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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Віталіна Курило
(Суми, Україна)
ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУРЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ
В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Анотація. У статті розглянуто проблему регулювання забур’яненості посівів в умовах
Сумського району Сумської області Використання нового підходу вивчення на рівні регіонів основних
ознак флори бур’янів, а також закономірностей поширення цих рослин за полями.
Бур'яни належать до факторів, які погіршують якість продукції, збільшують витрати на її
виробництво, ускладнюють обробіток ґрунту та проведення інших робіт у землеробстві, спричиняють
поширення хвороб і шкідників культурних рослин. Зниження валових зборів сільськогосподарських культур
внаслідок забур'яненості становить 25-З0 %, а в окремих випадках навіть перевищує і 50 % [1, 2, 3].
В сучасному землеробстві відбувається зміна концепції про розуміння ролі бур'янів в
агроекосистемах. Повне знищення сегетальних рослин замінюється регулюванням їх чисельності в посівах
до економічно-безпечного рівня. Тому замість дорогого і фактично нереального знищення бур'янів,
зокрема, за рахунок використання пестицидів, економічно доцільніше не допускати підвищення їх
чисельності вище економічного і біологічного порогів шкодочинності. Такий підхід вимагає ретельного
вивчення на рівні регіонів та окремих господарств основних ознак флори бур’янів, а також закономірностей
поширення цих рослин за полями [4, 5].
Бур'яни під час свого розвитку перехоплюють від культурних рослин найважливіші ресурси
формування врожаю - сонячну радіацію, вуглекислий газ, повітря, елементи мінерального живлення,
воду. [6].
Вважають, що бур'яни не є однозначно шкідливими рослинами. Вони, як будь-які зелені рослини,
виконують свої основні біосферні функції: беруть участь в утворенні органічної речовини, регулюють
газовий склад атмосфери, є піонерами при заростанні порушених ділянок [7, 8].
Розповсюджений в посівах вівса вівсюг пустий або звичайний (Avenafatua L.), бур‘ян зернових, є
важливим компонентом у схрещуваннях для покращення біохімічної якості зерна вівса посівного.
Селекціонери США і Канади залучають вівсюг до селекції стійких сортів вівса звичайного, отримані чудові
сорти (Раніда, Монтесума, Каліф), які мають перевагу завдяки цінним якостям вівсюга.
Радикальні заходи захисту від бур‘янів можуть збільшити небезпеку поширення певних шкідників,
внесок у розвиток ерозії, особливо на початку вегетації та після жнив, бур‘яни є важливим резервуаром
для збереження поживних речовин в агроекосистемах.
В умовах Сумського району Сумської областів в спектрі родин перші три позиції займають
Asteraceae, Boraginaceae та Poaceae. Вони репрезентують 12.8% родів та 46.5% видів.За типом ареалу в
складі флорі бур’янів переважають види голарктичні (27,13%), космополітичні (20,09%) та
гемікосмополітичні (16,75%).Проведений аналіз флориз використанням класифікації К. Раункієра
засвідчив, що серед життєвих форм найбільш чисельною є група терофітів (64%). Значно меншу участь
відіграють гемікриптофіти (28%) та геофіти (5,8%). Група хамефітів дуже малочисельна (1%). Екологічна
структура флори бур’янів була проаналізована по відношенню до фактора зволоження, одного з найбільш
значущих умовах Сумського району Сумської області. Встановлено, щона даній території в спектрі
гігроморф провідне місце займають представники ксеромезофітної групи (49%), помітну роль відіграють
також види мезофітної групи (29,7%). Інші типи гігроморфпредставлені невеликою кількістю видів та мають
незначний відсоток із загальної маси, а саме мезоксерофітна група (8,5%), ксерофітна група (5%),
гігрофітна група (4,5%) і гігромезофіт група (3,4%).
За результатами проведених досліджень, встановлено, що в умовах Сумського району Сумської
області зростають бур’яни, що мають різні життєві цикли. Серед них провідне місце займає однорічні
бур’яни (64%). Досить значною є і частка багаторічників (29,1%). Найменш широко представленими є
дворічники.
Таким чином, проведений аналіз загального стану забур’яненості полів засвідчив високий рівень
різномантності флори бур’янів в даному господарстві. Різноманітність притаманна всім основним видам
структури (систематичній, біоморфологічній, географічній, екологічній та ін.). Зазначені особливості в
комплексі з високою різноманітністю флори, є чинниками, що суттєво ускладнюють в регіоні впровадження
ефективних та екологічно-безпечних заходів, спрямованих на контроль забур’яненості посівів.
Література:
1. Мальцев А. И. Сорная растительность СССР и меры борьбы с ней/ А. И. Мальцев. – М.: Сельхозиздат,
1962. – 271 с.
2. Циков В. С. Бур'яни: шкодочинність і системизахисту / В. С. Циков, Л. П. Матюха. – Дніпропетровськ:
«ЕНЕМ», 2006. – 86 с.
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Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бутенко Андрій Олександрович.
Юлія Негреба, Лариса Лазоренко
(Суми, Україна)
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСУ NEMАTODA ПІДРЯДУ STRONGILATA
В УМОВАХ ПІВНІЧНО–СХІДНОЇ УКРАЇНИ
Нематоди - круглі черви відносяться до типу двобічно - симетричних червоподібних тварин, який
налічує близько 30 тис. видів. Величезне число нематод мешкають на дні водоймищ і беруть участь в
переробці органічних залишків, тобто представляють важливий комплекс сапрофагів в морських і
прісноводних біоценозах. Ґрунтові нематоди відіграють істотну роль в ґрунтоутворенні. Серед
вільноживучих нематод є види, що харчуються бактерійною флорою, грибами. Широкий трофічний спектр
нематод свідчить про істотне значення їх як консументів і редуцентів в біоценозах.
Багато круглих червів пристосувалось до паразитування, нематоди - паразити рослин і тварин в
природних біоценозах представляють могутній чинник регуляції чисельності видів та природного відбору в
природі.
Серед представників класу Nematoda що пристосувалися до паразитичного способу життя вагому
частину мають круглі черви підряду Strongilata. (Railliet et Henri 1913) [6, с. 12], які викликають шлунково –
кишкові розлади у тварин та викликають тяжкі захворювання.
Залежно від локалізації збудників їх поділяють на дві групи. До першої групи належать нематоди, що
паразитують у статевозрілій стадії в органах травлення; до другої групи віднесені гельмінти, які живуть в
органах дихання тварин. Більшість видів паразитичних червів є геогельмінтами. Особливо поширені
стронгілятози жуйних та м’ясоїдних тварин, коней, свиней, птахів.
Характер і ступінь патогенного впливу стронгілят на організм хазяїна залежать від виду паразита та
інтенсивності інвазії, стадії розвитку нематод і індивідуальних особливостей організму [3, с. 294].
Личинки 4-й і 5-й стадії розвитку впроваджуються під слизову оболонку шлунка і кишечника,
порушуючи цілісність органів і гальмуючи діяльність травних залоз. При езофагостомозі частина вузликів,
утворених личинками може розкритися з боку серозної оболонки кишечника. [3, с. 26].
Личинки буностом викликають тяжкі дерматити, численні крововиливи в легеневій тканині та печінці.
Скупчення пінистої рідини в дрібних бронхах призводить до ателектазу і бронхопневмонії.
Всі тріхостронгіліди є гематофагами. Буностоми і хаберті фіксуються на слизовій оболонці за
допомогою розвинених ротових капсул і обумовлюють застійні явища в стінці і залозистому апараті
кишечника. Мігруючі личинки буностом викликають численні крововиливи на поверхні та глибині легеневої
тканини, окремі вогнища гепатизації. У місцях локалізації стронгілят нерідко можна бачити гіперемію і
крововиливи. Слизова, уражена гельмінтами перестає бути надійним бар`єром для патогенної
мікрофлори. Гемонхуси занурюються переднім кінцем в вивідні протоки залоз сичуга, викликаючи запальні
явища. Порушується секреторно - моторна функція травного каналу, виникає дисбактеріоз, в органах і
тканинах створюється дефіцит цинку, магнію, натрію, міді, заліза.
Так, як проведення цілеспрямованого комплексу лікувально – профілактичних заходів можливе
тільки після постановки остаточного діагнозу, підтвердженого лабораторними дослідженнями, метою
нашої роботи було з'ясування екстенсивності та інтенсивності стронгілятозної інвазії та визначити
видового складу паразитів у тварин одноосібних господарствах Сумської області.
Визначення екстенсивності та інтенсивності стронгілятозної інвазії та систематичного положення
паразитів проводили за методом Г.О. Котельникова та В.М. Хренова з використанням розчину нітрату
амонію. Дослідження проводили в лабораторії паразитології, кафедри епізоотології та паразитології,
факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ. Матеріал для дослідження відбирали від тварин в
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одноосібних господарствах Краснопільського, Конотопського, Роменського, Лебединського і Сумського
районів, Сумської області.
За результатами досліджень встановлено, що серед кишкових гельмінтів домінували представники
підряду Strongylata. Екстенсивність стронгілятозної інвазії у великої рогатої худоби в приватних
господарствах Сумської області становила 58,6%. Стронгілят виявляли у великої рогатої худоби
Лебединського (ЕІ – 60,0%), Краснопільського (ЕІ – 45,7%), Конотопського (ЕІ 43,7%) та Сумського районів
(ЕІ – 45,7%). Інтенсивність інвазії досягала показника 87,3 екз./яєць у краплі флотаційної рідини. Крім того,
у тварин господарств Сумської області виявляли асоціації стронгілят з неоаскарисами та трихурисами.
При визначенні виду стронгілят органів травлення виявляли збудників, які належали до родів:
Cooperia (Molin 1857), (ЕІ – 16,8%); Nematodirus (Mizkevwitsch, 1929), (ЕІ – 35,4%); Trichostrongylus
(Kalantarian 1928), (ЕІ – 21,6%); Oesophagostomum (Molin 1861), (ЕІ – 12,0%); Ostertagia (Kamensky 1929),
(ЕІ – 15,6%); Bunostomum (Ortlepp 1937), (ЕІ – 8,4%).
Загальний показник екстенсивності стронгілятозної інвазії у коней одноосібних господарств Сумської
області становив 46,6%. Так, у домашніх тварин Роменського району стронгілятози реєстрували в 52,9%
коней, Краснопільського (ЕІ – 49,4%), Сумського (ЕІ – 47,2 %) та Лебединського районів (ЕІ – 36,7%).
Найвища інтенсивність інвазії становила 79,6 екз./ яєць у краплі флотаційної рідини. Збудники яких
відносяться до двох родин Strongylidae (Weinland,1878), рід Strongylus (Muller,1870) та Cyathostomidae
(Nicoll,1927), роди Cyathostomum (Molin 1861), Cylicostephanus (Inle, 1922), Cylicocyclus (Inle, 1922). Крім
того, у тварин реєстрували асоційовану стронгілятозно - параскарозну інвазію.
У свиней стронгілятозна інвазія була представлена видом Oesophagostomum dentatum
(Rudolphi,1803). Показник екстенсивності інвазії становив 57,4%. В господарствах Роменського району
езофагостомоз реєстрували в 62,6% свиней, Краснопільського – 59,1%, Сумського – 57,4%, Лебединського
району – 50,7% тварин. Копроовоскопічними дослідженнями встановлено, що езофагостомоз у свиней в
більшості випадків протікає у вигляді змішаної інвазії. Найчастіше реєструвалася езофагостомозно аскарозну інвазію, рідше езофагостомозно - трихурозну і асоціацію всіх перерахованих гельмінтів.
При обстежені м’ясоїдних тварин (37 собак та 19 котів) з’ясовано, що екстенсивність стронгілятозної
інвазії становила 36,4%. Унцинаріоз реєстрували, як моноінвазію, так і в асоціації з токсокарозом та
трихурозом.
Висновки
1. Стронгілятози органів травлення є досить поширеними на території Сумської області. Шлунково –
кишкові стронгілятози реєстрували, як моноінвазії, так і в асоціації з іншими гельмінтами.
2. У великої рогатої худоби паразитують збудники стронгілятозів, які належать до родів: Cooperia,
Nematodirus, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Ostertagia, Bunostomum; у коней – Strongylus,
Cyathostomum, Cylicostephanus, Cylicocyclus; свиней – Oesophagostomum, а у мясоїдних – Uncinaria.
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6. Сорока Н.М. Виникнення та поширення шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби /
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Руслан Яворівський, Зоряна Вільгушинська
(Тернопіль, Україна)
АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФЛОРИ БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «МОГИЛА»
Ботанічний заказник місцевого значення «Могила» розташований поблизу села Гутисько
Бережанського району Тернопільської області, неподалік від Голицького ботанічного заказника
загальнодержавного значення. Створений відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської

