділяють як переваги, так і проблеми інклюзивної освіти
в соціально-психологічному контексті. До числа переваг для соціальної групи «діти» вчені відносять:
1) можливість для кожної дитини навчатися в школі за місцем проживання, спілкуватися зі своїми
однолітками, стати частиною соціального і освітнього співтовариства;
2) створення умов соціалізації та соціальної адаптації як «дітей з особливостями», так і дітей з
типовим розвитком в природних соціальних (освітніх) умовах;
3) формування життєво важливих соціальних компетенцій;
4) розширення можливостей всебічної комунікації та взаємодії, оволодіння різними комунікативними
техніками і їх використання в ситуаціях спілкування;
5) протистояння негативним соціальним стереотипам і дискримінації;
6) можливість розвитку морального потенціалу кожного учня;
7) зниження небезпеки виникнення снобізму у процвітаючих дітей в умовах підкреслення їх
винятковості;
8) зникнення страху у здорових дітей з нормативними освітніми потребами перед можливою
інвалідністю [2].
Перший досвід відносин з педагогами і однолітками, що складається в початковій школі, багато в чому
визначає ставлення дитини до світу, її поведінка і самопочуття серед людей. Дослідники підкреслюють, що
«в умовах дизонтогенеза ризик порушення соціального здоров’я значно вище. Взаємодія дітей з ОВЗ з
соціальним середовищем нерідко набуває неадекватних форми, та характеризується комунікативними
проблемами і бар’єрами» [3, с. 76]. Перед вчителями, як керівниками дитячого колективу, вищезазначені
проблеми виступають як професійні завдання, які потребують вирішення. М.Р. Битянова пропонує розуміти
під педагогічним керівництвом в широкому сенсі «управління різною груповою активністю школярів, як в
процесі навчальної діяльності, так і поза нею» [2, с. 291]. На думку вченого, як педагога-керівника може
виступати і вчитель, і класний керівник. Професійний стандарт педагога відображає структуру його
професійної діяльності: навчання, виховання і розвиток дитини. У контексті обговорюваної проблеми педагог
повинен ефективно управляти класом, вміти аналізувати реальний стан справ в класі, підтримувати в
дитячому колективі ділову доброзичливу атмосферу; вміти захистити тих, кого не приймають однокласники,
вміти створювати дитячо-дорослі спільності, надавати допомогу і підтримку в організації учнівських органів
самоврядування [6].
Отже, педагогічний процес в режимі супроводу характеризується постановкою мети з опорою на
результати психолого-педагогічної діагностики, які дозволяють розробляти індивідуальні освітні маршрути і
підбирати адекватні способи взаємодії всіх учасників освітнього процесу (дітей, педагогів, психологів,
медиків) [8]. Таким чином, нами виявлено суттєвий зміст поняття інклюзивна освіта та визначено психологопедагогічні умови інклюзивної освіти – педагогічне забезпечення і педагогічний супровід та встановлені їх
відмінності: педагогічне забезпечення – створення ресурсних умов, що забезпечують успішну реалізацію
освітнього процесу, а педагогічний супровід – це особливий спосіб організації освітнього процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ТА ГАЛУЗІ
Процес навчання має гармонійно поєднувати розвиток уподобань та інтересів майбутнього працівника
з тенденціями розвитку сучасної економіки та формувати у нього здатність ефективно використовувати
знання й уміння, особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому
місці.
Роботодавці завжди потребували керівників середньої ланки управління (молодших спеціалістів), без
яких не може обійтися жодне виробництво. Вони затребувані на ринку праці, для них визначено професійні
назви робіт, налагоджено ступеневу систему підготовки. Практика свідчить, що у 2016 році набір абітурієнтів
на навчання до коледжів і технікумів здійснювався на конкурсній основі за новим Переліком спеціальностей,
в якому всього 80 спеціальностей молодшого спеціаліста замість 290, що були раніше. Складність цієї
роботи полягала в тому, що у деякі спеціальності нового Переліку увійшли 8–10 і більше спеціальностей
Переліку 2007 р. з різних напрямів.
Перспективи підготовки молодшого бакалавра залишають багато питань: невизначеність попиту на
ринку праці, які первинні посади зможе обіймати випускник, до яких класифікаційних угруповань належить,
чи буде державне замовлення на таких фахівців тощо. Якщо орієнтуватися на освітні системи країн
Європейського Союзу, то в системі вищої освіти існує підготовка не тільки бакалавра академічного
спрямування, а й бакалавра початкового рівня, орієнтованого саме на ринок праці для забезпечення потреб
галузей економіки управлінцями середньої ланки, які мають значну практичну підготовку. На нашу думку,
молодший бакалавр, передбачений у системі вищої освіти України, за відведені 1,5–2 роки не зможе
отримати достатній рівень знань та компетенцій і стати управлінцем середньої ланки, що, найімовірніше,
призведе до збільшення кількості фахівців з вищою освітою, які не користуватимуться попитом на ринку
праці. Проведений моніторинг ринку праці показує пріоритетність розвитку таких галузей, як
машинобудування, сільське господарство, переробна галузь, сфера послуг. Водночас переважна більшість
підприємств, зокрема замовників підготовки кадрів, упроваджують новітні технології у своєму виробництві,
створюють нові високотехнологічні робочі місця, а тому відчувають нагальну потребу у
висококваліфікованих працівниках.
Загалом, можна стверджувати, що в комплексі заходів з підвищення якості професійної освіти в Україні
першочергову увагу необхідно приділити саме оновленню змісту освіти шляхом розроблення та
впровадження державних стандартів професійної освіти. Цілком очевидно, що вони мають
характеризуватися орієнтацією на результати навчання, відповідністю професійних функцій і компетенцій
вимогам роботодавців, а навчальні програми, що базуються на компетенціях, — розроблятися за
модульною технологією.
Безумовно, особливістю професійної підготовки кваліфікованих кадрів є забезпечення відповідності
їхніх професійних компетентностей потребам ринку праці. Тому одним із важливих завдань є модернізація
змісту, структури, форм і методів професійної освіти з урахуванням вимог сучасних виробничих технологій.
Переконані, що модернізаційний шлях упровадження таких новацій – розроблення державних стандартів,
основаних на широких компетенціях, внутрішній інтеграції професійних вимог, створення нових сучасних
професій.
Розроблення державних стандартів на основі модульно-компетентнісного підходу відбувається на
основі таких принципів: системність, що забезпечує формування змісту професійної підготовки з конкретної
професії як системи взаємопов’язаних структурних компонентів державних стандартів; гнучкість, що дає
змогу змінювати зміст і строки оволодіння професією відповідно до вимог ринку праці, запитів роботодавців,
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потреб особистості; прозорість, що забезпечує чіткий і зрозумілий опис кінцевих результатів, вимог, понять,
термінів; безперервність, згідно з якою забезпечується наступність в оволодінні новими знаннями, уміннями,
компетенціями впродовж професійної діяльності; індивідуалізація, що передбачає організацію навчального
процесу з урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб; орієнтація на кінцевий результат, що визначає
відповідність кінцевих навчальних результатів запланованим. Отже, розроблення професійних стандартів
галузей дасть можливість готувати більш підготовлених до реальної роботи фахівців, адже професійні
стандарти містять чіткі вимоги до результатів навчання, більш структуровані, порівняно з кваліфікаційною
характеристикою, що на сьогодні є основою для розроблення стандартів професійної освіти. Професійні
стандарти виокремлюють трудові функції і трудові дії, які легко трансформувати у навчальні модулі і
програми. Головним виміром цілей та завдань системи професійної освіти є набута випускником
компетентність. Водночас специфікою реформування освіти в Україні є те, що ми сьогодні змушені
розробляти професійні та освітні стандарти одночасно. А разом з ними – і концепції реформування освіти
взагалі та професійної освіти зокрема. Хоча за загальною методологією це мало б відбуватися у певній
послідовності та передбачати проведення експериментів, реалізацію пілотних проектів, моделювання та
інші види попередніх досліджень, експериментів, консультацій тощо. На жаль, часу на це Україна сьогодні
не має. Виходячи з останніх повідомлень Міністерство освіти і науки України готує новий закон професійної
освіти, яким пропонується об’єднати дві гілки освіти - фахову передвищу з професійно технічною. Думаю що
це не найкраще, що можна зробити в сфері професійної освіти в цілому.
Мета сучасної професійної освіти — оновлення змісту й форм навчання, створення належних умов
для забезпечення України якісним трудовим потенціалом шляхом задоволення потреб кожного громадянина
держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з урахуванням вимог ринку
праці; формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей. Така
особливість змісту професійної освіти, сприятиме адаптації молоді в самостійному житті, цілеспрямованому
використанню її потенціалу як для самореалізації в професійному й особистому сенсі, так і в інтересах
суспільства, держави. Вирішальними чинниками модернізації змісту професійної освіти є: розроблення та
впровадження державних стандартів професійної освіти з професій широких кваліфікацій на основі
Національної рамки кваліфікацій та компетентнісно орієнтованого підходу в освіті, необхідності підготовки
фахівців для сталого розвитку; узгодження освітньо-кваліфікаційних характеристик та навчальних програм
із професійними кваліфікаційними вимогами; оновлення та затвердження оптимального переліку професій
з підготовки кваліфікованих робітників (скорочення їх кількості на основі інтеграції); оновлення та
затвердження оптимального переліку професій з підготовки молодших бакалаврів, упровадження нових та
осучаснення наявних навчальних планів, програм та підручників відповідно до оновлених державних
стандартів освіти; розроблення інтегрованих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів
третього атестаційного рівня (це вищі професійні училища та центри професійно-технічної освіти), вищих
навчальних закладів І–II рівнів акредитації (це технікуми, коледжі, училища) та інститутів, академій,
університетів тощо; оновлення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для
професійних навчальних закладів; запровадження міжнародного досвіду формування інноваційних підходів
до організації навчально-виробничого процесу, змісту професійної освіти і навчання.
Отже, професійна освіта України все ще суттєво відстає від сучасних вимог і тому необхідна її глибока
модернізація в новітніх умовах реформування освітньої галузі України. Нині, коли ситуація у країні втратила
певну стабільність, модернізація не тільки у питаннях освіти стає не тільки можливою, а головне —
необхідною. Формування ефективної системи надання освітніх послуг у сфері професійної освіти потребує
здійснення комплексу невідкладних дій системного значення, які полягають у оновленні освітнього
законодавства, упровадженні досягнень європейського і світового досвіду управління й активного залучення
усіх зацікавлених сторін соціального партнерства до вирішення освітніх проблем, оновлення змісту та
структури професійної освіти, переорієнтації освітньої діяльності на потреби споживача освітніх послуг з
формування маркетингової стратегії розвитку закладів професійної освіти, створення системи забезпечення
якості професійної освіти, досягнення її конкурентоздатності на ринку праці. В даний час повинна бути
започаткована платформа, яка на мою думку дає можливість розвиватися, як коледжам так і училищам, а
саме платформа взаємодії освіти, науки, виробництва та бізнесу.
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Валентина Шолох, Валентина Свиридова
(Гомель, Беларусь)
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Современным уровнем инноваций в образовательной сфере предполагается использование
педагогических технологий. В соответствии с определением ЮНЕСКО педагогическая технология – это
системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования.
В структуру педагогической технологии [1] входят:
а) концептуальная основа;
б) содержательная часть обучения, включающая цели обучения (общие и конкретные), содержание
учебного материала, используемые средства;
в) процессуальная часть (технологический процесс), в которой представлены организация учебного
процесса, методы и формы учебной деятельности педагога и учащихся; диагностика учебного процесса.
Одной из базовых составляющих, необходимых для организации инновационно-технологического
процесса обучения, является механизм его проектирования. В работе [2] представлена технология
проектирования методических технологий, в рамках которой модель учебного процесса базируется на пяти
параметрах: целеполагании, диагностике, коррекции, дозировании, логической структуре и
стандартизированной универсальной форме этой модели, пригодной для автоматической обработки
результатов использования технологии.
Целью данной работы является разработка проекта унифицированной балльно-рейтинговой
системы, удовлетворяющей основным принципам технологичности. Управление учебным процессом, как
важнейший компонент методической технологии, основывается на информации, получаемой в результате
осуществления технологического мониторинга, в ходе которого определяется степень достижения
учащимися целей, установленных в соответствии с учебной программой.
Нами проанализированы вопросы, связанные с современными методами диагностики и коррекции
результатов деятельности студентов в рамках учебной дисциплины, с одной стороны, а также коррекции
методического компонента обучения, с другой стороны. В результате этого анализа установлено, что
наиболее предпочтительной с точки зрения управляемости и эффективности учебного процесса является
балльно-рейтинговая система (БРС). Автором работы [3] достаточно подробно проанализированы
возможные проблемы, возникающие при разработке и внедрении БРС, грамотное решение которых
позволит создать эффективную систему диагностики, коррекции и дозирования. Использование этой
системы даёт возможность интегрировать все формы аудиторной и самостоятельной работы студентов,
результаты процедур текущего контроля и промежуточной аттестации, процесс обучения и контроля. В
рамках этой системы предусматриваются конкретные виды деятельности, конкретные критерии
её оценивания, конкретное выражение оценки в баллах, а также возможность планировать конечный
результат обучения каждой дисциплине и контролировать (в первую очередь, самому студенту, а не только
преподавателю) успешность достижения промежуточных результатов [4].
В соответствии с ключевыми принципами балльно-рейтинговой системы в предложенном проекте
реализованы следующие требования:
 воспроизводимость, то есть возможность использования данного плана БРС для любой учебной
дисциплины посредством вариации значений коэффициентов, учитывающих вклад результативности
участия студента в рейтинговую оценку;
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 фиксация в рейтинг-плане всех форм учебной работы и неизменность их рейтинговых оценок на
протяжении срока освоения данной дисциплины;
 прозрачность и доступность студентам всей информации о балльно-рейтинговой системе и о
процессе накопления рейтинговой оценки их текущей успеваемости по дисциплине;
 доступность всем участникам процесса критериев перевода рейтинговых баллов в десятибалльную
шкалу оценки учебных достижений.
В рамках предлагаемого проекта БРС учебной дисциплины разработан план балльно-рейтинговой
системы, общий вид которой приведён в табл. 1. В этой таблице учтены наиболее распространённые виды
учебных занятий, однако не составляет труда откорректировать план БРС для любой конкретной
дисциплины, добавляя либо убирая из него виды занятий в соответствии с рабочей программой.
Расчёт максимально достижимых студентами баллов в процессе освоения знаний в рамках
различных форм их участия и видов занятий производится в соответствии со следующим алгоритмом. На
первом этапе формирования плана БРС, исходя из того, что максимальная рейтинговая оценка

Amax  100

max

баллам, необходимо выделить часть B
, отведённую для максимальной оценки текущей успеваемости
за семестр, которая определяется значением коэффициента  :

B max  Amax .
C max будет

Очевидно, что для максимальной оценки рубежного контроля (экзамена или зачёта)
получено значение

C max  1   Amax .

сообразно их значимости для качественного усвоения учебного материала, в результате чего
определяются максимальные значения рейтинговых оценок

Dimax (индексом i нумеруются виды занятий).

M

Dimax   Eijmax ,
j 1

где

М – количество форм участия студентов.

Таблица 1 – План балльно-рейтинговой системы

Вид учебных занятий

1

2

3

Инд. самост. работа

5

Компьютерное
тестирование

7

УСР

Контрольная работа

Eijmax

11max

max
E11

Активность



max
12

max
E12

Домашнее задание

max
 21

max
E21

Активность



max
22

max
E22

Выполнение

max
 31

max
E31

Отчёт

max
 32

max
E32

Теоретическая
защита

max
 33

max
E33

Результат

 4max

E4max

Модуль 1

max
 51

max
E51

Модуль 2

max
 52

max
E52

Задание 1

max
 61

max
E61

Задание 2

max
 62

max
E62

Задание 3

max
 63

max
E63

Выполнение

 7max

E7

Практические занятия

Лабораторные занятия

Макс. оценка
одного занятия в
баллах

Присутствие
Лекции

4

6

Форма участия

Максимальная
оценка
в баллах

Dimax
D1max
D2max

D3max

D4max
D5max

D6max

D7max
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Максимальная оценка текущей успеваемости

B max

Максимальная оценка рубежного контроля

C max

Максимальная рейтинговая оценка

Amax

max
Значение B
распределяется по всем N видам занятий, установленным в соответствии с учебной
программой дисциплины,
N
B max  Dimax
i 1
сообразно их значимости для качественного усвоения учебного материала, в результате чего



определяются максимальные значения рейтинговых оценок Dimax (индексом i нумеруются виды занятий).

Dimax 

M

 Eijmax ,

j 1
где М – количество форм участия студентов.
Для более подробного описания результативности обучения студентов в течение семестра в проекте
необходимо учитывать долевой вклад Eijmax в балльную оценку по различным формам участия (смотри,
например, в табл. 1 лабораторные занятия).
Для того чтобы внести в план рейтинга значения Eijmax , следует воспользоваться формулой

Eijmax  ij  Dimax ,
где  ij – коэффициент, учитывающий долевой вклад результата выполнения студентом задания по
j-ой форме участия и i-му виду занятий.
При этом должно выполняться условие
M

 ij  1 .

j 1
Процесс накопления рейтинговых баллов в течение всего времени изучения дисциплины реализуется
посредством учёта результативности усвоения знаний на каждом занятии по i-му виду:
max
max Eij
,
 ij 
Ni
где N i – количество занятий i-го вида.

В соответствии с изложенным выше алгоритмом представляется возможным составить план
рейтинговой системы для любого числа видов занятий и форм участия в них студентов, задав конкретные
значения коэффициентов



и

ij , что отражает принцип воспроизводимости.

На вводном занятии по учебной дисциплине студентам предоставляется исчерпывающая
информация о балльно-рейтинговой системе. С течением времени в журнале отражается процесс
накопления рейтинговых баллов каждым студентом. Логическая схема, журнал диагностики и таблица
соответствия рейтинговых оценок и отметок в десятибалльной шкале доступны студентам на протяжении
всего семестра, что соответствует принципам прозрачности и доступности.
Литература:
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2. Стратегически важные направления исследований авторской научной школы члена-корреспондента
РАО В.М. Монахова – С. 12–35. – [Электронный ресурс]:
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4. Пономарёв М.В. Балльно-рейтинговая система. – [Электронный ресурс]:
http://mpgu.su/obrazovanie/ballno-reytingovaya-sistema.