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

9

обласної ради № 189 від 30 серпня 1990 року. Площа – 3,2 га, на якій під охороною перебувають лучні та
лучно-степові фітоценози.
На основі проведених у 2019–2020 рр. маршрутно-експедиційних досліджень, аналізі місцезростань
видів було попередньо встановлено, що флора заказника нараховує 117 видів вищих судинних рослин,
котрі належать до 3 відділів, 4 класів, 37 родин та 97 родів [11, 12].
Аналіз за принципом виділення географічних елементів (геоелементів), котрі формують флору, має
винятково важливе значення щодо виявлення її географічних зв’язків та специфічних особливостей, а
також, певною мірою, історії формування. Суть такого аналізу полягає в об’єднанні видів у групи, ареали
котрих мають схожість просторово-географічного поширення. Геоелементи, що виділяються таким чином,
встановлюються лише на основі сучасних ареалів видів. При цьому мається на увазі, що у специфіці
сучасних ареалів певною мірою міститься інформація генезисного формування, тобто походження,
можливий характер розширення чи скорочення чисельності та інші важливі показники хорології виду.
Аналіз геоелементів дозволяє певною мірою розшифрувати таку інформацію й, таким чином, є складовою
частиною хорологічного та генезисного аналізів флори [6, 10].
В основу географічного аналізу флори ботанічного заказника «Могила» було покладено
класифікаційну систему геоелементів за Ю. Д. Клеоповим [2, 3]. При цьому враховувалась приуроченість
поширення видів до певних частин світу або до певного флористичного хоріону. Класифікацію проводили
за ієрархічною системою підпорядкованих одиниць: 1) елемент, котрий об’єднує види із більш-менш
схожими ареалами (наприклад, голарктичний, європейський та ін. типи); 2) піделемент флори з більш
вузькою локалізацією, у котрому відображено загальні географічні та еколого-ценотичні закономірності
поширення видів (наприклад, східно-, західно- та центральноєвропейські геоелементи у структурі
європейського типу). Результати аналізу літературних джерел та структурно-порівняльного аналізу флори
обробляли варіаційно-статистичним методом за В. М. Шмідтом [8, 9] та В. А. Кокуніним [4].
На основі аналізу географічної структури у складі досліджуваної флори нами було виділено 9
геоелементів, зокрема: 1) голарктичний; 2) євразійський; 3) європейський; 4) східноєвропейський;
5)
західноєвропейський;
6) центральноєвропейський;
7)
середземноморський;
8)
степовий;
9) плюрирегіональний [1, 5, 7].
Найбільш чисельно у географічній структурі флори заказника представлений євразійський
геоелемент, котрий нараховує 49 видів або 41,88 % від їх загальної кількості (таблиця). Його формують
представники 18 родин та 41 роду, що становить відповідно 48,65 % та 42,27 % загальної кількості цих
таксонів. Цей геоелемент належить до євразійського типу, котрий охоплює позатропічні та позаарктичні
території Євразії із лісовими, лучними та степовими формаціями. Переважаюча частина видів геоелементу
презентована травами, переважно гемікриптофітами. Найбільш повно тут представлені родини Asteraceae
(Compositae) та Fabaceae – по 8 видів, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Campanulaceae, Dipsacaceae,
Poaceae та Orchidaceae – по 3 види, Lamiaceae, Rosaceae, Boraginaceae, Salicaceae та Cyperaceae – по 2
види. Із типових родів відзначимо Trifolium L., Medicago L., Ranunculus L., Veronica L., Campanula L.,
Scabiosa L. та Carex L. У структурі євразійського геоелементу зростають 3 види, занесені до «Червоної
книги України. Рослинний світ (2009)»: Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchis
militaris L. та 6 регіонально-рідкісних видів, зокрема, Anemone sylvestris L., Veronica spicata L., Filipendula
vulgaris Moench, Geranium sanguineum L., Trifolium montanum L. та Carex humilis Leys. [12].
Таблиця
Спектр географічних елементів флори заказника «Могила»
№
з/п

Геоелемент

1.

Голарктичний

2.

Євразійський

3.
4.
5.
6.

Європейський
Східноєвропейський
Західноєвропейський
Центральноєвропейський

7.

Середземноморський

8.

Степовий

9. Плюрирегіональний
ВСЬОГО

Кількість видів
загальна
Голарктичний тип
11
Євразійський тип
49
Європейський тип
32
7
1
6
Середземноморський тип
4
Євразійський степовий тип
5
Плюрирегіональні види
2
117