96

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

Людмила Щербак
(Київ, Україна)
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ
Завдання формування готовності майбутніх менеджерів туризму до інвестиційної діяльності
передбачає розв’язання питання щодо вибору методів навчання. Як стверджує Л. Вовк, методи навчання —
це упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання
навчально-виховних завдань [3].
Парадигма освіти, яка передбачала авторитарне, репродуктивне навчання відходить в минуле,
натомість прийшло розвивальне навчання, що стимулює пізнавальну активність та розвиток мислення,
формує творчу особистість [1, с. 114]. Розвиток здатності особистості орієнтуватися в нових умовах,
адаптуватися до нових вимог, зміна «школи пам’яті» на «школу мислення»— це те, на що спрямована
інноваційна освітня система [5, с. 249].
Потреба у продукуванні інновацій та їхньому активному використанні є потребою нового
«постіндустріального» («інформаційного») суспільства [6, с. 18]. Інноваційна освіта — це нова педагогіка,
нові освітні процеси, нові технології. Впровадження сучасних педагогічних технологій передбачає вивчення,
розробку і системне використання принципів організації навчального процесу на основі новітніх досягнень
педагогіки, психології, соціології, інформатики, теорії управління та менеджменту тощо. За даних обставин
педагогічною умовою забезпечення професійної підготовки спеціалістів туристичного менеджменту є
розробка та впровадження інноваційних засобів навчання, що підвищують ефективність навчального
процесу.
Як наголошував С. Батишев, основна мета пошуків нових методичних прийомів та шляхів організації
процесу навчання — це максимальне залучення самих учнів до самостійної роботи із набуття нових знань.
Найбільш ефективним методом набуття нових знань академік вважав проблемний метод навчання, коли
шляхом пошуків, власних висновків учні знаходять засоби вирішення поставлених перед ними
завдань [3, c. 36]. Дійсно, за таких методів навчання, коли знання подаються у готовому вигляді, а не
набуваються шляхом активних пошуків та зусиль думки, в учнів не завжди виникають глибокі пізнавальні
інтереси, що сприяють застосуванню цих знань на практиці.
Серед новітніх педагогічних технологій можна назвати технології модульного або модульнорейтингового, проблемного, розвивального, комп’ютерного, імітаційного, інтенсивного навчання тощо.
Кожна з цих технологій має свої особливості в методиці, організації та контролі навчання [5, с. 114]. Але
більшість із них використовують активні та інтерактивні методи навчання, зокрема: метод кейсів, тематичні
дискусії з відеомодулями, метод проектів.
Метод кейсів. В основу цього методу покладено концепцію розвитку розумових здібностей студентів.
Кейс-метод був розроблений англійськими науковцями М. Шейером, Ф. Едейем та К. Єйтсі вперше
застосований у 1910 р. під час викладання управлінських дисциплін у Гарвардській школі бізнесу. Сутність
цього методу полягає в аналізі певної ситуації, що включає самостійну роботу студентів, «мозковий штурм»
у межах малої групи, публічний виступ з презентацією, обґрунтування запропонованого рішення.
Питанням теоретико-методологічних основ дослідження кейс-методу та практичним аспектам його
застосування в навчальному процесі присвячено роботи українських та російських учених [4, с. 15]. Роботи
науковців підтверджують той факт, що метод кейсів розвиває здатність студентів до аналізу, вчить
співвідносити теорію та практику, самостійно приймати рішення, стимулює творче мислення, формує
навички публічного дискусійного спілкування.
Переваги кейс-методу:
- наближеність до життя в бізнесі;
- двоетапне обговорення (мікрогрупа і програма в цілому);
- співробітництво слухачів і формування навичок роботи в групі;
- співробітництво слухачів з викладачами;
- можливість перевірити пропозиції реальною практикою;
- розмаїття підходів;
- висока мотивація слухачів до навчання;
- формування навичок прийняття рішень.
Проблеми:
- високі витрати на підготовку кейсів;
- потреби у висококваліфікованих дослідниках нових кейсів;
- старіння кейсів;
- складна методика проведення занять і потреба тренінгу викладачів;
- спеціальні аудиторії (модернізована система дощок, технічні засоби та ін.);
- відсутність індивідуального підходу.
Зазначений метод допомагає розвинути у процесі підготовки студентів до проектування такі навички:
навички аналізу, що передбачають уміння класифікувати та виокремлювати корисну й несуттєву
інформацію; творчі навички, які передбачають можливість прийняття альтернативних і креативних,
нестандартних рішень; соціальні навички, що дозволяють оцінювати поведінку людини, розвивають уміння
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слухати співрозмовника, підтримувати дискусію та аргументувати власну точку зору; практичні навички, які
дозволяють використовувати отримані в процесі навчання знання на практиці.
Наступний метод — тематичні дискусії з відеомодулями. Цей метод являє собою дискусію,
побудовану на спільному перегляді актуальних відеороликів з питань туризму (тривалістю 5–10 хв.). Після
цього відбувається обговорення переглянутого матеріалу, у процесі якого студенти отримують можливість
висловлювати власну точку зору щодо змісту відеороликів, вислухати думку товаришів та викладача.
На нашу думку, використання цього методу є найбільш обґрунтованим під час розгляду питань
розроблення бізнес-проектів. Доцільним виявляється показ матеріалів провідних українських та зарубіжних
туроператорів щодо бізнес-планів та уміння представляти їх аудиторії. Показ рекламної інформації щодо
нового бізнес-плану також слугує прикладом для розробок студентами власних проектів
Наступний метод, використання якого виявилося доцільним під час підготовки фахівців сфери туризму
до інвестиційної діяльності, —метод проектів, описаний у роботах Д. Дьюі, Е. Коллінгса, В. Кільпатрика.
Теоретичні та практичні аспекти застосування цього методу в навчальному процесі представлені в працях
Е. Полат, Д. Чернілевського, Ю. Шапрана [3, с. 16] та багатьох інших. Однак для нас найбільш цінними саме
з погляду використання зазначеного методу в підготовці фахівців сфери туризму виявилися кандидатські
дисертації авторів І. Малахової «Використання методу проектів у допрофесійній підготовці школярів
профільних туристичних класів» та В. Малої «Метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей студентів
туристичних вузів» [3, с. 37].
У своєму дослідженні І. Малахова акцентує увагу на тому, що «метод проектів сприяє творчому
підходу до вивчення основних понять, функцій та методів професійної туристичної діяльності, створює
можливості сформувати практичні уміння та навички, дозволяє тим, хто навчається, задовольняти свої
індивідуальні пізнавальні й творчі запити та дослідницькі потреби» [3, c. 110]. Ми поділяємо думку В. Малої,
що «використання методу проектів у туристичній освіті сприятиме підвищенню технологічної грамотності
студентів, якщо стратегії проектування будуть поєднуватися з формуванням у студентів базових знань та
навичок» [3, c. 92].
Отже, метод проектів — це комплексний метод підготовки, що дозволяє студентам виявити
самостійність у плануванні, організації і контролі своєї навчально-пізнавальної діяльності, результатом якої
стає, якщо це теоретична проблема — конкретне її рішення, якщо практична — конкретний продукт, готовий
до використання (у нашому випадку — новий розроблений регіональний туристичний маршрут). Слід
зазначити, що використання цього методу вимагало від нас ретельної попередньої роботи: необхідно було
провести докладне структурування змістовної частини проекту, визначити поетапні результати проекту та
термін їхнього виконання.
Теми проектів студенти можуть обирати самостійно. Однак вони повинні відображати питання,
актуальні з точки зору практики, і потребувати залучення знань учнів із різних областей, а також творчого
креативного мислення, дослідницьких навичок. Обов’язковим елементом таких проектів стає розробка та
представлення презентації з використанням комп’ютерних технологій (наприклад, у редакторі Microsoft
PowerPoint).
Для оцінки проектних робіт студентів необхідно попередньо розробити відповідні критерії, які
відповідали б відображенню в представлених проектах знань туристичних ресурсів, технологічних умінь та
навичок. Зауважимо, що використання методу проектів дає можливість побудувати міжпредметні зв’язки при
вирішенні конкретного завдання та акцентувати навчальну діяльність на цікавих, для кожного студента
особисто, питаннях.
Результати наукових досліджень свідчать, що основною формою навчально-пізнавальної діяльності
щодо реалізації компетентністно-діяльнісного підходу у підготовці фахівця туризму є проведення
функціональних ділових ігор з розв’язанням комплексу проблемних ситуацій та завдань, проектною
розробкою відповідних професійних рекомендацій і програм щодо майбутньої функціональної
діяльності [2, с. 34].
Наступний метод, який може бути використаний у процесі підготовки майбутніх менеджерів туризму
до реалізації інвестиційних проектів, — метод ділових ігор. Продуктом таких ділових ігор є електронні
презентації як мультимедійний проект у вигляді слайд-фільмів. Презентації передбачають пошук
інформацій, її систематизацію та оформлення, розробку графічного та звукового матеріалу, публічний online захист та обговорення пропозицій. Така форма роботи не тільки цікава і захоплива для студентів, але й
має великий дидактичний ефект. Презентація може використовуватись не тільки для представлення певних
досягнень, результатів роботи групи, але й у якості звіту про виконання індивідуальних завдань студентів.
Досвід показує, що іноді групова робота концентрується на лідерах, якими є одна-дві особи в групі, інші
займають позицію пасивних спостерігачів. Тому слід ретельно продумувати зміст завдань, склад груп,
методику творчої роботи в групі та методику її оцінювання, комбінувати колективні форми роботи з
індивідуальними творчими завданнями.
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СЕКЦІЯ: ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Василь Остап’як
(Івано-Франківськ, Україна)
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО, ЯК ФЕНОМЕН МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стратегічне партнерство можна порівняти з формами взаємодії і диференціювати як цілісний і гнучкий
формат міжнародних відносин, що дозволяє запозичувати і використовувати елементи і механізми інших
форматів, наприклад військово–політичних союзів, двосторонніх контактів, планової робочої взаємодії. При
цьому міждержавні політико–правові, торгово–економічні, інформаційні, військові, дипломатичні,
організаційні, соціальні, гуманітарні контакти, а також договори і угоди спонукають політичних акторів до
розвитку стратегічного партнерства [1].
Узагальнення результатів досліджень щодо умов формування стратегічного партнерства сприяли
розробці його класифікації за учасниками взаємодії, сферою співробітництва акторів та фактичною
структурою взаємодії. Зокрема, за учасниками взаємодії виокремлюють партнерство на макрорівні, що
характеризується через двостороннє та багатостороннє співробітництво; на мезорівні, що реалізується
через транскордонне/міжрегіональне співробітництво; на мікрорівні, що розкривається через
співробітництво між підприємствами. За сферою співробітництва акторів виокремлюються політична,
економічна та безпекова сфери, а також соціально–культурна, торгівельна, інвестиційна, науково–дослідна
та екологічна підсфери. За фактичною структурою взаємодії розрізняють формальне та діюче стратегічне
партнерство. Зауважимо, що формальне стратегічне партнерство фактично не реалізується на практиці,
тобто країни підписали політичний договір або декларацію, де закріплені умови партнерства, але насправді
проводяться лише формальні зустрічі. Тоді як діюче стратегічне партнерство проявляється у поглибленні
взаємодії держав через закріплення тематичних положень іншими угодами [2].
Формування відносин стратегічного партнерства відбувається внаслідок прагнення акторів підвищити
рівень конкурентоздатності, посилити власний міжнародний вплив, збільшити обсяги зовнішньої торгівлі або
залучитись підтримкою впливових держав у міжнародних організаціях. Тому виокремлюють складові
ефективного стратегічного партнерства, що ґрунтується на балансі інтересів, надійності партнера, схожості
культур та виокремленні домінуючого партнера. У цьому контексті додамо, що зарубіжний дослідник
Дж. Кіплінг, аналізуючи умови розвитку стратегічних союзів, вважає взаємодію на принципі домінування
одного актора більш успішною, оскільки один партнер здатний мінімізувати ризики, пов’язані з координацією
діяльності. Тоді як союзи, в яких партнери мають однаковий вплив, навпаки можуть розбалансувати
внутрішню взаємодію. Хоча існує й протилежна думка, зокрема зарубіжна дослідниця Л. Блоджетт
стверджує, що стратегічне партнерство, засноване на рівному розподілі контролюючих функцій, може бути
ефективнішим, унеможливлюючи зловживання домінуючим станом [3; 4].
Продовженням дискусій щодо особливостей функціонування стратегічної взаємодії між політичними
акторами стало дослідження Г. Хаммела та К. Прахалада, в якому вони виокремили принципи такої
діяльності, зокрема, принцип прихованої конкуренції між сторонами–учасниками, принцип гармонізації на
основі отримання взаємної вигоди, а також принцип упорядкування та формалізації співпраці [5]. На нашу
думку, ефективність стратегічного партнерства залежить від можливостей дотримуватись засад
рівноправності акторів при прийнятті зовнішньополітичних, економічних і безпекових рішень, здійснювати
діяльність, спрямовану на отримання спільної вигоди, а також формувати довготривалі механізми
співробітництва.
Відзначимо, що держави докладають зусиль для вибудови стратегічного партнерства з іншими
акторами, керуючись політичними, економічними та безпековими критеріями. На думку вчених, країни
намагаються визначити частку стратегічного партнерства у взаємних або життєво важливих інтересах,
основою чого стає розробка довгострокового плану і дорожньої карти. Одним з важливих завдань у цьому
контексті виступає безпековий чинник, що дозволяє забезпечувати міжнародний статус сторін–учасниць.
Для цього актори створюють належні правові засади стратегічного партнерства, уточнюють контекст
співпраці і засоби реалізації визначених завдань. Ключовим чинником стратегічного партнерства також є
формування взаємного попиту на співпрацю у сферах, що мають стратегічне значення для обох учасників,
а також врахування інтересів іншої сторони з готовністю йти на поступки і підтримувати партнера,
балансуючи власними інтересами. Окремо дослідники наголошують на уникненні дискримінації, формуванні
спільних уявлень про цінності політичної системи партнера, а також підтримці політичними та громадськими
елітами стратегічного партнерства сторін–учасниць [5; 6].
Зарубіжний дослідник Л. Мау відзначає, що стратегічне партнерство має бути чітким, прозорим і
послідовним, особливо щодо визначення цілей та завдань, а стратегічна взаємодія – міцною і стабільною.
Тому стратегічне партнерство може бути застосоване в різних сферах та мотиваційно відрізнятись від цілей
відносин з іншими учасниками. Вчений також додає, що стратегічне партнерство існує не лише на
двосторонньому, але і міжнародному рівнях [6].
На думку експертів, внаслідок багатосторонності міжнародних відносинах, поряд з загальними типами
стратегічних партнерств, таких як стратегічне партнерство, всебічне стратегічне партнерство, виборче
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стратегічне партнерство, з’являється низка конкретних стратегічних партнерських відносин, які мають бути
проаналізовані та визначені. Зокрема, поглиблення глобалізаційних та міжнародно–інтеграційних процесів
сприяло тому, що держава може встановити стратегічне партнерство з іншими країнами на засадах
«спеціального стратегічного партнерства» для забезпечення особливих національних інтересів. Наприклад,
відносини РФ–Індія та РФ–В’єтнам визначено як стратегічні партнерства спеціального характеру. Додамо,
що політичні актори можуть у стратегічне партнерство включати військовий союз, підкреслюючи особливий
характер відносин, прикладом чого є створення НАТО або встановлення військових союзів між США і
Японією, США і Південною Кореєю [5; 6].
Політичний актор, незалежно від ступеню власного політичного, економічного, військового або
ресурсного потенціалу, відзначає зарубіжний дослідник Л. Мау, перебуває під впливом взаємозалежних
відносин з іншими країнами, а також не в змозі самостійно вирішувати глобальні проблеми або не брати
участь у тісній міжнародній кооперації. До того ж актори повинні швидко адаптуватись до нової міжнародної
ситуації через поєднання традиційних та інноваційних підходів для просування зовнішньополітичних
інтересів. Тому підписання угод про стратегічне партнерство, на думку дослідника, сприяє формуванню
нового світового порядку, який він називає «мультипартнерським» [6]. У цьому контексті додамо, що
стратегічне партнерство може мати конструктивний та деструктивний вплив на міжнародну взаємодію,
зокрема конструктивний вплив виявляється у сприянні розвитку держави, регіону та світу в цілому, тоді як
проявом деструктивного впливу вважається використання декількома політичними акторами свого
міжнародного статусу для формування залежних від них партнерів для просування власних геостратегічних
переваг.
Вітчизняні науковці Національного інституту стратегічних досліджень вважають, що стратегічне
партнерство є типом міждержавних відносин, побудованих «…як послідовна система взаємодії держав у
напрямі реалізації спільних стратегічних завдань, інтересів та цілей» [7]. Вони також відрізняють союзницькі
відносини та стратегічне партнерство, яке не передбачає визначеної системи політичних, економічних,
гуманітарних та безпекових зобов’язань. Додамо, що у широкому контексті стратегічне партнерство є
«…системою взаємодії двох або більше держав, що ґрунтується на визнанні спільних цінностей, високому
рівні співробітництва, обопільній зовнішньополітичній підтримці, на рівні міжнародних організацій,
узгодженні позицій у кризових ситуаціях та при вирішенні міжнародних конфліктів» [7]. Тоді як у вузькому
контексті, з позиції вітчизняних науковців, стратегічне партнерство ґрунтується на прагматичних засадах
щодо реалізації міждержавних проектів у політичній, економічній, транспортній та безпековій сферах [7].
Наповнення стратегічного партнерства конкретним змістом, на думку Б. Парахонського та
Г. Яворської, відбувається залежно від специфіки цілей та завдань, що вирішуються. Зокрема, вони
стверджують, що для відносин стратегічного партнерства необхідне визначення напрямів взаємодії та
засобів реалізації спільних цілей, представлення концепції відносин та нейтралізація чинників, що
перешкоджають цьому. Формалізація відносин стратегічного партнерства відбувається у відповідних угодах
і домовленостях, а практичне втілення проявляється через наявність інституційних основ у вигляді постійно
діючих або консультативних механізмів. Окремо науковці звертають увагу, що відсутність формалізованого
належним чином механізму функціонування стратегічного партнерства створює ситуацію невизначеності
процесу його імплементації, що не дозволяє виконувати головну мету такої взаємодії – підвищувати власну
роль та вплив у міжнародному контексті [7].
Зауважимо, що І. Жовква визначив таку систему критеріїв віднесення міждержавних відносин до
стратегічного партнерства, як «наявність двох і більше стратегічних сфер співробітництва та поступальність
такої співпраці; однакове розуміння сторонами сутності партнерських відносин; наявність попередньої
практики координації зовнішньополітичних дій акторів у міжнародному просторі; наявність чітких механізмів
реалізації та координації стратегічних інтересів; закріплення змісту і механізмів стратегічного партнерства в
окремих міждержавних угодах» [8].
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
О.М. Перунова, Валід Амеснау
(Харків, Україна, Марокко)
ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
Людське суспільство має давню історію. Держава існувала не завжди. В процесі тривалого, але
невпинного розвитку первісного суспільства поступово створювалися передумови для його якісного
перетворення. Серед причин виникнення держави, як форми суспільства можна зазначити: удосконалення
знарядь праці людини, підвищення продуктивності праці, культури, моральності, різноманітні та суперечливі
інтереси членів суспільства.
Сьогодні в юридичній науці існують різні теорії походження держави. До основних з них відносять:
Теологічна (божественна, релігійна)теорія. Автором цієї теорії вважається Фома Аквінський, який
пояснює походження держави божественною волею, спираючись на Бога і Біблію, він обґрунтовує її вічність
і непорушність. Відповідно до цієї теорії, походження держави розглядається, як результат акта
Божественної сили. Ним підкреслювалась думка про те, що будь-яке посягання на державу приречене на
поразку, оскільки владу вкладено в руки правителя Богом, і вона покликана захищати благо всіх.
Патріархальна теорія. Авторами цієї теорії вважаються Арістотель, Р. Фільмер, М. Драгоманов, які
пов’язували виникнення держави з історичним процесом росту сім’ї, об’єднанням родів у племена, племен
у державу. Державна влада є продовженням батьківської (патріархальної) влади, яку здійснює у державі
монарх.
Договірна теорія. Представниками цієї теорії є Г. Грацій, Б. Спіноза, Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббс, Д. Локк,
Д. Дідро, О. Радищев, вони вважали, що держава – є результатом згоди, договору між правителями і
населенням певної території з метою забезпечення порядку і організації суспільного життя.
Теорія насильства (завоювання). ЇЇ представники Л. Гумплович, К. Каутський, Е. Дюрінг та ін.., які
вважали, що держава виникла як результат насильства, завоювання одних племен іншими, поневолення
одного народу іншим.
Органічна теорія. ЇЇ обґрунтував Г. Спенсер, який проводив аналогію між державою та біологічним
організмом. Держава, подібно до біологічного організму, згідно цієї теорії, народжується, розмножується,
старіє та гине. До того ж, держава має політичне тіло – голову, тулуб, руки, ноги, що виконують відповідні
функції.
Психологічна теорія. Цю теорію обґрунтували Л. Петражицький, Г. Тард, які пояснювали
походження держави завдяки людської психіки, необхідністю одних владарювати, а інших – підкорятися,
усвідомленням залежності від видатної особистості. Народ є інертною масою і не здатний до прийняття
рішень, а тому потребує постійного керівництва.
Технократична теорія. Засновником цієї теорії вважається Л. Михайловський, який вважав державу
результатом розвитку науки і необхідністю регулювання відносин між людьми і технікою.
Космічна теорія. Це зовсім нова теорія, яка засновується на тому, що державні інститути занесені з
космосу і створені за допомогою позаземних істот.
Сакральна теорія. Її описував Дж. Фрезер, який зазначав, що держава виникла внаслідок віри в
божественну силу носіїв влади – вождів, царів, князів.
Соціально-економічна (класова) теорія. Представниками її були К. Маркс та Ф. Енгельс, які
вважали, що держава виникла насамперед з економічних причин (поділи праці, поява приватної власності,
розпад суспільства на класи з протилежними економічними інтересами). Як об’єктивний результат цих
процесів виникає держава, яка спеціальними засобами примусу й управління стримує протистояння цих
класів, забезпечуючи переважно інтереси економічно панівного класу. Таким чином, відбувається
розмежування суспільства на класи, між якими виникають різноманітні суперечності, які з часом стають
непримиренними. Де основна задача держави врегулювати ці суперечки і прийти до стабільності
суспільства.
Таким чином, слід зазначити, що підходи вивчення виникнення держави, як основного інститути
політичної системи суспільства безперечно у різних державах була різною, але всі ці теорії мають право на
життя та вивчення, оскілки деякі з них чітко вказують на свою історичну присутність та значимість для
мирового суспільства в цілому та виникнення самої держави.
Держава – це суверенна, політико – територіальна організація публічної влади певної групи
населення, яка має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за допомогою права робити свої
веління загальнообов’язковими.
Держава є організацією політичної влади, що існує на певній соціальній базі, виступає як офіційний
представник усього суспільства і забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї політики.
Основними ознаками держави є:
1) суверенітет – верховенство, самостійність, повнота, єдність та неподільність влади у державі у
межах її території, а також незалежність і рівноправність країни в зовнішніх відносинах;
2) територія – частина планети, на яку поширюється суверенітет держави. Є матеріальною базою
держави і основою визнання її суб’єктом міжнародного права;
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3) апарат держави – система органів та установ, які здійснюють функції державної влади (управління,
контроль та регулювання);
4) власні правові норми – загальнообов’язкові правила поведінки, що розроблені і прийняті державою
і нею ж охороняються;
5) населення – усі люди, які перебувають у межах країни;
6) державна мова – нею визнається мова нації, котра складає більшість населення країни;
7) система податків – платежі обов’язкового характеру, що встановлюються для утримання
державного апарату, виконання загально соціальних функцій держави у сфері освіти, охорони здоров’я,
соціального забезпечення тощо.
Основні функції держави – це основні напрямки її діяльності, що відображають суть і соціальне
призначення державного управління суспільством.
Види функцій держави:
1) за соціальним значенням діяльності держави:
- основні (оборона, підтримання зовнішніх відносин, охорона правопорядку, інформаційна, екологічна
та ін..);
- неосновні (управління персоналом, матеріально-технічне забезпечення та управління майном,
правосуддя, контроль за видатками бюджету, бухгалтерський облік тощо);
2) залежно від територіальної спрямованості:
- внутрішні (економічна, культурно-виховна, охорона і захист усіх форм власності, соціальне
обслуговування населення, екологічна, охорона правопорядку, громадянських прав та прав і свобод
людини);
- зовнішні (організація співробітництва з іншими країнами та зарубіжними організаціями, захист
державного суверенітету, підтримка миру в регіоні, мирне співіснування з іншими державами світу);
3) за часом здійснення:
- постійні (здійснюються на всіх етапах розвитку держави);
- тимчасові (здійснюються лише на певних етапах її розвитку, наприклад, захист від агресії, створення
власної банківської системи та ін..).
4) за сферами суспільного життя:
- гуманітарні (забезпечення належних умов життя для кожної людини);
- економічні (розвиток господарства країни);
- політичні (забезпечення умов для формування і здійснення державної влади на засадах демократії)
тощо.
Як і будь-яка соціальна структура, держава має визначену структуру і внутрішню організацію. Вона
відображається поняттям «форма держави». Форма держави об’єднує три компоненти: форму державного
правління, форму державного устрою та державний режим.
Форма держави – це визначений спосіб організації і здійснення державної влади, що
характеризується визначеною структурою, територіальною організацією і методами здійснення державної
влади.
Форма правління – організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх
взаємодії з населенням.
Існують дві основні форми державного правління – монархічна й республіканська.
Монархія – форма правління, за якої верховна влада формально (повністю або частково)
зосереджена в руках однієї особи – глави держави – спадкоємного монарха. Монархії поділяють
на:абсолютні, конституційні та теократичні.
Абсолютна монархія – форма правління, за якою керівник держави (монарх) – головне джерело
законодавчої і виконавчої влади (здійснюється залежним від нього апаратом). Він встановлює податки і
розпоряджується державними фінансами.
Конституційна монархія – форма правління, за якої влада монарха обмежена
конституцією,законодавчі функції передані парламенту, виконавчі – уряду. Тут монарх є верховним носієм
виконавчої влади, головою судової системи, формально призначає уряд, змінює міністрів, має право
розпоряджатися військовими і політичними силами, видавати накази, розпускати парламент тощо. Однак
фактично ці повноваження, як правило, належать уряду.
Дуалістична монархія – форма правління, за якої повноваження монарха обмежені у сфері
законодавства (пріоритет належить парламентові). Монарх (голова держави) формує уряд, яким керує
особисто або через призначеного прем’єр – міністра.
Парламентська монархія – монарх за цієї форми не має конституційних повноважень щодо
вирішення важливих державних справ, є символічною фігурою, носієм традицій країни.
Теократична монархія – форма держави, в якій політична і духовна влада зосереджена в руках
церкви (Ватикан, Катар, Бахрейн).
Республіка – форма державного правління, за якої вища влада належить виборним представницьким
органам, а глава держави обирається населенням або представницьким органом.
Залежно від відповідальності уряду – перед президентом або парламентом – розрізняють три
форми республіканського правління: президентську, парламентську і напівпрезидентську.
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Президентська форма правління. За цієї форми главою держави і уряду є президент, який
обирається всенародним голосуванням. Уряд призначається президентом, підзвітний йому і не
відповідальний перед парламентом. Парламент володіє усією повнотою законодавчої влади, незалежний
від президента, який не правомочний розпускати парламент, однак має право «вето» - не погодитися з
ухваленням парламентом певного закону.
Парламентська форма правління. За цієї форми главою держави є президент, але повнота
виконавчої влади належить уряду. Глава уряду (прем’єр - міністр) – фактично перша особа в державі. Свої
повноваження, крім суто представницьких, президент здійснює зі згоди уряду. Акти президента набувають
чинності після підписання прем’єр – міністром чи одним із відповідних міністрів. Президента обирають, як
правило, парламентським шляхом. Президент призначає уряд не на свій розсуд, а з представників партій чи
коаліцій партій, що мають більшість місць у парламенті.
Напівпрезидентська (змішана) форма республіканського правління. Вона поєднує в собі ознаки
президентської та парламентської республік. Президент – глава держави. Він пропонує склад уряду і
кандидатуру прем’єр – міністра, які підлягають обов’язковому затвердженню парламентом. Формально уряд
очолює прем’єр – міністр, однак президент володіє правом спрямувати діяльність уряду. Уряд
відповідальний перед парламентом, проте можливості парламентського контролю за діяльністю уряду
обмежені. Президент, якого обирають на основі загальних виборів, має право розпуску парламенту.
Таким чином, держава є публічно-владною формою організації громадянського суспільства, дуже
складним механізмом з історично розвиненим минулим та сучасним майбутнім.
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ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ
У додержавний період у Римі не було спеціального органу для захисту порушених прав, як у даний
час – державного суду. У ті часи захист порушених прав та інтересів здійснювався різними способами. У
першу чергу, для вирішення конфліктів вдавалися до правил поведінки суб’єктів, які були відображені в
звичаях. «Правосуддя» на основі звичаїв здійснювали понтифіки. Найважчим покаранням було виключення
з роду.
Звичаї змінилися самоуправством, або поєдинком, за допомогою якого особа захищала свої права,
покладаючись виключно на власні сили. Правим визнавався той, хто перемагав, оскільки вважалося, що
боги дали йому сили для того, щоб перемогти в боротьбі за справедливість.
Таким чином, самоуправство – це самовільний напад із метою встановлення такого стану речей,
який би дійсно відповідав наявному або уявному праву особи, що зробила напад.
Після становлення римської держави виникло прагнення уникнути самоуправства та навіть помсти як
способів захисту права та майнових інтересів особи. Приватна саморозправа починає поступово
обмежуватися і як альтернатива з боку держави, що поступово зміцнює своє становище, з часом
встановлюється система викупів спочатку добровільних, пізніше обов’язкових. «Якщо хто рукою або
палицею переламає кістку вільній людині, хай заплатить штраф в 300 асів, якщо раба – 150 асів», «якщо
нанесе образу, хай штраф буде 25 асів» (Закони XII таблиць, таблиця VIII).
Потрібно зазначити, що спочатку втручання держави, у першу чергу царів, здійснювалося лише тоді,
коли сторони, між якими виник спір, самі визнавали їх як обраних суддів і просили розглянути спір і
визначити, яким повинно бути відшкодування. Пізніше царі стали виконувати роль суддів у будь-якому спорі,
що виникав у римській державі. Вони ж піклувалися і про виконання винесеного рішення.
Захист прав та інтересів набуває державного значення. Як наслідок – саморозправа припиняється, а
спори незалежно від їх характеру переходять до розгляду державного суду. Проте деякі елементи приватної
саморозправи, окремі її прояви все ще продовжують зберігатися навіть у розвиненому римському праві.
Наприклад, у епоху Юстиніана в Дигестах було зафіксовано правило: насильство дозволяється відображати
силою (D. 43.16.1.27), тобто будь-яку спробу порушити приватне право або майнові інтереси дозволялося
попереджати застосуванням сили. Разом із тим, застосовувати силу для відновлення порушеного права вже
не дозволялося. Це розглядалося як самоуправство, яке вже передбачало настання невигідних наслідків
для того, хто заподіяв насильство. Наприклад, кредитор, що захопив самоуправно майно боржника для
задоволення своїх вимог, зобов’язаний був майно повернути. При цьому він втрачав право вимоги
(D. 4.2.13). Власник, що втратив володіння своєю річчю, і який потім самоправно відняв цю річ у фактичного
власника, був зобов’язаний повернути річ фактичному власникові, втрачаючи при цьому право власності на
цю річ (D. 8.4.7).
Таким чином, функція здійснення захисту прав та інтересів повністю переходить до державного суду.
Точної дати виникнення державного суду джерела не містять.
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Римські юристи не знали спеціальної юридичної науки – цивільного процесу. Норми процесуального
характеру з’явилися в римському праві в тісному зв’язку з нормами матеріального характеру (тобто такими,
які привласнюють суб’єктам одиничні права). У роботах Гая та Юстиніана положення цивільного
матеріального права і процесу зливаються воєдино.
За уявленнями римлян суб’єктивне право виникає не виходячи з його матеріального змісту, а витікає
із змісту «позовів», які захищають право від можливих порушень. Римлянин не міг сказати: «У мене є право»
(і внаслідок цього – є позов для того, щоб його захистити), а просто говорив: «У мене є позов».
Наприклад, згідно з цивільним правом суб’єктивні права могли набуватися тільки римлянами та лише
при суворому дотриманні встановленого порядку їх набуття. Якщо річ набував не римлянин, а чужоземець,
або хоч і римлянин, але не відповідно до обов’язкової для її придбання процедури, то квіритським власником
речі все одно продовжував залишатися відчужувач. У розпорядженні ж набувача не було засобів захисту ні
проти відчужувача, ні проти третіх осіб. Він міг фактично володіти та користуватися річчю, але у разі
порушення цього фактичного стану не мав можливості відновити його шляхом пред’явлення позову. А якщо
немає позову - немає і права. Якщо є позов, значить, було і право.
Таким чином, своєрідність підходу, що склався в Стародавньому Римі, до співвідношення суб’єктивних
прав і позовів полягала в тому, що не суб’єктивне право в його порушеному стані визнавалося здатним
породити право на позов, а, навпаки, у самому праві на позов тільки і могло знайти своє втілення суб’єктивне
право. З цієї причини в римському праві разом із особами та речами (правом власності, а також правами на
чужі речі) особливо виділяються позови, що поєднують у собі захист права з самим його набуттям.
Суд починав свою діяльність, виходячи з ініціативи самого суб’єкта, що опинився у становищі того, хто
зазнав збитку. Ця особа зверталася до суду за допомогою позову (actio). І хоча класичні юристи не виробили
єдиного і абстрактного поняття позову і знали стільки різних позовів, скільки було відповідних юридичних
ситуацій, – кожен із своєю назвою і властивими йому особливостями, все ж таки можна виділити деякі
загальні характеристики цивільного процесу.
У будь-якому судовому спорі є дві «сторони», що протистоять одна одній: та, яка домагається захисту
свого порушеного права («позивач»), і та, яку викликають до суду («відповідач»). На позивача покладався
тягар доведення свого права.
Спочатку сторони повинні були особисто виступати в суді та здійснювати відповідну процесуальну
діяльність. Допускалися лише декілька виключень на той випадок, коли особиста участь була неможлива.
Наприклад, опікун діяв за свого підопічного; будь-який громадянин міг виступати замість обкраденої людини,
відсутньої з таких підстав, як: знаходження на військовій службі, відлучення у державних справах тощо.
Згодом допускалося «процесуальне представництво».
Легісакційний процес («legis actiones» – позови згідно із законом) відрізнявся від інших видів певною
урочистістю. При цьому кожний спір повинен був підпадати під один із п’яти наперед встановлених у законі
позовів (legis actiones). Ці позови супроводжувалися символічним і ускладненим обрядом, що складався із
жестів і слів, які носили священний характер. Сторони повинні були із скрупульозною точністю кожного разу
виконувати і вимовляти їх, оскільки при недотриманні цього обряду спір був би програний.
Легісакційний процес (legis actio – позови згідно із законом) є найстародавнішим видом цивільного
процесу, який відрізнявся строгим формалізмом і складною ритуальністю. Пред’явлення позову не
допускалося, якщо він не був передбачений законом. Самі ж позови (legis actio) супроводжувалися
ритуальними формулами і жестами, щонайменший відступ від яких відразу приводив до програшу справи.
Стадія injure мала на меті встановити суто правову сторону справи – наявність позову (legis actio) і
дотримання пов’язаної з ним складної процедури:
1. Для проведення легісакційного процесу сторони повинні були з’явитися на римський форум у
встановлені дні. Було затверджено 40 днів у році, коли можна було порушувати і вести процес. Усі
процесуальні дії допускалися зі сходу до заходу сонця.
2. Для початку провадження injure було необхідно, щоб обидві сторони з’явилися перед магістратом,
який володів відповідною юрисдикцією (jurisdictio від слів jus dicere – «говорити право», тобто застосовувати
правові норми). Цими повноваженнями спочатку був наділений консул, потім претор (peregrinus для спорів
із чужоземцями і urbanus для спорів між римлянами), а при виникненні спорів, пов’язаних із ринком, –
курульний едил.
За законами XII таблиць від обов’язкової присутності в суді звільнялися хворі й особи похилого віку,
якщо вони не були забезпечені транспортом, а також особи, які надали позивачеві гаранта (vindex). Останній
гарантував, що у встановлений час зобов’язання по відношенню до позивача буде виконано.
3. Позивач і відповідач, з’явившись перед магістратом, повинні були вимовити ритуальні формули та
здійснити символічні дії, передбачені саме для даної legis actio. При цьому магістрат слідкував за законністю
дій сторін.
Завершувалася ця стадія засвідченням позову, тобто урочистим викликом свідків, які згодом, на другій
стадії судової процедури, повинні засвідчити те, що тут відбулося, та направленням спору судді для
винесення рішення по суті справи.
Після закінчення першої стадії сторони мали два дні на підготовку до другої стадії процесу inindicia (у
суді) або apud iudicem (перед суддею), який також проводився в публічних місцях в усі дні, окрім днів
публічних свят.

106

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

Метою другої стадії, на відміну від стадії injure, був розгляд справи по суті (перевірити фактичну
сторону справи). Встановлювалася достовірність фактів, наведених сторонами, представлялися і
досліджувалися докази. Основне провадження по справі велося перед суддею, у ролі якого виступав
приватний громадянин або колегія приватних громадян, відібраних сторонами за допомогою магістрату.
Завершувався процес винесенням рішення, яке і вирішувало спір, що виник між сторонами. Рішення було
остаточним і оскарженню не підлягало.
Легісакції (leges actio) були формалізованими і строгими позовами, встановленими в законі.
Було п’ять видів позовів, три з яких були деклараторними, вони мали на меті встановити існує чи не
існує будь-яке право та два – виконавчими, які були спрямовані на примусове задоволення вимог позивача,
обґрунтованість яких була вже безперечна або встановлена за допомогою попередніх позовів або відносно
особи чи майна боржника, що не виконував зобов’язання.
Перший вид деклараторних позовів – legis actio per sacramentum (за допомогою присяги). Відповідно
до цього позову обидві сторони за допомогою урочистих і визначених слів підтверджували приналежність їм
однієї речі (legis actio sacramento in rem) або одна сторона стверджувала, а інша заперечувала наявність
між ними зобов’язальних відносин (legis actio sacramento in personam). Для того щоб вирішити цю суперечку,
сторони зобов’язували одна одну узяти на себе урочисту клятву (sacramentum), зобов’язуючись сплатити, у
разі програшу, певну грошову суму, розмір якої визначався вартістю позову. Коли йшлося про позов inrem,
на першій стадії (injure) повинні були бути присутніми оспорювана річ або її символ, до яких ті, що
сперечаються торкалися паличками (vindicta), що символізували спис (знак законного панування). Потім
магістрат велів сторонам випустити річ із рук і тимчасово вручав її одній із сторін, якщо тільки вона за
посередництва поручителів брала на себе зобов’язання повернути її у разі програшу справи разом із
плодами, які будуть нею отримані за цей час. На другій стадії процесу вже суддя повинен був присудити,
«чия клятва справедлива, а чия несправедлива», тобто встановити, яка із сторін дала обманливу клятву. Із
тим, щоб визначитися стосовно клятви, він повинен був у межах наявної форми вирішити питання щодо
права, що оспорювалося.
Другий вид деклараторних позовів – legis actio per judicis postulationem (за допомогою прохання про
призначення судді або арбітра). Цей вид позовів відносився до спорів щодо зобов’язань, які виникали iз
stipulatio (одного iз видів вербальних, тобто усних договорів) і до деяких спорів про розподіл майна. Щоразу,
як відповідач заперечував борг, позивач звертався iз вимогою до магістрату, щоб той призначив суддю (у
разі stipulatio) або арбітра (у разі поділу майна). Позов цей був гнучкішим, ніж legis actio sacramento, оскільки
суддя призначався відразу на вимогу позивача і не бралася застава у вигляді грошової суми.
Третій вид деклараторних позовів – legis actio per condictionem (за допомогою витребування). Даний
позов був введений для зобов’язань, об’єктом яких була певна сума грошей, а пізніше певна річ. Щоразу,
коли відповідач заперечував борг, позивач призначав йому через тридцять днів зустріч у магістраті, щоб
перейти до призначення судді.
До виконавчих позовів відносилися legis actio per manus injectio nem і legis actio per pignoris capionem.
Legis actio per manus iniectionem (за допомогою накладення руки). Якщо після закінчення тридцяти
днів з моменту винесення рішення боржник не погашав борг, позивач, що виграв спір, міг знову «притягнути»
його injure. Тут за допомогою виголошення священних слів позивач заявляв про підставу нового позову. При
цьому сам боржник оспорювати борг не мав права. Якщо не зважаючи на це, боржник не платив борг і за
нього не просив поручитель (vindex), магістрат віддавав такого боржника на самосуд кредитора. Кредитор
мав право помістити його у свою домашню в’язницю та тримати там протягом 60 днів, забезпечуючи
харчами. Упродовж терміну ув’язнення позивач повинен був привести його в три наступних один за одним
базарних дні, щоб заявити про існування боргу та про його розмір. Якщо ніхто не пропонував виконати
зобов’язання замість боржника, кредитор міг відповідно до стародавнього права продати свого боржника за
межі Риму як раба або навіть убити його.
Legis actio per pignoris capionem (шляхом захоплення застави). Цей позов полягав у самовільному
заволодінні позивачем річчю боржника з виголошенням при цьому певних урочистих слів. Особливістю
даного позову було те, що, по-перше, він здійснювався без магістрату і, по-друге, допускався відносно боргів,
пов’язаних із культовими цілями (наприклад, при стягненні плати за тварину, яка була продана для
жертвопринесення), із стягуванням податків, із сумами, що належали солдатам для платні, на придбання
коней або фуражу.
Література:
1. Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. С.А. Муромцев. М.: Статут, 2003.

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

107

О.М. Перунова, Ель Маді Хамза
(Харків, Україна, Марокко)
ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Вираз «джерело права» може розглядатися в різних значеннях: 1) як джерело пізнання права, під яким
розуміють будь-які художні, літературні, археологічні та інші пам’ятки, з яких можна отримати інформацію
про норми права; 2) як джерело змісту правових норм, під яким розуміють матеріальні умови життя того чи
іншого суспільства; 3) як спосіб або форма утворення (виникнення) норм права, під яким розуміють форми
правотворення, що вказують на те, якими шляхами виникає, утворюється та чи інша норма права.
У даному випадку джерело римського приватного права розглядається в третьому значенні, тобто як
форма утворення норм римського приватного права.
У римському праві впродовж його історії джерелами правотворення були: 1) звичаї (у царський
період); 2) закон (у республіканський період – це ухвали народних зборів); 3) сенатусконсульти (у період
принципату); 4) конституції імператорів (у період абсолютної монархії); 5) едикти магістратів; 6) відповіді
юристів.
Звичай (mores maiorum) – це правило поведінки, яке склалося внаслідок багаторазового застосування
(дотримання) його на практиці, і якому підкорялися всі члени роду. Спочатку, коли Рим як держава був
невеликою общиною, римське приватне право було повністю представлене звичаями. Через тривале
дотримання правил поведінки, що склалися, вони набули загальнообов’язкового характеру і до осіб, що їх
порушили, могли бути застосовані заходи примусового характеру, аж до вигнання з роду.
Закон (lex, legеs) – це те, що народ повелів і постановив. Першим писаним законом був кодекс,
відомий під назвою Закони XII таблиць (450 р. до н.е.). Цей закон з’явився як результат затятої боротьби
плебеїв із патриціями і був не що інше, як кодифікований запис римських звичаїв. Закони XII таблиць поклали
початок існуванню цивільного права (jus civile).
До законів, які містили норми приватного права, можна віднести: закон Канулія (445 р. до н.е.), що
відмінив заборону на шлюб між патриціями та плебеями; закон Генуція (342 р. до н.е.), що заборонив будьяку позику під відсотки; закон Аквілія (286 р. до н.е.), що встановив відповідальність за заподіяння шкоди
тощо.
Сенатусконсульти (senatus consulta) – це ухвали сенату, які мали спочатку рекомендаційний
длямагістрату характер, проте поступово набули характеру джерела римського права. У загальних
положеннях вони мали той же характер, що й закон. Проте у міру ослаблення впливу сенату та зміцнення
імператорської влади сенатусконсультами стали лише оформляти пропозиції принцепса, які той вносив до
сенату усно або письмово.
У сенатусконсультах містилися найбільш важливі нововведення у галузі сімейного та спадкового
права. Як приклад, можна назвати сенатусконсульт Акциліанума, який заборонив заповідальні відкази
прикрас (статуй, ваз тощо); сенатусконсульт Аміліана, який встановив, що впродовж п’яти років можна
пред’явити позов особі, яка,всупереч забороні, розкрила заповіт убитого.
Конституції імператорів (від constitutio – встановлюю, повеліваю) – це ухвали принцепсів, що мали
силу закону. З поступовим визнанням пануючого положення принцепса (princeps) над всіма іншими людьми,
правотворча діяльність повністю зосередилася в руках імператора, як єдиного і необмеженого законодавця.
До найбільш відомих конституцій можна віднести, наприклад, конституції Каракалли, які поширили римське
громадянство на все вільне населення Римської імперії; Юлія Августа, якими надавалася свобода рабам,
що повідомили про правопорушення своїх господарів, і встановлювали штраф за переміщення межових
стовпів.
У період принципата конституції імператорів ділилися на чотири види:
– едикти (edicta) – розпорядження імператора загальнообов’язкові для всього населення Римської
імперії;
– декрети (decreta) – рішення імператорів у конкретних судових справах;
– рескрипти (rescripta) – письмові відповіді на запити, які надходили імператорові з різних питань;
– мандати(mandata) – інструкції чиновникам у адміністративних і судових справах.
У період домінату мандати виходять з практики правотворчої діяльності імператорів, декрети і
рескрипти мають силу лише щодо конкретних справ, у зв’язку з якими вони винесені, а основною формою
імператорської правотворчості залишається едикт. У період абсолютної монархії імператорські конституції
стали іменуватися законами – leges.
Едикти магістратів (edictum – публічне оголошення) – це ухвали та розпорядження тих посадовців,
які мали право їх видавати. По суті едикти магістратів були своєрідною програмою їх діяльності, якій вони
зобов’язувалися слідувати під час своєї служби.
Термін «едикт» походить від слова dico (говорю) і відповідно до цього спочатку позначав усне
оголошення магістрату і, впершу чергу, міського або перегринского претора, з того чи іншого питання. З
часом едикт набуває спеціального значення своєрідної програми діяльності преторів, що була обов’язковою
при здійсненні ними правосуддя. Іншими словами, при вступі на посаду претор оголошував (уже в письмовій
формі), які саме правила лежатимуть в основі його діяльності, в яких випадках він надаватиме позова, в
яких ні тощо. Нерідко едикт називали «законом на рік».
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Відповіді юристів (responsa prudenti) – це були думки та судження тих юристів, яким було
«дозволено установлювати і творити право».
До періоду принципату, що відрізняється найвищим розвитком юриспруденції, вислови юристів та їх
відповіді з різних правових питань носили суто консультативний характер і, не маючи обов’язкової сили для
суду, оцінювалися ним відповідно до ступеня обґрунтованості цих висловів і авторитету особи, якій вони
належали. За часів правління Августа виділилася група привілейованих юристів, яким владою принцепса
було дозволено давати відповіді (responsa) з питань застосування права, які трактувалися суддею як
загальнообов’язкове правило поведінки, тобто мали обов’язкову силу, причому незалежно від
аргументованості таких відповідей.
Відповіді юристів (responsa), що володіли правом jusrespondenti, тобто правом давати обов’язкові
висновки, набули значення офіційних джерел права, причому співпадаючі думки привілейованих юристів,
що висловлювалися з конкретного питання, мали для судді силу закону, а у випадках розбіжності в думках,
суддя повинен був сам визначити, яку думку він прийме до уваги.
Урезультаті тлумачення чинних норм юристами було розроблено багато інститутів римського
приватного права, наприклад, інститут емансипації (звільнення) дітей від батьківської влади, спадкування
за законом тощо.
Наявність значної кількості правових норм, які створювалися різними способами, час від часу
підводили римських юристів і правителів Риму до питання про кодифікацію римського права.
Римські кодифікації до Юстиніана. Умовно, найбільш ранньою кодифікацією римського права
можна вважати Закони XII таблиць. Потім юристом Юліаном при імператорові Адріані було проведено
кодифікацію едиктів міських і перегринських преторів (II ст. н.е.). У кінці III – на початку IV ст. н.е. були
проведені приватні кодифікації імператорських конституцій. Найбільш відомими є кодифікації Грегоріана
(Codex Gregorianus) і Гермогеніана (Codex Hermogenianus), що об’єднали імператорські конституції,
починаючи з Адріана (II ст. н.е.) до Костянтина (початок IV ст. н.е.).
Першим офіційним кодифікованим актом став кодекс Феодосія II (Codex Theodosianus – 438 р. н.е.),
в якому були зібрані та систематизовані імператорські конституції, починаючи з Костянтина. Чотири книги
названого кодексу було безпосередньо присвячено приватному праву (питанням землеволодіння тощо).
Кодифікація Юстиніана. Імператор Юстиніан (527-565 р.р.), за одними джерелами, останній
римський імператор, за іншими, – перший візантійський правитель, останній, хто зумів об’єднати великі
частини Східної і колишньої Західної римської імперії. Він розумів, що держава ґрунтується не тільки на силі
зброї, але і на праві, яке відрізнялося тоді своєю неврегульованістю, і вважав одним із способів збереження
рабовласницького ладу і удосконалення законодавства, його кодифікацію. Шляхом усунення відмінностей
між стародавнім правом, що міститься в працях класичних юристів і новим правом, що виникає із конституцій
римських імператорів, Юстиніан прагнув створити єдину правову систему і з її допомогою повернути
стабільність римської держави. Для досягнення цієї мети він вирішив провести кодифікацію всіх джерел
римського права і весь матеріал привести у відповідність із потребами епохи, усунувши при цьому
суперечності та відкинувши усе застаріле.
1. Для здійснення кодифікації Юстиніан призначив 13 лютого 528 р. комісію з 10 чоловік під
керівництвом Трібоніана, перед якою було поставлено завдання розташувати імператорські конституції в
хронологічному порядку і за тематикою. 7 квітня 529 р. комісія видає збірку імператорських конституцій під
назвою Novus codex Iustinianus (Кодекс).Після вступу в силу Кодекс набув значення законодавчого акту, що
виключав можливість будь-яких посилань на раніше опубліковані кодекси.
2. Для кодифікації юридичної літератури 15 грудня 530 р. була створена спеціальна комісія із 17
чоловік також під керівництвом Трібоніана, яка повинна була переглянути всі твори видатних юристів,
усунути в них розбіжності і повторення. При цьому комісія могла на свій розсуд переробляти (змінювати,
виключати, робити доповнення) тексти першоджерел, замінюючи застарілі поняття на нові. Всі ці види змін
отримали назву інтерполяцій (interpolationes).
У ході трирічної роботи комісія переглянула більше 2000 книг і створила монументальну працю під
назвою Digesta (Дигести – лат.) або Pandectae (Пандекти – грецькою). Дигести були поділені на 50 книг, в
яких були перероблені норми публічного і приватного права. Книги поділялися на титули, титули на частини
(фрагменти). Всього у Дигестах були витяги з творів 39 юристів, із яких 34 належали епосі класичної
юриспруденції. Юстиніан узаконив Дигести і ввів їх у дію 30 грудня 533 р. Щоб уникнути розбіжностей, були
заборонені будь-які коментарі до них. У спірних випадках необхідно було звертатися до імператора.
3. Після завершення роботи над Дигестами Юстиніан доручає провідним юристам Трібоніану,
Теофілу і Дорофію, скласти нові інституції, які замінили б собою Інституції Гая. Ця робота була завершена
публікацією 21 листопада 533 р. Institutiones (Інституцій), які стали наступною складовою частиною Зводу
Юстиніана. Інституції були елементарним навчальним посібником для осіб, охочих вивчати право. Вони
складалися з 4 книг і дуже стисло трактували проблеми статусного (про правове положення окремих осіб),
сімейного, речового, зобов’язального і спадкового права. За задумом Юстиніана, Інституції повинні були
містити в собі зміст науки про право в цілому.
4. У ході кодифікаційних робіт з’ясувалося, що між Дигестами і Інституціями, з одного боку, і Кодексом
(Novus codex Iustinianus) є неузгоджені розбіжності. Для усунення цих розбіжностей Юстиніан видав 50
постанов, які потребували свого розміщення в загальній кодифікації. Для проведення цієї роботи знову була
створена комісія з 5-ти членів під керівництвом Трібоніана, яка видає другу «виправлену» редакцію Кодексу,
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який отримав назву Codex repetitae praelactiones (17 листопада 534 р.) або оновлений Кодекс Юстиніана.
Юридичної сили набувають тільки ті конституції (від Адріана до Юстиніана), які увійшли саме до цього,
оновленого Кодексу.
5. Четверту частину кодифікації Юстиніана склали Novellae (Новели), тобто збірка конституцій,
прийнятих Юстиніаном після завершення роботи над Кодексом, Дигестами і Інституціями (з 535 р. по
565 р.).
Таким чином, кодифікація Юстиніана складалася з Digesta (або Pandectae), Institutiones, Codex
repetitae praelactiones і Novellae. Сам Юстиніан назвав свою кодифікацію «храмом римської юстиції».
У XVI столітті Кодифікація Юстиніана отримала назву Corpus juris civilis або Звід цивільного права
(назва від французького юриста Якова Готофреда).
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О.М. Перунова, Кібуш Ашраф
(Харків, Україна, Марокко)
ФОРМУЛЯРНИЙ ПРОЦЕС У ДРЕВНЬОМУ РИМІ: ПОНЯТТЯ, СТАДІЇ, СКЛАД ПРЕТОРСЬКОЇ ФОРМУЛИ
Формулярний процес (процес performulas – по формулі), що прийшов на зміну легісакційному,
покінчив із його ритуальністю та властивим надмірним формалізмом. На зміну жестам і наперед
обумовленим словам приходить преторська формула.
Як і легісакційний, формулярний процес проходив дві стадії – injure (у претора) і apud iudicem (перед
суддею), проте він уже не вимагав дотримання формальностей легісакцій. Сторони у вільній формі
висловлювали свої вимоги магістрату, який закріплював їх у спеціальному письмовому документі, що
називався формулою («formula»). Іншими словами, магістрат (praetor) конкретизував вимоги сторін у
формулі, яка одночасно містила вказівки судді як вирішити спір.
Перша стадія формулярного процесу (injure) також починалася з виклику відповідача до магістрату.
Позивач починав із вказівки на позов, який він збирався закласти, і звертався з відповідною вимогою до
претора, який міг залежно від справедливості справи надати або відмовити в наданні позову.
Можливість відмови в позові була обумовлена принципом справедливості. Якщо претор бачив, що
позов, який належить до цивільного права (juscivile), належав позивачеві по праву, проте в даному
конкретному випадку застосування цього позову приведе до несправедливих наслідків, то він у ньому
відмовляв. Якщо ж позов був прийнятий, позивач у деяких випадках міг поставити відповідачеві питання
щодо наявності певних фактичних обставин і вже відповідь, дана відповідачем, зобов’язувала останнього,
навіть якщо вона не відповідала дійсності.
У деяких випадках процес міг завершитися і на першій стадії (наприклад, коли допускалося, що
позивач може надати відповідачеві право вибору: або погасити борг, що оспорювався, або присягнутися в
тому, що такого боргу не існує).
Якщо позов був прийнятий, сторони за допомогою претора уточнювали сутність своїх суперечностей
і здійснювали вибір судді, після чого претор письмово видавав формулу для судді, якою останній і керувався.
Тому якщо помилявся претор, то помилявся і суддя.
Зміст формули. Формула складалася із істотних (основних) частин і додаткових або допоміжних
частин, які вносилися до формули за наявності тих або інших обставин.
Як істотні частини, формули Гай називав наступні:
1) Intentio («вимога») або позовна вимога позивача, що пред’являється ним у суді (наприклад,
твердження про приналежність йому речового права або наявність зобов’язання відповідача);
2) Demonstratio («опис») – частина формули, функція якої полягала в тому, щоб описати, коли це було
потрібно, суть спору, тобто уточнити передумови пред’явлення позову;
3) Condemnatio («осудження») – частина формули, за допомогою якої магістрат наділяє суддю
повноваженнями засуджувати або виправдовувати залежно від того, підтвердяться або не підтвердяться
твердження позивача: «якщо буде доведено, то нехай буде засуджено, якщо не буде доведено, то нехай
буде виправдано»;
4) Adiudicatio («присудження») – частина формули, в якій магістрат наділяв суддю повноваженнями
присуджувати кожній із сторін, що сперечалися, у ході процесу про розподіл речей, окремі речі або частини
речей, або окремі права.
Залежно від характеру позову вказані частини формули могли об’єднуватися одна з одною в різних
поєднаннях, проте вони не обов’язково повинні були бути всі разом в одній і тій же формулі.
До додаткових частин формули можна віднести наступні:
1) Taxatio («оцінка») – частина формули, яка служила для того, щоб здійснити на практиці
«поблажливість за розмірами відповідальності», тобто обмежити суму рішення з урахуванням особистості
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відповідача і його особистих відносин із позивачем (товариші по службі, подружжя і т.д.). Наприклад, претор
велів судді: «присуди на суму не більше 10 000 сестерціїв».
2) Exceptio («заперечення») – частина формули, яка використовувалася тоді, коли відповідач, хоч і не
заперечуючи правдивості того, що стверджував позивач, проте посилався із свого боку на такий факт, який,
якщо він був правдою, робив його засудження несправедливим, нехай навіть якщо це і відповідатиме
juscivile. Наприклад, продавець вимагав сплати купівельної ціни, а покупець, не заперечуючи факту
укладення договору, посилався на те, що самим продавцем договір ще не виконаний.
3) Praescriptio («розпорядження») – частина формули, за допомогою якої претор виділяв частину
позовних вимог позивача, яку останній не бажав би вирішувати в даний момент.
Після того, як процес був одного разу зафіксований у формулі, позивач уже не міг знову звертатися з
позовом у межах тих же відносин: «не допускається двічі позов із приводу однієї і тієї ж справи».
Після засвідчення позову сторін у формулі стадія injure завершувалася, і розгляд справи переходив у
другу стадію – apud iudicem.
На другій стадії (apud iudicem) сторони представляли докази своїх позицій і суддя, вільно прийшовши
до свого висновку, вирішував суперечку на основі вказівок, даних йому претором у формулі, виносячи у
встановлені строки судове рішення.
Якщо рішення носило обвинувачуваний характер, воно завжди виражалося в грошах, оскільки суддя
(iudex), будучи приватною особою, не міг зобов’язати відповідача до певної поведінки, а лише до сплати
деякої грошової суми. У тому ж випадку, коли, наприклад, позивач вимагав повернення речі, суддя міг
присудити лише до сплати суми, що покриває її вартість. Для відповідача це означало придбання речі у
власність.
Рішення судді було підставою для його примусового виконання, якщо тільки воно не було оскаржене
(починаючи з епохи принципата) за допомогою appellatio, яка подавалася до імператора.
Позови, що застосовувались претором у формулярному процесі можна поділити на наступні групи:
1) преторські позови (actiones honoranae), які вводилися магістратом і 2) цивільні позови (actiones
civiles), які ґрунтувалися на положеннях цивільного права. Цивільні позови нерідко іменувалися позовами
суворого права, оскільки вони передбачалися законом і в описаному законом вигляді могли застосовуватися
на практиці;
Преторські позови ділилися на наступні підрозділи: на позови, складені за фактом (actiones in factum
conceptae), і позови, складені за допомогою фікції (actiones ficticiae).
Позови, складені за фактом, мали місце тоді, коли претор, замість того щоб обмежитися захистом
вимоги, заснованої на цивільному праві, брав до уваги і під захист вимогу, засновану на фактичному стані
речей, яка гідна заступництва, хоч і не визнається в цивільному праві.
Позови, складені за допомогою фікції, застосовувалися тоді, коли претор вважав необхідним
розповсюдити передбачений законом захист на будь-яке нове, не передбачене в законі відношення. У цьому
випадку він пропонував судді (у формулі) уявити, допустити наявність фактів, яких насправді не було, тобто
зробити вигляд (fictio), що вони є або ж, навпаки, зробити вигляд, уявити, що факти, що є насправді, – не
існують, не підходять цивільному праву.
Серед позовів, які допускалися в межах формулярного процесу, були встановлені й інші способи їх
класифікації, що не належать виключно цьому процесу, але розроблені класичними юристами стосовно
нього. Серед таких позовів слід зазначити наступні:
1) Речові позови (actiones in rem) і позови особисті (actiones in personam).
Речові позови служили для захисту речових прав (права володіння, права власності, сервітутів та ін.).
Відповідачем з такого позову могла стати будь-яка особа, що порушує право позивача.
Особисті позови служили для захисту прав кредитора в зобов’язанні. Ці позови могли бути звернені
лише до певної особи (боржника в зобов’язанні), що несе перед позивачем той або інший обов’язок,
незалежно від того, чи виражався цей обов’язок у здійсненні будь-яких дій, сплаті боргу або в поверненні
речі (наприклад, наймачем «наймодавцю» тощо).
2) Майнові (actiones rei persecutoriae), штрафні (actiones poenales) і змішані (actiones mixtae).
Майнові позови (позови про відновлення порушеного права) були направлені на повернення речі або
на відшкодування понесеного збитку.
Штрафні позови мали за мету вимагати грошовий штраф із особи, що вчинила правопорушення
(делікт).
Змішані позови були направлені на те й інше.
3) Позови суворого права (actiones stricti iuris) і позови доброї совісті (actiones bonae fidei).
Позови суворого права – це були такі позови, розглядаючи які суддя повинен був слідувати суворому
застосуванню цивільного права (juscivile).
Позови доброї совісті – це були такі позови, розглядаючи які суддя був наділений широкими
можливостями та брав до уваги етичні вимоги до поведінки сторін відносно один одного (bonae fidei), інакше
кажучи, основував рішення на принципах чесності та справедливості.
4) «Популярні або народні» позови (actiones populares) – позови, які міг подавати будь-який
громадянин з метою захисту інтересів, що є не виключно приватними, але стосуються всього співтовариства
(наприклад, позови про встановлені або підвішені речі, що загрожують безпеці людей або тварин своїм
падінням).
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5) Ноксальні позови (actiones noxales) – позови, які допускалися проти власника раба або підвладного
главі сімейства, що заподіяли шкоду, причому відповідач міг або відшкодувати шкоду, або видати винного
потерпілому.
Екстраординарний процес (cognitio extra ordinem), що змінив процес формулярний, отримав свою
назву внаслідок обумовленого ним переходу від розгляду спорів inordo (в установленому порядку) до
вирішенню їх extra ordinem (поза будь-яким спеціальним порядком).
Процес extra ordinem має свої особливості, які чітко відокремлюють його від процесу по формулі і
дозволяють бачити в ньому прототип сучасного цивільного процесу.
У першу чергу було скасовано розділення процесу на дві стадії (injure і apud iudicem), унаслідок чого
судочинство стало тепер функцією держави. Вся справа розглядалася з початку і до кінця у присутності
«судді-чиновника», який відкривав слухання, досліджував докази і виносив рішення. Цей суддя,
повноваження якого через делегування були віддзеркаленням авторитету імператора, був більше не
зобов’язаний суворо слідувати положенням цивільного права, і міг використовувати важливий досвід,
накопичений у ході багатовікової практичної діяльності преторів.
По суті, в екстраординарному процесі злилися цивільне і преторське право, з природною перевагою
останнього.
У рішенні, яке виносив тепер суддя, відображалася воля держави (а через неї – імператора). З цього
виходило, що в той час, як рішення, винесене приватним суддею, незмінно мало грошовий вираз, оскільки
у нього не було повноважень для того, щоб примусити сторони виконувати його рішення; рішення
державного судді, навпаки, було направлене на те, щоб безпосередньо здійснити вимоги позивача
(наказуючи, наприклад, повернути спірну річ), і при потребі, могло бути виконано в примусовому порядку за
рахунок відповідача з втручанням державних чиновників. Крім того, з цього виходило, що апеляція
(appellatio), що була у формулярному процесі засобом надзвичайного характеру, ставала звичайним
засобом оскарження, тобто, по суті, була введена друга стадія судочинства. Це означало те, що, оскільки
державні судді були розташовані в ієрархічному порядку, сторона, що програла, могла звернутися до судді
вищої інстанції, щоб він переглянув спір, вже вирішений на першій стадії суддею більш нижчої інстанції.
На першому історичному етапі свого існування процедура extraordinem починалася з виданого
магістратом або чиновником наказу відповідачеві з’явитися, що вручався представником відповідної
державної установи. Згодом його замінило сповіщення про позов, свого роду судова повістка, складена
позивачем і вручена офіційною особою. Пізніше увійшла у вжиток так звана процедура «через записки», яка
полягала в свого роду обміні повістками між позивачем і відповідачем.
У присутності судді позивач висловлював свої вимоги, а відповідач – свої заперечення (виправдання)
і можливі зустрічні вимоги, після чого обидві сторони присягалися не вести тяжбу з метою «просутяжничати».
Потім суддя, зробивши відповідне розпорядження, допускав до розгляду докази і кваліфікував їх, оцінюючи
не відповідно до власних переконань, а згідно з точними правовими критеріями, наприклад: свідчення однієї
людини не являється доказом, документ мав перевагу над показання свідків і т.д.). Після того, як право було
встановлене, суддя виносив рішення, якому, як наголошувалося, надавався офіційний характер, можливість
оскарження і обов’язковість виконання.
На додаток до системи позовів були й інші засновані на владі претора процесуальні засоби до яких
він вдавався, щоб припинити, а іноді і запобігти спорам.
Література:
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О.М. Перунова, Суссан Мустафа
(Харків, Україна, Марокко)
ПОНЯТТЯ РЕЧОВОГО ПРАВА У ДРЕВНЬОМУ РИМІ
Речове право – це система норм, що регулює відносини між людьми з приводу речей: закріплює
способи встановлення панування над речами, форми приналежності речей окремим особам та їх
правомочності щодо речей.
Під речовими правами (jusin re) римські юристи розуміли безпосереднє та абсолютне панування
особи над річчю, спрямоване саме на річ, яке не потребувало будь-якої участі інших осіб (право володіння,
право власності), а в окремих випадках за особою визнавалося право користуватися річчю, що належить
іншій особі – такі права отримали назву права на чужі речі (iura in re aliena).
Ознаки речових прав:
1) об’єктом речового права завжди є речі;
2) речові права мають абсолютний характер. Звідси, захист речових прав був абсолютним.
Абсолютний характер речових прав означає, що володілець таких прав у процесі їх здійснення знаходиться
у правовідносинах «абсолютно» з усіма особами, що його оточують. У таких абсолютних правовідносинах
суб’єкт речового права володіє визначеними правомочностями на річ, а всі оточуючі його особи зобов’язані
поважати його права, дотримуватися їх і не порушувати. Інакше суб’єкт речового права може пред’явити
речовий позов до будь-якого порушника;
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3) переважна більшість речових прав строками існування не обмежена і лише особисті сервітути
обмежені часом існування їх суб’єкта (довічні), а застава встановлювалася на термін дії основного договору;
4) зміст речових прав встановлюється законом;
5) речові права за своїм обсягом значно ширші, ніж зобов’язальні (наприклад, права власника і права
наймача речі);
6) суб’єкт речового права має можливість безпосередньої дії на річ у частині здійснення своїх
повноважень (наприклад, власник сам здійснює володіння, користування і розпорядження своєю річчю).
7) суб’єкт речового права пов’язаний із річчю необмеженою віндикацією, за якою уповноважена особа
має право забирати свою річ від кожного, у кого вона знаходилася. Наприклад, власник передав свою річ у
тимчасове користування своєму сусідові, а той передав її третій особі. Власник мав право витребувати свою
річ у третьої особи, навіть якщо вона не знала про те, що річ чужа.
Види речових прав (прав на речі):
1) право володіння;
2) право власності;
3) права на чужі речі
У римському праві класичного періоду поняттям речі охоплювалися не тільки речі як предмети
зовнішнього матеріального світу, а також юридичні відносини і права.
Класифікація речей:
1) Тілесні і безтілесні речі.
Тілесні (corporales) – це такі об’єкти цивільного обороту, які володіють фізичною субстанцією, тобто
предмети матеріального світу. Такі, які можна бачити і торкатися. Наприклад, будинок, земля, худоба і т.д.
Безтілесні (incorporales) – під якими розумілися не предмети матеріального світу, а права. Наприклад,
права вимоги, узуфрукт.
Слід зазначити, що право власності на річ не відокремлювалось, було невід’ємним від самої речі,
внаслідок чого відносилось до категорії тілесних речей.
2) Манципні і неманципні речі. Стародавній та головний поділ речей, що зберіг своє значення до
початку імперії.
Манципні (res mancipi). До манципних речей римляни відносили найбільш важливі і цінні частини
римського земельного господарства, тобто - земельні ділянки на італійський землі, збудовані на них будівлі,
земельні (предіальні) сервітути, рабів, робочу худобу.
Відчуження цих речей вимагало особливої, досить складної форми, іменованої манципацiєю
(mancipatio) або проведенням удаваного судового процесу (in iure cessio).
Неманципні (res nес mancipi) – це такі речі, які відчужувалися не за допомогою манципацiї, а за
допомогою простого вручення набувачу, тобто в порядку традиції (tradere – передавати, traditiо – дача). До
неманципних речей римляни відносили дрібну худобу, меблі, продукти харчування тощо.
Суть манципації полягала у засвідченні запрошеними свідками факту переходу права власності на
особливо важливі речі від відчужувача до набувача. У разі виникнення сумніву у факті укладання договору
присутні при цьому свідки могли посвідчити його наявність і дійсність.
3) Рухомі і нерухомі речі.
Рухомі (res mobiles) – це речі, які можна було пересувати в просторі (наприклад, тварини, раби і т.д.).
Нерухомі (res immobiles) – це речі, які не можна було пересувати в просторі (наприклад, земля,
будинок, незібраний урожай, дорога, міські стіни і т.д.).
Значення даної класифікації полягало в тому, що існували різні правила передачі прав на рухомі і
нерухомі речі.
4) Речі, що знаходяться в обороті і вилучені з обороту.
Речі, вилучені з обороту (res extra commercium), – це речі, які нездатні бути об’єктом власності або,
будучи таким об’єктом, оголошені згідно із законом невідчужуваними, такими, що не можуть бути
переданими у власність іншим особам. У Римі до вилучених із обороту речей відносилися: загальні речі (res
communes), наприклад повітря, вода, море; майно, закріплене виключно за державою (res publicae),
наприклад, державна земля або державні раби; священне майно (res sacrae), що складало власність
релігійного культу.
Речі, що знаходяться в обороті (res in commercio), – це такі речі, які можуть належати будь-кому і
кожному. До них відносилися всі речі, які не відносилися до речей, вилучених із обороту.
5) Родові і індивідуально-визначені речі.
Родові (genus) – це речі, що визначалися числом, вагою або мірою, яких у природі існує багато, а тому
вони взаємозамінні (раби без урахування їх індивідуальних властивостей, коні, гроші, продукти харчування
і т.д.).
Індивідуально-визначені (species) – це речі унікальні, єдині у своєму роді (наприклад, скульптури,
картини й інші предмети мистецтва), такі, що характеризуються за допомогою властивих тільки їм ознак.
Індивідуально-визначену річ замінити іншою неможливо.
Поділ речей на родові і індивідуально-визначені необхідний при вирішенні питання про ризик їх
випадкової загибелі. Відносно родових речей застосовувався принцип – genus non pеrit – рід не гине, тобто
володілець родової речі зобов’язаний повернути її (іншу подібну) власникові навіть у тому випадку, коли
вона втрачена ним випадково. Відносно індивідуально-визначених речей застосовувався принцип – dominus
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sentit periculum – власник несе відповідальність за ризик (випадкову загибель речі), тобто збитки від
випадково загиблої речі у всіх випадках, незалежно від того, у кого загинула річ (у власника або у третьої
особи), відповідальність несе лише власник.
6) Подільні і неподільні речі.
Подільні – це речі, які можна було поділити будь-яким чином, і вони при цьому не втрачали своєї
господарської цінності і призначення. Наприклад, земля, сіно.
Неподільні – це речі, які при поділі втрачали господарське призначення, цілісність (наприклад,
зарізаний і розділений на частини кінь).
Такий поділ мав важливе практичне значення при розподілі загальної власності.
7) Споживні і неспоживні речі.
Споживні (res quae usu consumatur) – це речі, які в процесі їх використання фізично зникали.
Наприклад, продукти харчування, корм для тварин, будівельний матеріал, гроші і т.д.
Неспоживні (res quae non consumatur) – це речі, які служили людям більш менш тривалий час. У
процесі першого використання вони фізично не знищувалися, не зникали, а при тривалому використанні
зношувалися поступово. Наприклад, земля, будови, одяг, коштовності і т.д.
Указаний поділ речей обумовлював відмінність їх правового режиму. Так, предметом договору позики
могли бути тільки споживні речі, у найм здавалися тільки неспоживні.
8) Прості і складні речі.
Прості – це речі, що складаються із однієї матеріальної субстанції. Наприклад, земля, крейда, раб,
тварина і т.д.
Складні – це з’єднані різнорідні або однорідні речі. Складні (складені) речі, у свою чергу,
підрозділяються на два види: штучно складені, наприклад, будівля, віз або корабель, і утворені з самостійних
(окремих) речей, наприклад, бібліотека, колекція, табун коней, стадо худоби.
Іноді у складних речах виділяли головну річ і приналежну до неї (скрипка і футляр, окуляри і футляр).
Вони можуть існувати і незалежно одна від одної, проте лише при сумісному їх використанні досягається
найбільший ефект.
Приналежна річ поділяє правову долю головної речі. Так само менша частина сукупних речей поділяє
правову долю їх більшої частини. Тому у разі виникнення спору про належність окремих книг із бібліотеки,
що належить певній особі, питання вирішувалося однозначно – чия бібліотека, тієї особи і книги. Частини
речі юридичної самостійності не мали.
9) Плоди природні і цивільні.
Плоди природні (fructus naturales) – це все те, що через природні властивості приносить сама річ
(плоди дерев, приплід тварин і т. д.).
Плоди цивільні (fructus civiles) або доходи – це такі плоди, які з’являються в результаті циркуляції речі
в обороті (наприклад, відсотки, що нараховуються на надану у позику грошову суму).
У зв’язку з виділенням як природних, так і цивільних плодів вводилося правило про те, що вони
належать власникові речі, що приносить плоди, якщо інше не передбачене договором.
Володіння (possessio) – це фактичне панування над річчю, поєднане з наміром вважати її своєю.
Предметом володіння як особливого речового права, заснованого на безпосередньому зв’язку з річчю,
була фактична, матеріальна приналежність речі. На цій підставі володілець виключав конкуренцію будь-якої
третьої особи, у тому числі і власника речі посесорним способом захисту.
Види володіння:
– законне володіння – те, яке засноване на титулі власності або похідному від нього.
– незаконне володіння – те, яке не ґрунтувалося на титулі власності або іншому речовому праві.
Незаконне володіння поділялося на добросовісне і недобросовісне. Добросовісним володіння визнавалося
в тих випадках, коли власник не знав і не повинен був знати, що не має права володіти чужою річчю.
Недобросовісним вважалося володіння, коли власник знав або повинен був знати, що володіє річчю, на яку
не має прав.
Припинення володіння:
– фізична загибель речі;
– юридична загибель речі, тобто коли вона вилучалася з цивільного обороту;
– втрата одного з правових елементів володіння (об’єктивного або суб’єктивного).
Специфіку володіння як особливого речового права, захищеного проти всіх, включаючи власника речі,
виявляє характер захисту володіння. Вона здійснювалася не у судовому порядку, а за допомогою наказу
претора – інтердикта (interdictum). Такий захист називався володільницьким, або інтердиктним.
Природа володільницького захисту і інтердиктів визначалася тим, що вони були продуктом
адміністративної діяльності претора.
Література:
1. Основи римського приватного права. Стислий курс: навч. посіб. В.А. Кройтор, С.О. Сліпченко,
С.П. Довбій, Н.О. Горобець за заг. ред. проф. В.А. Кройтора. Х.: Ніка Нова, 2014. 198 с.
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О.М. Перунова, Уббіх Аюб
(Харків, Україна, Марокко)
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ
Обсяг і межі права власності римляни визначали за допомогою вказівки на правомочність власника.
Сукупність цих правомочностей складала зміст права власності.
Римський власник мав наступні правомочності: право володіння (jus possidendi); право користування
(jus utendi); право розпорядження (jus abutendi); право отримувати доходи (jus fruendi); право захисту (jus
vindicandi). Проте з часом, помітивши, що деякі правомочності в певній мірі повторюють одна одну, римляни
звужують їх коло. У результаті виникла класична тріада правомочностей власника – право володіння (jus
possidendi), право користування (jus utendi) і право розпорядження (jus abutendi).
Правомочність володіння – це можливість власника фактично володіти своєю річчю.
Правомочність користування – можливість власника вилучати з речі корисні властивості, отримувати
доходи і прирости від неї.
Правомочність розпорядження – можливість власника за власним розсудом визначати правову долю
речі, тобто відчужувати всіма дозволеними способами, заповідати, встановлювати сервітути на користь
інших осіб тощо.
Види права власності. Найдавнішим правом власності в Римі була квіритська власність (dominium ex
jure Quiritium). Вона ґрунтувалася на нормах цивільного (квіритського) права і характеризувалася
обов’язковим поєднанням у ній наступних специфічних ознак:
а) її суб’єктами могли бути тільки римські громадяни. Виняток з цього суворого правила допускався
лише для латинів, наділених jus commercii (тобто, що визнавалися повноправними особами у сфері
майнових відносин);
б) як її матеріальні об’єкти виступали манципні речі (res mancipi), наприклад, італійська земля. Земля,
розташована в провінціях, не могла стати матеріальним об’єктом квіритської власності;
в) єдиним можливим способом її придбання була така складна процедура, як манципація. Придбання
речі шляхом простої передачі не створювало квіритської власності.
Квірітській власності протиставляється власність преторська або бонітарна (res inbonis – речі, що
входять до майна). Вона виникала за відсутності хоча би однієї з ознак, властивих квіритській власності,
тобто якщо її набувач не був римським громадянином, або хоч і належав до римських громадян, але набував
неманципних речей (res nес mancipi), або навіть набував манципнiречi, але за допомогою не манципацiї, а
простої traditio (передачі). Найменування преторської власності обумовлювалося наданням їй захисту з боку
преторського едикту при абсолютному невизнанні з боку норм цивільного права.
По тому як розширювалися території Риму стала розвиватися так звана «провінційна власність» –
власність на землі, що перебувають за межами Аппенінського півострова. У сфері цивільного обігу
провінційні власники не могли користуватися приписами цивільного права, а зверталися виключно до права
народів. Крім того, власники земель були обмежені у праві розпорядження цими землями і були зобов’язані
відраховувати особливі платежі до скарбниці.
Підстави набуття права власності.
Римське право з найдавніших часів всі способи набуття права власності поділяло на первинні і похідні.
Первинний спосіб набуття права власності полягав у тому, що право власності на дану річ виникало
вперше або незалежно від волі колишнього власника.
До первинних способів відносилися:
Захоплення нічийної речі (occupatio rei nullius) породжувало право власності у тієї особи, яка першою
захоплювала нічийну річ.
Цей спосіб виник тоді, коли були ще не освоєні землі, ліси і т.д. Власником визнавався той, хто першим
починав їх обробляти. У цей спосіб виникало право на зібрані ягоди, плоди, коріння, убитого звіра, виловлену
рибу і т.д. Об’єктами права власності за цим способом могли стати речі, які до їх заволодіння, ні в чиїй
власності не знаходилися, на які право власності до цих пір взагалі не встановлювалося, тобто нічийні. Сюди
ж відносилися речі, від права власності на які власник відмовився, – викинуті. Перший, хто захопив таку
викинуту річ, ставав її власником.
Особливий правовий статус визначався для скарбу. Скарб (thesaurus) – це виявлені цінності, невідомо
ким і коли заховані. Скарб також вважався нічийним, оскільки не був відомий його власник, і переходив у
власність того, хто його знайшов. Проте якщо скарб знайдений на землі іншого власника, то половина його
належала власникові земельної ділянки, а інша – тому, хто його знайшов.
Переробка речей (specificatio) – право власності виникало у особи, яка її переробила, якщо річ
створена зі свого матеріалу. Якщо річ створювалася в результаті переробки чужої речі (матеріалу), то
питання про право власності вирішувалося таким чином: якщо нову річ можна знову перетворити на
матеріал, із якого вона була зроблена, то її власником ставав власник матеріалу, якщо ж не можна, то право
власності на неї належало її творцеві.
Придбання права власності за давністю (usucapio) – засновано на давності володіння майном, що не
належало його власникові. У доюстиніанівський період строк давності встановлювався в один рік для
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рухомих речей і два роки -для нерухомих. У праві Юстиніана були встановлені строки набувальної давності
в три роки для рухомого майна і десять років – для нерухомого.
Для придбання права власності за давністю були потрібні наступні умови: а) наявність правової
підстави володіння (купівля-продаж, дарування і т.д., які мали місце, але не привели до виникнення права
власності); б) добросовісність власника, який не знав і не міг знати про своє незаконне володіння;
в) безперервність володіння протягом встановленого строку (три роки для рухомого майна і десять років для
нерухомого).
Крадені речі не могли перейти у власність за давністю володіння.
З’єднання речей (confusio) мало місце у випадках, коли одна річ поглиналася іншою так, що не можна
було їх відокремити. Наприклад, при будівництві будинку використана колода іншого власника. У цьому
випадку власність на приєднану річ переходила до власника основної речі, який зобов’язаний був
відшкодувати власникові приєднаної речі її подвійну вартість.
Такі форми приєднання мали місце і у випадках посіву, насадження, зведення споруди на чужій землі.
Урожай, насадження і будівля ставали власністю власника землі за принципом: будівля і все вирощене,
посаджене потрапляє у власність того, кому належить земля. Сюди ж відносилися намивання, припаї і т.д.
Змішування речей (commixtio) – це таке їх з’єднання, при якому неможливо було встановити, яка з
речей, поглинула яку. У результаті змішування однорідних речей виникала загальна власність для двох або
декількох власників.
Приплід тварин, урожай саду й інші плоди з моменту відділення їх від плодоносної речі, коли плоди
ставали окремою річчю, переходили у власність власника плодоносної речі.
Похідний спосіб набуття права власності полягав у тому, що право власності переходило від однієї
особи до іншої за їх взаємною волею (бажанням).
До похідних способів виникнення права власності відносилися договір і спадкування.
Договір (contractus) існував у вигляді: манципації (mancipatio), уступки права (injurecessio) або передачі
(traditio). Римське право суворо дотримувалося принципу: власність переноситься передачею, а не
домовленістю. Тільки при поєднанні двох умов (фактична передача, що спиралася на правову підставу)
право власності переходило від відчужувача до набувача.
Манципація (mancipatio) – символічний акт, за яким у присутності п’яти свідків із числа повнолітніх
римських громадян і вагаря відбувалася фактична передача речі відчужувачем набувачу. Спочатку вагар
дійсно зважував метал, за який річ відчужувалася, але з появою чеканної монети зважування стало
символічним і лише засвідчувало дійсність передачі права власності набувачу.
Уступка права (injurecessio) виникла в преторському праві і була уявним судовим процесом. Набувач
вимагав річ, якої набував, стверджуючи, що вона належить йому. Відчужувач визнавав вимогу позивача.
Претор, перед яким здійснювалася ця процедура, визнавав право власності за набувачем.
Передача (traditio) полягала в передачі фактичного володіння річчю від відчужувача до набувача,
тобто у виконанні попереднього правочину, яким є договір купівлі-продажу, міни, дарування і т.д. Для
перенесення права власності за допомогою традиції мала значення підстава (causa justa possessionis), за
якою передача здійснювалася. Цією підставою і була взаємна воля сторін, виражена в договорі, яка повинна
була передувати передачі речі. Традиція ж була лише її виконанням, завершальним актом.
Втрата права власності. До підстав втрати права власності відносилися:
Загибель речі. Це могла бути як фізична загибель (наприклад, згоріла або розбита річ), так і юридична
загибель (вилучення речі з обороту).
Відмова власника від свого права. Наприклад, власник просто викидав свою річ.
Передача права (відчуження), тобто перехід права власності на річ від однієї особи до іншої шляхом
передачі, наприклад, у результаті договорів купівлі-продажу, дарування, міни і т.д.
Позбавлення особи права власності поза його волею. Наприклад, унаслідок конфіскації речі,
придбання права власності на неї іншою особою через давність володіння і т.д.
Обсяг і межі права власності римляни визначали за допомогою вказівки на правомочність власника.
Сукупність цих правомочностей складала зміст права власності.
Римський власник мав наступні правомочності: право володіння (jus possidendi); право
користування (jus utendi); право розпорядження (jus abutendi); право отримувати доходи (jus fruendi);
право захисту (jus vindicandi). Проте з часом, помітивши, що деякі правомочності в певній мірі повторюють
одна одну, римляни звужують їх коло. У результаті виникла класична тріада правомочностей власника –
право володіння (jus possidendi), право користування (jus utendi) і право розпорядження (jus abutendi).
Правомочність володіння – це можливість власника фактично володіти своєю річчю.
Правомочність користування – можливість власника вилучати з речі корисні властивості, отримувати
доходи і прирости від неї.
Правомочність розпорядження – можливість власника за власним розсудом визначати правову долю
речі, тобто відчужувати всіма дозволеними способами, заповідати, встановлювати сервітути на користь
інших осіб тощо.
Види права власності. Найдавнішим правом власності в Римі була квіритська власність (dominium
ex jure Quiritium). Вона ґрунтувалася на нормах цивільного (квіритського) права і характеризувалася
обов’язковим поєднанням у ній наступних специфічних ознак:
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а) її суб’єктами могли бути тільки римські громадяни. Виняток з цього суворого правила допускався
лише для латинів, наділених jus commercii (тобто, що визнавалися повноправними особами у сфері
майнових відносин);
б) як її матеріальні об’єкти виступали манципні речі (res mancipi), наприклад, італійська земля. Земля,
розташована в провінціях, не могла стати матеріальним об’єктом квіритської власності;
в) єдиним можливим способом її придбання була така складна процедура, як манципація. Придбання
речі шляхом простої передачі не створювало квіритської власності.
Квірітській власності протиставляється власність преторська або бонітарна (res inbonis – речі, що
входять до майна). Вона виникала за відсутності хоча би однієї з ознак, властивих квіритській власності,
тобто якщо її набувач не був римським громадянином, або хоч і належав до римських громадян, але набував
неманципних речей (res nес mancipi), або навіть набував манципнiречi, але за допомогою не манципацiї, а
простої traditio (передачі). Найменування преторської власності обумовлювалося наданням їй захисту з боку
преторського едикту при абсолютному невизнанні з боку норм цивільного права.
По тому як розширювалися території Риму стала розвиватися так звана «провінційна власність» –
власність на землі, що перебувають за межами Аппенінського півострова. У сфері цивільного обігу
провінційні власники не могли користуватися приписами цивільного права, а зверталися виключно до права
народів. Крім того, власники земель були обмежені у праві розпорядження цими землями і були зобов’язані
відраховувати особливі платежі до скарбниці.
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О.М. Перунова, Фатех Іссам
(Харків, Україна, Марокко)
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО, ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА. ФІЗИЧНА ОСОБА,
ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Цивільне право – це галузь права. Норми якого регулюють особисті немайнові на майнові відносини,
засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Цивільне
право – це приватне право, метою існування якого є захист приватних інтересів.
Особисті немайнові відносини виникають із приводу нематеріальних благ, а саме: продуктів творчої
діяльності людини, що є об’єктами права інтелектуальної власності (твори науки, літератури, мистецтва,
винаходи, корисні моделі тощо), особистих немайнових благ (наприклад, честь, гідність, ділова репутація,
зображення людини, її приватне життя тощо), інформація тощо.
Майнові відносини являють собою відносини, які виникають з приводу майна у широкому розумінні –
матеріальних благ, що мають економічну форму товару, а саме предметів матеріального світу, майнових
прав тощо. Об’єктами цих відносин постають речі, гроші, цінні папери, інше майно, майнові права тощо.
Перелік як особистих немайнових, так і майнових благ, враховуючи їх розмаїття та можливість виникнення
нових їх видів, не може бути вичерпним.
Цивільне право – це систематизована сукупність його елементів (цивільно-правових норм, інститутів,
підгалузей чи розділів розташованих у послідовності й ієрархії, що визначаються внутрішньою логікою цієї
галузі).
Норма цивільного права – це правило поведінки приватних осіб у сфері цивільного обігу, встановлення
їхньою угодою, корпоративним рішенням, актом законодавства або ґрунтується на природному праві.
Інститут цивільного права – це сукупність норм, що регулюють певні групи суспільних відносин у сфері
цивільного обігу (наприклад інститут купівлі-продажу, інститут опіки і піклування й ін..)
Підгалузь (розділ) цивільного права – це сукупність інститутів і окремих норм, що регулюють цілісну
групу відносин у сфері цивільного обігу (наприклад право власності, зобов’язальне право, спадкове право
тощо).
Джерелами цивільного права є Конституція України4 закони України та інші (підзаконні) нормативноправові акти; договори між учасниками цивільних правовідносин; звичаї; міжнародні договори; рішення
Європейського Суду з прав людини та висновки щодо застосування норм цивільного права, викладені у
постановах Верховного Суду.
Основним джерелом цивільного права вважається Цивільний кодекс України, прийнятий верховною
Радою України 16.01.2003 р. Цей кодифікований закон складається із 6 частин: 1 книга – Загальні
положення; 2 книга – Особисті немайнові права фізичних осіб; 3 книга – Право власності та інші речові права;
4 книга – Право інтелектуальної власності; 5 книга – Зобов’язальне право; 6 книга – Спадкове право.
Методом цивільного права є диспозитивний метод (метод юридичної рівності сторін). Стаття ЦК
України закріпила, що цивільні відносини ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленню,
майновій самостійності учасників таких відносин.
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Метод цивільно-правового регулювання – це сукупність специфічних засобів впливу на учасників
цивільних відносин, що характеризується юридичною рівністю сторін, а також наданням останнім
можливості врегулювання цих відносин на свій розсуд за винятками, встановленими цивільним
законодавством.
Учасники цивільних відносин можуть обрати тип поведінки і самостійно врегулювати свої відносини
(виняток складають цивільні охоронні відносини – зобов’язання відшкодувати шкоду, повернути
безпідставно отримане майно).
Найбільш активними суб’єктами цивільних правовідносин є фізичні та юридичні особи.
Під фізичною особою розуміється людина як учасник цивільних відносин. Для того щоб мати
можливість набувати ці права і приймати на себе юридичні обов’язки, фізична особа наділяється цивільною
правоздатністю і цивільно, дієздатністю.
Цивільна правоздатність – це здатність фізичної особи мати цивільні права й обов’язки. Цивільна
правоздатність визнається рівною мірою за всіма фізичними особами з моменту народження і припиняється
зі смертю. При здійсненні своїх прав фізична особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити
права інших осіб, завдати шкоду довкіллю або культурній спадщині. Здійснення цивільних прав невіддільне
від виконання цивільних обов’язків, які фізична особа здатна мати як учасник цивільних правовідносин
Цивільна дієздатність фізичної особи – це її здатність своїми діями набувати для себе цивільних
прав і самостійної здійснювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати й нести
відповідальність у разі їх невиконання.
Дієздатність відрізняється від правоздатності тим, що передбачає свідому діяльність особи,
спрямовану на настання певних наслідків.
Обсяг дієздатності залежить від віку та стану здоров’я людини. Розрізняють такі види дієздатності:
часткову (до 14 років); неповну (від 14 до 18 років); повну (з 18 років); обмежену дієздатність.
Фізичні особи, які не досягли чотирнадцяти років (малолітні особи), мають право самостійно вчиняти
дрібні побутові правочини (купувати шкільні сніданки, ручки, книги тощо), а також здійснювати особисті
немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Всі інші правочини від їх імені укладають
їх законні представники – батьки (усиновлювачі), опікуни (ст. 31 ЦК України).
Малолітні особи не несуть відповідальності за завдану ними шкоду (ст. 31 ЦК України). Шкода, завдана
малолітньою особою, відшкодовується її батьками (всиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною
особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи. Якщо малолітня особа завдала
шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров’я чи іншого закладу,
що зобов’язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за
малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов’язані відшкодувати шкоду (ст. 1178 ЦК
України).
Фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітні особи) крім дрібних
побутових правочинів мають право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими
доходами; здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності; бути учасником
(засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної
особи; укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє
ім’я.
Інші правочини неповнолітні особи вчиняють за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
На вчинення неповнолітніми особами правочинів щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна
бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників і дозвіл органу опіки
та піклування. Якщо неповнолітній нерозумно розпоряджається своїм заробітком, стипендією, іншими
доходами (зловживає спиртними напоями, грає в азартні ігри, витрачає гроші на придбання непотрібних
речей тощо) за заявою батьків (піклувальника), органу опіки та піклування суд може обмежити право
неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами або позбавити її цього права (ст. 32 ЦК
України).
Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду
самостійно. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею
шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає. Або в повному обсязі її батьками
(усиновлювачами) або піклувальником. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який законом
здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не
вистачає, або в повному обсязі (ст. 1179 ЦК України).
Повну цивільну дієздатність мають фізичні особи, які досягли вісімнадцяти років (повноліття). У разі
реєстрації шлюбу фізична особа, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з
моменту реєстрації шлюбу (ст. 34 ЦК України).
Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює
за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матерю або батьком дитини. Надання
повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої
особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна
цивільна дієздатністю може бути надана за рішенням суду.
Повна цивільна дієздатність також може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і
яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків
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(усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як
підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної
реєстрації її як підприємця (ст. 35 ЦК України).
Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад,
який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, або якщо вона
зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами. Азартними іграми тощо і
тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати. У скрутне
матеріальне становище. Над такою особою встановлюється піклування.
Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові
правочини. Інші правочини вчиняються такою особою лише за згодою піклувальника. Шкода, завдана
фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодовується нею на загальних підставах (ст. ст.
36 0 37, 1185 ЦК України).
Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона в внаслідок хронічного, стійкого
психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Над такою особою
встановлюється опіка. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Від її імені
та в її інтересах діє опікун, який також несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану недієздатною
фізичною особою (ст. ст. 39-41, 1184 ЦК України).
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ПОНЯТТЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
Римське право, як і право будь-якого суспільства, у тому числі і сучасного, являло собою сукупність
санкціонованих або встановлених державою певних правил поведінки. Спочатку ці правила, що склалися за
часів родового ладу, існували у формі санкціонованих державою звичаїв, а пізніше набули форми державних
письмових настанов. Саме ці настанови, які прийшли на зміну звичаям, стали називатися писаним правом
(закони та інші державні акти). Ці закони та інші акти Римської держави прийнято також називати джерелами
римського права.
Всі правила (норми поведінки людей), що містяться в різних джерелах права Стародавнього Риму
поділялися на дві великі групи.
1. Норми, що регулювали відносини держави з членами суспільства і відображали таким чином
інтереси держави в цілому, які окремі люди своєю волею змінити не могли, які мали примусовий характер
та підтримувались усією могутністю Римської держави, становили право публічне (jus publicum 2).
Публічне право, як писав римський юрист Ульпіан, - це «jus est quod ad statum rei romanae spectat»
(право, звернене до стану Римської держави – Д.1.1.1.2). Таким чином, норми публічного права
регламентували устрій державних органів, компетенцію установ і посадових осіб, містили акти про
покарання злочинців, стягнення податків тощо. Словом, до публічного права відносять ті норми, які
складають сучасне державне, адміністративне, фінансове і кримінальне право.
2. Норми, які регулювали взаємовідносини між окремими людьми, або за визначенням римських
юристів «право, що охороняло інтереси окремих осіб», було системою правових норм, які регулювали
майнові відносини окремих осіб і охороняли їх приватні інтереси. Держава як політична організація не брала
участі у цих відносинах, а виступала над ними, у ролі своєрідного арбітра, слідкуючи, щоб відповідно до цих
норм люди самі визначали свої стосунки та в разі потреби вирішувала суперечки між собою. Тобто
безпосереднє втручання держави в цю сферу з регулюючою сферою є досить обмеженим.
Указані норми складали право приватне (jus privatum) і, як підкреслював Ульпіан забезпечували та
охороняли «інтереси та вигоди окремих осіб».
Згідно з нормами приватного права великого значення в регулюванні відносин надавалось волі
окремих осіб: захищати або не захищати свою власність, заявити позов або не звертатись до суду, зміст
договору (контракту) визначається домовленістю сторін. Так, ще Законами XII таблиць було встановлено
«cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit ita esto» - коли особа укладає договір позики або
набуває власність, то її словесні розпорядження набувають сили права.
Органи держави здійснюють захист порушених прав приватної особи лише у разі звернення
постраждалої особи через суд (державний орган) з позовом до порушника її прав.
Норми приватного права могли змінюватися за домовленістю приватних осіб. Але ця приватна
автономія мала свої обмеження, що визначалися публічним правом. Норми публічного права не могли
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змінюватися були імперативними (обов΄язковими до виконання) та ні за яких умов не могли бути змінені
приватними особами.
Римське приватне право регулювало майнові відносини (відносини власності, економічного обороту
(договірні), сімейні та спадкові відносини), тобто відносини відповідно з якими задовольнялися природні
потреби та інтереси людей, що були основою їх матеріального життя. Римське приватне право
характеризувалося витонченою юридичною розробкою всіх існуючих сторін даних відносин (власності та
інших речових прав, правового регулювання купівлі-продажу, найму, підряду, позики, зберігання тощо). У
римському приватному праві блискуче був розроблений інститут приватної власності, а також інші речові
права. Не менш старанно римськими юристами були врегульовані договірні відносини, що було зумовлено
бурхливим розвитком торгівлі, а отже, і необхідністю мати чітку диференціацію прав та обов’язків сторін
договірних відносин.
Основні етапи становлення римського приватного права. Потрібно відразу зазначити, що в
літературі можна зустріти різну періодизацію розвитку римського приватного права. Оскільки прив’язка до
конкретних дат відрізняється великою умовністю, бо з точністю сказати, що такий-то період починається в
такому-то році, на нашу думку, не можна, тому перевагу стали віддавати періодизації, пов’язаній із певними
подіями в Римській державі, після яких спостерігається різкий підйом (спад) розвитку римського права. З
урахуванням цього можна виділити наступні основні етапи (періоди) розвитку римського права:
Перший етап. Від заснування Риму (754 р. до н.е.) до руйнування Карфагену і Корінфу (146 р. до н.е.).
Період, який бере свій початок із найдавніших часів і повністю завершується кінцем I ст. до н.е. Він ще має
назву періоду докласичного римського права. У цей період римське приватне право носить архаїчний і суто
формалістичний характер. Воно було розраховане на врегулювання відносин, що виникали в простому
патріархально-натуральному господарстві.
Другий етап. Від руйнування Карфагену і Корінфу (146 р. до н.е.) до приходу до влади Діоклетіана
(284 р. н.е.). Цей етап, який починається в I ст. н.е. і закінчується в ІІІ ст. н.е., називають періодом класичного
римського права. Римське право цього періоду характеризується найбільш активним розвитком під впливом
ряду соціально-економічних чинників.
Третій етап. Від Діоклетіана (284 р. н.е.) до Юстиніана (565 р. н.е.). Це період посткласичного
римського права, який характеризується новизною не стільки його змісту, скільки спрощенням та уніфікацією
права, а також знаменитим кодифікуванням, яке середньовічними інтерпретаторами донесено до нас під
назвою Corpus juris civilis («Звід цивільних законів»).
Через особливості історичного розвитку римської держави у складі римського приватного права
розрізняють окремі системи, які виникли не одночасно, а складалися послідовно одна за одною. Це цивільне
право – juscivile, преторське право – jushonorarium і право народів – jusgentium.
Цивільне право (jus civile) – це найдавніше, суто національне право, яке регулювало майнові
відносини виключно між римськими громадянами, воно також мало назву право квіритське (jus Quiritium), за
назвою стародавнього племені квіритів.
Це право носить архаїчний характер і пронизане вимогами усності, урочистості, строгим формалізмом.
Воно повністю ґрунтується на звичаях і єдине завершене кодифікування – Закони XII таблиць лише збирає
і уточнює деякі найголовніші положення приватного та публічного права.
Право народів (jus gentium) – це право, яке було введено преторами у справах чужоземців-перегринів
для врегулювання відносин між римськими громадянами і перегринами, і між перегринами різних
національностей на території Риму.
Поява jus gentium була обумовлена збільшенням числа відносин, а відповідно, і спорів між римськими
громадянами та чужоземцями, а також між чужоземцями різних національностей, що відбувалося в
результаті розширення сфери міжнародної торгівлі й ускладнення економічного обороту. А оскільки до таких
відносин (спорів) не можна було застосовувати цивільне право через його суто національний характер, як
неможливо було застосовувати також право чужоземців (не римлян) до відносин, учасниками яких були
римські громадяни, то виникла необхідність в установі спеціального магістрату – претора у справах
чужоземців-перегринів (почав обиратися з 248 р. до н.е.). При вступі на посаду цей претор також видавав
едикт, в якому висловлював правила, щодо відносин за участю перегринів, а також римських громадян в їх
взаємовідносинах із перегринами. Під час розгляду спорів перегринський претор уже спирався не на
загальні принципи окремих національних законодавств, а на природний розум і принцип добросовісності
сторін.
Рецепція – це процес запозичення і пристосування норм, інститутів римського приватного права більш
пізніми правовими системами (законодавствами) до нових економічних умов.
Під час переселення народів у кінці IV ст. на початку V ст. відбулися великі зміни в соціальноекономічних відносинах, у політичному положенні європейських країн, зокрема середземноморських, що
привело в результаті до падіння Римської Імперії. У 476 р. останній 16-річний римський імператор Ромул
Августул був відсторонений. Командувач імператорською гвардією Одоакр, виходець із німецького племені,
відіслав знаки імператорської влади до Константинополя і створив власну державу. Після падіння Римської
імперії її східна частина – Візантія - продовжувала існувати ще більше 1000 років.
На території колишньої Римської імперії стали з’являтися нові міста-фортеці, незалежні одне від
одного німецькі князівства, поселялися інші племена, які мешкали поряд із територією Римської імперії до її
падіння. На теренах колишньої римської держави з новою силою починають розвиватися ремесла, торгівля,
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ускладнюються майнові відносини між різними народностями. Виникла необхідність у науково-розвиненому
і вже пристосованому до ускладненого економічного обороту універсальному праві. Новостворені держави
не в змозі були в терміновому порядку створити його. На допомогу приходить римське приватне право.
До римського приватного права стали звертатися охоче, ніж до будь-якого іншого права, оскільки у
епоху відродження і гуманізму освоєння античної культури вважалося одним із найважливіших завдань.
Більш того, німецькі князі стверджували, що в римській світовій імперії продовжує існувати і римське світове
право.
У кінці XI ст. у Болоньї відкривається університет, який стає центром відродження римського
приватного права. Навчаючи студентів, викладачі опиралися, по-перше, на твердження про продовження
існування Римської імперії і, по-друге, на внутрішню цінність римського права. Викладаючи юриспруденцію,
викладачі керувалися двома основними прийомами: 1) на перше місце у навчанні ставилося старанне
вивчення першоджерел римського приватного права і, в першу чергу, Дигест Юстиніана; 2) потрібно було
суворо дотримуватися норм закону, тобто Corpus juris civilis. Справа у тому, що до виникнення цього
університету юристи дуже вільно поводилися з нормами римського приватного права при їх тлумаченні.
Тому було проголошено, що у разі колізії права (jus) і справедливості (aequitas) перевага віддається нормі
права.
Професори Болонського університету, готуючись і читаючи лекції з римського приватного права, стали
проводити глосування, тобто написання пояснень на полях або між рядків оригінального тексту кодифікації
Юстиніана. Такі записи-роз’яснення стали називатися глосами, а професори, що їх приводили, –
глосаторами.
У другій половині XII ст. на зміну глосаторам приходять коментатори (постглосатори), які займалися
вже не тлумаченням першоджерел Corpus juris civilis, а тлумаченням глос глосаторів. Виходячи з глосування
частин кодифікації Юстиніана, постглосатори стали пристосовувати римське приватне право до умов і
потреб сучасного для них життя, створюючи абстрактні поняття, виводили визначення з конкретних рішень.
Багато визначень, що приписуються римським юристам, по суті, є результатами діяльності глосаторів і
постглосаторів.
Те, що почала Болонья, продовжували інші італійські та французькі, а пізніше й німецькі юридичні
школи.
Одночасно з розповсюдженням вивчення римського приватного права йшло його проникнення до
судової практики. Виховані на римському праві юристи ставали чиновниками, суддями, ученими та
застосовували його в повсякденному житті.
Найбільшою активністю відрізнявся процес рецепції у Франції та Німеччині, результат якого знайшов
своє віддзеркалення в прийнятих Code Civil (1804 р.) і BGB (1900 р.).
Нерідко в літературі говорять про першу, другу і третю рецепцію римського приватного права. Перша
рецепція почалася після падіння Римської імперії та завершилася пристосуванням римського приватного
права до обставин капіталістичних умов економіки, що зароджувалися у надрах феодалізму. Друга рецепція
відбувається в період розвитку капіталізму й розширення торгових відносин між державами, законодавство
яких увібрало в себе найкращі творіння римських юристів та із іншими державами по всьому світу, що
позначилося на розвитку законодавства останніх. Третя рецепція пов’язується з сучасними цивільними
кодифікаціями, наприклад, кодифікацією цивільного права в РФ, Україні та інших країнах.
Література:
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Павло Братюк
(Львів, Україна)
ДИНАМІКА ВИТРАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ І ЗАРЯДУ КОНДЕНСАТОРОМ
Дослідження динаміки зарядно-розрядного циклу конденсатора
На моделі, що ідентична процесам, у яких виконуються закони збереження, досліджена динаміка
накопичення енергії і заряду конденсатором [1]. Встановлено, що заряджання конденсатора відбувається у
відповідності із наслідком закону збереження і перетворення енергії [4]. Очевидним логічним і методичним
продовженням [1] є дослідження динаміки витрачання енергії і заряду, що дозволить охопити весь заряднорозрядний цикл конденсатора.
Аналіз ефективності накопичення і витрачання заряду конденсатором
Зіставимо параметри математичної моделі лінійного конденсатора [2, с. 79-81] з динамікою перехідних
процесів під час вмикання лінійного конденсатора по черзі на постійну напругу і на резистор
згідно [3, с. 213-217].
Спочатку, згідно [3, с. 213-214], «…Розглянемо перехідний процес … за умови 𝐔 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭. …
Вважатимемо, що до комутації конденсатор ємністю С був незаряджений … тобто напруга на конденсаторі
𝐮𝐜 (𝟎) = 𝟎… Якщо коло вмикається на постійну напругу U, то 𝐢𝐲 (𝐭) = 𝟎, усталена складова напруги на
конденсаторі 𝐮𝐜𝐲 (𝐭)