%
9,4
41,88
27,35
5,98
0,85
5,13
3,42
4,27
1,72
100

Європейський тип включає у себе власне європейський, а також центральноєвропейський,
східноєвропейський та західноєвропейський геоелементи.
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Друге місце за чисельністю видів у географічній структурі флори заказника належить європейському
геоелементу, котрий належить до однойменного типу – 32 види або 27,35 % їх загальної кількості. Його
формують представники 22 родин (59,46 %) та 31 роду (31,96 % загальної кількості таксонів). Цей тип
загалом пов’язаний з широколистяними лісовими неморальними, а також з лучними та лучно-степовими
формаціями. Найбільш широко тут презентовані родини Lamiaceae – 5 видів, Fabaceae – 3, Ranunculaceae,
Rosaceae, Rubiaceae та Caryophyllaceae – по 2 види. Із типових родів відзначимо Salvia L., Lembotropis
Griseb., Agrimonia L., Quercus L., Acer L. та ін. У складі європейського геоелементу поширені
червонокнижний Pulsatilla patens (L.) Mill. s. l. та 4 регіонально-рідкісних види: Anthericum ramosum L.,
Dianthus carthusianorum L., Lembotropis nigricans (L.) Griseb. та Iris hungarica Waldst.et Kit. [12].
До чільної трійки за кількістю видів у географічній структурі флори заказника належить голарктичний
геоелемент, який нараховує 11 видів (9,4 % їх загальної кількості). Його формують представники 8 родин
та 11 родів (відповідно 21,62 % та 11,34 % загальної чисельності цих таксономічних одиниць). Види
голарктичного типу геоелементів більш-менш широко розповсюджені у межах неарктичних районах
Голарктики. Чисельно тут виокремлюються Asteraceae (Compositae) – 3 види та Ranunculaceae – 2, а
Fabaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Hypericaceae, Equisetaceae та Aspidiaceae презентовані одним
видом. Із регіонально-рідкісних видів тут відзначимо Actaea spicata L.
Четверте місце у географічному спектрі флори заказника належить східноєвропейському
геоелементу, який є складовою частиною європейського типу. Його формують 7 видів (5,98 % їх загальної
кількості), що належать до 5 родин (13,51 %) та 7 родів (7,21 %). Види цього геоелементу в загальному
заселяють Сарматську провінцію А. Енглера до південної частини плакорного Лісостепу й на схід до Уралу.
Чисельно тут виділяється лише родина Asteraceae (Compositae) – 3 види, а Lamiaceae, Rubiaceae,
Boraginaceae та Valerianaceae представлені лише одним видом. Незважаючи на відносну малочисельність
зазначимо, що чотири види із загальних семи належать до раритетної фракції флори заказника, зокрема,
тут зростають червонокнижний вид, волино-подільський ендемік Senecio besserianus Minder. та 3
регіонально-рідкісних види: Betonica officinalis L. s. l., Centaurea ternopoliensis Dobrocz. та Symphytum
besseri Zaverucha [12].
П’яту позицію у спектрі геоелементів флори заказника займає центральноєвропейський, який, у свою
чергу, також належить до складу европейського типу. Його формують 6 видів або 5,13 % їх загальної
кількості, що належать до 6 родин (16,22 %) та 6 родів (6,19 %). Із типових центральноєвропейських видів
поширені Achillea submillefolium Klok. et Krytzka, Teucrium chamaedrys L., Asperula cynanchica L., Primula
elatior (L.) Hill., Thesium linophyllon L. та регіонально-рідкісний вид Helianthemum ovatum (Viv.) Dun.
На шостому місці за видовим різноманіттям у ієрархії геоелементів досліджуваної флори
знаходиться степовий, у формуванні котрого беруть участь 5 видів флори (4,27 % їх загальної кількості),
що належать до 4 родин та 5 родів (10,81 % та 5,15 % загальної чисельності таксонів відповідно).
Євразійський степовий тип геоелементу об'єднує види, поширені у степовій зоні Євразії та відповідає
номадійському типу геоелементу Ю. Д. Клеопова. Однак, подібна назва не знайшла широкого
застосування і у ботанічній літературі використовувалися й інші варіанти: «степовий», «понтичний»,
«причорноморсько-......» тощо. Більшість видів типу є ксерофітними чи субксерофітними трав'яними
полікарпіками і приурочені до степових екотопів заказника. Серед типових степових видів відзначаємо
Anthemis subtinctoria Dobrocz., Lathyrus tuberosus L., червонокнижні Carlina cirsioides Klokоv., Adonis vernalis
L. та регіонально рідкісний вид – Thymus marschallianus Willd. [12].
Cередземноморський геоелемент нараховує 4 види (3,42 % загальної кількості) й у географічній
структурі флори заказника знаходиться на сьомій позиції і належить до однойменного типу геоелементу.
Його формують види 3 родин (8,11 %) та 3 родів (3,09 %). Охоплює види, котрі приурочені до власне
середземноморських районів узбережжя Середземного та Чорного морів і пов’язаний з формаціями
жорстко-листяних та хвойних лісів Середземномор’я. Типово середземноморські види у флорі заказника –
Clematis recta L., Euphorbia amygdaloides L., Euphorbia helioscopia L. та регіонально-рідкісний вид
Laserpitium latifolium L.).
2 види флори заказника (1,72 % загальної чисельності) належать до плюрирегіонального
геоелементу і у географічній структурі йому належить восьма позиція. Його формують види 2 родин
(5,41 %) та 2 родів (2,06 %). До однойменного типу геоелементу належать види, ареали котрих охоплюють
декілька флористичних царств, зокрема, займають помірно теплу зону обох півкуль та заходять у тропіки
(умовно космополітні види): Sonchus arvensis L. та Prunella vulgaris L.
Нарешті, найбідніше у географічній структурі флори досліджуваного заказника представлений
західноєвропейський геоелемент, що входить у структуру європейського типу й презентований лише
одним червонокнижним видом родини Fabaceae – Hippocrepis comosa L. У цілому, види цього геоелементу
поширені в області широколистяних лісів всієї Західної Європи – від Англії, Франції, південної Скандинавії
до східної межі зростання Fagus sylvatica L. [10, 12].
Підсумовуючи результати аналізу географічної структури флори ботанічного заказника місцевого
значення «Могила» варто зазначити, що вона багата різними регіонально-географічними групами ареалів.
Найбільш чисельно представленими у ній є євроазійський, європейський та голарктичний типи
геоелементів, причому значна перевага палеоарктичних видів вказує на зв’язок флори заказника як з
європейським регіоном, так і з азійським. Навпаки, досить невелика частка середземноморських видів
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свідчить про незначний вплив Середземномор’я на формування досліджуваної флори, а види степового
геоелементу поширені лише на залишкових ділянках лучно-степової рослинності.
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Олена Барсукова, Олена Вінницька
(Одеса, Україна)
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОКЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЛЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Озима пшениця - найважливіша продовольча культура. Не випадково озима пшениця є основним
продуктом харчування у 43 країнах світу з населенням понад 1 млрд. осіб.
У хімічний склад зерна входять усі необхідні для харчування елементи: білки, вуглеводи, жири,
вітаміни, ферменти і мінеральні речовини.
Найважливішим компонентом зерна є білок. Його вміст може коливатися від 8 до 22%. Замінити
білки у харчуванні іншими речовинами неможливо.
У зерні пшениці найголовніше - це клейковинний білок. Клейковина- це нерозчинний у воді пружноеластичний гель, що утворюється при змішуванні розмеленого борошна з водою. Основу клейковини
становлять спирто- і лужнорозчинні білки -гліадин і глютеїн. Жодний інший хлібний злак не має такого
цінного поєднання цих двох важливих компонентів.
Основну частину зерна пшениці складають вуглеводи. Вони представлені в основному крохмалем
(48-63%). Вуглеводи мають велике енергетичне значення у харчуванні людини [1].
Хліб з пшеничного борошна відзначається високими смаковими властивостями, добре засвоюється.
Він висококалорійний - в 100 г пшеничного хліба міститься 245-255 ккал. Зерно використовується для
виробництва круп, макаронів, вермішелі, кондитерських виробів тощо. У промисловості зерно пшениці
використовують для одержання крохмалю, спирту. Пшеничні висівки - висококонцентрований корм для всіх
видів тварин.
Солому у подрібненому і запареному вигляді можна згодовувати тваринам. У 100 кг соломи
міститься 20-22 кормові одиниці. Найкраще використати солому для підвищення родючості ґрунтів безпосередньо як добриво загорнути в ґрунт, чи для виробництва гною, компостів [2].
Метою дослідження було вивчення впливу агрометеорологічних умов на продуктивність озимої
пшениці, оцінку агрокліматичних ресурсів Полтавської області при обробітку цієї культури.
На основі виконаних розрахунків була зроблена оцінка узагальнюючих характеристик грунтовокліматичних умов формування озимої пшениці та її продуктивності.
Грунтові ресурси Полтавської області представлені в основному чорноземами звичайними, дерновопідзолистими, опідзоленими та дерновими. Розглянуті агрокліматичні райони мають середній та високий
рівень родючості грунту. Бал родючості становить 0,62 відн.од.
В аналізі роботи представлені узагальнені показники ґрунтових та агрокліматичних ресурсів
вирощування озимої пшениці в Полтавській області: тривалість вегетаційного періоду, сума ФАР, сума
опадів, сумарне випаровування, потреба рослин у волозі, дефіцит вологи та ГТК. З розрахунків видно, що
тривалість вегетаційного періоду озимої пшениці в спостережних пунктах коливається від 102 до 104 діб.
Сума ефективних температур за вегетаційний період по досліджуваним територіям Полтавської
області змінюється в межах від найменшої (1423 0С) у пункті спостереження Гадяч до 1455 0С у пункті
спостереження Полтава, 1438 0С в Кобеляках і до найбільшої (1480 0С) в пункті спостереження Лубни.
Сума ФАР знаходиться в межах від найменшого показника (4369 Дж/см2) в пункті спостереження
Лубни до найбільшого (4564 Дж/см2) в пункті спостереження Кобеляки.
Важливим фактором для життєдіяльності рослин являється не лише тепло, а й волога. Зволоження
характеризується кількістю опадів.
Кількість опадів на території Полтавської області за вегетаційний період коливається від 176 до 215
мм. Найменша сума опадів спостерігається в пункті спостереження Кобеляки і складає 176 мм, найбільша
– складає 215 мм пункті спостереження Лубни.
Відносна потреба озимої пшениці у воді в період вегетації коливається від 331 до 358 мм. Найбільша
потреба у волозі в пункту спостереження Кобеляки, вона складає 358 мм.
Сумарне випаровування за період вегетації коливається від найменшого – 225 мм. в пункті
спостереження Кобеляки до найбільшого –247 мм. В пункті спостереження Лубни.
Під дефіцитом вологи розуміють різницю між найменшою вологоємністю грунту та фактичною його
вологістю. В Полтавській області ця величина коливається від 123 до 182 мм.
Зволоження території залежить не тільки від кількості опадів, а й від того, скільки їх витрачається на
випаровування та стік, тобто від ГТК – гідротермічного коефіцієнту – показника, який враховує одночасно
надходження вологи у вигляді опадів та сумарні її витрати на випаровування. Далі приведені
характеристики відносно показників, якщо ГТК < 0,4 – дуже сильна посуха, ГТК від 0,4 до 0,5 – сильна
посуха, ГТК від 0,5 до 0,6 – середня посуха, ГТК від 0,7 до 0,9 – слабка посуха, ГТК від 1,0 до 1,5 –
достатньо волого, ГТК > 1,5 – надмірно волого [3].
Гідротермічний коефіцієнт по агрокліматичним зонам Полтавської області змінюється від 1,10
відн.од. в пункті спостереження Кобеляки до 1,32 відн.од. в пункті спостереження Гадяч. Отже, по
показнику зволоженості території ми бачимо, що Полтавська область достатньо волога.
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При аналізі максимальних приростів врожаю на рівні потенційної урожайності видно, що вони
найвищі на півдні Полтавської області, в пункті спостереження Кобеляки (252 г/м 2 декада). У решті
досліджуваних районів цей показник коливається в межах 243 – 250 г/м2 дек.
Вплив вологотемпературного режим приводить до зниження приростів на рівні ММУ до 217 г/м 2
декада (в пункті спостереження Гадяч), 219 г/м2 декада (в пункті спостереження Полтава), 213 г/м2 декада
(в пункті спостереження Лубни), 218 г/м2 декада (в пункті спостереження Кобеляки).
Показник родючості грунту приводить до зниження максимальних приростів біомаси на рівні ДМУ.
Таким чином на рівні ДМУ величина приростів коливається в межах 132 – 135 г/м2 декада.
На рівні УП найменше значення максимальних приростів в пункті спостереження Лубни (92 г/м 2
декада). Максимального рівня досягає в Полтавській області (95 г/м2 декада).
Показник Кхоз, по усім агрокліматичним районам Полтавської області та для усіх рівнів урожайності
має однакове значення і складає для озимої пшениці – 0,46 відн. од.
Величина ПУ всієї сухої маси має такі показники: в пункті спостереження Лубни має мінімальне
значення (1971 г/м2), максимальне значення спостерігається в двох пунктах Полтава і Кобеляки –
2011 г/м2.
Урожай всієї сухої біомаси на рівні ММУ складає 1627 г/м 2 в пункті спостереження Лубни.
Максимальний показник відмічається в двох пунктах Полтава і Кобеляки – 1647 г/м2.
Величина ДМУ всієї сухої маси має мінімальне значення (1009 г/м2) в пункті спостереження Лубни,
максимальне значення розділене між двома спостережними пунктами Полтава і Кобеляки.
Урожай у виробництві (УВ) всієї сухої біомаси, має мінімальне значення (706 г/м 2) в пункті
спостереження Лубни, максимальне (715 г/м2) в двох пунктах спостереження – Полтава і Кобеляки.
Розподіл потенційного урожаю (ПУ) озимої пшениці по території Полтавської області практично не
відрізняється. Урожай знаходиться в межах 90 – 92 ц/га. Як видно з розрахунків, найбільший рівень ПУ
озимої пшениці спостерігається у центральних районах області (Полтавський, Диканський,
Решетилівський, Котелевський, Чутівський, Великобагачанський, Машівський, Шишацький) ПУ тут має
значення 92 ц/га. Найнижчі значення ПУ мають пункти спостереження Гадяч і Лубни (90 ц/га).
Розподіл ММУ озимої пшениці по території Полтавської області відрізняється від розподілу ПУ і
найбільше значення ММУ (75 ц/га) спостерігається у пункті спостереження Полтава. Дещо нижче значення
ММУ (74 ц/га) в пунктах спостереження Гадяч і Лубни. Найнижче значення ММУ (71 ц/га) озимої пшениці
має пункт спостереження Кобеляки.
Дійсно можливий урожай (ДМУ) озимої пшениці по території Полтавської області має найбільше
значення (47 ц/га) в пункті спостереження Полтава. На 1 ц/га нижчі показники ДМУ спостерігаються у
північних (Гадяцький, Лохвицький, Зіньківський) та західних районах (Лубенський, Гребінківський,
Пирятинський, Миргородський, Чорнухівський). Найнижчий показник ДМУ озимої пшениці має пункт
спостереження Кобеляки – 44 ц/га.
Значення урожаю в виробництві (УВ) в Полтавській області коливається від 31 до 33 ц/га. Найвищий
показник мають центральні райони області. На 1 ц/га менше урожай в північних (Гадяцький, Лохвицький,
Зіньківський) і західних районах (Лубенський, Гребінківський, Пирятинський, Миргородський,
Чорнухівський). А найнижчі значення (31 ц/га) озимої пшениці характерні для південних (Кобеляцький,
Козельщинський, Новосанжарський, Кременчуцький, Карлівський) районів області.
Описуючи ступінь сприятливості кліматичних умов (СВУ) озимої пшениці, із розрахунків видно, що
саме найбільше значення (0,825 відн.од.) спостерігається в північній частині області в пункті Лубни.
Ступінь сприятливості кліматичних умов плавно знижується до 0,824 відн. од. в Гадячі і до 0,819 відн.од в
пункті спостереження Полтава. Найбільш низьке значення СВУ (0,785 відн.од) спостерігається в південних
районах області в пункті Кобеляки.
Рівень використання агрокліматичних ресурсів (С0) для озимої пшениці по всій території Полтавської
області має однаковий показник 0.424 відн.од.
Найвищий рівень реалізації агроекологічного потенціалу для озимої пшениці в Полтавській області
0,531 відн. од. у західних районах області. У північних районах цей показник дещо нижчий і складає 0,528
відн. од. На решті територіях рівень реалізації агроекологічного потенціалу коливається в межах 0,520 –
0,527 відн. од.
Рівень господарського використання ресурсів для озимої пшениці по всій території Полтавської
області має однаковий показник 0,700 відн.од.
Можна зробити такий висновок, що на підставі виконаних розрахунків оцінки агрокліматичних умов
вирощування та продуктивності озимої пшениці впродовж вегетації ми бачимо, що складаються переважно
сприятливі умови для вирощування в Полтавській області.
Література:
1. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Озима пшениця. Рослинництво: Підручник. К.: Аграрна
освіта, 2001. С. 183-210.
2. Бугай С.М. Озима пшениця на Україні. Київ: Урожай, 1995. 147 с.
3. Клімат України: у минулому...і майбутньому / М. І. Кульбіда, М. Б. Барабаш, Л О. Єлістратова,
Т. І. Адаменко, Н. П. Гребенюк, О.Г. Татарчук, Т. В. Корж / за ред. М. І. Кульбіди, М. Б. Барабаш:
Монографія. К.: Сталь, 2009. С. 85-98.
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Ганна Чернюк, Володимир Мисько
(Кам’янець-Подільський, Україна)
ГЕОЛОГІЧНЕ, ГЕОМОРФОЛОГІЧНЕ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ
ГЕОПАРКУ «КУБАЧІВСЬКИЙ КАР’ЄР» ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ГЕОТУРИЗМУ
Актуальність дослідження. Кубачівський кар’єр, який є частиною Подільських Товтр є унікальним
геолого-геоморфологічним утворенням в межах Подільської височини. У світі відомо лише чотири місця
знахідок силурійської сухопутної флори, серед яких найбагатшим місцем є геологічні відслонення і розрізи
Поділля, тому місцева палеофауна представляє собою значний освітній потенціал розвитку геотуризму та
інтерес для детальних палеогеографічних досліджень регіону.
Незважаючи на тривалу історію проведення палеонтологічних досліджень силуру, макрофауна цієї
системи ще досі вивчена досить нерівномірно. В цілому викопна фауна Середнього Придністер’я
досліджена фрагментарно і несистемно. На сьогодні немає узагальнюючих праць про таксономію,
стратиграфічне поширення й палеоекологічні умови їхнього існування.
Основна частина. В останні роки проблематикою залягання та географічного поширення відкладів
силурійського віку займаються викладачі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка та співробітники НПП «Подільські Товтри». Розвиток освітнього і пізнавального геотуризму
популяризує Касіяник І.П., доцент кафедри географії та методики її викладання КПНУ імені Івана
Огієнка [3].
В силурійський період територія Поділля була затопленою морем. Тут панував сухий, теплий клімат.
В ранньосилурійську епоху тепле море спочатку було мілководним. Тропічне море з сухим, жарким
кліматом – найкращі умови для виникнення і масового розмноження багатьох безхребетних [1, 5].
Кубачівський кар’єр як родовище силурійських вапняків знаходиться за 3,0 км на південь від
Кам’янця-Подільського. Родовище розташоване на правому березі р. Смотрич, безпосередньо прилягаючи
до каньйону його долини. Кар’єр розташований в межах глибоко розчленованого підняття Подільського
Придністер’я, яке на північ від м. Кам’янець-Подільський переходить в слабохвилясту рівнину Подільського
плато.
Долини струмків та балок зазвичай мають круті схили і своїм розташуванням утворюють вузькі
водороздільні простори. Велика розчленованість рельєфу пояснюється близькістю місцевого базису ерозії,
яким являється річка Дністер.
Характерною особливістю рельєфу території дослідження є наявність вузьких коньйоноподібних
долин, глибоковрізаних в палеозойські породи. Глибина долин сягає 80-100 м. Формування цих долин
пов’язане з проявом неотектонічних процесів, які тривали в четвертинний час і виразились в загальному
піднятті території. Товтрові пагорби височіють над водорозділами на 50-60 м, а над річковою долиною
річки Смотрич на 100-150 м. Абсолютні відмітки пануючих у рельєфі висот досягають 335-340 м, тоді як
відмітки водороздільного плато, який оконтурює товтрову гряду, знаходиться в межах 280-290 м, а
надзаплавні тераси річки Смотрич розташовуються на відмітках близьких до 205-210 м [5].
Силур на Поділлі становить основну частину розрізу палеозойських відкладів. Він залягає
трансгресивно на розмитій поверхні венду, кембрію та ордовику. Породи силуру відслонені по Дністру у
смузі шириною близько 80 км, а також по долинах рік Студениця, Тернава, Смотрич, Жванець, Збруч.
Залягають силурійські відклади спокійно. Помітний спад проявляється на південний захід. Останній
не перевищує 10 градусів і, очевидно, є природним кутом нахилу порід (моноклінально або
горизонтально), що наближається до абразійної кривої узбережної морської зони, в межах якої
акумулюються силурійські відклади. Подекуди в силурійських породах спостерігаються тектонічні
тріщини [4, 5].
На теренах Кам’янеччини спостерігаються три яруси верхнього силуру: ландоверський, венлокський
і лудловський. Літологічно вони представлені великою товщею, до 560 м вапняково-доломіто-мергелистоглинястих порід, залягаючих із ерозійною неузгодженістю на вапняках нижнього силуру. В нижній частині
розрізів верхнього силуру переважають вапняки і доломіти, а в верхній – мергелі і глинясті сланці.
На території дослідження верхній силур розділяється на китайгородський, мукшанський, устянський,
малиновецький, скальський горизонти. Силурійські відклади формувалися у епіконтинентальних морях
415-425 млн. р. тому. Це був завершальний етап зближення східноєвропейського материка із
лаврентійським (північноамериканським) [5, 8].
У мілководних (лагунних) умовах формувалися доломіти і доломітові мергелі. При поглибленні моря
до 10-20 м. у зоні хвилювання та переміщення водних мас накопичувалися грудкуваті вапняки. При
поглибленні басейну до 50-70 м. у спокійних прозорих водах відкритого моря розвивалися коралові
споруди та формувалися плитчасті вапняки.
Силурійські породи в межах Кам’янець-Подільського району багаті на скам’янілі залишки морських
організмів того часу. Спускаючись сходами від лебединого озера до навісного мосту через р. Смотрич у
структурі скель можна побачити велику кількість решток гідроїдних поліпів, схожих на розпилені стовбури
дерев з річними кільцями, коралів фавозитидів, які нагадують бджолині стільники та стебла морських лілій
– подібні до шурупів різних діаметрів [5, 6].
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Усі ці організми були фільтраторами за способом живлення та належали до екологічної групи
прикріпленого бентосу неглибокого до 70 м відкритого моря. Коралові споруди свідчать про теплі
кліматичні умови того часу і відповідно приекваторіальне положення материка.
На території Кубачівського кар’єру виділяються три горизонти:
1. нижній, складений досить щільними темними породами палеозойського часу із великою кількістю
закам’янілих представників фауни безхребетних. У товщах порід збереглися численні представники типів:
Плечоногі, Членистоногі, Голкошкірі, Кнідарії, Мохуватки, Напівхордові, Молюски. Більшість з яких є
породоутворюючими організмами, що утворили товщі силурійських вапняків [1, 3];
2. середній складений малопотужним шаром рихлих відкладів мезозойської ери, майже повністю
позбавлений фауни, переважають дрібні, погано зцементовані окатані фрагменти, які легко розмиваються
водою, видуваються вітром та руйнуються, утворюючи печерки та карнизи нависання;
3. верхній найпотужніший, складений світлими вапняковими породами, початку кайнозойської ери.
Потужність відкладів показує, що тривалість нагромадження була значною. В цьому ярусі знаходимо
найбільшу кількість породоутворюючих організмів, переважно безхребетних.