−𝐭

𝐔 −𝐭

= 𝐔 … Отже, 𝐮𝐜 (𝐭) = 𝐔 (𝟏 − 𝐞 𝛕 ); 𝐢(𝐭) = 𝐑 𝐞 𝛕 …». Графіки напруги 𝐮𝐂 (𝐭) та струму

перехідного процесу під час вмикання конденсатора на постійну напругу наведені на рис. 1 згідно [3, с. 214].
Далі, згідно [3, с. 215-217], «…Розглянемо процес розряду конденсатора ємністю С, який заряджений
до напруги U, на резистор з опором R … Оскільки конденсатор розряджається, то усталені значення струму

𝐢𝐲

і напруги …

𝐮𝐜𝐲

𝐢(𝐭) = 𝐢𝐁 (𝐭) = 𝐂

𝐭

дорівнюють нулю. Отже, …вільні складові …

𝐝𝐮𝐂 (𝐭)
𝐝𝐭

𝟏

𝐮𝐂 (𝐭) = 𝐮𝐂𝐁 (𝐭) = 𝐀𝐞−𝛕 = 𝐔𝐞−𝐑𝐂 …

𝐭

𝐔

= − 𝐑 𝐞−𝛕 … Перехідний процес під час розряджання конденсатора полягає в

переході накопиченої в конденсаторі енергії електричного поля у теплову, яка виділяється в резисторі …

𝐖=

∞
∫𝟎 𝐢𝟐

∞ 𝐔

𝐭

𝟐

(𝐭)𝐑𝐝𝐭 = ∫𝟎 ( 𝐞−𝛕 ) 𝐑𝐝𝐭 =
𝐑

𝐂𝐔𝟐
𝟐

…». Графіки напруги 𝐮𝐂 (𝐭) та струму перехідного процесу під

час вмикання конденсатора на резистор наведені на рис. 2 згідно [3, с. 217].

𝐂, яка
характеризує пропорційну залежність між нагромадженим зарядом 𝐪𝐜 та прикладеною напругою 𝐮𝐜 : 𝐪𝐜 =
𝐂𝐮𝐜 » [2, с. 79].
Для зіставлення обираємо «…Основний параметр лінійного конденсатора – ємність

122

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

Очевидно, що залежність напруги

𝐮𝐜 =

𝐪𝐜

лінійна винятково у системі відліку конденсатора від
𝐂
параметра 𝐂, який безпосередньо належить конденсатору. Натомість, згідно [3, с. 213-217], напругу 𝐮𝐂 (𝐭) в
перехідних процесах заряджання (рис. 1) і розряджання (рис. 2) лінійного конденсатора описують,
−𝐭

відповідно, нелінійні функції

−𝐭

𝐮𝐜 (𝐭) = 𝐔 (𝟏 − 𝐞 𝛕 ) та 𝐮𝐂 (𝐭) = 𝐔𝐞 𝛕 . Отже, напруга 𝐮𝐂 (𝐭) лінійного

конденсатора нелінійна в системі відліку, яка не належить конденсатору, зокрема, в системі відліку часу.
Водночас, енергетична ефективність будь-яких фізичних процесів визначається власне в системі відліку
часу.
На рис. 3, 4 виокремлено графіки напруги 𝐮𝐂 (𝐭) під час заряджання і розряджання конденсатора.
Прямі пунктирні лінії з’єднують точки графіків, у яких конденсатор можна вважати повністю зарядженим, або
розрядженим. Ці лінії утворюють уявні графіки лінійної залежності напруги 𝐮𝐂 (𝐭), якщо б вона мала місце
під час заряджання і розряджання конденсатора. Тонуванням на рис. 3, 4 виділено відносне відхилення
реальних графіків напруги 𝐮𝐂 (𝐭) від уявних лінійних графіків. З відхилення видно, що швидкість зростання і
спадання реальних графіків перевищує швидкість зростання і спадання уявних лінійних графіків.
Отже, як висновок: нелінійне в системі відліку часу накопичення заряду, а отже й енергії, під час
заряджання лінійного конденсатора відбувається ефективніше, ніж витрачання заряду під час його
розряджання. Конденсатор швидко накопичує заряд, однак «занадто» швидко накопичений заряд втрачає.
Ефективність витрачання заряду може підвищити обернена динаміка розряджання конденсатора, але
це вимагає надання нелінійних властивостей безпосередньо конденсатору та/або його навантаженню.
Проявом буде дзеркаль на симетрія показаного пунктирною кривою на рис. 4 графіка напруги 𝐮𝐂 (𝐭)
розряджання конденсатора відносно графіка напруги 𝐮𝐂 (𝐭) заряджання на рис. 3.