Рис. 1. Халізітес і фавозітес – представники типу Кнідарії (Cnidaria), класу Коралові поліпи (Anthozoa)
У відслоненнях Кубачівського кар’єру виявлено закам’янілості і відбитки плечоногих і головоногих
молюсків, членистоногих тварин – трилобітів, ракоскорпіонів, а також мохуваток, губок, різноманітних
коралів (Рис. 1).
Нерівномірний розподіл вапняків показує, що в минулому навіть в межах невеликої території
змінювались глибше змінювались деякі представники палеофауни. Губки мешкали на менших глибинах,
двостулкові – на більших [6].
Але в цілому панували мілководні умови, що підтверджує потовщена будова мушлі. Серед
знайдених скам’янілостей переважають ядра та суттєво змінені рештки, що пов’язано зі специфікою
морфологічної будови безхребетних (наявністю внутрішньої порожнини, тонкими мушлями).
Під час експедиційних виїздів на території кар’єру були виявлені представники викопної фауни
силурійського періоду: спіріфера, атріпа, лінгула, ортіс, рінхонела (тип Brachiopoda), калімена (тип
Arthropoda), ортоцератид (тип Molusca), енкрінурус, ракоскорпіон (тип Arthropoda) та інші (Таблиця 1).
Таблиця 1
Перелік поширених представників викопної фауни на території Кубачівського кар’єру
(складена на основі власних досліджень В.З. Мисько
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вид
викопної фауни
Спіріфера
Атріпа
Лінгула
Ортіс
Рінхонела
Калімена
Ортоцератид
Енкрінурус
Ракоскорпіон
Фавозітес
Халізітес
Морська лілія
Мохуватка
Граптоліти
Тентакуліти