Як підтвердження на рис. 5 показані графіки, приведені в описі режимів розряджання лінійного
конденсатора в [5], з форми яких очевидно:
1) графік 1, отриманий при забезпеченні постійного опору навантаження, аналогічний графіку напруги
𝐮𝐂 (𝐭) на рис. 2 з опису [3, с. 215-217];
2) графік 2, отриманий при забезпеченні постійного струму навантаження, аналогічний уявному
лінійному графіку напруги 𝐮𝐂 (𝐭) на рис. 4;
3) графік 3, отриманий при забезпеченні постійної потужності навантаження, аналогічний дзеркально
симетричному графіку напруги 𝐮𝐂 (𝐭) під час розряджання конденсатора, показаному пунктирною кривою на
рис. 4.
В [5] вказано, що режим постійної потужності навантаження, якому відповідає графік 3 на рис. 5,
«найважчий» для конденсатора, але забезпечує найбільш ефективне витрачання енергії. Проте, [5] не
описує фізичний зміст режимів розряджання конденсатора, отже, не дає підґрунтя для їх оптимізації.
Аналіз перебігу витрачання накопиченого конденсатором заряду та енергії
Витрачання заряду та енергії конденсатором розглядаємо як продовження аналізу накопичення
заряду та енергії під час вмикання конденсатора на постійну напругу в [1]. Отже, скорочено приводимо опис
аналізу та його результат.
Початковою умовою опису в [1] є стан рівноваги «електростатичного важеля» (рис. 6 зліва), що описує
незаряджений конденсатор. Однакові заряди 𝐪𝟏 , 𝐪𝟑 … 𝐪𝐧 й 𝐪𝟐 , 𝐪𝟒 … 𝐪𝐦 рівномірно розподілені на
поверхні лівої і правої обкладок конденсатора, протидіючи кулонівськими силами відштовхування.

Заряджання відбувається шляхом перенесення заряду 𝐪𝟐 з правої обкладки конденсатора на ліву,
що порушує стан рівноваги «електростатичного важеля» (рис. 6 справа, рис. 7 і рис. 8 зліва). Відтак, заряд

𝐪𝟐

𝐪𝟏 на лівій обкладці. Натомість, на правій обкладці конденсатора
утворились дзеркальні заряди 𝐪𝛂 і 𝐪𝛃 (рис. 6 справа, рис. 7 і рис. 8 зліва). Це результат електростатичної
індукції реальних зарядів 𝐪𝟏 і 𝐪𝟐 лівої обкладки, що не урівноважені таким же зарядом на правій обкладці.
більше не урівноважує заряд
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Для перенесення заряду 𝐪𝟐 з правої обкладки на ліву виконана робота з подолання кулонівських сил

𝐪𝟏 та притягання з дзеркальними зарядами 𝐪𝛂 і 𝐪𝛃 . Ця робота
еквівалентна енергії, якої набули заряди 𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 , 𝐪𝛂 , 𝐪𝛃 й утворюють різницю потенціалів Δφ між
обкладками конденсатора. Енергію системи із чотирьох зарядів 𝐪𝟏 , 𝐪𝟐 , 𝐪𝛂 , 𝐪𝛃 описує сума, структура усіх
його відштовхування з реальним зарядом

доданків якої однакова й складається із добутків реального заряду та потенціалу дзеркального заряду:
𝐪𝛃
𝐪𝛃
𝐪
𝐪
𝐪
𝐪
𝐪
𝐪
𝐖= 𝟏 ∙ 𝛂 + 𝟏 ∙
+ 𝟐 ∙ 𝛂+ 𝟐 ∙ .
(1)
𝟒𝛑𝛆𝟎 𝐫𝟏𝛂
𝟒𝛑𝛆𝟎 𝐫𝟏𝛃
𝟒𝛑𝛆𝟎 𝐫𝟐𝛂
𝟒𝛑𝛆𝟎 𝐫𝟐𝛃
Оскільки |𝐪𝟏 |

= |𝐪𝟐 | = |𝐪𝛂 | = |𝐪𝛃 |, переписуємо (1) в загальному виді
𝐖 = ∑𝐧𝐢 (

𝐪𝐧

𝐪

𝐦
) ∙ ∑𝐦
𝐣 ( 𝐫 ),

(2)
𝟒𝛑𝛆𝟎
𝐢𝐣
де: n – кількість реальних зарядів лівої обкладки; m – кількість дзеркальних зарядів, утворених на
правій обкладці; в загальному випадку 𝐧

= 𝐦.

𝐪𝟐 з правої обкладки на ліву утворює
взаємодіючі кулонівськими силами притягання пари зарядів 𝐪𝟏 ↔ 𝐪𝛂 і 𝐪𝟐 ↔ 𝐪𝛃 . Половину зарядів, що
утворюють різницю потенціалів Δφ між обкладками конденсатора, складають реальні заряди 𝐪𝟏 і 𝐪𝟐 , а іншу
З рис. 6 справа та рис. 7 очевидно, що перенесення заряду

половину - дзеркальні заряди

𝐪𝛂 і 𝐪𝛃 . Отже, приписуємо в (2) множник

відому формулу енергії електричного поля конденсатора:
𝐪
𝟏
𝐖 = ∑𝒏𝐢 ( 𝐧 ) ∙ ∙
𝟒𝛑𝛆
𝟐
𝟎

Звідси випливає фізичний зміст множника

𝟏

𝐪

𝟏
𝟐

перед

𝐪

𝐦
∑𝐦
𝐣 ( 𝐫 ) й отримаємо
𝐢𝐣

𝟏

𝐦
∑𝐦
𝐣 ( 𝐫 ) = 𝟐 𝐪𝚫𝛗.
𝐢𝐣

(3)

: утворення різниці потенціалів між обкладками
𝟐
конденсатора вимагає переміщення лише половини зарядів, що її утворюють [1]. Це ж підтверджує висновок
щодо високої ефективності накопичення заряду й енергії конденсатором, отриманий при зіставленні
математичної моделі лінійного конденсатора і динаміки перехідних процесів. Для наочності можна
𝟏
переписати (3) наступним чином: 𝐖П = 𝐪𝚫𝛗 → 𝟐𝐖П = 𝐪𝚫𝛗.
𝟐
Як висновок, накопичення заряду в системі відліку лінійного конденсатора відповідає наслідку закону
збереження і перетворення енергії: сума енергії, набутої дзеркальним зарядом обкладки конденсатора,
утвореним перенесенням з неї реального заряду на іншу обкладку, та енергії, витраченої на перенесення
реального заряду на іншу обкладку, не більше ніж у двічі перевищує енергію, витрачену на перенесення
реального заряду на іншу обкладку, і не перевищує енергію зарядженого конденсатора [1].
Далі, згідно [3, с. 215-217], розглядаємо витрачання заряду та енергії як «… процес розряду
конденсатора ємністю С, який заряджений до напруги U, на резистор з опором R».
Розряджання відбувається перенесенням заряду 𝐪𝟐 з лівої обкладки конденсатора на праву через
резистор з опором R. Отже, перебіг витрачання заряду, по суті, обернений щодо перебігу накопичення
заряду та енергії під час вмикання конденсатора на постійну напругу, як видно з рис. 6 – 8. Адже заряд
повертається на праву обкладку конденсатора, де він і перебував спочатку.

𝐪𝛂

𝐪𝟐

Під час витрачання заряду поглинається вся енергія 𝐖, визначена в (1), й зникають дзеркальні заряди
і

𝐪𝛃 .

Натомість, відновлюється протидіюча пара зарядів лівої і правої обкладок конденсатора
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𝐪𝟏 ↔ 𝐪𝟐 . В результаті отримуємо незаряджений конденсатор, який описує «електростатичним важіль» у
стані рівноваги, показаний на рис. 6 зліва та рис. 8 справа.
Отже, перебіг витрачання заряду в системі відліку лінійного конденсатора відповідає оберненому
наслідку закону збереження і перетворення енергії [6]: енергія, яку необхідно витратити для розряджання
конденсатора, не менша ніж 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, але не перевищує енергію зарядженого конденсатора. Натомість, ефективність
витрачання заряду лінійним конденсатором визначається відносно параметра, що не належить системі
відліку конденсатора безпосередньо, а саме – часу.
Висновок
Накопичення заряду й енергії під час заряджання лінійного конденсатора відбувається ефективніше,
ніж витрачання заряду під час його розряджання. Наслідки закону збереження і перетворення енергії [4; 6]
вказують досяжність однаково ефективної динаміки витрачання та накопичення заряду й енергії при наданні
нелінійних властивостей конденсатору та/або його навантаженню.
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IMPROVEMENT OF THE CRUSHING MILL COMPLEX
The purpose of the work is to improve the technical and economic performance of the crushing and grinding
complex by introducing systems for monitoring and control of such complexes, which are based on the model of
the complex, which takes into account its internal connections and made using artificial neural network technology.
To achieve this goal, the following tasks are solved in the work:
• Formation and analysis of a factor field to determine the boundaries of many indicators of the grinding
process that affect the energy efficiency of the crushing and grinding complex.
Development of a neuromodel to provide energy efficient control of the crushing and grinding complex.
Literature review
In the process of destruction of rocks in crushing units, in accordance with the Perovs V.A. and
Andreevs E.E. works [1] energy supplied to the working surfaces of the crusher or mill is spent on the elastic and
plastic deformation of the grains of crushed material and working surfaces of the machines, changing the structure
of the material, mechanical and chemical reaction, providing kinetic energy to the fragments of grains, friction of
the grains with each other and the surface of destruction, sound vibrations and more. In real conditions, crushing
and grinding is continuous and at the same time the machine does not affect one grain, but their weight, therefore,
the conditions of mass grinding may differ from the destruction of a single grain.
The formulas of Davis, Neronov and Sidenko, Andreev-Levenson-Kantorovich, Bond, Olevsky are used to
calculate the useful power [2]. 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 enabling its rational operation from the point of view of energy consumption.
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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 environ. An important factor affecting the nature and magnitude of power
consumption is the speed of rotation of the mill drum [3]. 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.
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 load) and the type
of lining.
Principles of distribution of control signals and adjustable variables, application of this or that scheme
depending on the parameter, which is the main in the process of grinding, considered by the authors Uteush Z.V. i
Uteush E.V. [4]. The authors divide all the variables that influence the grinding process into control values, target
values and external perturbations.
Modeling of crushing and grinding complex
The factorial field of the ball mill can be represented by the Ishikawa diagram (Fig. 1). This diagram shows
the basic structural links in the system and allows you to visualize a hierarchy of factors. The main positions in the
diagram are assigned to four groups of factors that determine the technological process. The breakdown and sorting
of factors within each group makes it easier to assess the impact of a factor. Some factors, such as particle size
distribution, may be included in two groups or belong to one or the other group, depending on the objective of the
process optimization function.
Based on the above data, it is possible to build a neural network to control the crushing and grinding complex.
The controlled parameters act as the output vector, and the corresponding values of the controlled values, the
parameters of the equipment and the ground substance - the input vector.
Factors of
regulation

Controlled factors
Granulometric
composition

Mass
Ball loading

Feeding of
mill

Quality of
grinding

Standard size
The degree of
filling of the
drum

Electroconsumption

Assortment

Speed of rotation of the drum

Productivity

The technological process of
grinding in a ball mill

Strength
State
lining

Humidity

Control
system
Power

Abrasiveness
Density

Mill
parameters
Drive
parameters

Lumpiness
Overall
dimensions of
the drum

Physicomechanical
properties of the
substance

Mode of
operation

Condition of
the equipment

Design
parameters of the
system

Figure 1 - Ball mill factor field.
According to existing approaches to the construction of control systems [5], the object of automatic control
of the crusher or mill type can be mathematically described by a first order inertia with respect to transport delay,
or a second order inertia link also with regard to transport delay. Thus, the dynamic properties of the crushers on
the channels "feeder productivity - object performance", "source material size - object performance", "strength of
crushed material - power consumed by the engines of the aggregate" may be represented by a transfer function,
the general appearance of which is given in the formula
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Were k – amplification coefficient;
 - delay time;
Т – time constant of object.
Apparently, such a description of the object does not reflect its multifactorial or multifaceted. This approach
establishes a relationship between input and output influences according to their joint change over time.
Various neural networks can be used to solve these types of problems with a large number of factors of
influence, depending on the particularities of the task. Neural networks implement learning algorithms designed to
handle a large number of variables, successfully predict, and can replace human decision-making. The task of
managing the grinding through neural networks is implemented as follows (Fig. 2).
Each of the network's inputs is matched by one factor. Network outputs correspond to productivity, grinding
quality and power consumption, network weights determine the significance of the factors. In addition to the
selection of factors, the network can detect the forecast state of the system based on available data and optimize
performance for a given parameter. As optimization parameters, it is advisable to take T, W and Q or introduce a
generic indicator that reflects all three criteria, depending on their significance.

Weights wij

Output
indicators

f1
W

Input factors
f1…fN

Q

T

fN

Figure 2 - Model of neural network for grinding control.
By implementing the above principles on existing data samples using network learning algorithms in Mathlab
environment, a selection of neural networks has been trained. Each network consists of two layers. The number of
neurons in the first layer varies from 2 to 75, in the second layer 2 neurons. The activation function of neurons of
the first layer is sigmoidal, the second layer is linear. A general view of the network architecture is shown in Figure
5.5. The inputs of the network provide performance data and mill downloads. The source vector contains information
on the specific consumption and the grinding quality.
Comparison of neural network learning outcomes with different training algorithms is shown in Table 1.

Figure 3 - Artificial neural network model.
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Table 1 - Error in learning artificial neural networks
Network Learning
Function
Traingd
Trainlm
Traingdx
Traingdm
Traingda
Trainrp
Trainscg

The number of neurons in the first layer of the network
2
5
10
25
50
11.81
11.75
11.15
10.57
8.71
8.44
7.91
7.09
4.38
2.11
11.75
11.75
11.75
9.81
6.47
11.76
11.75
11.75
10.21
8.96
11.74
11.77
11.78
8.35
7.58
11.75
10.16
9.58
7.99
6.11
11.75
11.75
10.35
9.28
5.83

75
7.31
1.38
5.74
7.96
6.41
5.32
4.89

A number of neural networks with different numbers of neurons in the hidden layer were trained on the
available data samples. Increasing the number of neurons in the hidden layer has led to an increase in the
accuracy of the model, however, more time is required to train it. The smallest learning error was achieved when
applying the Levenberg-Marquardt learning algorithm.
Results
The factor field of the basic structural connections within the grinding system is offered, which allows to
substantiate the set of technical and economic and technological criteria that determine the decision on the optimal
power consumption of the crushing and grinding complex and to optimize the power consumption of the complex
without changing the technological process.
A new model of the crushing and grinding complex, which takes into account the multifactor field of the
system and reflects its internal connections, is based on the mathematical apparatus of artificial neural networks
and consists in accounting for the formation of the target function of the components that determine the power
consumption and other technical and economic indicators of the complex " crusher - mill ", which allows to increase
the energy efficiency of the complex by ensuring the operation of the complex in the optimum power consumption
mode.
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(Атырау, Казахстан)
ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК СӘУЛЕЛЕНДІРУ ФАКТОРЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ
КСРО Ғылым академиясының бірінші президенті академик В. И. Вернадский бүкіл" ақыл – ой саласын
" - "ноосфераны" гидросфераның, литосфераның, атмосфераның және эфирдің жиынтығы ретінде
қарастырды. Ноосфера адамзат қызметінің барлық салаларын қамтиды-тұрмыс, өндіріс, ғылым,
философия, өнер, дін және т.б. Ноосфера тұрақты кеңейтуге ұмтылады, кеңістіктік және интеллектуалдық
кеңеюде. Бұл В. И. Вернадский 1938 жылы жазып, ғасырдың II жартысында, сондай-ақ XXI ғасырда
дәлелденді. Қазіргі уақытта техносфераның аса маңызды кіші жүйесі - "электросфера" туралы айту керек.
Информатика, есептеу техникасы, коммуникация, радиобайланыс, теледидар және материалдық негізі
электроника болып табылатын басқа да салаларсыз қазіргі уақытта бірде-бір өндіріс пен адам қоғамының
дамуы мүмкін емес. Жыл сайын елімізде әр түрлі саладағы жаңа нысандар іске қосылып, соған сай
электрмен жабдықтау жүйесінің қолданыстағы құралдары мен жабдықтары қайта жаңартылуда. Бірақ,
электр энергиясын есепке алу жүйелерінің заманауи жағдайы есептеу дәлдігінің шарттарын
қанағаттандырмайды, яғни бұл мәселе әлі де болса жетілдіруді қажет етіледі. Электр қуатын өлшеудегі
кездесетін кемшіліктер электр тогы тасымалданатын желінің қуатын, электр бекеттеріндегі қуаттың қорын
шығындатуға, сондай-ақ желінің жұмыс тәртібін басқаруды тиімсіздендіреді, ал бұның өзі-электр энергиясын
пайдаланудың қай жағынан алсақ та шығындалуына соқтырады. Бүгінгі күнге дейін белгілі болған
қолданыстағы энергия шығынын өлшеу кешендері өткен ғасырдың аяғында жасалынған стандарттарға
сәйкес жасақталғандықтан, сондай-ақ, қазіргі ғылыми-техникалық прогресстің дамуына байланысты өлшеу
дәлдіктерінің жеткіліксіздігі анықталды. Энергия өндіру әрқашан мұнай және басқа отын өндірумен
ұштасатыны бәрімізге аян, яғни электр энергиясын есепке алу жүйелерінің заманауи жағдайы экологиялық
мәселені туындатады. Егерде бұл бағытта ізденістер ақпарат бетінен жие көруге болатын, болса
электромагниттік сәуленің қоршаған ортаға кері әсері туралы ақпарат жоқ. Осы энергия көздерінің
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шығаратын электрмагниттік өрісінің сыртқы ортаға тікелей әсер мәселесі электромагниттік экология
зерттейтін сала. Себебі электр энергиясы өндіру және тұтынушыға жеткізу объектілерінде айналасында
міндетті түрде электромагниттік өріс туындайды және қоршаған ортаға залалын тигізеді. Электр жүйелері,
қоректендіруші көздер, электртранспортарының қоректендіруші қосалқы станциялар, күштік және өлшеуіш
трансформаторлар, электр энергиясын үлестіруші пунктер барлығы өндірістік жиеліктегі электромагниттік
толқын таратушы көздер болып табылады. Сонымен қатар әр түрлі байланыс құралдары
радиотолқындарды таратады, ал ол байланысты жүзеге асыратын салалық мекемелер сан-алуан жиеліктегі
электромагниттік толқындарды тарата отырып осы аймақтың экологиясына нұқсан келтіреді. Сонымен
электромагниттік экологияның бірінші назар аударатын мәселесі электромагниттік сәуле көзінің
айналасындағы өріс пішінін анықтау. Бұл өріс ақпарат энергия көзінің түріне айналасында орналасқан
басқада электромагниттік құрал, аспаптарға тәуелді күрделі есеп [1]. Есептеулер мен эксперимент
барысында практикалық өлшеулер арасындағы сәйкестікті табу өз алдына мәселе. Электромагниттік өрісті
зерттеудің осындай қиыншылықтары бұл бағытта әр түрлі жобалау моделдерін қарастыруға әкеледі. Бүгінде
қолданыстағы электромагниттік өрісті зерттеу құралдарының толық ақпаратты беруінің өзі, оны есептеу
әдістемелерінің жетілдіруді талап ететіні сөзсіз.
Бұл жағдай электромагниттік экологияны басқа экологиялық бағыттардан айтарлықтай ерекшелейді
және онда эксперименттер нәтижесінде алынған мәліметтер негізінен қоршаған ортаның жағдайын бағалау
үшін қолданылады. Аймақтық электр жүйесін құрайтын негізгі техникалық құралдар - аймақтағы
электромагниттік энергияны «жеткізушілер» жоғары вольтты электр желілері, қуатты трансформаторлық
қондырғылар және т.б. Электродинамикалық модельдерді жасау аясында қарастырылатын барлық
техникалық құралдар, ең алдымен, олардың зерттейтін электромагниттік сәулелену көздерінің
құрылымдардың кеңістіктік пішіні мен сипаттамалық өлшемдеріне байланысты жіктелуі қажет. Бұл мағынада
біз сызықтық электромагниттік өріс көздер мен жергілікті электромагниттік көздерді ажыратуымыз қажет.
Бірінші топқа кеңістіктік формасы бір сызықтық мөлшердің басқаларынан едәуір басым болуымен
сипатталатын көздерден тұрады. Бұл топқа жататын техникалық құрылғылар - электрмен жабдықтау
тізбектерінің жергілікті учаскелері, электромобильдерге арналған электр желілері және т.б. Екінші топқа
жататын сәулелену көздері кеңістіктің салыстырмалы түрде кішкентай (бөлменің көлемімен салыстырғанда)
аймағында оқшауланған көздерден тұрады. Оларға желілердің және электрмен жабдықтау тізбектерінің
электр станциялары, тартқыш қосалқы станциялары және т.б жатады. Есептеулер барысында сызықтық
сәулелену көздерін параллель орналасқан электрлік зарядталған кесінділер жиынтығы туындататын
электрлік мультиөріс ретінде қарастырамыз.

Сурет 1- Мультиөрісті сызықтық сәулелену көздерінің жиынтығы
Магнит өрісін есептеу кезінде сызықты көздерді бірдей көлемдегі параллель қарама-қарсы
бағытталған сызықтық токтардың жүйесі ретінде қарастырған жөн.

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

129

Электр өрісін есептеу тұрғысынан электрмен жабдықтау тізбегінің сызықтық бөлігінің моделін
қарастырайық. Сыззықтық электр өрісінің У-35 типтік тірекке сәйкес келетін электр жеткізу желісі декарттық
координат жүйесінде орналасқан тармақталған сымдары 1 суретте көрсетілген. Жоғарыда келтірілген
болжамдар мен шектеулерді ескере отырып, электр өрісін табу екі өлшемді квазистатикалық есепті шешуге
сайып келеді [2]. Өткізгіштің айналық бейнесін енгізу арқылы жер бетінің әсері және топырақтың электр
өткізгіштігінің металдық табиғаты ескеріледі.
Желінің өткізгіштеріне сәйкес келетін эквивалентті зарядтар (өткізгіштің ұзындығының бірлігіне
қатысты) келесідей анықталады:
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мұндағы - 𝑈ф− электр желісі кернеуінің класы, Δ – 1200 фазалық ығысу, C өткізгіш-жер электрлік
жүйесінің метрлік қадам сыйымдылығы. Оның шамасын келесі өрнекпен анықтаймыз:
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Зертелетін электр өрісі әрбір жеке өткізгішт өндіретін өрістердің геометриялық қосындысы арқылы
анықталады:

 N 
 
E    E  E  
i
i
i 1 

(1)

Қосынды белгісіндегі өрнек i-ші сым-айналы кескін жүйесімен құрылған электр өрісінің бөліктерін
анықтайды; N - электр беріліс мұнарасына сәйкес келетін сымдар саны. (1) Қосындының астындағы вектор
модулі келесідей табылады:
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Қорытқы магнит өрісі өрістердің жартылай бөліктерінің геометриялық қосындысы арқылы табылады.
Қосынды белгісінің астындағы векторлардың қосындысының модулі (2) формула бойынша анықталады 2суретте 35 кВке есептелген электр жеткізу желісінің электр өрісін есептеу нәтижелері көрсетілген (Сурет 2)
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Сурет 2- 35 кВ СЭӨ-ның электр өрісінің есептеу нәтижелері
2-ші суреттің нәтижесі бойынша өріс заңының бақылау нүктелерінің жиынтығының биіктігімен
өзгеретіндігін көрсетеді. Бұл жағдай электр желілерінің сымдарының асимметриялық орналасуына
байланысты. 2м биіктіктегі электр өрісінің максималды өрісі 420 В/м сәйкес келеді. Соңғы жылдары қалалық
электрмен жабдықтау жүйелерін қайта құруға арналған жобалық шешімдерде жерасты желілері түрінде 35...
220 кВ кластарына сай жоғары вольтты электр желілерін жүзеге асыруды көбірек қолдана бастады.
Жерасты электр желілерінің өту жолдарындағы электромагниттік ортаны талдағанда, кабель төсеу
жағдайларының электромагниттік өрістің сипаттамаларына әсерін ескеру қажет болады..
Бұл жағдай бізге жерасты электр желілерінің өту жолдарындағы электромагниттік ортаны талдағанда,
жоғарыда ұсынылған әуе желілерін талдау тәсілін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Сондықтан соңғы
жағдайдағы мәселеге қатысты, шекаралық электродинамикалық есептерді шешудің әмбебап сандық әдісін
қолдану орынды деп саналады.
Жоғарыда айтылғандай, Максвелл теңдеулерінің оң жағында тек бірінші мүшелері қалады [3].
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векторы (z осі электр беру желілерінің бағытына сәйкес келеді); a-cымның радиусы. Бірінші және төртінші
теңдеулер магнит өрісін есептеу үшін қолданылады; екінші және үшінші теңдеулер- электр өрісін есептеу
үшін қолданылады.
Максвелл теңдеулер жүйесін квазистациянарлық жағдай үшін екінші ретті дифференциалды
теңдеулер жүйесіне оңай өзгертуге болады:
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толықтырылуы керек. Электр өрісі үшін бұл келесі түрде [4].
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Магнит өрісі үшін
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Мұндағы 𝑛0 –ток шекарасына жүргізілген нормаль векторы, q -шекарада бөлінген заряд, i – токтың
тангенциалдық компоненті, ∂ l контур элементі.
(5) теңдеу белгілі шекті элементтер әдісін қолдана отырып сандық түрде шешілуі мүмкін. Бұл әдіс
соңғы уақытта есептеу электродинамикасында кеңінен қолданыла бастады. FEM ANSYS, Максвелл,
QuickField, HFSS және т.б. сияқты көптеген танымал электродинамикалық модельдеу бағдарламалық
пакеттерінің негізі болып табылады. Бұл әдіспен шекаралардың бірі ток шекарасына сәйкес келетін кеңістік
аймағы кішкентай өлшем кез келген пішінді элементтерге бөлінеді. Әр элементтің ішінде мәселенің шешімі
арнайы форманың үзіліссіз полиномиялық функциясымен жуықталады.
Үздіксіз аймақты кеңістіктегі талданатын аймақтың шекаралық бетінен элементтерге бөлуді бастаған
дұрыс. Шекті элемент әдісін сандық іске асыруда, жақындастыратын элементтің формасы, әдетте, әртүрлі
болуы мүмкін. Дегенмен, үшбұрышты пішін элементтерін таңдау ең қолайлы. Сонымен қатар, интерполант
ретінде келесі формадағы сызықтық алгебралық көпмүшелерді пайдалану ыңғайлы:
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3-cуретте электр энергиясын есептеу нәтижелерін далалық жерасты электр беру желілері арқылы
көрсетілген. Есептеулерде қазіргі заманғы жерасты электр беру желілері үшін дәстүрлі жерлендіру жүйесі
соңғылардың ЭМӨ құрылымы мен деңгейіне әсерін зерттеу мақсатында модельденді. Жоғарыда келтірілген
нәтижелерден терминал нүктелерінде жерге тұйықталған темір бетонды науада орналасқан жерасты
кабельдік электр желісі үшін жер бетіндегі электр өрісінің кернеулігі 50 В/м-ден аспайтындығы, бұл
стандарттармен нормаланған деңгейден едәуір төмен екендігі байқалады.

Сурет 3 - Жерасты электржүйесі өткен аймақтағы жер үсті электр өрісінің кернеулігінің таралуы
Трансформаторлық қосалқы станцияда пайда болған ЭҚК туралы айтсақ, кеңістіктің талданған
аймағында, сондай-ақ электр желілері жағдайында квазистоционарлық шарт орындалғанын атап өтуге
болады [5]. Электрлік және магниттік өрістердің көзі трансформаторлық қосалқы станция жабдықтарының
құрылымдық элементтерінде оқшауланған зарядтар мен токтар болып табылады. Қалыптастырылған
Дирихле есебін сандық шешу шектеулі элементтер есебімен жүзеге асырылады.
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ШЭЕ іске асыру кезінде есептеулерге кететін уақытты азайту үшін қарастырылатын аймақ өлшемін
азайтуға кеңес беріледі. Бұл жұмыста талданған құрылғылардың осьтік (орамалар) немесе жазықтық
симметриялы (тұтастай трансформатор) бар екендігін және бұл симметрия сыртқы жүйе элементерінің
конфигурациясына таралғанын көруге болады. Басқаша айтқанда, қарастырылатын модельдендірілген
құрылғылар үшін шешімнің кеңістіктік үш өлшемді құрылымын сақтай отырып, модельдің геометриялық
ерекшеліктерін ескере отырып, үшөлшемді есептерден екі өлшемді есептерге ауысу мүмкін болады.
Бұл түрдегі мәселені жалған екі өлшемді деп атайды [5]. Жалпы жағдайда, жалпыланған
координаталарда (5) теңдеулер келесі түрде көрсетілуі мүмкін:
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мұндағы α (ηξ) және β (ηξ) - таңдалған координаталар жүйесінің түріне байланысты сызықтық
функциялар немесе операторлар; η, ξ- жалпыланған координаталар; Φ (η,ξ,) - теңдеудің жалпыланған
шешімі (векторлардың компоненттері немесе); F (ξ η θ,, E ξ η θ,, N η ξ,) - үшінші тарап көздерімен анықталған
белгілі функция.
Жоғарыда айтылғандай, ШЭЕ-де Ф (ηξ,) шешімі (8) түріндегі әр элемент үшін арнайы функциямен
жуықталған, оны жалпы шешімін төмендегі өрнекпен беруге болады:
N 3
n
~
 ,    A  , 
m
m
n 1 m1

(10)

(𝑛)
Мұндағы 𝐴𝑚 (η, ξ) глобальды координаталар жүйесінің формалық функциясы, Фm =
(n) (n)
Φ (ηm ξ𝑚 ) m индекстін әр түрлі мәндерінде әр түрлі шамаға тең, Ф1, Ф2 Ф3 - ізделінді шаманың
түйіндік мәндері; N - элементтің ең үлкен номері. Есеп шешімін жұықтауда 10 өрнекпен сәйкестіксіздігі келесі
теңдікпен анықталады:
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Қалдықты азайтуға қалдықтың ортогоналдылығын және әрбір негізгі функцияны қамтамасыз ету
арқылы қол жеткізуге болады, ол үшін келесі шарттын орындалуы қажет:
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 A m    dD  0
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D

Мұндағы D – шешімді анықтау облысы; dD - осы аймақтың элементі; индекс (n) әр түрлі
элементтердегі әртүрлі мәндерді қабылдай алады:
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(13)

(14)

Мұндағы ξ ′,η′ екі элемент шекарасындағы координаттар,   , және   , шекара бетіне
векторлардың бағытталуын анықтайтын тригонометриялық функциялар.
Осы жұмыста қарастырылған барлық есептеу жұмыстары бағдарламалық модульдер түрінде жүзеге
асырылады, олар кейіннен перспективалы автоматтандырылған жүйенің негізін құрайды және толық [1]
сипатталған.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Валерій Данилюк
(Київ, Україна)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Высокий уровень достижений в современном спорте обусловливает необходимость постоянного
совершенствования всех сторон подготовки спортсмена. [1, 3]
Вопрос психологической подготовки все более и более актуален в условиях интенсификации
процесса подготовки легкоатлетов и расширения соревновательного календаря. В комплексе данные
факторы в значительной степени влияют на работоспособность спортсмена, и в первую очередь,
значительно воздействуют на психику спортсмена, со всеми вытекающими последствиями. [2, 4]
Термин "психологическое обеспечение" отражает наиболее прикладную сторону современной
психологии спорта. Как и любая другая, спортивная деятельность эффективна только при соответствующем
материальном, техническом, медицинском, психологическом и др. обеспечении. Принимая во внимание
строение и функционирование организма, спортивный результат можно представить, как наиболее
эффективное сочетание подготовки исполняющих движение органов, функциональной тренированности и
совершенства нервно-психических механизмов регуляции движений, переживаний, поведения. Развитие и
совершенствование нервно-психических механизмов регуляции и составляет суть психологического
обеспечения деятельности в спорте.
Таким образом, психологическое обеспечение - это комплекс мероприятий, направленных на
специальное развитие, совершенствование и оптимизацию систем психического регулирования функций
организма и поведения спортсмена с учетом задач тренировки и соревнования. [1, 6]
Выделяют следующие формы психологического обеспечения:
 Психологическая консультация. В процессе тренировок и соревнований у спортсменов и тренеров
возникает множество вопросов по поводу методов и средств подготовки спортсменов, их психических
состояний, уровня развития актуальных сторон психики и пр., требующих квалифицированного
психологического ответа. Психологическую консультацию проводит спортивный психолог, но могут
проводить тренер и врач (при условии наличия у них достаточных знаний и опыта психологических бесед).
Консультация может носить как индивидуальный, так и групповой характер и проводится в форме беседы,
вопроса и ответа, в официальной или неформальной обстановке, то есть диапазон средств и методов
психологической консультации очень широк.
 Психологическое обучение. Степень потребности в получении постоянных психологических знаний
и обновлении их является показателем развития личности спортсмена и тренера. Большая потребность в
психологических знаниях наблюдается не только у спортсменов, но и у тренеров, и прежде всего тех знаний,
что непосредственно касаются успешности их деятельности. Причем знания эти должны быть конкретными,
а не общими, поскольку напряженный тренировочный процесс заставляет концентрировать внимание и
силы на главном - факторах, обусловливающих успешность отбора, тренировок и соревнований.
 Психотренинг. В настоящее время данная форма психологического обеспечения осуществляется
без специального выделения ее в самостоятельный раздел работы со спортсменами. Наиболее широко
применяются известные методы идеомоторного тренинга при обучении или совершенствовании техник
движений, либо для адаптации психики спортсменов к условиям предстоящих соревнований. Наиболее
перспективной формой психотренинга является применение комплексов психотехнических игр,
позволяющих, плавно вставляя их в тренировочный процесс, развивать и совершенствовать нужные на
данном этапе спортивного совершенствования психические процессы, свойства и состояния, а также
обучать методам психологической регуляции.
 Психогигиена, психопрофилактика и психотерапия. Данные формы психологического обеспечения
тесно связаны и взаимодополняют друг друга.
 Психодиагностика. Интенсивность нагрузок в спорте постоянно возрастает и нет конца этому росту.
Заставить организм адаптироваться в таких условиях можно уже только с помощью психологических
воздействий, поскольку только так можно предохранить организм от всевозможных патологических влияний
нагрузок, перенапряжений, травм. [1, 3, 6]
Общая цель психологической подготовки — развить психические качества, необходимые спортсмену
для достижения высокого уровня спортивного совершенства, психической устойчивости и готовности к
выступлению в ответственных соревнованиях.
Воспитание психической устойчивости спортсмена складывается из формирования умения сохранять
и даже повышать в экстремальных условиях уровень своего эмоционального состояния, работоспособность
и эффективность двигательных действий. Психическая готовность, представляющая собой наиболее
высокий уровень психологической подготовленности к конкретным соревнованиям, предполагает наличие
высокого уровня развития сенсорных и сенсомоторных качеств, свойств внимания, идеомоторики,
тактического мышления, памяти и других качеств, важных для осуществления двигательной деятельности
спортсмена, способности произвольно управлять своим поведением и чувствами. [1, 4, 5]
Психологическая подготовка спортсмена заключается в том, чтобы:
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1) способствовать совершенствованию психических процессов — специализированных восприятий,
представлений, внимания, памяти, мышления и т. д., важных для достижения высшего уровня техникотактического мастерства;
2) формировать психические свойства личности спортсмена, оказывающие влияние на оптимальное
стабильное проявление упомянутых психических процессов, сохранение и повышение уровня работоспособности и эффективности двигательных действий в трудных условиях тренировки и соревнований;
3) создавать оптимальные психические состояния в процессе тренировки и соревнований;
4) развивать умения управлять своими психическими состояниями и в экстремальных условиях
деятельности;
5) способствовать выработке знаний о предстоящих соревнованиях;
6) создавать положительную «психологическую атмосферу» в коллективах спортсменов.
Глубже понять сущность психологической подготовки помогает анализ ее основных направлений.
Первое направление предполагает формирование функциональной надежности психики спортсмена,
что достигается на основе совершенствования специализированных форм познавательной деятельности.
В результате формируются специальные знания, практические умения и навыки, специфический
двигательный опыт.
Второе направление связано с формированием эмоционально-волевой устойчивости,
психологической надежности спортсмена. Это предусматривает развитие способности управлять своим
поведением в экстремальных ситуациях спортивной деятельности, эффективно действовать в
соревновательной обстановке при противоборстве соперников.
Третье направление предусматривает формирование психической готовности к соревнованиям в
условиях межличностного и группового соперничества. Здесь важна своевременная психологическая
адаптация к меняющимся условиям соревновательной борьбы, преодоление психологических барьеров
субъективного порядка, знание сильных и слабых сторон соперника, его тактики и пр.
Четвертое направление психологической подготовки обусловлено достигнутым на соревнованиях
результатами и особенностями постсоревновательной деятельности. Особенно это актуально в ситуации,
когда атлет заканчивает спортивную карьеру, активные занятия спортом и нуждается в поддержании
оптимального уровня психической работоспособности, адаптации к новым условиям деятельности.
Решение задач психологической подготовки осуществляется с помощью соответствующих средств и
методов.
Общими средствами психологической подготовки спортсмена являются физические упражнения,
средства техники и тактики данного вида спорта. Специальные средства - психологические упражнения
(действия типа заданий с четкой установкой и психологической направленностью, например, на развитие
волевых качеств, на повышение эмоциональной устойчивости спортсмена и др.), а также психологические
воздействия и влияния. Это могут быть психологические средства и приемы регуляции и саморегуляции,
психологические способы восстановления специальной работоспособности и пр.
Психологическая подготовка спортсмена — это педагогический процесс. В связи с этим ее
успешность зависит от выполнения ряда общепедагогических принципов, среди которых следует выделить
принципы сознательности, активности, всесторонности, постепенности и повторности. Эти принципы
применительно к психологической подготовке являются основой для наиболее рационального
формирования свойств психики спортсмена (личностных качеств, психических процессов и состояний),
необходимых для успешного выполнения спортивной деятельности в экстремальных условиях.
Принцип сознательности определяет необходимость осознания тренирующимся значения
психических качеств для успеха в спорте, ознакомления с психологическими знаниями, осознания важности
самоанализа, стремления к самовоспитанию этих качеств, контроля над ними, значения постоянного
преодоления трудностей и препятствий для спортивного совершенствования спортсмена.
Принцип сознательности предусматривает систематический совместный анализ спортсменом и
тренером психограммы избранного вида спорта, психологических особенностей спортсмена и корректирования его психологической характеристики, обсуждения плана психологической подготовки, ее средств
и методов (кроме приемов индивидуального воздействия, имеющих психотерапевтическую
направленность, которыми нередко с успехом пользуются тренеры) и др.
Принцип активности в структуре психологической подготовки определяет необходимость
формирования у спортсменов целенаправленности в совершенствовании своих психических свойств, в
оптимизации психических состояний.
Принцип всесторонности при осуществлении психологической подготовки заключается в том, что:
1) психолого-педагогическому воздействию должны быть подвергнуты все психические проявления,
от которых зависит надежное и совершенное выполнение спортивной деятельности — и свойства его
личности, и психические, психомоторные процессы, и психические состояния;
2) психологическая подготовка может плодотворно осуществляться только в неразрывной связи со
всеми другими сторонами подготовки спортсмена — физической, технической и тактической.
Принципы повторности и постепенности в психологической подготовке проявляются в том, что
средства и приемы психолого-педагогического воздействия на спортсмена дают наибольший эффект, если
они применяются повторно и их дозировка постепенно увеличивается. Например, увеличивается
интенсивность создаваемых в процессе подготовки трудностей или влияние специально вводимых в
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тренировочные занятия отрицательных психогенных факторов, сложность принятия решений в
создаваемых игровых и боевых ситуациях и др. [1, 2, 4]
Выводы
Основу работы по психологическому обеспечению подготовки составляет разработка и внедрение в
практику рекомендаций по использованию данных психодиагностики для оптимизации тренировочного
процесса и психологической подготовки спортсменов. Под психологической подготовкой принято понимать
систему психолого-педагогических воздействий на спортсмена, способствующих повышению уровня его
психической надежности и готовности на соревнованиях.
Условно ее разделяют на круглогодичную и предсоревновательную. Основными проблемами
круглогодичной подготовки являются: формирование определенных свойств личности спортсмена,
способствующих успешному и стабильному выступлению в ответственных соревнованиях;
совершенствование психических процессов и качеств, помогающих овладению высоким уровнем
технического и тактического мастерства или компенсирующих отдельные недостатки физической
подготовленности; создание положительных устойчивых эмоциональных состояний и выработка умения
регулировать их в экстремальных условиях; содействие восстановлению психической работоспособности
после высоких нагрузок. В зависимости от того, на какие психические качества и функции (неспецифические
или специфические для данной деятельности) осуществляется психолого-педагогическое воздействие,
круглогодичную психологическую подготовку делят на общую и специальную. Причем их соотношение и
содержание меняются в разные периоды тренировки.
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(Київ, Україна)
РОЗВИТОК ГОЛЬФ ІНДУСТРІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Вступ. Гольф давно перестав бути лише спортом, це унікальне поєднання елітного способу життя та
серйозного бізнесу. Зростаюча популярність гольфу в усьому світі набагато випереджає інші види спорту.
За останні 20 років у світі майже вдвічі збільшилася кількість полів для гольфу та гравців – до 33 000
і 55 мільйонів відповідно. Згідно з доповіддю, підготовленою Oxford Economics, середній гравець у гольф
витрачає 150-180 євро на день на короткостроковому відпочинку та 250 євро на день на тривалій відпустці.
Популярність гри в гольф сприяла формуванню, так званих гольф турів. Багато справжніх
поціновувачів гри мріють зіграти в гольф саме на тому полі, де тренуються або грають титуловані
спортсмени. На сьогоднішній день поля для гольфу є абсолютно в будь-якій точці світу. Гольф, задоволення
досить дороге, і грають в нього в основному бізнесмени і заможні люди. Однак, гольф – це більше ніж гра,
це спосіб життя і думки. Згідно статистичних даних, близько 30-40 відсотків членів світових гольф-клубів
взагалі не грають, для них бути членом в клубі – це імідж і ділове спілкування. Майже всі американські,
англійські, японські мільйонери є шанувальниками гри в гольф [1-3].
Мета дослідження. Проаналізувати стан і тенденції розвитку гольф індустрії в Європі.
Методи дослідження: системний аналіз; історико-логічний метод; аналіз наукової літератури і
документів; абстрагування, індукція, дедукція; порівняння й зіставлення; функціонально-структурний аналіз.
Обговорення результатів дослідження. У наш час гольф підкорив увесь світ. Його вважають
найпристойнішим заняттям справжнього джентльмена. Велика Британія, Північна Ірландія, Греція, Кіпр,
Іспанія, Саудівська Аравія, Туреччина, Португалія, США, Японія, Нова Зеландія є найбільшими гольфцентрами у світі. У всьому світі гра в гольф вже давно не просто спорт, а частина особистого іміджу.
Розвиток гольфу часто дуже цінний через його роль в економічному розвитку – він виступає і як ядро
туристичних напрямків у регіонах, і як важливий метод урізноманітнення сільської місцевості. Поля для
гольфу також можуть бути вигідними місцями суспільного відпочинку та підвищувати якість місцевого
довкілля, якщо вони розумно сплановані та керовані [1].
Країною номер один за розвитком гри стала США. Тут розташовані найкращі світові гольф-центри:
Міртл-Біч у Південній Каліфорнії, Фенікс в Арізоні, Палм-Спрингз, Каліфорнія. Але мекка спорту – Орландо,
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штат Флорида, зі 150 полів вищого класу. Гольф-туризм займає перше місце у світі серед спеціальних видів
туризму за грошовим оборотом. Дохід від гольфу генерує близько 60 мільярдів доларів США щорічно.
Останніми роками попит та пропозиція на ринку гольфу були відносно стабільними у більшості
європейських країн, що відобразилося лише з невеликими змінами у зрілості ринку. Ринки Великої Британії
та Ірландії залишаються найбільш розвинутими в Європі, разом зі Скандинавськими країнами. Гольф взагалі
є частиною величезної сфери дозвілля та відпочинку. Поля для гольфу – це заняття на свіжому повітрі у
зоні відпочинку. За своєю природою гольф – сезонний вид відпочинку. Основний сезон гольф-турів – веснаосінь. За туристичними мірками, це досить тривалий сезон, коли любителі таких поїздок можуть
скористатися чудовими пропозиціями.
На європейському ринку гольфа традиційно лідируючі позиції займають Велика Британія та Шотландія
(родоначальники гольфа), хоча їх поля не завжди доступні для пересічного гольфіста (табл.1). Далі слідують
Іспанія та Португалія, саме в цих країнах знаходиться більше 70% усіх гольф полів і зареєстрованих в Європі
гравців. Елітними направленнями вважаються Австрія, Швейцарія, північ Італії та узбережжя Франції.
Таблиця 1
Країни та кількість гольф клубів
№
п/п

Країна

Кількість
гольф полів

Кількість гравців

1

Велика Британія та Ірландія

2989

1326663

2

Німеччина

727

610104

3

Франція

578

407530

4

Швеція

454

493508

5

Іспанія

349

328495

6

Італія

275

101200

7

Нідерланди

204

3586040

8

Данія

181

152800

9

Норвегія

173

122579

10

Австрія

156

104500

Ринок гольфу в Європі залишається концентрованим – 92 % усіх гравців та 90 % майданчиків для
гольфу знаходяться у десяти країнах (табл. 1). Велика Британія та Ірландія мають найвищий рівень попиту
в Європі, де нараховується 30 % гравців [2].
З огляду на велику популярність гольфу та розвитку його інфраструктури у фінансово стабільних
країнах, виникає новий напрямок розвитку туризму, а саме гольф-туризм.
Гольф-туризм – це термін, який використовується для опису поїздок осіб, основною метою яких є
гольф. У сучасному світі він набирає обертів. Інфраструктура створюється по всьому світу: поля для гольфу,
зони обслуговування гравців (роздягальні, технічні служби, адміністрації, зони обслуговування (бари,
ресторани, готелі) тощо. Ці ринки гольф-туризму орієнтовані на заможних іноземних гравців. За даними
Всесвітньої туристської організації (World Tourism Organization), сьогодні в світі близько 100 млн чоловік
грають в гольф постійно [4].
Гольф-туризм виділений в особливий розділ туризму, на гольф-полях спостерігається підвищений
інтерес у девелоперів, а котеджні селища, які будуються по сусідству з гольф-полями, отримали
загальноприйняту світову назву «гольф-села». Крім спортивної складової у гольфі є дуже важлива
корпоративна складова, яка дозволяє включати його в пакети MICE-туризму. Не випадково в світі гольф
курорти будуються зі SPA-послугами.
З кожним роком з’являється все більше і більше витончених курортів для гольфу, кожен намагається
виділитися, пропонуючи все більше і більше можливостей для відпочинку. Туристи подорожують світом для
кількох цілей:
- гольф;
- відвідування турнірів з гольфу;
- поєднання відпочинку та гри.
Кількість мандрівників у гольфі постійно збільшується з кожним роком, оскільки все більше країн
сприймають гольф-туризм та розвивають гольф-курорти.
Гольф сприяє розвитку туризму, позитивно впливає на здоров’я населення і є цікавим видом дозвілля.
Попит на гольф-туризм залежить від великої кількості політичних, економічних та соціальних факторів, а
найбільш важливими факторами при виборі є клімат, якість полів для гольфу та ціна. Згідно рейтингу (Golf
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Digest Magazine) найбільш популярними та привабливими полями для гольфу за останні дванадцять років
були поля Великої Британії та Північної Ірландії (табл. 2) [4].
В основному споживачі спортивних послуг та туроператори розглядають можливість поєднання
розважальної та екскурсійної програми з улюбленим видом спорту. У зв’язку з цим досить значними
гравцями на ринку гольф-туризму є постачальники дозвілля та рекреаційних послуг, а також туристичні
напрямки, розташовані неподалік від центрів гольф-туризму та полів для гольфу. У споживачів послуг з
гольф туризму – два основні мотиваційні компоненти цього ринку: тренування з гольфу та участь у турнірах
з гольфу як глядачі чи спортсмени [4].
Таблиця 2
Рейтинг гольф полів за межами США в підсумку за 2008-2020 рр.
№

Назва клубу

Країна

1

The Royal County Down Golf Club

Північна Ірландія

2

Tara Iti Golf Club

Нова Зеландія

3

Muirfield links

Шотландія

4

Royal Dornoch Golf Club - Championship Course

Шотландія

5

The Royal Melbourne Golf Club - West Course

Австралія

6

St Andrews Links - Old Course

Шотландія

7

Golf de Morfontaine

Франція

8

Royal Portrush Golf Club - Dunluce Links

Північна Ірландія

9

South Cape Owners Club

Південна Корея

10

Trump Turnberry Resort - Ailsa Course

Шотландія

Багато гольф курортів організовує та проводить локальні та міжнародні турніри. Незважаючи на те що
гольф стає все більш доступним видом спорту, ця гра все-таки орієнтована на справжніх леді та
джентльменів. Існує особливий гольф-етикет, порушення якого може призвести до зменшення рахунку в грі
або програшу цілого матчу.
Гольф також дозволяє ряду галузей промисловості, таких як сфера туризму та нерухомості,
розвиватися та викликати ще більший інтерес до гри.
Висновки. Гольф – один з небагатьох секторів міжнародного туризму, який продовжує розвиватися,
незважаючи на глобальну економічну невизначеність. В даний час більшість країн, які орієнтують свою
економіку на туристичну галузь, кажуть, що гольф-туризм є пріоритетом. Не дивлячись на те, що
батьківщиною гольфа вважається Великобританія, туризм там досконало не розвинений, про що говорять
за закритими гольф-клубами, в яких не пускають без клубної карти і конкретного грошового внеску.
Простежується також залежність між рівнем життя в країні та розвитком гольфу. Таким чином, чим вищий
економічний рівень країни, тим більша кількість полів для гольфу, а гольф тури дозволяють туристам
об’їхати весь світ і випробувати всі поля, які припадуть їм до смаку.
Література:
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2012. – С. 96-98.
2. Терещук М. Особливості розвитку гольфу в Європі / М. Терещук // Теорія і методика фізичного виховання
і спорту. – 2014. – № 2. – С. 101-106.
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Андрій Федоряка
(Дніпро, Україна)
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІВЧАТ 17-18 РОКІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПОРТИВНОЮ
ГІМНАСТИКОЮ ОЗДОРОВЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Постановка проблеми. Спортивна гімнастика є привабливим і популярним видом спорту не тільки в
Україні, але і в усьому світі. Вона активно розвивається і набуває все більшої популярності завдяки своїй
видовищності, яка полягає у поєднанні краси рухів, вихованню постави і гармонійно розвитого тіла зі
спортом, силою, виснажливими тренуваннями та захоплюючими змаганнями.
У пошуках інноваційних підходів до організації процесу фізичного виховання в ЗВО та до фізкультурнооздоровчих занять зі студентами слід враховувати особливе значення й привабливість для них спортивної
гімнастики. Спортивна гімнастика дозволяє розв’язати цілий комплекс важливих завдань у роботі зі
студентами: задовольнити їх потребу у русі, навчити володіти своїм тілом, розвивати фізичні здібності,
розумові та творчі здібності, моральні якості тощо [3].
Але необхідне вдосконалення методики підготовки студентської молоді, що займається спортивною
гімнастикою оздоровчої спрямованості. В доступних літературних джерелах недостатньо розкривається
проблема розвитку координаційних здібностей та особливостей планування тренувального процесу
студентів, що займаються спортивною гімнастикою в оздоровчих групах. Тому ми вважаємо, що дана
проблема є актуальною та потребує детальнішого вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні працює багато клубів, гуртків, фітнес центрів та
спортивних шкіл із спортивної гімнастики де займаються спортивною гімнастикою оздоровчої спрямованості.
І тому актуальною є проблема забезпечення їх необхідною навчально-методичною літературою.
Виконання техніки більшості вправ спортивної гімнастики неможливо без певного рівня розвитку
координаційних здібностей. Для успішного розвитку координаційних здібностей, насамперед, необхідна
теоретична обґрунтованість питання. Необхідні знання для розвитку координаційних здібностей належать
до різних галузей знань: теорії і методики фізичного виховання, анатомії, біомеханіки, фізіології. Для
знаходження ефективних засобів розвитку координаційних здібностей пропонується комплексний підхід, що
поєднує різні області знання, що допоможе виявити причинно-наслідковий зв’язок всіх сторін розвитку
координаційних здібностей [1, 4]. Нові підходи до забезпечення професійної підготовки тренера, або
інструктора з спортивної гімнастики відображають необхідність зростання рівня їх якісних професійноприкладних знань, умінь, навичок і тому актуальною є проблема забезпечення їх необхідною навчальнометодичною літературою. Проблемами організації навчально-тренувального процесу з спортивної
гімнастики займалися фахівці: В.М. Смолевський, Ю.К. Гавердовський, Ю.Ю. Борисова, О.О. Власюк,
А.В. Федоряка та інші, які наголошували на необхідності вдосконалення методики підготовки гімнастів.
Проблемами організації навчально-тренувального процесу оздоровчого тренування займалися
фахівці: Л.В. Аксьонова, І.Г. Бондаренко, Л.В. Волков, В.І. Загревський, Т.Ю. Круцевич, Н.В. Москаленко.
Мета дослідження: експериментально обґрунтувати та дати характеристику системі тренувальних
занять, що сприяють розвитку координаційних здібностей у дівчат 17-18 років, які займаються спортивною
гімнастикою оздоровчої спрямованості.
Завдання роботи:
1. Визначити рівень розвитку координаційних здібностей у дівчат 17-18 років, які займаються
спортивною гімнастикою.
2. Експериментально обґрунтувати та визначити ефективність занять спортивною гімнастикою
оздоровчої спрямованості на розвиток координаційних здібностей у дівчат 17-18 років.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічне спостереження, педагогічне
тестування, методи математичної статистики.
Викладення основного матеріалу. На підставі аналізу літературних даних по стану питання ми
з’ясували, що заняття спортивною гімнастикою позитивно впливають на розвиток координаційних
здібностей тих, що займаються. Виконання техніки більшості вправ спортивної гімнастики неможливо без
певного рівня розвитку всіх фізичних якостей. І координаційні здібності відіграють в цьому процесі важливу
роль. Однак тренеру необхідно знати індивідуальні особливості кожного із тих, що займаються і на основі
цих знань планувати навчально-тренувальний процес. Результат підготовки буде найбільш успішний, якщо
тренер буде уважно стежити за тим, як ті, що займаються, реагують на те чи інше навантаження, щоб вчасно
попередити помилки і травми.
Дослідження проводилися на базі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
м. Дніпра. У дослідженнях взяли участь 14 дівчат віком 17-18 років. Заняття в групі проводились три рази на
тиждень тривалістю 90 хвилин і проводились за традиційною, адаптованою методикою. Всі дівчата
займались спортивною гімнастикою перший рік.
Підготовча частина заняття тривала 15-20 хвилин і включала різновиди ходьби, бігу,
загальнорозвивальні вправи, вправи на розвиток гнучкості.
Основна частина занять тривала 60-70 хвилин (згідно поставлених задач) і складалась із вправ на
снарядах гімнастичного багатоборства, вправ на допоміжному обладнані і пристроях, акробатичних вправ.
Закінчували основну частину вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки (підтягування, згинання-
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розгинання рук в упорі лежачи, лазіння по канату, піднімання прямих ніг у висі, виплигування з присіду
та ін.).
Заключна частина тренувального заняття тривала 5-10 хвилин і складалась із вправ на відновлення,
вправ на розвиток гнучкості, тренером підводились підсумки заняття.
Для визначення вихідного рівня розвитку координаційних здібностей ми прийняли у дівчат контрольні
нормативи. У педагогічному тестуванні ми використовували такі тести:
1. Човниковий біг 3 х 10 м, з оббіганням набивних м’ячів.
3. Стрибок на розмітку.
4. Три перекиди вперед.
5. Статична рівновага за методикою Яроцького.
Всі оціночні випробування проводилися після стандартної розминки (12 - 15 хв.), що включала біг,
загальнорозвиваючі і спеціальні вправи.
Таблиця 1
Показники рівня розвитку координаційних здібностей у хлопчиків 8-9 років після
педагогічного експерименту
№

Тести

1
2
3
4

Човниковий біг, с
Стрибок на розмітку, см
Три перекиди вперед, с
Статична рівновага