Тип, клас
Тип плечоногі (Brachiopoda)
Тип плечоногі (Brachiopoda)
Тип плечоногі (Brachiopoda)
Тип плечоногі (Brachiopoda)
Тип плечоногі (Brachiopoda)
Тип Членистоногі (Arthropoda), Клас Трилобіти (Trilobita)
Тип Молюски (Molusca), Клас Головоногі (Cephalopoda)
Тип Членистоногі (Arthropoda)
Тип Членистоногі (Arthropoda)
Тип Кнідарії (Cnidaria), Клас Коралові поліпи (Anthozoa)
Тип Кнідарії (Cnidaria), Клас Коралові поліпи (Anthozoa)
Тип Голкошкірі (Echinodermata)
Тип Мохуватки (Bryozoa)
Тип Напівхордові (Hemichordata)
Тип Молюски (Molusca), Клас Тентакуліта (Tentaculita)
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Для туристів серед геолого-географічних об’єктів на першому місці стоять гірські, карстові, аридні
ландшафти, рифи, уступи, де головну роль відіграють геоморфологічні чинники. Далі в ієрархії сприйняття
йдуть індивідуальні форми рельєфу, геологічні структури, гірські породи та скам’янілості [2]. Особливо
сприятливі передумови для розвитку геотуризму мають території з різноманітним рельєфом і геологічною
будовою, з наявністю своєрідної та унікальної викопної фауни, яка добре представлена у Кубачівському
кар’єрі.
На нашу думку, залучення більшої кількості туристів до пізнання геосайтів території Кам’янецьПодільського району можливе лише за умов поєднання в одній екскурсійній подорожі інформації щодо
інших цікавих місць (історичних, культурних, етнографічних, архітектурних пам’яток тощо). Наприклад, при
огляді старовинних споруд й фортеці Кам’янця-Подільського, необхідно звернути увагу на мальовничий
каньйон, який сприяв виникненню фортеці та міста, захищаючи його мешканців від загарбників.
Кубачівський кар’єр та Смотрицький каньйон як геологічна пам’ятка природи загальнодержавного
значення, які являють собою глибоку вузьку долину з вертикальними стінами, складеними плитчастими
вапняками малиновецької серії й представленими різноманітними фаціями від лагунних до фацій
відкритого моря з численними відбитками викопних організмів.
На нашу думку, досить перспективним на території дослідження є створення геопарку «Товтровий
бар’єрний риф» або «Дністерський каньйон» на базі Національного природного парку «Подільські Товтри»,
оформивши відповідні юридичні узгодження із державними органами влади.
Подільські Товтри, куди входить і Кубачівський кар’єр – це унікальне геолого-геоморфологічне
утворення в межах Подільської височини. Унікальність їх пов’язана з походженням, з доброю збереженістю
та морфологічною вираженістю у сучасному рельєфі Поділля. Товтри – це викопні рифові структури
середнього міоцену, які утворились у прибережних теплих водах Центрального Паратетісу 13-18 млн. років
тому. Структурно-денудаційний рельєф Товтр є рідкісним типом рельєфу не лише в межах України, але й
світу і представляє значний інтерес для детальних геолого-геоморфологічних та палеогеографічних
досліджень [2, 4].
Створення геопарку на території Кубачівського кар’єру та його околиць сприяло б збереженню
об’єктів неживої природи та екологічній освіті населення нашої країни. Їх облаштування на першій стадії не
вимагає значних капітальних витрат. На території природного парку в першу чергу потрібно зробити лише
кілька вказівників і стендів та забезпечити екскурсоводів пояснювальною інформацією щодо конкретних
відслонень, наявності своєрідної викопної фауни у відслоненнях і кар’єрах, низки запропонованих нових
геологічних об’єктів, які раніше не були внесені до мережі ПЗФ.
Висновок. Отже, враховуючи вузлове розміщення геосайтів на більшій території Кам’янецьПодільського району та, нерідко, їх комплексний характер, а також з метою оптимального планування
освітніх і природоохоронних заходів, збереження і сталого використання унікальних геологічних пам’яток
(відслонень, розрізів тощо), доцільним є створення геопарку на вже наявній природоохоронній території.
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Василина Сковронська
(Івано-Франківськ, Україна)
РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Актуальність даної роботи зумовлена тим, що дитячий туризм в Україні зараз дуже активно
розвивається. Тому тема розвитку дитячого туризму в Івано-Франківській області сьогодні особливо
актуальна, оскільки саме цей вид туризму має виховне значення та сприяє освіті підростаючого покоління
різними засобами туристично-краєзнавчої діяльності. Така діяльність дає змогу в юному віці і не тільки,
пізнати свою країну. Проте зелений туризм безпосередньо залежить від стану навколишнього середовища.
З огляду на те що мова йде про дітей, ця тема є своєчасною та актуальною.
Метою даної роботи є дослідження розвитку дитячого туризму в Івано-Франківській області, а саме
розробка екологічного туру для молодших представників нашої країни, в пізнавальних цілях.
Об’єктом дослідження виступає дитячий відпочинок в Івано-Франківській області, а предметом
розробка туру для дітей. Так званий «зелений туризм», який поєднує в собі еко-туризм, сільський туризм та
всю палітру народної гостинності та велику кількість важливої та цікавої інформації, що є важливо для
формування особистості дитини.
Завдання:
 розглянути особливості розвитку дитячого туризму;
 дослідити територію Івано-Франківської області;
 визначити основні критерії туру та скласти відповідний маршрут;
Ми знаємо, що охорона та зміцнення здоров'я дітей, освіта, розвиток фізичних якостей, виховання
стійкого інтересу до рухової активності, здорового способу життя — це все є одним з головних завдань
закону України “Про дошкільну освіту”. Майбутнє кожної держави – це її підростаюче покоління. Діти й
підлітки становлять 22,6 %, або близько 11 млн. чол., загальної кількості населення України [1]. Але на
сьогоднішній день діти часто лінуються, хворіють і ведуть не завжди здоровий спосіб життя. Якщо дитина
вправна, спритна, рухлива то це основа її подальшого розумового розвитку. А пріоритет у виховані та
розвитку дітей належить руховій активності.
Тому, дитячий туризм це саме та форма активного відпочинку молодшого покоління. Заняття
туризмом сприяють розвитку особистості дитини. Особливо зелений туризм. Ні для кого не секрет
екологічна ситуація в містах залишає бажати кращого. Дітям які живуть цілорічно в містах потрібно мати
можливість активного відпочинку. А наповнити рухову активність цікавим змістом допомагають туристичні
походи.
Сільський зелений туризм включає в себе низку цінностей зокрема:
Пізнавальна – під час своїх мандрівок і походів, як в межах своєї країни і за кордоном діти
знайомляться з країною і її людьми, їх життям національною культурою.
Виховна – оскільки туристична діяльність проводиться в більшій мірі в колективі, коли один залежить
від другого і в обов’язковому порядку вимагається тактовність, уважне відношення один до одного, коли
власні інтереси не можна ставити вище інтересів колективу, то все це представляє великі можливості для
інтенсивного виховання в дусі колективізму і для формування таких цінних рис характеру, як впевненість в
собі, здатність прийти на допомогу [3].
Організація дитячого відпочинку, вимагає особливої уваги і ретельної підготовки. Тому організацією
дитячого туризму повинні займатися висококваліфіковані фахівці, що мають достатній досвід роботи з
дітьми і спеціальну освіту.
Досліджуючи територію Івано-Франківської області, ми бачимо дуже різноманітний ландшафт, взагалі
більша частина області розташована в межах фізико-географічної зони Карпат. Де краєвиди просто
неймовірні, кожен куточок Карпат має власну, неповторну красу. Для активного відпочинку - гайда в гори!
В одному поході діти можуть побачите стільки, що стане на цілий рік розповідей друзям. Дістатися
заповідних куточків можна велосипедом чи кіньми. У лісах Прикарпаття налічується майже 1500 видів
рослин і понад 300 видів тварин.
Активним і водночас спокійним є зелений відпочинок. Організатори такого відпочинку можуть
забезпечити дітям всі умови починаючи від кінних прогулянок, закінчуючи альпінізмом. В Івано-Франківській
області мешкають етнічні групи гуцулів і бойків. Організатори мають можливість розповісти про них та
організувати різні майстер-класи з народних промислів.
Кожен край, кожне місто і село Прикарпаття по-своєму привабливі й колоритні. Для нашого туру ми
розглянемо територію Верховини. Де найколоритніший народ та найвищі в Карпатах гори. Саме тут колись
блукали опришки на чолі з Олексою Довбушем і розташований легендарний Писаний Камінь. Та тут же
знаходиться оспіваний у піснях масив Чорногора.
Головна мета цього пішохідного туру, показати дітям яка багатогранна природа та який цікавий наш
край. Виховати в них почуття любові та відповідальності за місце в якому вони перебувають.
Отже, зелений туризм або еко-туризм – це завжди відпочинок в екологічно чистій місцевості, в
умовах максимального контакту з природою. Що зовсім не означає, що дітям доведеться жити в наметах і
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митися в річці. Це може бути як проста сільська хатинка, так і елітний котедж – все залежить від вимог. [4].
На природі, в туристичних походах в дитини є час для спілкування з собою. Де забуваються буденні
речі, школа, інтернет-мережі, або щось що її тривожило. В гармонії з собою та природою діти пізнають себе
та свій рідний край. Сам же туризм- це феномен, який є формою проведення дозвілля та способом заняття
вільного часу. Мандруючи, діти потрапляють в нові ситуації, не передбачені їх попереднім досвідом. Через
особисте відчуття та осмислення вони знаходять шляхи та приймають різні рішення, які розширюють
горизонт їх світобачення.
Знання, які здобувають діти, повинні не тільки нести інформацію, а й виявляти почуття. Цього
вимагають особливості психічного розвитку дітей у період дошкільного дитинства. Знання мають також
спонукати дитину до здійснення вчинків, дій, регулювати їх поведінку і діяльність.
Отож підсумовуючи все вище сказане ми робимо висновок, що Івано-Франківська область має
ресурси для розвитку дитячого еко-туризму. Сільський зелений туризм є альтернативою адже поєднує в
собі різні види діяльності корисні дитині.
Також слід відмітити, що зелений туризм – це галузь яка розробляє в сьогоденні умови цікавого
пізнання природи, звичаїв, традицій і т.д. Відвідуючи сільську місцевість дитина суттєво збільшує свій
багаж знань, бачить практичну та духовну діяльність людини, вміння цінувати природу та працю людей.
Для дітей це є не лише пізнавально, а й дуже цікаво. Проте не слід забувати, що саме від стану біосфери
залежить здоров’я людей, тому обираючи локації для занять дитячим туризмом особливо важливим є
вибір екологічно чистих територій. В зв’язку з цим, в даній роботі ми зробили акцент саме на розвитку екотуризму.
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ПОШУК ІНФРАСТРУКТУРНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЯРЕМЧАНСЬКОЇ ОТГ
Актуальність дослідження визначається ключовими інфраструктурними рішеннями в сучасній
соціально орієнтованій економіці. Нераціональне використання ресурсів та нерівномірний розподіл
рекреаційного навантаження негативно впливає на розвиток регіону. Саме тому в сучасних умовах
Важливо дослідити можливості оптимізації туристичної діяльності в напрямку сталого розвитку. Обрана
для дослідження територія багата на природні туристичні ресурси, які в сучасних умовах потребують
особливого збереження, так як відіграють важливу роль у відновленні здоров’я населення.
Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо раціонального розвитку туризму з метою
економічного та соціального розвитку Яремчанської ОТГ, а також збереження стану біосфери. Визначити
можливі інфраструктурні рішення для розвитку досліджуваної території та розгляд можливостей
раціоналізації інфраструктури.
Об’єктом дослідження є виявлення можливостей досягнення сталого розвитку туризму м. Яремче та
Яремчанської ОТГ. Предметом дослідження виступає розробка інфраструктурних рішень для ровитку
Яремчанської ОТГ.
Згідно поставленої мети нами було виділено наступні завдання:
 розглянути можливості покращеня інфраструктури Яремчанської ОТГ;
 дослідити територію на предмет можливостей оптимізації розподілу туристичних потоків;
 визначити і розглянути основні проблеми досліджуваної території,ОТГ з метою їх вирішення.
Яремче і регіон розташовані в улоговині гір, у межах Ґорґан (гори, які мають асиметричні схили й
гострі гребені гір). Яремче розташоване у південно-західній частині Івано-Франківської області та займає
центральну частину українських Карпат у межах гірських формувань Ґорґан, Покутсько-Буковинських
Карпат та Чорногори. Висоти гір коливаються від 400 м до 1542 м. Яремче оточено горами зусібіч: з півдня
і південного заходу хребет Явірник, з заходу – Щивка, Чорногорця, Синячка, зі сходу – Маковиця.
Яремчанська ОТГ включає в себе шість мальовничих населених пунктів, що багаті на природні туристичні
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ресурси м. Яремче, с. Микуличин, с. Поляниця, с. Татарів, с. Яблуниця, с. Вороненко. Однією з важливих і
поки що нездоланних проблем Яремчанщини є значна засміченість громадського простору (вулиць, доріг,
стежок, природного середовища) відходами споживання.
Розглянуто можливості покращення інфраструктури Яремчанської ОТГ. Нами запропоновано
впровадження сервісу оренди велосипедів. Можливість туристам швидко і якісно розглянути всі цікаві
об’єкти м.Яремче. Поступово, точки де можна взяти в оренду на кілька годин, або на цілий день
велосипед, позитивно вплинуть на інфраструктуру міста. [1, с. 72]
На нашу думку, необхідно прибрати зовнішню рекламу з історичного центру міста. Якщо пройтись
центральними вулицями та площею міста Яремче, можна побачити величезну кількість рекламних щитів,
цим займається зазвичай міська влада і рекламні агенції,які вважають що це найкращий спосіб
розповсюдження реклами. Для того щоб туристи могли краще розпізнати всю красу м. Яремче, потрібно
прибрати всі невідповідні рекламні об’єкти і виділити місця для їх встановлення з певними туристичними
пропозиціями. Важливо також організувати пункти туристичної інформації з дошкою оголошень, що
міститимуть таку довідкову інформацію як оренда транспорту, житла, екскурсії, та харчування.
Встановлення публічних безкоштовних точок доступу доwi-fi. Розміщення безкоштовних точок
доступу не тільки у закладах харчування і готелях,але й на центральних вулицях та площах міста Яремче
дасть змогу покращити навігацію по місту.
Враховуючи велику проблему із значною засміченістю громадського простору, пропонуємо
переглянути схему розміщення урн для сміття з врахуванням не лише стандартної схеми, а й з
урахуванням місць скупчення туристів та пролягання туристичних маршрутів.
Важливим аспектом розвитку туризму в Яремчанській ОТГ є збільшення кількості зелених насаджень
та декоративних клумб. Створити парк – недешеве задоволення, як і звичайна висадка дерев. Швидкий та
дешевий спосіб озеленення вулиці – рослинність у спеціальних бочках/горшках/клумбах. Виглядає не
менш привабливо, не вимагає особливого догляду і коштує не так дорого.
Також необхідним є встановити табло з розміщенням туристичних об’єктів міста,для того щоб турист
мав змогу без проблем дістатись до певного туристичного об’єкту.
Одним з ключових кроків для підвищення впізнаваності є розробка логотипу і бренду міста. Звісно,
при повній відсутності стратегії розвитку міста та розбитих дорогах, займатись розробкою бренду можливо
не на часі, проте саме такі візуальні форми і є тією мовою спілкування міського середовища з його
гостями. Від того як місто себе позиціонує, залежить його майбутнє.
Покращення транспортної інфраструктури. У зв’язку з близьким розташуванням курорту «Буковель»
через м. Яремче проїжджає величезна кількість туристів,дорога звісно в хорошому стані, проте такою вона
повинна бути не тільки у центрі, але й у інших районах міста. У зв’язку з цим,більшість туристичних об’єктів
м. Яремче, втрачають свою привабливість.
Розглядаючи основні проблеми досліджуваної території,нами було виділено такі основні проблеми:
 Відсутність коштів на реконструкцію пам’яток історії та архітектури
 Не достатньо розвинутий сектор туристичної індустрії.
 Низький розвиток соціальної інфраструктури.
 Поганий стан транспортної інфраструктури.
 Незацікавленість владних структур у розвитку туристичної діяльності.
Також нами було розроблено ряд рекомендацій щодо подолання проблем що стосується галузі
туризму.
Співпраця з іншими районами Івано-Франківської області,задля зібрання коштів, на реконструкцію
пам’яток історії та архітектури мистецтва м. Яремче.
Підвищити рівень подієвого туризму. Проведення фестивалів,ярмарок, туристичних заходів, з
благодійною метою, щоб зберегти і покращити інфраструктуру м. Яремче [2, с. 8]
Отже, запропонований нами розвиток впровадження та поширення пунктів оренди велосипедного
транспорту в місті Яремче,допоможе вирішити проблему яка стосується транспорту.
Таким чином впровадження даних заходів допоможе привернути увагу туристів до даної
територіальної одиниці, що в свою чергу позитивно вплине на рівень економічного розвитку ОТГ. Проте
використання велотранспорту дозволить зменшити навантаження на навколишнє середовище та
сприятиме зменшенню викидів від автотранспорту. Також вдосконалення схеми розташування сміттєвих
урн допоможе зменшити, а в майбутньому можливо і вирішити проблему засміченості громадського
простору, що також можна вважати вагомим екологічним аспектом.
Література:
1. Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на період до 2027 року – 72 с.
2. Комплексна регіональна цільова программа розвитку туризму в області на 2016-2020 роки – 7 с.
Науковий керівник:
кандидат технічних наук Качала Софія Віталіївна.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Інна Ахновська
(Вінниця, Україна)
АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Сьогодні конкурентною перевагою людини є знання, і в умовах підвищення конкуренції і світової
кризи, пов’язаною з пандемією, роль цих знань підвищується. Все більше ми говоримо про економіку знань
і необхідність змін у підходах до визначення сутності освітнього процесу.
Актуальним питанням розвитку економіки знань та її складових присвячені наукові праці вітчизняних
і зарубіжних вчених: М.А. Ажажа, Г.А. Андрощук, В.В. Білоцерківець, М.О. Боярська, Н.А. Букало,
А.Л. Гапоненко, В.М. Геєць, В.В. Глухов, У.Є. Гузар, П. Давенпорт, О.Дорошенко, О.І. Захаров,
В.В. Іванова, М.К. Коноваленко,Д.Лук’яненко, О.Лук’яненко, А.В. Ляшенко, Т. В. Матусевич,Л. Мельник,
Б.З. Мільнер, Н.О. Подлужна, М.В. Поляков, Н.Є. Рак, М.М. Руденко, Р.В.Сагайдак-Нікітюк, В.Л. Світлична,
Л. Семів, Р. Семів, О.В. Старовойт, Ю. Степанов, Т. Стюарт, В. І. Усик, Л.І. Федулова, Р.В. Хусаінов,
Ж.О. Шульга, А.Ю. Янченко та інші вчені.Питання функціонування освітнього процесу досліджували
В. Аридін, Г. Атанова, Ю. Бабанський, С. Багаутдінова, О. Базелюк, Г. Коджаспирова, В. Краєвський,
Р. Троценко, Я. Федан та інші.
Метою тез є дослідження альтернативних підходів до визначення сутності освітнього процесу в
контексті економіки знань.
В економіці знань більшу частину валового внутрішнього продукту забезпечено діяльністю з
виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань. Однією з найзначніших
конкурентних переваг України на шляху до розбудови економіки знань є високий рівень освіченості
населення. Слід зазначити, що наша країна володіє достатньо високорозвиненим науковим потенціалом,
хоча кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок скорочується з року в рік
(рис. 1, 2).