До експерименту

Після експерименту

Х 1m1

Х 2m2

9,5
7,0 
4,4 
16,5 

8,9 0,28
4,51,17
3,6 0,95
32,5 0,52

р
0,05
0,05
0,05
0,05

Аналіз попередніх досліджень показав, що більшість дівчат мали недостатній рівень розвитку
координаційних здібностей, який визначається як середній і нижче середнього. Це може бути обумовлено
тим, що дівчата займалися спортивною гімнастикою перший рік і тестування проводилось перед початком
занять спортивною гімнастикою. Тому систематичний розвиток координаційних здібностей з чітким
дозуванням навантажень був обов’язковою умовою подальших тренувальних занять.
Контрольне тестування проводилось на при кінці першого року навчання. Порівняльний аналіз
результатів педагогічного тестування показав, що у групі дівчат 17-18 років, які займаються спортивною
гімнастикоюв тестах по визначенню рівня розвитку координаційних здібностей спостерігається достовірний
приріст показників (р  0,05) у всіх тестах. Порівнюючи показники слід відзначити, що: в тесті № 1 результат
покращився із нижче середнього до вище середнього; в тесті № 2 результат покращився із середнього рівня
до вище середнього; в тесті № 3 рівень покращився із середнього рівня до високого рівня; в тесті № 4
показники зросли з нижче середнього до вище середнього (табл. 1). Отже, можна вважати, що заняття
спортивною гімнастикою позитивно впливають на розвиток координаційних здібностей у дівчат 17-18 років.
Висновки. Виходячи із результатів педагогічного тестування дівчат 17-18 років, які займаються
спортивною гімнастикою, ми робимо висновок, що в групі показники рівня розвитку координаційних
здібностей зросли. Порівнюючи результати тестування розвитку координаційних здібностей після
експерименту нами доведена достовірність різниці між результатами у всіх тестах, що підтверджується
порівнянням значень t критерію Ст’юдента (t >Тгр, р  0,05). Це можна пояснити тим, що на заняттях із
спортивної гімнастики виконуються вправи координаційної спрямованості. А також в тренувальних заняттях
обов’язково виконуються вправи загальної і спеціальної фізичної підготовки до яких входять складно
координаційні вправи.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на розвиток
координаційних здібностей у дівчат 19-20 років, які займаються спортивною гімнастикою оздоровчої
спрямованості.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Natalia Popova
(Kharkіv, Ukraine)
THE APPLICATION OF COGNITIVE METHODS IN THE FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF
PROFESSIONAL DIRECTION
The ability to perform professional foreign language communication is one of the important qualities of a
modern specialist. Foreign language learning is a leading field in non-linguistic, including law universities. This
approach allows students to master the skills of foreign language professional communication, to orient them to
active interaction between the participants of communication, ensuring mutual exchange of relevant professional
information, and ultimately to educate an educated specialist capable of professional activity at the modern level.
Various aspects of teaching foreign languages at the University of Law have been studied by researchers
such as V.V. Alexandrova, V.L. Vertegel, S.M. Bondar, N.N. Egorova, Yu. V. Orac, D.I. Demchenko,
Yu.G. Marchenko et al. [1-3]. However, the problem of the formation of professional foreign language competence
of future lawyers remains insufficiently researched in modern science and leaves room for processing. Therefore,
it is relevant to study the means of achieving the effectiveness of training of law students in various aspects, in
particular in mastering the vocabulary.
Targeted learning of a foreign language implies a predominant activation of vocabulary that functions in the
language of a certain professional group related to a professional activity [3]. Teaching English for vocational
students of law universities requires familiarization with general and industry legal terminology systems, which is
directly related to mental, cognitive activity. It is the skills of cognitive processing of vocabulary that are relevant for
the course of a professional foreign language at a non-linguistic university [1].
This direction directly approximates the development of communication skills in the professional field. One
of the interesting ways to effectively develop professional vocabulary is to use cognitive techniques that are involved
in the process of teaching English professional direction. As you know, mastering a new, especially vocabulary
vocabulary is usually associated with a variety of problems that students have (difficulty remembering terms,
problems in clearly defining terminological concepts, their hierarchy, difficulty pronunciation, etc.). The use of
mnemonic and cognitive techniques and strategies, so-called link diagrams, associative maps, application of
spidergrams, mindmaps, brain ring, frame representation of professional knowledge, etc. can help [1].
Difficult terms can be learned in a playful way, which contributes to work efficiency, enhances mental activity
and memory. Detection of the central concept depends on the mental work in a foreign language. Links are found
between concepts, objects, characteristics in a foreign-language picture of the world, and more. Associative thinking
is trained, which allows to distinguish a variety of foreign words with a stable association with the proposed central
concept.
In this way, a concept related to the professional field is used with the use of a graphical representation
(diagram). Typically, such a link diagram appears as a tree. Students are involved in the game of association,
creating structural connections in their own foreign-language picture of the world. The professional picture of the
world is also being developed, and it includes components of foreign language professional competence. A
complete examination of the associative relations of the proposed concept allows you to supplement the dictionary
on the topic under study (Bondar SM, Yegorova N.N., Orac Y.V., Tymoshchuk N.M., Dovgan L.I., Demchenko D. I.
and others).
On the basis of communicative situations, the teacher organizes collective communication in foreign
language lessons on professional material. The situation itself stimulates the communicative motivated target
foreign language activity. Emotionally colored, comprehended in various aspects foreign language material is
assimilated faster and more consciously [2].
Such a cognitive approach allows for the formation of skills to use synonyms, hyperonyms, antonyms,
develop a foreign language communicative ability, quickly reflect, compare different concepts, analyze, draw
conclusions. All these processes must take place with the use of a foreign language, expanding the professional
linguistic picture of the world.
At the same time, law students build their own understanding of professional concepts, patterns and
processes in the professional field. It allows to train professional lexical awareness of the lawyer, knowledge of
professional lexical units and ability to apply them in different situations of professional communication, to quickly
apply in different circumstances lexical thinking, to deepen skills of independent work in the professional field, to
improve self-study.
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Тетяна Докашенко
(Суми, Україна)
МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Проблема та її актуальність. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з
різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення
змісту та цілей навчання англійської мови. Сучасне суспільство цікавлять люди, які зможуть здійснювати
іншомовне спілкування. Відповідно, в Україні розроблені нові програми з навчання іноземних мов, які
спрямовані на досягнення основної цілі навчання іноземних мов – формування іншомовної комунікативної
компетентності. У зв’язку з цим виникає необхідність розвитку результативних технологій, що забезпечують
високу якість підготовки учнів. Мовний портфель є однією з найбільш результативних технологій для
розвитку іншомовної комунікативної компетентності.
Аналіз останніх джерел. Питанням використання технології мовного портфелю займаються такі
науковці, як О. Д. Карп'юк Н. В. Ягельська, І. В. Беженар тощо.
Мета статті – охарактеризувати використання технології мовного портфелю як засобу формування
іншомовної навчально-стратегічної компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, основна ціль навчання іноземних мов –
формування
іншомовної комунікативної
компетентності,
яка охоплює
мовну,
мовленнєву,
лінгвосоціокультурну та навчально-стратегічну компетентності. Остання спрямована на формування
загальнонавчальних вмінь і навичок особистості, опанування стратегій вивчення й використання іноземної
мови, які допомагають учневі усвідомлювати хід і результати процесу формування своєї іншомовної
комунікативної компетентності, а також самостійно керувати цим процесом у майбутньому, після закінчення
шкільного курсу навчання. При цьому навчальна компетентність визначається як здатність і готовність
особистості до усвідомленого й ефективного самостійного управління навчальною діяльністю від
постановки цілей до самоконтролю та самооцінки результатів [3, с. 443]. Стратегічна компетентність
розглядається як здатність компенсувати в процесі спілкування недостатність знання мови, а також
мовленнєвого досвіду спілкування іноземною мовою [3, с. 444].
Одним із ефективних засобів формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності учнів є
так званий «мовний портфель».
Мовний портфель, або портфоліо (англ. «the Language Portfolio») – пакет матеріалів із даними про
результати вивчення іноземної мови й особистий досвід використання учнем іноземної мови [5, с. 5].
До мовного портфелю входять три розділи: 1) мовний паспорт; 2) мовна біографія; 3) мовне досьє.
Мовний паспорт (англ. «Language Passport») підсумовує лінгвістичну індивідуальність його власника;
особисті досягнення у вивченні мови та особистий досвід міжкультурного спілкування. Він містить:
• фото учня;
• анкетні дані;
• мови спілкування в сім'ї;
• місце навчання;
• мови, які вивчає в школі;
• мови, які учень вивчає самостійно;
• інформацію про рівень володіння англійського писемного мовлення учнем, а саме:
1) досвід використання англійського писемного мовлення;
2) блок самооцінки;
3) блок оцінки викладача [5, с. 6].
Мовна біографія (англ. «Language Biography») використовується для фіксування в хронологічному
порядку відомості про досвід використання англійської мови, містить інформацію про відвідування шкіл,
курсів, де здійснювалось вивчення англійської мови; використання англійської мови в реальних ситуаціях,
участь у проектах, презентаціях. Значущість зазначених подій для розвитку іншомовної комунікативної
компетентності визначається учнем самостійно у графі «Прогрес оволодіння англійського писемного
мовлення», що сприяє самоаналізу й самооцінюванню писемної діяльності власника мовного
портфеля [1, с. 13].
Мовне досьє (англ. «Dossier») містить зразки творчих робіт (“Samples of work”) та посвідчення у
вивченні іноземних мов, зібрані самим учнем [2, с. 20].
До складу досьє включаються: зміст досьє й папка з матеріалами.
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Зміст досьє є переліком назв матеріалів, які містить досьє. У ньому знаходить своє відображення
порядок / принцип організації матеріалів у досьє.
Першим складником папки з матеріалами є вступ, який виконує функції резюме, обґрунтування змісту
й путівника по матеріалах досьє. У ньому подається короткий опис матеріалів досьє та розкривається логіка
взаємозв'язку між ними. Наступний компонент папки з матеріалами – есе самооцінки (self-evaluationes say),
що пишеться власником портфеля по закінченні курсу і є підсумковим аналізом процесу навчальної
діяльності з англійської мови [2, с. 19].
Невід'ємним складником досьє є контрольні списки самооцінки письмових текстів (Self-Evaluation /
Revision Checklist), які розробляються викладачем з урахуванням дескрипторів шкали самооцінювання рівнів
володіння англійською мовою. Вони складаються з чітких дескрипторів, що підвищує правильність
самооцінювання.
Звітні форми (Learning Summaries) складають наступний компонент папки з матеріалами. Вони
заповнюються регулярно і систематично (напр., раз у два тижні) та мають на меті аналіз досягнень і недоліків
власної діяльності студентів на основі рефлексивних дій.
Таким чином, за своєю суттю мовний портфель є особисто зорієнтованою формою роботи,
автентичним видом оцінювання навчальних досягнень особистості з предмету «Іноземна мова», який
адресується учневі, створений із його участю, спрямований на виявлення та розвиток творчих здібностей і
навчально-стратегічної компетентності особистості.
Мовний портфель надає можливість індивідуалізувати процес навчання, допомагає учневі
сформувати особисту навчальну стратегію, установити зв’язок між раніше отриманими та новими знаннями,
провести рефлексію особистої навчальної діяльності, підготовку і обґрунтування майбутньої [2, с. 22].
Склад папки з матеріалами поповнюється списками взаємооцінки робіт учнів (Peer Review Checklist),
що передбачають надання аналітико-критичннх коментарів до робіт та заповнення листів взаємооцінки,
підготовлених викладачем на основі шкали оцінювання рівнів володіння англійською мовою.
Основну частину досьє, навіть, можна сказати, основну частину мовного портфеля з навчання
англійської мови, складають самостійно вибрані власником портфеля зразки робіт, що служать
підтвердженням досягнень.
Зразки робіт можуть додаватися в досьє на різних етапах їх створення.
Використання мовного портфелю у вивченні старшокласників англійської мови: 1) створює умови для
самостійного планування власної навчальної діяльності під керівництвом учителя; 2) індивідуалізує процес
навчання англійської мови; надає йому більш усвідомленого характеру; 3) слугує довідником, що містить
зразки позитивних результатів; 4) слугує основою для формування нових співробітницьких і партнерських
взаємовідносин між учителем і учнем; 5) допомагає учню брати більш активну участь у керуванні процесом
навчання англійської мови; 6) заохочує творчість, ініціативність і відповідальність власника мовного
портфеля. У процесі роботи з мовним портфелем учень вчиться експериментувати з прийомами оволодіння
мовою й виділяти найбільш продуктивні, накопичувати навчальний досвід, відстежувати свої успіхи і
проблеми та вносити відповідну корекцію у свою роботу [4, с. 16].
Висновки. Таким чином, упровадження мовного портфелю як засобу навчання іноземних мов
забезпечує вихід на новий рівень самосвідомості особистості, де учень сам вибирає, контролює процес
навчання, роблячи його безперервним і сталим, а отже бере участь у формуванні власної навчальностратегічну компетентності.
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Айнур Молдабаева, Сусанна Агабабян, Варвара Рульева
(Тараз, Казахстан)
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ
Терминологическая система языка и общая лексическая система языка развиваются в непрерывном
контакте между собой. Они обогащают и дополняют друг друга. Для более глубокого познания природы
термина, как и в терминологическом поле, нельзя не придавать исключительного значения его
употреблению в среде и вне его, не следует рассматривать с точки зрения межплановой связи и
превращение слова в термин. Поэтому в этом разделе область термина, способная полностью сохранить
характерные свойства, - проблема терминологического поля и изменения, происходящие при переходе
названия научно-технического специального понятия из данного региона в обобщенное поле.
Одна из немногих изученных областей казахского языкознания – терминология. В некоторых отраслях
науки, терминологии и терминов, отдельные вопросы создания, развития, для изучения этапов становления
имеются в считанные трудов. Однако такие небольшие труды не в полной мере отражают внешность
казахской терминологии. В то же время, в казахском языкознании, не говоря уже о многих сложных
теоретических вопросах, таких как соотношение литературного языка и терминологии, система и структура
в терминологии, место терминологии в языковых знаниях или системе наук, не говоря уже о том, что термин
выделяет не термин, а специфические признаки, характерные для него, четко определены основные
требования к термину. В этой связи термин терминологический полем сторона остается без внимания и
рассмотрения на связи.
Прежде чем говорить о терминологическом поле, необходимо кратко остановиться на самом
терминале поля.
В лингвитическом словаре под термином поля дано определение «совокупность единиц, отражающих
понятийное, предметное или функциональное сходство обозначенных явлений и Объединенных языковых
(в основном лексических) единиц».
В языковом знании термин поля в зависимости от целей исследования используется учеными в
различных значениях. О них более подробно остановились в своих трудах Г. С. Щур и А. В. Суперанская.
Ю.Д. Апресянское считает, что поле не понятное (это явление вне языка), то есть должно быть
лингвистическим, то есть лексическим.
В термине терминологического поля авторы во главе с А.В. Суперанской формулируют: «поле – зона
жизни термина, в которой он может сохранить все свойственные ему свойства, самодостаточно и
специально охраняемые (для исключения проникновения иных элементов), в том числе термин» терминполе для понятия – система понятий, к которым он относится, а термин-для слова - совокупность иных
терминов-слов, в которых он создается и влияет на свою языковую форму,
Правда, из пониятиивыделить научный термин, слово не может полностью понять только через
рассмотрение его природы, как с точки зрения лексикологии. Ведь любая отрасль науки и техники образует
самостоятельную систему понятий. А термин-выражение этих научных понятий в языке (терминологии).
Термин, используемый в определенной терминологической системе, напрямую связан с понятиями,
находящимися за их пределами, даже подчиняется им. Однако это одна из сторон.При этом нельзя сказать,
что анализ термина можно раскрыть природу термина, придавая упор на эктралингвстическое понятное
поле. Если это так, то мы недооцениваем роль языка. В этой связи, в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», подзаконные нормативные
правовые акты, регулирующие отношения в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений,
регулирующие отношения в сфере религиозной деятельности. Каждая новость в науке, каждое новое
понятие имеет языковую форму и называется определенным термином. В качестве достижения науки
понимается понятие путем передачи дефиниции термина. В противном случае понятие оставалось в
таинственной форме, которая не может быть раскрыта. В частности, не следует забывать о том, что в
исламе нет ни одного понятия. Поэтому в анализе термина следует классифицировать как понятийное поле,
лексическое поле и рассматривать их в целостности, единстве, нежели уделять первостепенное внимание.
Данные авторы пришли к выводу, что терминологическое поле вне языка (экстралингвистическое) явление
на основе приоритета понятийного поля.
В целом, следует отметить, что многие ученые-терминологии поддерживают необходимость
признания терминологии как одной из сфер языкознания, так и самостоятельной научной дисциплиной. В
частности, была разработана общая теория терминологии, проделана большая работа по определению ее
места в ряду наук. Сегодня с учетом того, что терминология связана с определенной сферой науки, логикой
и языковым образованием, доказано, что терминологическая работа должна вестись от понятия к слову. У
нас с точки зрения этого подхода к изучению терминологии еще не разворачивается – термин не
способствует более глубокому познанию природы.
Известно, что терминологическая лексика не имеет одинакового отношения к проблеме отношения к
литературному языку. А. Суперанская и другие ученые классифицируют такие мнения на три группы.
1. Терминология - часть, входящая в состав лексики литературного языка.
2. Терминология - образует самостоятельную лексическую часть национального языка с небольшим
общением с литературным языком.
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3. Терминология-это не язык, а система искусственных знаков.
В своих трудах они приводят данные, свидетельствующие о его правильности, поддерживая второй
взгляд. В статье, посвященной данной проблеме, А. Суперанская отражает специфику литературного языка
и терминологической лексики.
Терминологическое развитие зависит от специалистов, таких как любая другая сфера науки.
Формирование и развитие отраслевой терминологии напрямую связано с именами определенных ученых и
специалистов, работающих в этой сфере науки. В этом плане мы не можем сказать, что сейчас у нас много
терминологии, которые пишут фундаментальные труды в сфере терминологии.
Различные слои, которые не термин, слово, соревнований, олимпиад способность превращения слов.
В основном термины изготавливаются из таких слов, как существительное, прилагательное, глагол,
местоимение, наречие. Среди них лидирующее место занимает существительное.
Термины выражаются в предметной форме как названия документальных или абстрактных понятий
в различных специальных областях. В соответствии с этим свойством термина, например,
субстантивируется, из какого смысла оно было сделано. Поэтому терминизация частей речи
осуществляется в непосредственной связи с переходом их к числу существительных.
На основе слов на всенародном языке за счет таких терминов, как создание тысяч терминов в
различных областях науки и техники, искусства, обогащается общая лексика. Связь между общей
лексической системой языка и терминологической системой напрямую относится к их взаимозависимости.
Если специальная лексика сформирована на основе общенародного языка, то заимствованные термины по
звучанию подчиняются фонетическим законам языка, то терминология является самым питательным
ресурсом обогащения языка на национальной основе. Поэтому есть основания полагать, что процессы
терминирования и нетерминирования в определенной степени зависят друг от друга.
Не требует доказательств того, что общенародный язык стал основой для создания
терминологической лексики, сформированной с использованием внутреннего источника специальной
лексики казахского языка, в том числе терминообразования. Но не все слова в общенародном языке имеют
одинаковую терминологическую способность. Если в произведении термина определенные лексические
слои или лексико-семантические группы проявляют продуктивность, то у некоторых очень низкая доля. С
этой точки зрения, слова общего пользования занимают ключевое место. Однако мы не считаем, что слова
общего пользования являются отличительными, чем слова других групп. Причина этого формирования-то,
что у нас выявлены и другие источники терминообразования, которые не рационально используются в
творчестве термина.
История становления и развития казахской терминологии свидетельствует о том, что творчество
термина не является процессом, происходящим практически во все времена. Если в течение
определенного периода под влиянием различных причин резко возрастает ряд терминов, увеличиваются
масштабы терминологической лексики, то в последующие годы наблюдается отсутствие такой
интенсивности. Определяются внутренние и внешние факторы, непосредственно влияющие на него. В
соответствии с этим был показан периодический характер терминизации казахской лексики.
Оригинальность каждого этапа была обусловлена изменениями в политико-экономической духовнокультурной жизни общества.
Мы считаем, что начиная со второй половины XIX века до 10-ти лет ХХ века первым этапом терминов
казахской лексики.
В этот период, несмотря на то, что в истории казахского народа живут такие великие личности, как
Абай, Чокан, Ыбырай, внес неоценимый вклад в развитие национальной культуры, не растут национальные
кадры, создаваемые научной терминологией. Поэтому в период произношения Национальная научная
терминология не сформировалась. Только создаются предпосылки его формирования, (с поворотным
заключен в освоении науки), возникающих в отдельных терминов терминология не начал.
А. Байтурсынов, наряду с созданием основы терминологии языка, литературных наук, создал
множество методик, терминов, касающихся истории и этнографии. А. Байтурсынов-ученый, впервые
использовавший в своей практике терминообразующие приемы и пути. Он определил направления
формирования и развития казахской терминологии в начале ХХ века. Особая личность, оказавшая
непосредственное влияние на формирование не только отдельных отраслей науки, но и всей казахской
терминологии. А. Байтурсынов-основатель казахской научной терминологии.
В настоящее время в словаре содержится много новых слов. Потому что в нашей стране проживает
много иностранных народов. Это представители Русской, дунганской, татарской и др. национальностей.
Используя их слова, мы вставили в наш язык. К примеру, простое слово «литература» означает
слово«асылсөз», заимствованное из арабского языка.
Богатство языка один размер-словосочетание. Но богатство слова измеряется не только количеством
слов, но и качеством, и значением.
До сегодняшнего дня, т. е. до обретения независимости, даже после «почему общая
терминологическая лексика в казахском литературном языке, в том числе часть новых слов, русского и
интернационального терминологического терминов?» человек родился вопрос.
В связи с тем, что казахский язык является своеобразным свойством казахского языка, образной,
образной природой, не склонен к употреблению любого слова в термине, суффиксы казахского языка
препятствуют процессу ложного термина, словообразования, терминообразования.
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Втретьих, на сегодняшний день по-прежнему продолжается разработка нового слова, термина, под
влиянием которого в процессе применения языка используются средства массовой информации, даже если
лица принимают массу и воспринимаются неудобно, но не закреплены и не утверждены.
Несмотря на препятствия, в обществе, на государственном уровне, в различных областях
формируются новые подходы к процессу терминообразования, терминологии языка. Это: 1) Использование
богатства казахского языка; 2) соблюдение принципа условности в терминообразовании и т. п. процессы.
Создание новых приложений: терминов, названий, слов, слов, словосочетаний и отдельных
приложений в средствах массовой информации способствует быстрому проникновению их в действие.
Однако процесс утверждения новых терминов, названий, словосочетаний идет медленно.
При закреплении терминов и наименований особое внимание уделялось тому, что они стали часто
употребляться, стабилизировались в языковом обороте, соответствовали требованиям к термину,
наименованию, способствуют быстрому вводу их в действие.
Ограниченные фразы имеют особое место в словарном составе казахского языка. Они являются
речевыми явлениями, определяющими развитие и обогащение лексического фонда языка при
произношении слов, создании слов.
Таким образом, данная область специальной лексики еще не полностью укомплектована и
дифференцирована. В настоящее время, в связи с возрастающими интересами, и в целом проблема языка
все более углубляется.
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ҚАДЫР МЫРЗАЛИЕВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ТІЛ КӨРКЕМДІГІ
Өз заманының талантты ақыны, есімі әдебиет пен жыр сүйер қауымға мәшһүр, өлеңдерінде көркемдеу
құралдарын тиімді қолдануымен оқырман қауымға танымал. Ол шетел елдері үшін де ең атақты адам. Оның
еңбектерін шеделдіктер де өте жоғары бағалайды. «Қадыр Мырзалиевтей қадау талантқа ғана айтылар
бағаның салмағын ешбір сөзбен жеткізе алмайсың. Бала көкірегіне ұялаған бал сөздердің қорғасыннан
құйған сақадай дөп түсіп жатқан салмақтысы, оңай айтылып, қиынды ұқтырар ойнақысы, тал бойында бір
міні жоқ көркемі мен жинақысы, Қадыр қаламынан шыққан болып шығары даусыз. Оқушы қауымның ыстық
ықыласы мен шынайы сүйіспеншілігіне қапысыз бөленген Қадыр Мырзалиевтей ақын кемде –кем»,- дейді
талантты жазушы Әбіш Кекілбаев. Оқырман көкірегіне салмақтысы, оңай айтылып, қиынды ұқтырар
ойнақысы, тал бойында бір мін жоқ көркемі мен жинақысы Қадыр қаламынан шыққан болып шығары даусыз.
Оның қаламынан туған шығармалар оқырманның рухани тәбетін ашып, ой-санасын оятар хрестоматиялық
үлгілерге айналды. Сонау ұлы Абайдан бермен қарайғы «Құлақтан кіріп бойды алар» сиқыр сазды наз
жырлардың ең саңлақтырының арасынан тағы да Қадыр қаламы ен таққан сүлей туындыларды мол
ұшырастырамыз. Тіпті жастарды қойып, егделенген адамдардың да қиялы қырық саққа жүгіріп, қатпары мен
қалтарысы көп, тіршіліктің небір шытырман, шырқалаңдары кес-кестеп, дағдара қалған сәттерде арғыбергіден ақылдасар сырлас іздеп, ұйтқыған сезімге басу, тоқыраған көңілге демеу дәметіп, бағы Бұқар мен
батыр Махамбеттен бермен тартқан дуалы ауыздарға жүгінгенде алдымен көңілге оралып, қолға
ілігетіндердің санаулы санатынан тағы да Қадыр табылады. Бұл бұл ма, ұзын кепті қысқа қайырып, төбеден
түскендей төте айтылар уытты ой, даусыз бәтуа іздегенде ықылым заманнан жиналған асыл сөздер, мақалмәтелдермен жарысып, Қадырдың тұтқиыл тұжырымдары мен мүлтіксіз атар ақ мылтықтың оғындай дөп
тіркестері тілдің ұшына өз-өзінен орала кететіні даусыз. Қадыр өте талантты ақын, яғни оқырман көңілінен
шыққан ұлы тұлға десек болады. Оның сыры тағы да сол Қадыр талантының қарапайымдалығында. Қадыр
Мырзалиевтің «Бұлбұл бағында» өлеңінде сырлы шумақ бар.
Жүйрік арман қуып жете қалсаң-ақ,
Жалт береді,
Соның өзі бір сабақ?!
Осалдар жүр өзін жұрттан артық деп,
Ал мықтылар өзін жұрттан кем санап,
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Тап-таза шындық?!
Онда адамдардың сезімі, ойы келтірілген. Алдымен, азамат ойдың айдынында ешқашан арман
таусылмақ емес. Ардан туған адам әрқашан арман қуады және арман қуудан жалықпайды, туғаннан ө лгенге
дейін қуады және сол арманның шегіне жетпейді, жетсе де жеткенін сезбейді. «Арманым жоқ дейтіндер»
қателеседі, яки өтірік айтады. Адамның арманы болмаса, ертеңі болмағаны; арманы бітсе, ертеңі, бітеді,
мақсаты түгесілгені; арманның таусылған жері - адамның өлген жері. Саналы кісіге мұның өзі сабақ екені
рас. Сондықтан қай өлеңін алсақ та, өмір шындығы бұлтартпай беріледі. Үлкен мықтылық иесінің бірі-Қадыр.
Дәлірек айтқанда, Қадырдың қадірі-мықтылығында. Қадырдың мықтылығының бір дәлелі: Қадыр өлең
өлкесіне күйбеңсіз, кібіртіксіз, тіпті ешқашан ешбір жаттығу жасамағандай бірден кәнігі шебер қалпында
келеді. Өлеңдері ақынның ондаған жыл бойы үздіксіз өнуін, өрбуін, өсуін көрсететін эволюциялық сатылар
секілді де, бәрі қосылғанда тамаша таланттың өзгеше творчестволық тұлғасын айрықша ақындық мінезін
сайып келгенде, ұлан-ғайыр әсемдік әлемін қалыптастырған. Қадыр мырза Әлидің теңеулерді қолдану
ерекшелігіне жеңіл қарағанның өзінде, оның өзгеше ізденісі, жаңашылдығы ерекше сезіледі. Ол осы
әрекетімен-ақ жаңашыл ақын. Оның өмір жайлы көріністерге толы жыр жолдарына теңеулер түрленіп,
құбылып жүре береді. Ол алдымен, теңеулерді ұлттық эстетикалық талғам және калорит, түсініктермен
байытып, айрықша суреттер салу үшін қолданып отырғандай сезіледі.
Ақын өлеңінің тақырыптары да сан алуан. Соның бірі- соғыс тақырыбына арналған жырлар. Сұрапыл
соғыс қанша шаңырақтың шырқын бұзды. «Бауыры бүтін сұңқар жоқ, тұяғы бүтін тұлпар жоқ» мдегендей,
бұл соғысқа көздің ағы мен қарасындай жалғызы да, ат жалын тартып мінуге жарайтын ер азаматы да түгел
сыпырылып кеткен шаңырақтар да болды. Олардың көпшілігі елге оралмады, көбісі мүгедек болып оралды.
Қадыр Мырзалиев:
«Әке деген сөзді біз,
Ұғып бақтық әскер деп.
Шеше деген сөзді біз
Ұғып бақтық жесір деп» деп ағынан жарыла жазды. Балалық шағы кешегі қанды сұм соғыс жылдары
өткен ұрпақтың ортақ өмірбаянын жырымен жазған Қадыр ағаның «Ақсақтың таяғын ала беріп, шолақтың
көлігін жегіп беріп, соқырдың хаттарын оқып беріп өскен» деген сөздері ащы шындық.
Қадыр ағаның тағы көтерген тақырыбы – махаббат тақырыбы. Поэзия қуаты – сезім қуаты. Адам рухын
асқақтатқан сол сезім құдіретінен поэзия жаратылады. Ол – ақылдан да, әлемдегі бар тіршіліктен де биік
өзіне бас игізетін тылсым күш.
Махаббат, сырың жұртқа танымалы,
Тулайды өзің болып қаным әлі.
Мен саған есеп болмай, өсек болмай,
Жыр бол деп жалынамын,- деп от жалынға оранған сезімді жыр арқылы емдейді.
Сен болмасаң көздің жасы моншақтап,
Сорлы жүрек солқылдайды сол жақта.
Сен бар жерде бәрі, бәрі, бәрі бар,
Бәрі, бәрі, бәрі де жоқ сен жоқта,- деп сағыныштың сырлы ырғағы болып сыңсып, дүрсілдеп соққан
жүрекке айналады.
Ақын өлеңдерінде көркемдегіш құралдардың барлығы орнымен қолданылып, өлеңнің ажарын, мәнін
аша түседі. Ол – теңеу, метафора, аллегория, метонимия, гипербола, синекдоха сияқты көптеген көркемдеу
құралдарын еркін ойлайды.
Айталық, Қадыр өзінің «Шолпан» деген өлеңінде көшпелі душқа меңзетілген «бұлт» метафоралық
көркемдеу құралы болып табылады. Сондай-ақ, Қадырдың поэзиясын біртұтас алып қарап, онда көркемдеу
құралдарының қолданылу, пайдаланылу шеберлігіне назар тастасақ, ең алғаш рет қайталаулармен бір
қатарда теңеу көзге түседі. Теңеулерді шебер қолданады. Мысалы, ақын «Махаббаттың сүттей ақ туын
тіктің» деп теңеуді қолданып, сөздің ажарын ашады.
Серке күндер,
Ерке түндер,
Қайдасың?!- деген өлеңінде эпитетті орынды қолдана білген.
Анафора, эпифоралық қайталаулар арқылы ақындар өлеңінің интонациялық екпінін күшейтіп, табиғи
сезімнің сыршылдығын аңғартады.
Сен – кәдімгі нажағай,
Мен - кәдімгі жайтартқыш, - деген өлеңінде метафораны қолдану арқылы өлеңнің ажарын аша түскен.
Теңдік үшін туысқан да қандасқан,
Теңіз бұлтқа нұрлы күнін малды аспан.
Тағы да бір сарт-сұрт етіп найзалар,
Тағы да бір жарқ-жұрқ етті алдаспан!- деп, аллитерациялық тәсілді орынды қолданып, сөзбен сурет
сала білген.
Көркемдегіш құралдарды пайдалана отыра жазған өлеңдері терең лиризмге толы, өлеңдері сызған
сурет сияқты әсер етеді, ой, пікір, ішкі тұтастық жарыққа шығады. өлең өлмес дүниеге айналады.
Өлеңдерінің бүкіл болмасы отты жырлар, шоқтығы биік туынды. Ақын осы тұрғыда халқының көңілінен
шыққан ұлы тұлға. Тіл көркемдігі жағынан Қадыр Мырзалиев поэзиясының ерекшелігі оның ақындық шабыты
мен қуатын байқатады.
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Қадыр Мырза Әли - табиғаттың тылсым сырын да, өмірдің шырғалаң жолын да адам жанына, тереңге
үңілдіре жырлаған ақын. Ол туралы Зейнолла Қабдолов: «Асылы, адам әдебиетке сұлудың бұрымындай
өрілген екі мақсатпен келеді: бірі-өзінен бұрын ешкім айтпағанды айту; екіншісі –өзге ешкімге ұқсамай, тек
өзінше айту. Осы екі мақсат орындалған жерде ғана шын мәніндегі әдеби туынды бар.
Енді турасына көшсек, қазақ поэзиясында осы ғасырдың орта тұсынан өте бере келіп, соңғы отыз
жылда тек қана өзіне тән өзгеше пішінін тапқан шын мәніндегі шынайы талант екеу болса-бірі, біреу болсаөзі-Қадыр Мырзалиев.
Демек, қазіргі қазақ поэзиясын көп дауысты, қуатты оркестр десек, мұның құрамындағы Қадыр
музыкасының қайталанбас өз үні, машығы мен мәнері, айшығы мен өрнегі бар. Қадыр лирикасының
сыңғыры бөлек, сыры терең» деген еді.
Қадыр ақын бір сөзінде: Адамдардың миллионнан бірі ғана өзгермей, өз қалпын сақтап қалуы мүмкін.
Сондықтан да адамды бір жақты бағалау, бір жақты суреттеу шындықпен жанаспайтын нәрсе», - депті. Біз
де осы пікірге тоқтадық.
Қоғам деген үлкен көрік бар. Оның көмейіне түссе, не бір құрыш болаттарыңды илеп жібереді. Бәлкім,
сондай жағдайлардың тезіне тап болды ма, Мұхамеджан Қаратаев жөнінде жұрт әр түрлі әңгімелердің басын
шалып жатады. Оны біз осы Қадыр ағамыздың эссесінде баяндалған репрессия құрбаны Ілияс
Жансүгіровтің тағдырына тікелей қатысты сәттерден де аңғардық. Алайда, қазақта «Адасқанның айыбы жоқ,
қайтып үйірін тапқан соң» деген аталы сөз бар. Сол айтқандай, Мұхамеджан ағамыз бірде жақсатты, бірде
жаманатты бола жүріп, кейіндері, «Ештен де кеш жақсы» дегендей, халықтың игілігіне біраз шаруалар
тындырыпты. Соның бірін Қадыр Мырза Әли аса бір ырзашылық көңілмен атап өтеді.
«Қадырды білмейтін қазақ әсте жоқ. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті
көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі біледі. Өзін білмесе де, сөзін біледі», -деп белгілі жазушы,
мемлекеттік қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев тегін айтпаған. Шынында, Қадыр Мырза Әлі –өмір бойы
қолынан жүйрік қаламы түспеген үлкен дарын, үлкен талант иесі.
Өзінің бүткіл саналы ғұмырын туған халқына арнап, перзенттік адал махаббат, ыстық ықыласымен
оның ар-намысын поэзия көгінде Ту қылып көтеріп өткен дарабоз ақын Қадыр Мырза Әлі шығармалары халқымыздың келешегі үшін қаншама ғасырлық өлшеммен қызмет етерліктей, теңдесі жоқ құндылық.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСВІТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Світ живе в епоху великих змін. І на висоті сьогодні виявляються ті, хто вміють змінюватися – причому
досить швидко і в правильному напрямку. Тому на сучасному етапі актуальні інновації у всіх галузях
людського життя. Інноваційна діяльність – одна з основних понять сучасної педагогіки, яка вивчає процеси
розвитку школи, пов'язана зі створенням нової практики освіти (І. Колеснікова, А. Саранов, В. Сластенін,
М. Петренко, Н. Юсуфбекова та ін.). Вивчаючи інноваційні процеси в освіті, вчені приходять до висновку про
їх багатоаспектність.
Предметом дослідження в даній статті є інноваційні методи та форми навчання англійської мови.
Вивчення іноземних мов, а вчасності англійської мови в сучасному суспільстві стає невід’ємною частиною
кожної школи. Від якості мовної підготовки школярів багато в чому залежить їх успішне вирішення питань в
майбутньому. Таким чином, кожен школяр повинен досягти певного рівня володіння англійською мовою ще
в школі, щоб мати можливість вивчати її далі в період вузівської та післявузівської освіти. Успіх навчання
багато в чому залежить від методики викладання вчителя, його вміння користуватися різними інноваційними
методами і формами в навчанні [3, с. 54].
Для початку розглянемо безпосередньо сам термін «метод». Існують різні визначення даного поняття.
Метод навчання (від грец. mеthodos – «дослідження») – це впорядкована діяльність педагога і учнів,
спрямована на вирішення комплексних завдань навчання. Під методами навчання часто розуміють
сукупність шляхів, способів досягнення цілей, вирішення завдань освіти [6]. Багато методів, розроблені ще
в XIX-XX столітті актуальні і донині, але необхідність модернізації освіти, інтеграція в загальноєвропейський
освітній простір вносить істотні зміни в систему навчання. З’являються все нові та іноваційні, нетрадиційні
методики навчання.

150

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»

В останні роки з’явились безліч нових інноваційних методів в галузі навчання англійської мови.
Основними є:
1. Community language learning / Counseling learning (Метод «громади», метод «радника»). Метод
«громади» (метод «радника») був створений американським психологом Ч. Курраном. В основі методу
лежить гуманістичний підхід до навчання і психологічна теорія «радника», сутність якої полягає в тому, що
люди потребують допомоги радника – психолога в будь – якому виді громадської діяльності людини, в тому
числі в освіті. «Радник» покликаний надавати допомогу, консультувати і всіляко підтримувати своїх
«клієнтів» учнів в процесі навчання.
Основним прийомом навчання є: переклад з рідної мови на англійську мову. Процес навчання
побудований таким чином: учні навколо столу обличчям один до одного, обговорюють тему бесіди,
спілкуються англійською мовою. Викладач лише спостерігає з боку і підказує еквіваленти англійською
мовою. Недоліком даного методу є відсутність програм і конкретного плану навчання, що перешкоджає
широкому поширенню даного методу в загальноосвітній школі [5].
2. Суггестопедичний метод. Інтенсивний метод навчання англійської мови, розроблений і практично
реалізований в 60-і рр. XX ст. в Болгарії вченим-психіатором Г. Лозановим. Відмінною рисою цього методу
є розкриття резервів пам'яті за рахунок спеціально організованих занять, підвищення інтелектуальної
активності учнів, використання навіювання і релаксації. Основними засобами активізації резервних
можливостей людини, по Лозанову виступають: авторитет (головну роль в процесі навчання відіграє
особистість вчителя); інфантилізація (в групі створюються сприятливі умови для навчання і засвоєння
нового матеріалу, використовуються рольові ігри, музика); двухпланість (вчитель і учні використовують
жести, міміку, щоб вплинути на співрозмовника, розташувати до себе оточуючих); інтонація, ритм (текстовий
матеріал підноситься вчителем в певному ритмі в супроводі спеціально підібраної музики. Музика і ритм
повинні сприяти розслабленню і більш ефективному сприйняттю матеріалу [7, с. 156].
3. The silent way (метод тихого навчання). Автор методу – К. Гаттеньо.
Суть методу полягає в тому, що ініціатива на уроках англійської мови виходить від учнів, а вчитель
повинен говорити найменше. Навчання в тиші, на противагу повторення і відтворення за вчителем, стає
прийомом, який сприяє розумовій діяльності і зосередження учнів. Застосування даного методу має певні
рамки, так як передбачає високу вмотивованість і зацікавленість учнів. [1].
4. Total physical response (Метод опори на фізичні дії). Метод розроблений психологом Дж. Ашером і
заснований на біхевіоризмі і гуманістичному напрямку в навчанні. Даний метод широко використовується
при навчанні молодших школярів. Прихильники даного методу вважають, що при його застосуванні вчитель
не стільки навчає, скільки показує використання мовного матеріалу, стимулює розумову діяльність учнів, і
просто дозволяє їм вести себе вільно, що знімає стрес, пов'язаний з вивченням нової мови. Але все, в
основному, це відноситься до молодших школярів. З іншими віковими групами використання цього підходу
може бути проблематичним. Підлітки часто соромляться, відмовляються виконувати команди. Для дорослих
навчання мови – це серйозний процес, і використання різних рухливих та ігрових елементів на занятті може
бути недоречно [6].
5. Метод навчання мови за допомогою інформаційно – комунікативних технологій. Використання
інформаційно – комунікаційних технологій у навчанні англійської мови допомагає інтенсифікувати та
індивідуалізувати навчання, сприяє підвищенню інтересу до предмету та вмотивованості. Перші граматичні
та лексичні вправи в комп'ютерних програмах з’явилися в 60-70 роки ХХ століття. На сьогоднішній день ІКТ
технології стали невід'ємною складовою вивчення мови. Наприклад: навчальні мультимедійні презентації,
розроблені в програмі MS PowerPoint зручні як для вчителя, так і для учнів.
В англомовній літературі виділяються п’ять видів навчальних Інтернет –ресурсів:
 Hotlist (список по темі) – список сайтів з текстовими матеріалами по темі, що вивчається.
 Treasure hunt (полювання за скарбами) – крім посилань на різні сайти по досліджуваній темі містить
і питання за змістом кожного сайту. За допомогою цих питань вчитель направляє пошуково – пізнавальну
діяльність учнів. В кінці учням задається одне з більш загальних питаннь на цілісне розуміння теми.
 Subject sampler – також містить посилання на текстові та мультимедійні матеріали мережі Інтернет,
але після вивчення кожної теми учень повинен відповісти на поставлені питання, але питання спрямовані
не на фактичне вивчення матеріалу (як у попередньому випадку), а на обговорення дискусійних тем. Учням
потрібно ознайомитися з матеріалом, а також висловити і аргументувати свою думку з досліджуваного
дискусійного питання.
 Multimedia scrapbook (мультимедійна чернетка) – колекція мультимедійних ресурсів, на відміну від
хотліста, в скрепбуці крім посилань на текстові сайти є ще фотографії, аудіофайли та відеокліпи. Ці файли
можуть бути легко завантажені учнями і використані як інформативний або ілюстративний матеріал при
вивченні певної теми.
 Webquest (інтернет – проект) – найскладніший тип навчальних Інтернет – ресурсів. Це план
організації проектної діяльності учнів з якої –небудь теми з використанням ресурсів мережі Інтернет. Він
включає в себе всі компоненти чотирьох зазначених вище матеріалів і передбачає проведення проекту за
участю всіх учнів [4].
6. Consciousness – raising approach (свідомо – орієнтований метод). Даний метод базується на
усвідомленні форми мовного явища – лексичного і граматичного – і спирається на дані контрастивної
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лінгвістики та індуктивному способі оволодіння мовою. Підхід розроблявся стосовно до навчання граматиці:
оволодіння граматичними навичками розглядалося як поступове усвідомлення форми.
7. Task based learning (Метод комунікативних завдань). Метод комунікативних завдань являє собою
рішення цілого ряду комунікативних завдань, пропонованих учителем. Вирішуючи ці завдання, спілкуючись
один з одним, учні виконують мовні дії, намагаючись знайти вірні шляхи вирішення поставленої
комунікативної задачі. Завдяки цьому відбувається занурення в мовне середовище і учні починають
спілкуватися англійською мовою з практичною метою. Даний метод особливо ефективний при груповому
навчанні. Однак, необхідно уточнити, що даний метод знаходиться на стадії розробки, що дозволяє вносити
зміни і уточнення з метою поліпшення процесу навчання.
8. Neuro – linguistic programming (нейролінгвістичне програмування). НЛП виникла на початку 1970-х
і стало результатом співпраці Джона Гріндера, асистента професора лінгвістики в Університеті Каліфорнії в
Санта Крузі, і Річарда Бендлера. Термін нейролінгвістичне програмування можна пояснити так: корінь
«нейро» вказує на те, що необхідно знати і розуміти «мови мозку» -ті нейрологічні процеси, які відповідають
за зберігання, переробку і передачу інформації, корінь «лінгвістичне» підкреслює важливе значення мови в
описі механізмів мислення і поведінки, а також в організації процесів комунікації [2]. Одна з головних ідей
НЛП – ситуативне і поведінкове моделювання. Цей напрямок в методиці викладання англійської мови
дозволяє успішно розкривати і активізувати резервні можливості особистості в процесі занурення в
іншомовний простір [7].
Таким чином, метод – це спосіб спільної діяльності вчителя і учня, а форма уроку – це формат, в якому
побудований весь урок.
Отже, на сьогоднішній день існує величезний вибір методів та форм навчання англійської мови. Кожен
має як переваги, так і недоліки. Головне завдання викладача іноземної мови – зуміти вибрати відповідний
метод та форму проведення уроків для свого контингенту учнів. Використання різноманітних форм та
методів навчання дозволяє розкрити цілісні розділи, теми, теорії, концепції, має загальне навчально –
виховне значення, формує у школярів системні знання і особистісні якості.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ УСЛОВНОЙ ЛИМИТАЦИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Одним из перспективных направлений современных синтаксических исследований является
осмысление синтаксического механизма языка, функционально-семантический анализ строя русского
синтаксиса. В этой связи важным представляется выявить и описать способы формирования смысла
высказывания, зависимость правил построения синтаксических конструкций от лексико-семантических
характеристик их компонентов. В таком исследовании «находит реализацию идея взаимодействия лексики
и грамматики, связанная с именем В. В. Виноградова и других наиболее глубоких и дальновидных
лингвистов. Эта идея стала особенно актуальной в наше время, когда синтаксисты обратились к
семантике» [1, с. 4].
Последние исследования в области синтаксиса обусловлены стремлением лингвистов детально
изучить семантико-функциональные свойства элементарных синтаксических единиц, их конструктивную
роль в организации смысла высказывания. Особый интерес в этом отношении представляют разного рода
«ситуанты», которые могут определять, ограничивать, дополнять содержание предикативного минимума
предложения. Вопрос о синтаксическом статусе самостоятельных распространителей структурной основы
предложения, терминологизированных Н. Ю. Шведовой, является одним из дискуссионных в современной
синтаксической науке. Проблемам детерминации предложения посвящены работы таких ученых, как
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Т. И. Антонова, Н. А. Бурназян, В. В. Гуревич, Г. М. Дозорец, Г. М. Дручинина, Н. М. Иванова, Г. Т. Костенко,
О. Н. Кныш,О. А. Крылова, Л. Б. Лебедева, В. П. Малащенко, М. К. Милых, Н. К. Онипенко, З. Д. Попова,
Н. С. Смородина, Л. И. Шуляк и др. Результаты этих исследований показывают, что среди лингвистов не
существует единого мнения относительно критериев выделения распространителей, которые связаны не с
каким-либо отдельным словом, а с предикативным ядром предложения. Множественность называемых
исследователями грамматических признаков детерминантов, частично применимых в разных случаях, но в
целом необязательных, свидетельствует о принципиальной неоднородности этих синтаксем. Именно
поэтому задача дальнейшего изучения данных синтаксических форм слов видится «не столько в
распределении их по разрядам обстоятельств, сколько в дифференциации характера их отношений с
распространяемым целым» [1, с. 14].
Анализ функциональной роли неприсловных распространителей в составе предложения позволил
выделить среди них довольно большую группу словоформ, способных выражать семантическое условие
реализации содержания предикативной единицы, ограничивать объем суждения, устанавливать рамки
верности предикативного центра. Так, например, в предложении Избыточное тепло при недостатке
влаги сжигает растительность (В. Песков) именная группа при недостатке влаги определяет некое
«положение дел», при котором проявляется ситуация, обозначенная структурной основой предложения.
Иными словами, распространитель схемы предложения ограничивает условное ситуативное пространство,
в котором верна или в котором существует названная пропозиция. Рассматривая подобные предложения,
Л. Б. Лебедева обращает внимание на то, что в них «детерминанты вовлекаются в механизм референции,
очерчивая область, для которой высказывание является истинным» [3, с. 296]. При устранении данных
синтаксем фраза может терять смысл. Ср.: Без осанки конь – корова (посл.) – ? Конь – корова. Тот факт,
что при извлечении таких синтаксем высказывание лишается истинностного значения, говорит о важной
роли этих компонентов в семантической структуре предложения. Они обозначают некоторую модель
действительности, в которой проявляется денотат главной предикации.
Функцию подобных синтаксических форм представляется возможным охарактеризовать как
лимитативную. Использование этого термина опирается на дефиницию, которая дана в «Синтаксическом
словаре» Г. А. Золотовой: «Лимитатив – компонент, обозначающий сферу, область, пределы реализации
признака [1, с. 431].
Лимитативные распространители довольно разнообразны по структуре и семантике, что
обеспечивает многообразие способов их синтаксического функционирования. Наиболее обширную группу
составляют лимитативы с обстоятельственным значением. К ним относятся синтаксемы, которые
ограничивают сферу проявления действия, признака или ситуации, названных предикативным центром,
различными обстоятельствами (временем, местом, причиной, условием и т. д.). В настоящей статье речь
пойдет об условных лимитативах, которые называют явления и события, выступающие по отношению к
другим явлениям как условие, ограничивающее их проявление или осуществление.
В предложениях с условными лимитативами выражается внутренняя связь между двумя предметами
или явлениями: наличие или отсутствие одного из них влечет за собой наличие или отсутствие другого,
например: А песни без мужского голоса не получаются (С. Антонов) – Если нет мужского голоса, песни
не получаются; С исчезновением леса пропадает и женьшень (В. Арсеньев) – Если лес исчезает,
пропадает и женьшень. Как видно из примеров, в предложениях подобного рода верность представленной
характеристики ограничивается некоторыми условиями, обозначенными синтаксическими формами имен
существительных (или местоимений). Такие компоненты, называя событие, наличие или отсутствие
которого является условием реализации основной ситуации, тем самым лимитируют условные рамки
проявления предикативного признака.
В языке основными средствами выражения этого значения, по наблюдениям М. А. Кормилицыной,
являются обстоятельственные компликаторы (при + П. п. сущ., без + Р. п. сущ., с + Тв. п. сущ.) и некоторые
другие конструкции [2]. Например: При сухом и сырое горит (посл.); Запретный плод вам подавай, а без
того вам рай не рай (А. Пушкин); С ремеслом и увечный хлеба добудет (посл.). При наличии при этих
словоформах определений лимитативную функцию могут перебирать на себя адъективные
распространители: При верном псе и сторож спит (посл.); С плохими косцами плох и укос (посл.); Без
хорошего разговора – что за жизнь! (А. Чехов).
По нашим наблюдениям, среди указанных синтаксем в количественном отношении преобладает
форма родительного падежа с предлогом без, последовательно выступающая в функции ограничителя со
значением обусловливающего отсутствия: Без капусты щи не густы (посл); Дарование без пользы
свету вянет (И. Крылов); Без такого убежища зверь очень быстро гибнет, если даже вольера
просторна (В. Солоухин).
Формы предложного падежа с предлогом при обычно выступают кондициональными каузативами и
регулярно обозначают условия, при которых суждение, выраженное предикативной основой, является
истинным [4]. Например: При большом желании, напрягши силы, человек самых средних способностей
может добиться чего угодно (В. Панова); При имени моем ты будешь вспоминать внезапную тоску
неназванных желаний (А. Ахматова).
Конструкции с творительным падежом и предлогом с называют предметы, явления, события, наличие
которых обусловливает или может обусловливать какое-либо событие, действие, признак: С деньгами-то
мы и без ума проживем (А. Островский); С пролежнями и постель не мягка (посл.).
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Лимитативную функцию могут развивать и синтаксические формы с предлогами в, при отсутствии,
при наличии, в отсутствие, за неимением, в случае, в условиях и др., например: За неимением гербовой
пишут на простой (посл.); В случае неуспеха он один отвечает за все... (А. Пушкин); При отсутствии
хороших актеров вкус в публике постепенно понижается (А. Островский); Только в его чтении они
[стихи] становятся высшим воплощением поэзии (И. Одоевцева).
Заметим, что у условных лимитативов часто возникают диффузные значения, особенно при
отсутствии специализированных предлогов. В таких случаях наблюдается ослабление собственно
условного значения, на которое наслаиваются другие оттенки. Так, например, в результате влияния
семантики основы предложения у указанных словоформ может усиливаться причинное значение либо
значение сопутствующей характеристики, например: На француза и вилы ружье (посл.); На безрыбье и
рак рыба (посл.); Отлично писать при такой обстановке (А. Чехов). Синтаксическая форма с + Тв. п.
значение условия, при наличии которого осуществляется то, о чем сообщается в предложении, может
совмещать со значением причины и времени: С миром и беда не убыток (посл.); С поцелуем роняет
венок чистота (С. Надсон). Форма при + Пр. П имеет, как правило, временной оттенок: При пожаре ведро
воды дорого (посл.), ср.: Когда пожар, ведро воды дорого; Сергей Львович молодел при гостях лет на
десять, потому что никто, кроме гостей, не мог достаточно оценить его (Ю. Тынянов), ср.: Когда были
гости, Сергей Львович молодел лет на десять... Условно-временные отношения формируются и в
предложениях с глаголами в настоящем времени, в которых субъект характеризуется со стороны свойств,
постоянных для данных условий, ср.: В случае провала одного человека цепочка размыкается
(А. Безуглов) – Когда проваливается один человек, цепочка размыкается. Употребление в качестве
предикатов эмоционально-оценочных слов способствует появлению у словоформ с самостоятельным
условным значением дополнительного причинного оттенка, например: В случае нарушения графика
выполнить задание к намеченному сроку будет трудно.
Лимитативные условные конструкции фиксируются преимущественно в высказываниях общего
характера с вневременными предикатами, описывающими обобщенную, неактуальную ситуацию: Без воли
провидения ни один волос не падает с головы человека (А. Чехов); При знании технических законов
своего ремесла поэт становится действительно господином своего языка (В. Брюсов). Значение
обусловливающего события, ограничивающего проявление основной ситуации, у названных компонентов
довольно часто формируется в ирреальных модификациях исходных моделей: Без дураков было бы на
свете очень скучно (М. Лермонтов); Она плавала, как рыба, что при слабых легких было бы невозможно
(И. Одоевцева).
Таким образом, роль условных лимитативов в организации смысла предложения заключается в том,
что они устанавливают условные границы, в которых реализуется ситуация, названная минимальной
схемой. Выявление особенностей функционирования лимитативов с условной семантикой, характера их
отношений с конструктивным центром показало, что функциональные возможности и структурносемантические значения рассматриваемых синтаксем определяются взаимодействием семантической
структуры высказывания и грамматического значения самой формы.
Литература:
1. Золотова Г. А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса /
Г. А. Золотова. – Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 440 с.
2. Кормилицына М. А. Семантически осложненное (полипропозитивное) простое предложение в устной
речи / М. А. Кормилицына. – М., 2011. – 152 с.
3. Лебедева Л. Б. Смысловые отношения в высказываниях, содержащих детерминанты / Л. Б. Лебедева //
Известия Академии наук. Современный русский язык. – 1990. – Т. 49. – С. 286–296.
4. Паук М. М. Обмежувальні функції форм місцевого відмінка в українських прислів'ях / М. М. Паук //
Науковий вісник Мукачівського державного університету «Педагогіка та психологія». – 2017. – Вип. 2 (6).
– С. 180–184.
Наталія Тонконог
(Переяслав, Україна)
USING OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING STRATEGIES
In the process of characterizing of the language-teaching foundations of foreign languages teaching, the
selection and application of the most effective foreign languages teaching strategies play an important role. A
teaching strategy is the method that teachers use to convey information to their students [2]. Nowadays there are
a great many of foreign languages teaching strategies, such as visualization, cooperative learning, inquiry-based
instruction, differentiation, using modern technologies in the classroom, behavior management, etc. [1].
Talking about visualization, bringing dull academic concepts to life with visual and practical learning
experiences help your students to understand how their studying applies in the real world. Students learn effectively
when they’re working together. Plan activities that require students’ cooperative work so that they can learn from
each other. In such conditions they also learn critical thinking skills, communication skills and problem solving skills.
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Besides, it should be underlined that teacher’s professional development plays the important role in making
teaching process more effective. There is a particular individual strategy that can work well with one group of
students one year, but that wouldn’t work with those students the next year. That’s why it is necessary to have a lot
of teaching strategies in the teacher’s arsenal. After telling students at the English classes what to do, the teacher
should explain them exactly how to do it. The teacher must give the students a model how he / she expect them to
do an assignment, so that they understand what they are supposed to do. It should help the students if they are socalled visual learners.
If you’ve ever accidentally spelled a word wrong on the board, you know that students like to identify and
correct mistakes. When you’re teaching new skills, make an example riddled with mistakes. Let students practice
the skill by identifying and fixing the mistakes for you. It should be noticed that mistakes are invariable components
of intermediate competence does not always justify the neglect on the part of students and teachers of the aspects
of training in the process of mastering the language. In addition, it is important to teach the student how to use his
linguistic experience to achieve a communicative result (e. g., to rephrase a rather complicated sentence and
choose the easiest of the two given hypotheses). So, the process of mastering the language in the context of the
interlingual hypothesis is not a process of mechanically developing a habit, which is evaluated as «input – output»
behavior. This process has an active, creative and cognitive nature. The effectiveness of it depends both on a
person’s ability to master the language, and on the specific conditions in which he becomes familiar with the
language [3, p. 64-65]. It is especially important that in this case we are talking about mastering the student with
various strategies and techniques for teaching and communicating in strict accordance with each specific stage of
his personal and linguistic (including foreign) development. The criterion for learning a language is not linguistic
correctness, but the effectiveness of a particular communicative task. The process of mutual understanding of
communicating people depends on the quality of the solution of this problem. According to A. Shchukin, the process
of mastering foreign language by students should:
- be focused on the identity of the student, his real needs and motives, socio-cultural and individual
development programs;
- be aware of them as an individual process that depends primarily on himself, on his efforts to language
learning;
- be supported by the skills of the teacher/teacher to identify the learning motivation of each learner and send
it to the successful acquisition of language;
- have active, cognitive, creative nature;
- focus not on the logic and consistency of the subject of learning, and the logic of development of student’s
personality, his subjective internal state, it is creative and capable of cognitive functions in the sphere of language
use;
- encourage students to exercise their activity, joy and pleasure from communication with each other, all that
need to be addressed in the classroom;
- consider first of all the individual preconditions of learning and the learning environment, rather than the
differences between native and foreign languages;
- develop pupils’ understanding that to know the language means to know how to use it as a means of social
communication in real situations of intercultural communication and that the permissible errors are not an obstacle
for communication;
- motivate students to use individual strategies and techniques of language acquisition and to attach to
various countries owned the mediated and direct communication;
- develop the initial conceptual system of the learner and shape (within certain limits that are set for specific
conditions of the foreign languages teaching), as well as understanding of relevant socially important, «culturally»
specific characteristics of the representatives of other countries.
It should be pointed out that the result of any language education should form a linguistic personality, and
the result of education in the field of foreign languages teaching – secondary linguistic personality as an indicator
of the ability of a person to participate fully in intercultural communication. As it is known, a linguistic personality is
reduced and appears as a genetically determined predisposition to creating and manipulating sign systems, as a
«human» language correlate with a capital letter. In the understanding of a linguist, a linguistic personality is a
multilayered and multicomponent set of linguistic abilities, readiness to carry out speech acts of various degrees of
difficulty. The formation of abilities and readiness for the implementation of speech acts is determined not so much
by subjective and psychological factors as by social conditions and the corresponding roles of the linguistic
personality [3, p. 65].
Among foreign languages teaching strategies it should be pointed out also experiential learning, student-led
classroom, class discussion, lesson objective transparency and graphic organizers. Experiential learning means
creating experiences for students to see the concepts in action, as students learn by doing. So their teachers should
let them practice the concepts in a safe environment. Students, in their turn, should reflect on the experience and
discuss what they learned from it. Teachers could use a number of classroom activities for experiential learning,
including fun games, experiments, or simulations [2].
Speaking about student-led classroom as a teaching strategy, it is highly recommended to the teacher let his
/ her students to be in the role of the teacher during one day. In this way students will learn things that they haven’t
learned before. You could suggest your students to divide in teams for teaching some new topic. In this case you’ll
find out that your students will learn from one another.
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Another way of students’ teaching each other under your guidance is using class discussions. While the
students are taking turns discussing the subject, you can assess their knowledge and get to know which students
grasp the concepts and to what extent. Speaking about lesson objective transparency, tell your students what they
should be learning. The foreign languages teacher should clearly state his / her lesson goals or objectives. They
could be announced in class or written on the board. Just make it simple and clear for all of your students. Then,
they know what they’re working towards and what they should know by the end of the class. It also really helps
to reduce student anxiety at test time.
Graphic organizers summarize the information in a short form. Using a flow chart or web, students can find
out the information in a new light. It helps them organize the information in their minds, so they can remember the
new concepts better. Inquiry-guided instruction is used by asking questions and working together with your students
to solve the problems [2]. Thus, the class can work together to determine the answer and report it. As students do
the work to discover the answers on their own, teaching the concepts will be more effective.
It should be considered, that feedback is very important. Students should know certainly if they’re doing right,
so don’t forget to tell them about it. You also should let your students provide you feedback to get to know how in
their opinion you’re doing. It is useful to provide written or verbal feedback for individual or group classes.
Thus, foreign languages teaching strategies are a combination of thought processes and actions, techniques,
behaviors, and approaches. They are used by teachers with the aim of facilitating and improving the efficiency of
the foreign language teaching process and perfect mastery of foreign language communication. Foreign languages
teaching strategies have a significant impact on the development of the language and language speaking skills.
The purpose of language teaching strategies is to focus on developing communicative competence and facilitating
student interaction.
References:
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
Віталіна Логвіненко
(Хорол, Україна)
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
З початком 21 століття Україна вступила в якісно новий період розвитку який супроводжується
загостренням суперечностей міжнародного масштабу, зумовлених швидкими темпами науково-технічного
прогресу, зростанням потоку інформації, зокрема негативної. Сучасна молодь зіткнулася з низкою проблем
духовного, морально-психологічного характеру, що неадекватно позначаються на формуванні світогляду й
життєво-ціннісних орієнтацій та на поведінці. Актуальність проблеми національно-патріотичного виховання
молоді полягає і в тому, що нівелюється його важлива складова як військово-патріотична. У сучасному світі
відбуваються складні соціально-політичні процеси, загострення міжнародних конфліктів, спалахи
тероризму, поширюється транснаціональна злочинність.
Серйозною небезпекою, особливо для молодого покоління українців, є твори, що пропагують культ
насильства і жорстокості, вони вкрай негативно впливають на психіку і руйнують свідомість. У сучасному
соціумі існують дві філософії життя. В основі філософії життя з негативним змістом і кримінальним нахилом
такі її складники як філософія лицемірства і фальші, філософія збагачення за рахунок злодійства й обману,
філософія безкарності й безвідповідальності та багато іншого несумісного з такими поняттями як патріотизм,
добро, совість, відповідальність, повага до людини тощо. Зауважимо, що деякі ЗМІ ведуть відверту
антиукраїнську антинаціональну пропаганду, спрямовану на формування у молодого покоління ідей нігілізму
до всього національного, песимізму щодо здатності України вирішувати соціально-правові, економічні
проблеми, захищати права і свободи громадян. У цьому аспекті важливу роль відіграє національнопатріотичне виховання. Підкреслимо, що у вирішенні цієї актуальної проблеми істотну роль відіграє наука,
активна опора на сучасні новітні досягнення, творче застосування теоретико-методологічних принципів
філософії та методів діалектики. [3]
Як зазначено у концепції нової української школи виховання повинне базуватися на цінностях, адже
найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдських
цінностей. Нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для
щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. Виховний процес буде невід’ємною
складовою всього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема моральноетичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей),
соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури,
патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). Нова
школа буде плекати українську ідентичність. [8]
А тому національно-патріотичне виховання має стати однією з головних складових національної
безпеки нашої держави. [6, с. 9]
Сьогодні, як ніколи, постає головне питання – виховання свідомих громадян України, для яких «народ»
і «держава» - єдині, а правильне виховання полягає у цілеспрямованому формуванні української нації, яка
знає своє коріння, свою історію, культуру, цінує й береже свою рідну українську мову. А тому справжнє
реформування в Україні повинне починатися із духовних цінностей.
Європейський вектор сучасної української освіти означає збереження своїх національних
особливостей, культури, мови, способу мислення, ментальності. Сьогодні освітні системи європейських
країн перебудовуються на основі європейської моделі освіти, що базується на чотирьох фундаментальних
принципах: «учитися, щоб знати», «учитися, щоб робити», «учитися, щоб жити», «учитися, щоб бути». Отже,
йдеться про навчання і виховання як єдиний життєтворчий процес. [10]
Українська педагогіка покладає в основу виховання принцип природо- відповідності в умовах свободи
Людини, що й визначає природу виховання:
1. Людина наділена волею і розумом. Із цього випливає обов’язок людини бути вільною. Звідси
принципова позиція демократичної педагогіки, відповідно до якої внутрішня сутність людини визначається
не лише спадковістю та впливом зовнішнього середовища, але й участю самої людини, її волею, розумом і
сумлінням.
2. Людина – єство суспільне. Людська особистість не може розвиватися й удосконалюватися поза
суспільством. Проте людина також єство автономне, індивідуальне, вона не «розчиняється» в масі.
3. Людина завжди між добром і злом, завжди в дорозі. Вихованість – це лише готовність до вибору.
4. Виконуючи своє призначення, людина постійно прагне реалізувати себе.
5. Вічний обов’язок людини – творити життя і творити себе. Вимога творчості є головною
передумовою саморозвитку окремої людини й суспільства.
«Покажіть мені систему виховання, і я скажу, в якій державі ви хочете жити», - ці слова, сказані колись
Платоном, засвідчують доленосну місію педагогіки в розвитку суспільства. [4, с. 6]
Видатний педагог кінця 19 століття К. Ушинський стверджував, що виховання має національноментальну основу, «…який характер народу, такий і характер виховання».
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Проблеми національного виховання молоді знаходяться у фокусі досліджень філософської та
психолого-педагогічної науки. Актуальність філософської проблеми національного виховання підкреслює
духовна криза, яка стала буденним атрибутом сучасного суспільства. Становлення нового глобального
інформаційного простору, зміна форм соціальної комунікації, зміщення морально-етичних орієнтирів
актуалізують необхідність всебічного обґрунтування нової парадигми національного виховання як процесу
формування людини. [3, с. 121]
Систематичне і цілеспрямоване виховання національної свідомості й самосвідомості, формування
національного типу особистості забезпечить духовну єдність поколінь, збереження національних традицій.
Сучасному національно-патріотичному вихованню має бути властива випереджувальна роль. Воно
має стати засобом відродження національної
культури, стимулом пробудження таких моральних якостей, як: совість, людяність, почуття власної
гідності; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності; гарантом громадянського миру і злагоди в
суспільстві.
Через таку ієрархію ціннісних підходів, як: людина – народ – держава – можна реалізувати
перспективну і демократичну модель виховання громадянина-патріота. Проектування освітнього простору
високодуховного, високоінтелектуального, технологічного, соціокультурного й інформаційного, де дитина
зможе реалізувати свої здібності й обдарування, забезпечить становлення громадянина України. [6, с. 18]
Розглядаючи виховання як соціальне явище. Аналізуємо його, спираючись на філософську діалектику
та її категорії, а також на принципи, метоли, категорії педагогічних, соціально-гуманітарних наук, отже,
застосовуючи філософсько-діалектичний метод, який вимагає розглядати явища в їх цілісності та розвитку
всебічно і конкретно-історично. Враховуючи їх місце в просторі й часі, орієнтуючись на проникнення в
сутність джерела його саморозвитку й руху, прагнемо простежити роль і місце національного виховання,
діалектику його розвитку і реалізацію її на практиці. [7, с. 10]
Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національного
виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів – міцно і органічно
засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей.
Реалізація основних завдань і принципів виховної роботи у навчальному закладі здійснюється у
наступних пріоритетних напрямках виховання:
- Формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
- Виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
- Культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи,
глибокого зв’язку з природою та ін.)
- Виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.
Національне виховання – це історично обумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів,
переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованої на організацію
життєдіяльності підростаючих поколінь, виховання їх у дусі природно-історичного розвитку матеріальної і
духовної культури нації. Система виховання ґрунтується на ідеях національного світогляду, філософії,
ідеології. Національна система виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, народної
педагогіки, наукової педагогічної думки, що увібрали в себе надбання національної виховної мудрості. Вона
охоплює ідейне багатство народу, його морально-естетичні цінності, трансформовані в засобах народної
педагогіки, народознавства, принципах, формах, методах організації виховного впливу на молодь
(теоретичний аспект), а також постійну і систематичну виховну діяльність сім’ї, державних і громадських,
навчально-виховних закладів, осередків (практичний аспект). [10]
Серед гострих проблем, які нині постали перед Україною, – формування національної свідомості,
патріотизму у майбутніх спеціалістів – випускників професійних навчальних закладів. Ця проблема
пов’язана, по-перше, з відповідальністю майбутніх фахівців, які працюватимуть у різних сферах державного
будівництва; по-друге, формування національно-патріотичного виховання особливо актуальне тепер, коли
Україна в результаті агресії Росії веде боротьбу за захист незалежності, суверенітету, демократичних і
національних цінностей; по-третє, національно-патріотичне виховання повинно сприяти формуванню
високої та моральної духовності, національних святинь, християнських чеснот у молодого покоління
українців; по-четверте, національно-патріотичне виховання у навчальному закладі повинно ґрунтуватися
передусім на новітніх досягненнях теорії і практики передових демократично розвинених країн світу; поп’яте, важливим стратегічним напрямом національного виховання здобувачів освіти стає теоретикометодологічна база, в якій істотне місце займає філософська діалектика як важливий метод наукового
пізнання, який орієнтує на здобуття нових знань, а також застосування найефективніших форм і методів у
національно-патріотичному вихованні.
Отже, зміст національно-патріотичного виховання полягає в організованому, планомірному,
систематизованому, послідовному та цілеспрямованому навчально-виховному процесі, спрямованому на
застосування майбутніми спеціалістами національних духовних і моральних цінностей, формування
національно-патріотичної свідомості, національної гордості, поваги до історії стародавнього народу, його
традицій, шанобливого ставлення до національної спадщини, оволодіння національними і духовними
цінностями, без яких неможливе збереження історичної пам’яті, розвитку духовності, віри в подоланні
труднощів, які стоять на заваді розбудови незалежної, суверенної України.
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М.П. Драгоманова.
Щочка Тетяна Андріївна – студентка Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Яцько Яна Віталіївна – студентка 3 курсу ММСА КПІ імені Ігоря Сікорського.
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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 30 апреля 2020 г. проводится ХХVІ 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

163
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 – 29 апреля 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: 30.04.2020 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 30 квітня 2020 р. проводиться ХХVІ 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.
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