Рисунок 1 - Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями
персоналу в Україні у 2010-2018 рр., осіб
Джерело: систематизовано автором за [1]
Дані, представлені на рис.1, свідчать, що кількість наукових дослідників і кандидатів наук за цей
період суттєво зменшилась, натомість кількість докторів навіть незначно зросла. Щодо допоміжного
персоналу – його чисельність залишилась у 2018 році на рівні 2010 року, який був прийнято за базу
порівняння.
Головними проблемами низького рівня інвестування у вітчизняну науку і зниження кількості наукових
працівників єнерозвиненість інноваційної інфраструктури, низька інноваційна активність економіки країни
(проблеми як із залученням інвестицій, так і з їх ефективним використанням); низький рівень капіталізації
інтелектуального потенціалу.
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Найбільшу кількість докторів наук у регіональному розрізі спостерігаємо у Тернопільській,
Чернівецькій, Донецькій областях і у м. Києві. Найбільшу кількість дослідників демонструє ІваноФранківська область (рис. 2).

Рисунок 2 - Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за регіонами
України в 2018 році, осіб
Джерело: систематизовано автором за [1]
Говорячи про економіку знань, слід зробити акцент на однієї з її складових, а саме – освітньому
процесі, який являє собою систему науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток
особистості шляхом формування та застосування її компетентностей. Але на сьогодні існує ототожнення
освітнього процесу і педагогічного процесу. Крім того, серед учених немає єдності в трактуванні поняття
«освітній процес». Також спостерігаємо ототожнення з «освітнім простором» і «освітнім середовищем»,
тому необхідно розглянути альтернативні підходи до визначення сутності поняття «освітній процес»
(табл. 1).
Таблиця 1 - Альтернативні підходи до визначення сутності поняття «освітній процес»
Джерело
Аридін В.,
Атанова Г. [2]
Бабанський Ю. [3]
Багаутдінова С. [4]
Закон України Про
освіту [5]
Закон України Про
вищу освіту [6]

Коджаспіров
А.,
Коджаспірова Г. [7]
Краєвський В. [8]

Визначення
спеціальна форма передачі і засвоєння загальноісторичного досвіду, придбаного людьми
протягом століть, у формі системи наукових знань, правил тощо
оволодіння учнями системою наукових знань: формування на їх основі світогляду,
моральних якостей, розвиток творчих сил і здатностей
цілеспрямований процес розвитку дитини у результаті її активної життєдіяльності, у певним
чином організованих умовах і при взаємодії з педагогічними працівниками, батьками і
однолітками
система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості
шляхом формування та застосування її компетентностей
інтелектуальна, творчадіяльність у сферівищоїосвіти і науки, щопровадиться у
вищомунавчальномузакладі
(науковійустанові)
черезсистемунауково-методичних
і
педагогічнихзаходівтаспрямовананапередачу,
засвоєння,
примноження
і
використаннязнань,
уміньтаіншихкомпетентностей
у
осіб,
якінавчаються,
а
такожнаформуваннягармонійнорозвиненоїособистості
сукупність навчально-виховного і самоосвітнього компонентів, спрямованих на розв’язання
завдань освіти, виховання і розвитку особистості у відповідності до державних освітніх
стандартів
особливий вид цілеспрямованої діяльності з підготовки людей до участі у житті суспільства,
що складається із діяльності виховання і навчання і відбувається в інтересах людини,
суспільства і держави

Джерело: систематизовано автором за [2-8]
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Таким чином, освітній процес являє собою систему науково-методичних і педагогічних заходів,
спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.
Педагогічний процес є цілісним процесом, що органічно поєднує навчання, виховання та розвиток
вихованців. Поняття «освітній процес» і «педагогічний процес» являють собою сутнісну єдність, але не
виступають тотожними. «Освітній процес» ширше явища і поняття «педагогічний процес». Так,
педагогічний процес є освітнім, але освітній процес може відбуватися без участі педагогів, що наводить на
думку, що освітній процес є сукупністю педагогічного процесу і самоосвіти. Всередині освітнього процесу
можна виділити два компоненти, кожен з яких є процесом – навчання і виховання. Спільність цих двох
процесів полягає у тому, що процес навчання здійснює також виховну функцію, а процес виховання
передбачає навчання. З іншого боку, зміст навчання складають переважно наукові знання про оточуючий
світ, а у змісті виховання переважають цінності, ідеали, принципи, норми і правила. У результаті аналізу
літературних джерел визначено зміст освітнього процесу: комунікативний, пізнавальний, поведінковий та
ціннісний. Виховання і навчання впливають на різні види інтелекту, але освітній процес відображає
властивості, характерні як для навчання, так і для виховання: по-перше, це – спрямованість на
гармонійний розвиток особистості, по-друге, двобічність взаємодії педагога та учня, по-третє,
взаємозв’язок всіх структурних елементів: цілі, змісту освіти, засобів, методів і результату.
Таким чином, робимо висновок, що термін «освітній процес» досить широко використовується у
практиці освіти, однак, серед учених немає єдності в його трактуванні, спостерігаємо ототожнення з
«освітнім простором», «освітнім середовищем» та «педагогічним процесом». Слід також зазначити, що
будь-який процес є послідовною зміною одного стану іншим. В освітньому процесі це є зв’язок «ціль –
результат».
Література:
1. Демографічна та соціальна статистика / Освіта: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата
звернення: 27.04.2020).
2. Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов: Справочное пособие для абитуриентов, студентов,
молодых преподавателей / В.М. Арыдин, Г.А. Атанов. - Донецк, ЕАИ-пресс, 2000. С. 8.
3. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. Москва:
Педагогика. 1982. 191 с.
4. Багаутдинова С.Ф., Санникова Л.Н., Волченко М.А,, Корнилова К.В. Профессионально-педагогические
основы подготовки студентов к решению актуальных задач управления дошкольным образованием:
Монография – Магнитогорск, 2009.
5. Про освіту: Закон України від 5.09.2017 № 2145-VIII. Дата оновлення: 6.06.2019. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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України
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1.07.2014
№
1556-VII.
Дата
оновлення:
6.06.2019.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
7. КоджаспировА. Ю., Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. – М.: Академия, 2000. – 176 с.
8. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – Москва: Академия. – 2007. – 352 с.
Ірина Калько
(Вінниця, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГНУЧКОГО ГРАФІКУ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. В умовах стрімкого розвитку економіки та діджиталізації організації змушені
оперативно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Це зумовлює пошук нових форм організації
робочого процесу задля збереження конкурентних позицій. З метою підвищення мобільності підприємства
дедалі частіше запроваджують гнучкий графік роботи. Особливо гостро постала ця проблема в умовах
світового карантину, де компанії переходять на дистанційну організацію робочого процесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням нових форм праці займаються
міжнародні дослідницькі, консалтингові компанії та електронні біржі праці, зокрема «International Data
Corporation», «Accentureplc», «Deloitte Touche Tohmatsu Limited», «eYeka», «Upwork».Цьому питанню також
присвячено наукові праці вчених-економістів І. Бондар, Т. Буроменко, О. Волкова, А. Колота, Н. Куцай,
Є. Лібанової, М. Лудани,І. Моторної, Г. Салахєєвої та ін..
На даному етапі визначення організаційно-правових способів та умов використання інтелектуальної
праці, специфіка яких формується під впливом діджиталізації економіки та світового ринку праці,
потребують подальшого дослідження.
Мета дослідження полягає у визначенні передумов використання гнучкого графіку роботи, переваг
та недоліків його використання в організаціях.
Основна частина. В сучасних умовах на світовому ринку праці простежується тенденція
поширення нетипових форм трудових відносин. Новостворені умови вимагаються від організацій
оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища. Зокрема, у світлі останніх подій,
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запровадженні карантину актуалізуються передумови у поширенні нових форм праці та зростанні кількості
інтелектуальних працівників, які виконують роботу дистанційно.
У чинному на сьогодні КЗпП про гнучкий графік роботи немає жодного слова. Проте, це не
заборонений трудовим законодавством, і така форма організації робочого часу може бути зручною як для
працівників, так і для роботодавців. Тим більше що вона вже давно застосовується в багатьох країнах
світу.
На даний момент робочий тиждень в Україні складає 40 год. На відміну від багатьох європейських
країн, де просліджується тенденція до зменшення робочого тижня (табл.1) [1].
Таблиця 1. Тривалість робочого тижня та рівень ВВП країн, 2019 р.
Країна
Україна
Франція
Польща
Швеція
Данія

Тривалість робочого тижня,
год
40
35
40
37
37

ВВП, млн. дол.
132 485
2890
470
575
87 170,1

Це обумовлюється тим, що зменшення робочого часу є передумовою збільшення продуктивності
праці. Зокрема, з 8 класичних робочих годин продуктивною є праця протягом лише 3 годин. Це навіть
менше, аніж половину робочого дня. І цей час трохи збільшується, якщо працівникам дозволяється
працювати так, як їм зручно — без відволікання та у комфортному середовищі, самостійно контролюючи
власний режим роботи.
Зростання вартості нерухомості у великих містах зробило індивідуальну оренду економічно
недоцільною для підприємців-початківців та фрілансерів. Саме тому, організація гнучкого графіку роботи
стає все популярнішою. На допомогу цьому приходить організація праці за допомогою коворкінг-центрів. Їх
розглядають як продукт діджиталізації економіки та світового ринку праці. Він сприяє зростанню ролі
креативного класу та технічної інтелігенції, посилюючи тенденцію до аутсорсингу [2].
Одним із головних недоліків запровадження гнучкого режиму роботи є нарахування заробітної плати.
Річ в тому, що необхідно вести облік відпрацьованих годин з урахуванням продуктивності праці. Це
обумовлюється як успішністю працівника, так і успішністю компанії в майбутньому.
При дистанційній організації праці важко оцінити працівника. Річ йдеться про вмотивованість.
Зокрема, заборона віддаленої роботи в компанії Yahoo обумовлена зловживанням працівниками
фальшивими звітами про години роботи. Проте, у результатах дослідження компанії Gallup йдеться про те,
що зацікавленість та мотивація віддалених працівників є вищою, ніж у їхніх офісних колег, а продуктивність
не пов’язана із кількістю відпрацьованих годин. Комфортна організація роботи сприяє її ефективності [3].
Дистанційна робота дозволяє працівникові організовувати робочий процес на власний розсуд.
Проте, при цьому є ризик зменшення відчуття залученості, як наслідок зменшення кількості лояльних
клієнтів. Таким чином, щоб підвищити відчуття залученості варто організувати регулярні переговори та
заснувати культуру спілкування у чатах. Адже нині можливості дистанційного спілкування необмежені.
Висновки. Запровадження обов’язкового 40 годинного робочого тижня втрачає свою актуальність.
Світові організації активно впроваджують практику гнучкого робочого часу. Мінливе зовнішнє середовище
показує необхідність мобільних працівників, що оперативно реагують на завдання.
Саме гнучкий графік дає змогу мінімізувати можливість професійного вигорання і зберегти
необхідний баланс між роботою та особистим життям. Відхід від чіткого регламенту організації офісної
роботи дає змогу відкрити нові межі для творчого мислення та інноваційної діяльності в комфортних
умовах для працівника.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ:СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ
Сучасні процеси економічної глобалізації та інтеграції, кризові явища у світовій фінансовобанківській сфері, що спостерігаються упродовж останніх десятиліть, а від сьогодні й прогнозоване падіння
світової економіки на тлі пандемії коронавірусу, ставлять виклик перед національною банківською
системою, актуалізують питання стабільності банківського сектору, який є основою для ефективного
функціонування національної фінансової системи. Ключова роль в цій ситуації відводиться державним
банкам, які виступають «агентами держави», що покликані забезпечити безперебійне функціонування
національної економіки за будь-яких умов для виконання зобов’язань, взятих на себе державою.
Проблемні питання стійкості державних банків були предметом розгляду провідних вітчизняних та
зарубіжних вчених. Серед них: Г. Азаренкова, О. Барановський, О. Васюренко, О. Головко, С. Козьменко,
А. Кузнєцова, І. Лютий, В. Міщенко, С. Науменкова, М. Савлук та інші. Науковцями досліджено питання
аналізу та оцінки діяльності банків, розроблено базові критерії стійкості в контексті банківського
регулювання. Результати досліджень є досить важливими, однак виявляється ряд проблемних питань, які
залишилися поза увагою вчених, а саме: особливості фінансової стійкості державних банків, як ключового
регулятора банківської системи нашої країни, та питання місця менеджменту в стратегіях розвитку
державних банків. Це зумовлює потребу у подальших дослідженнях в цьому напрямку та визначає
актуальність нашої роботи.
Метою статті є дослідження стратегій розвитку забезпечення фінансової стійкості державних банків
України, а саме -ідентифікація пріоритетних напрямів її реалізації.
Державні банки виступають як кредитні установи, що знаходяться під контролем та у власності
держави. Згідно з чинним законодавством України банк можна назвати державним за умови належності
100% статутного капіталу державі [9].Термін «банк з державною участю» включає в себе установи над
активами яких органи державної влади або державні підприємства мають право запроваджувати
контрольні функції прямого впливу; в капіталі яких присутньою є державна частка незалежно від мети [8].
Поняття «фінансова стабільність» є фундаментальним поняттям, що відображає стан як фінансової
системи взагалі, так і банківської зокрема. На думку О. Барановського [3], «Фінансова стабільність –
здатність протистояти зовнішнім та внутрішнім впливам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність протягом
часу». Враховуючи специфіку банківської діяльності, необхідно зазначити, що «фінансова стійкість»
виступає передумовою «фінансової стабільності». Поняття «фінансової стабільності» неможливо
одностайно узагальнити без розкриття його з позиції окремого банку як певної характеристики [1].
Водночас це передбачає розгляд стабільності з позиції банківської системи також, адже окремий банк не
функціонує в цілковитій ізоляції від інших банків. Саме тому дане поняття доцільніше розглядати в
контексті комплексу заходів, набору значень числових показників або їх сукупностей, що дозволяють
максимально ефективно виконувати власні функції та зобов’язання і ефективно протидіяти зовнішнім та
внутрішнім загрозам банку. Під поняттям «фінансова стійкість банківської системи» одні вчені вбачають
«систему мінімізації різноманітних ризиків за допомогою впровадження та реалізації ефективної політики
управління капіталом, активами, ліквідністю, прибутком та рентабельністю депозитних установ» [4, с. 12].
Інші науковці - здатність системи безперебійно сприяти обігу фондів грошових коштів, абсорбції шоків та
впливів зовнішніх чинників. При цьому передумови їх виникнення цілком піддаються прогнозуванню та
оцінці [6, с. 50].
З одного боку, на стійкість банківської системи можуть здійснювати вплив циклічність стадій
економічного розвитку, рівень попиту населення, макроекономічна ситуація та схильність до заощаджень.
Найбільший вплив на критерій фінансової стійкості чинять кризові процеси всередині країні, обліковокредитна політика центрального банку, кон’юнктура внутрішнього ринку, платіжний баланс та політична
ситуація. З іншого боку, поняття фінансової стійкості виступає в ролі якісної характеристики. Для якої
критично важливим виступає моніторинг поточних тенденцій ринку на основі ключових показників. Таким
чином, «фінансова стійкість» відображає спроможність до підтримки ринкового балансу за наявності
незалежних зовнішніх шоків та диспропорцій [2].
В Україні забезпечити стабільність банків та банківської системи загалом покликаний Національний
банк. Він виступає регулятором ринку та здійснює як комплексний, так і індивідуальний моніторинг
показників діяльності грошово-кредитних інституцій, а також розробляє та надає рекомендації. При
здійсненні нагляду Національний банк Українипокладається на інструменти макропруденційної політики,
сприяє підтримці системно значущих банків, виступає кредитором останньої інстанції та проводить стрестестування для виявлення та ліквідації диспропорцій. Національним банком України розроблено базові
складові для оцінки загальної фінансової стабільності. Ця методологія описана й закріплена в таких
основних нормативно-правових актах: «Положення про застосування Національним банком України
стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи» [11]; Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функцій із державного регулювання ринків
фінансових послуг», який набере чинності з 01.07.2020; «Інструкція про порядок регулювання діяльності
банків в Україні» № 615 від 17.09.2015; Рішення Правління НБУ № 393-рш від 01.11.2016 «Про схвалення
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процедур інспектування»; Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків». Згідно з
нормативними актами НБУ методологія оцінки фінансової стабільності полягає у використанні чітко
визначених економічних нормативів діяльності банків, які побудовано на концепції Базель III. Нормативи є
обов’язковими до виконання та створені регулятором для проведення моніторингу банківської діяльності
на макро- та мікрорівні [10], дозволяють комплексно оцінити рівень фінансової стабільності банківської
установи, що надає можливість НБУ індивідуально визначити наявні та (або) потенційні проблеми
окремого банку.
Державні банки в Україні станом на лютий 2020 займають найбільшу частку ринку – 55,2% (за
активами) та демонструють найвищий приріст гривневих коштів – 23.1% (28.3% р/р) [7]. Однак,
незважаючи на це, статус «державного» із 75 платоспроможних банків мають лише 5: ПАТ «Укргазбанк»,
АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Державний експортно-імпортний банк України», АТ «Державний ощадний банк
України» та ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».
Стратегії державних банків розробляються та затверджуються на основі Засад стратегічного
реформування державного банківського сектору [5], напрацьованих Міністерством фінансів спільно з
міжнародними фінансовими інституціями. Основним завданням уряду визначено економічне зростання, а
ключову роль у цьому процесі було покладено на банківську систему та банки. Банківські інституції
покликані стимулювати розвиток ключових секторів економіки, збільшити рівень економічної активності,
зменшити частку тіньової економіки та максимізувати кількість безготівкових операцій. За допомогою
функцій фінансового посередництва та зручного доступу до кредитних ресурсів уряд намагається досягти
стану фінансової стабільності.
Міністерство фінансів України вважає, що стратегії державних банків повинні базуватись виходячи з
пріоритетів державної політики. Завдання в стратегіях розвитку державних банків доцільно розглядати не
тільки з боку держави як економічного каталізатора, а й з боку акціонера (держави). Тому завдання можна
розділити на [5, с. 2] два напрями. Перший - завдання держави в якості гаранта економічного зростання:
підвищення доступності кредитів; підтримка фінансової стабільності шляхом ефективного ризикменеджменту та контролю за ліквідністю й капіталом; покращення доступу та доступності фінансових
послуг; стимулювання безготівкових розрахунків для мінімізації тіньової економіки. Другий - завдання
держави в якості бенефіціара (акціонера):створення фінансової цінності для забезпечення дохідності
інвестованих бюджетних коштів; мінімізація державної частки у банківському секторі; зменшення кількості
NPL з мінімальною шкодою для фінансової стабільності; розробка єдиного підходу до корпоративного
управляння; забезпечення стабільності державних банків.
Держава, як акціонер, зацікавлена в зміцненні сильних сторін кожного з банків з метою ідентифікації
нових можливостей та розширення сфери бізнесу. Одним із головних критеріїв до поставленої цілі
виступає прибутковість, яка в подальшому дозволить знизити частку державних банків на українському
ринку банківських послуг. Міністерство фінансів України має намір зменшити частку держави в
банківському секторі з 55% в 2017 р. до 24% у 2022 р. шляхом поступового продажу активів банків та
банківських установ. Починаючи з 2017 р. держава запланувала поступове скорочення власної частки на
ринку банківських послуг. Зокрема, для Ощадбанку частка державної власності має скоротитись на 45% до
кінця 2022 р. Досягнення даних результатів можливе за рахунок продажу 20% акцій (в 2020 р.)
міжнародним фінансовим інституціям та розміщення 25% акцій АТ «Ощадбанк» на фондовому ринку.
Стратегія розвитку для АТ КБ «Приватбанк» включає в себе: активну роботу із непрацюючими
кредитами та фокусування на роздрібному кредитуванні із значною часткою МСБ. В пріоритетах діяльності
банк задекларував, що займатиме консервативну позицію щодо капіталу (CAR при 14%), наслідком якої
стане успішна приватизація в 2021-2022 рр.
Згідно з обраною стратегією AT «Укрексімбанк» виконуватиме функції фінансування торгових
операцій державних підприємств, для яких можливості залучення фінансування зі сторони приватних
банків є обмеженими. З позиції держави банк виконує стратегічні функції, а тому продаж значної його
частини є недоцільною. Міністерство фінансів України припускає можливість входження міноритарних
інвестицій до банку, однак зазначає, що контроль за діяльністю банку має залишатися у держави. Таким
чином, уряд не має намірів зменшувати частку АТ «Державний експортно-імпортний банк України» більше,
ніж на 20%.
Згідно зі стратегією Міністерства фінансів України ПАТ «Укргазбанк» до 2022 року має забезпечити
фінансуванням 30% сукупного попиту у сфері енергоефективності та підготуватись до приватизації. Уряд
має намір повністю вивести банк із державної власності.11.11.2019 Міжнародна фінансова корпорація
(IFC) затвердила угоду, в межах якої можлива передача 20% акцій ПАТ «Укргазбанк» [12]. Перемови щодо
входження Міжнародної фінансової корпорації (IFC) до капіталу банку ведуться й нині.
Отже, стратегія Міністерства фінансів України є зрозумілою. Вона скерована на поступове
зменшення частки державної участі в банківській системі України. При цьому значна роль відводиться
перегляду ціноутворення банківських продуктів. Імплементація індивідуальних стратегій розвитку
дозволить банкам переорієнтуватися на пріоритетні напрямки роботи та оптимізувати прибутковість. Крім
того, уряд врахував необхідність збереження контролю держави над стратегічно важливими банками - АТ
«Державний експортно-імпортний банк України» та АТ «Державний ощадний банк України». Держава
зацікавлена як в стабільності, так і в здоровій конкуренції на ринку банківських послуг. Зменшення частки
держави на ринку до 24%, з одного боку, забезпечить рівні правила гри для банківських установ, а з іншого
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– залишить можливість для підтримки конкурентного середовища у банківській системі. Предметом
подальших розвідок може бути вдосконалення стратегій розвитку державних банків з урахуванням
сучасної економіко-політичної ситуації в країні та нових викликів глобалізованого світу.
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ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Акціонерні товариства є найбільш ефективною формою організації підприємницької діяльності.
Згідно з Законом України „Про акціонерні товариства” акціонерні товариства за типом поділяються на
публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Публічне акціонерне товариство може
здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати
тільки приватне розміщення акцій (ст. 5) [1]. З даними Державної служби статистики України на перше
березня 2020 року налічувалося 6745 акціонерних товариств, в тому числі 1388 публічних акціонерних
товариств і 5357 приватних акціонерних товариств.
Специфіка фінансових відносин в акціонерному товаристві визначається вимогами національного
законодавства і особливостями фінансових відносин в акціонерному товаристві, перш за все,
відособленням капіталу акціонерів від капіталу акціонерного товариства. Від фінансової діяльності
товариства залежить повнота фінансового забезпечення його виробничо-господарської діяльності та
розвитку, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.
Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного і позикового
капіталу товариства. Зацікавленість акціонерів в ефективності діяльності акціонерного товариства висуває
додаткові вимоги до організації внутрішнього контролю. Під внутрішнім контролем слід розуміти систему
заходів запроваджених апаратом управління суб’єкта господарювання з метою підвищення ефективності
його діяльності шляхом спостереження, вивчення та перевірки відповідності виконання прийнятих раніше
управлінських рішень. [2]
Фінансовий контроль, як метод управління фінансовими потоками компанії, полягає у виявленні
відхилень реальних фінансових потоків від стандартів їх ефективності або порушень в запланованому русі
фінансових потоків компанії. Відхилення і порушення виявляються в різних формах: відсутність грошових
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коштів на розрахунковому рахунку компанії, надмірний об'єм запасів сировини і готової продукції на складі,
уповільнення темпів зниження собівартості, порушення в структурі джерел фінансового забезпечення або
виконання фінансових зобов'язань і ін.
Внутрішній фінансовий контроль, як сукупність дій, що виникають в процесі управління фінансами,
реалізовується за допомогою специфічних прийомів і методів, та направлених на оцінку результатів
відповідно до встановлених параметрів. Контроль, здійснюваний з метою забезпечення фінансових
інтересів власників, в акціонерному товариства набуває специфічного характеру.
Внутрішній контроль за фінансовими потоками охоплює всі конкретні господарські і фінансові
операції акціонерного товариства на основі наявних документів. Об'єктами внутрішнього фінансового
контролю є основні і оборотні кошти, грошові доходи і резерви компанії, собівартість і прибуток, рух
грошових потоків. Внутрішній контроль займає вагоме місце в управлінському циклі будь-якого суб’єкта
господарювання. Він поєднує такі види управлінської діяльності, що пов'язані з формуванням даних про
стан та функціонування об'єкта господарювання, вивчає інформацію про результати діяльності, а також
здійснює діагностику та оцінку процесів розвитку і досягнення мети, ефективності стратегії.
Система ефективного внутрішнього контролю - це важлива складова управління товариством, яка є
основою його безперебійного функціонування. Дієві заходи внутрішнього контролю сприяють виконанню
головних завдань товариства, досягнення стратегічних та тактичних цілей. Така система спонукає
керівників та працівників дотримуватися чинного законодавства та нормативних актів, а також розробленої
виробничо-збутової політики, планів, внутрішніх правил та процедур, вчасно виявляти та знижувати ризик
непередбачених витрат чи втрати ділової репутації
Фінансовій контроль - це певна форма спостереження за формуванням, розподілом і використанням
ресурсів усіма підрозділами товариства. Він спрямований на перевірку дотримання встановлених лімітів,
правильності і доцільності дій керівників усіх рівнів і органів управління, оцінку ризиків та фінансового
стану акціонерного товариства. Фактично - це комплекс заходів щодо ефективного управління ліквідністю,
доходами і витратами. Побудова ефективної системи фінансового контролю впливає на фінансову
стійкість та дозволяє удосконалювати систему корпоративного управління.
До структурних підрозділів товариства, які здійснюють внутрішній контроль, належать: наглядова
рада; ревізійна комісія; служба внутрішнього аудиту. Система внутрішнього контролю акціонерного
товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансовогосподарською діяльністю Так, здійснення стратегічного контролю забезпечує наглядова рада; ревізійна
комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом
проведення планових та позапланових перевірок; служба внутрішнього аудиту здійснює поточний
контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Служба внутрішнього аудиту відповідає за
своєчасне виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають законному та ефективному
використанню майна та коштів товариства. [3]
Завдання внутрішнього контролю в акціонерних товариствах полягають в досягненні наступних
показників ефективності управління організацією: відповідності діяльності товариства прийнятим цільовим
установкам, орієнтирам та стратегії; стійкості організації з фінансово-економічної, ринкової і правової точок
зору; збереженню ресурсів і потенціалів організації (необоротних активів і оборотних коштів); належного
рівня повноти і точності первинних документів, якості первинної інформації для успішного керівництва і
ухвалення ефективних управлінських рішень; показників безпомилковості реєстрації і обробки фінансовогосподарських операцій товариства; раціонального і економного використання всіх видів ресурсів. Ці та
багато інших завдань обумовлюють створення в акціонерному товаристві ефективної системи
внутрішнього контролю.
Систему внутрішнього контролю акціонерного товариства необхідно розглядати з точки зору: її
дієвості, тобто здатності діяти, бути активною; її результативності, тобто здатності давати прийнятний
результат, підсумок своєї дії, і ефективності, тобто здатності бути і дієвою, і результативною.
Внутрішній контроль повинен забезпечувати керівництву і раді директорів достатню упевненість в
дотриманні вимог, але він не є абсолютною гарантією відсутності порушень. Внутрішній контроль повинен
розвиватися убік не простої фіксації відхилень від заданих процедур, а усе більш активного проникнення в
ці процедури з метою дати їм відповідну оцінку.
З метою побудови ефективної системи внутрішнього контролю в акціонерних товариствах необхідно
дотримуватись наступних основних вимог до її організації:
1. Підконтрольності кожного суб'єкта внутрішнього контролю. У посадових інструкціях необхідно
передбачати наступну умову: виконання контрольних функцій кожного суб'єкта має бути підконтрольне на
предмет якості іншому суб'єктові внутрішнього контролю без якого б то не було дублювання.
2. Недопущення концентрації прав первинного контролю в руках однієї особи, що може привести до
недостовірного обліку на користь даної особи.
3. 3.Належної зацікавленості та участі посадових осіб управління в здійсненні і результатах
контролю.
4. 4.Чіткої взаємодії всіх підрозділів і служб організації, чіткої координації їх зусиль для вирішення
поставлених завдань контролю.
5. Наявності чіткої методології організації та проведення внутрішнього контролю.
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6. Безперервності розвитку і вдосконалення. Система внутрішнього контролю має бути побудована
так, щоб можна було гнучко її «налаштовувати» на вирішення нових завдань, що виникають в результаті
зміни внутрішніх і зовнішніх умов функціонування товариства і забезпечити можливість її розширення і
модернізації.
7. Пріоритетності об’єкта контролю.
8. Раціональності в проведенні контролю.
9. Компетентності, сумлінності і чесності суб'єктів внутрішнього контролю.
Варто зазначити, що ефективність функціонування системи внутрішнього контролю прямо пов'язана
з тим, наскільки підпорядкована регламенту контрольна діяльність в товаристві. Але це відноситься не
лише до контрольної сфери, а до всього управління організацією. Звичайно, все передбачити неможливо,
доводиться приймати рішення в умовах невизначеності, але там, де це можливо, необхідно формально
встановити правила, регулюючі порядок діяльності. Крім того, динамічність, стійкість, безперервність
функціонування системи внутрішнього контролю обумовлюється єдністю і оптимальним рівнем
централізації організаційної структури товариства, яка має відповідати розмірам і обсягу складності
товариства. Сукупність вказаних вище вимог є підставою ефективного функціонування системи
внутрішнього контролю.
Таким чином, при визначенні ефективності системи внутрішнього контролю повинні враховуватися
перш за все не конкретні форми, методи і технології контролю, не кількість людей, зайнятих контролем,
кількість проведених ними перевірок або виявлених помилок, а досягнута завдяки цій системі стійкість
фінансового стану акціонерного товариства, для чого необхідне впровадження внутрішнього контролю у
всі процеси компанії, своєчасна оцінка ризиків і ефективності заходів контролю.
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МСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Проблемам, связанным с применением на практике Международных стандартов аудита в
Республике Беларусь в разные периоды со стороны авторов, уделялось и продолжает уделяться
значительное внимание [1, с. 47].
Деятельность аудиторских организаций, как и любая другая деятельность, базируется на этических
и технических стандартах. В аудиторской деятельности стандарты позволяют установить минимальный
уровень качества деятельности, которого ожидают от аудитора проверяемые субъекты, что может
обеспечить определённые гарантии результатов проверки. Стандарты подвергаются изменениям, так как
зависят от экономической ситуации.
Кроме международных стандартов финансовой отчётности, в некоторых странах, в том числе в
Республике Беларусь, присутствуют свои национальные правила (далее – НПАД), которые утверждаются
на законодательном уровне. Соблюдение НПАД является обязательным при оказании аудиторских услуг.
В Республике Беларусь правила аудиторской деятельности имеют три уровня:
 национальные правила аудиторской деятельности;
 внутренние правила аудиторской деятельности, принятые Аудиторской палатой;
 внутренние правила аудиторской деятельности аудиторской организации, аудитора –
индивидуального предпринимателя. [2, с. 24]
Внутренние правила аудиторской деятельности, принятые Аудиторской палатой, не должны
противоречить международным стандартам аудиторской деятельности, Кодексу этики и национальным
правилам аудиторской деятельности. Международные стандарты аудиторской деятельности являются
обязательными для соблюдения при проведении аудита годовой финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО. [2]
МСА разрабатываются Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) – всемирной организацией
для бухгалтерских профессий, основанной в 1977 г. на 11 Всемирном Конгрессе бухгалтеров 63
организациями из 51 страны. В IFAC входят уже 175 организаций из 130 стран мира. Миссией IFAC
является адаптация и внедрение качественных международных стандартов и распространение ценности
бухгалтерской профессии по всему миру.
При разработке Международных стандартов аудита принято учитывать особенности НПАД каждой
страны, чтобы в дальнейшем их можно было использовать на международном уровне и это не вызывало
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затруднений у аудиторов. В Беларуси, МСА не всегда соответствуют НПАД, так как в национальном
законодательстве об аудиторской деятельности Республики Беларусь имеются свои особенности.
Международные стандарты аудита представляют собой документы, которые утверждают единые
нормативные требования к качеству и надёжности проводимых аудиторских услуг, что в дальнейшем
обеспечивает уровень гарантии результата.
Международные стандарты аудиторской деятельности состоят из пяти взаимосвязанных
последовательных частей:
1. Основные постулаты – это закономерности, логические принципы и необходимые условия,
представляющие собой общую основу стандартов аудиторской деятельности.
2. Общие стандарты – это определенные качества и степень квалификации, которыми должен
обладать аудитор, чтобы эффективно и профессионально выполнять задачи.
3. Рабочие стандарты – правила, которыми руководствуются аудиторы при выполнении задач
аудита (планирование, надзор и контроль, сбор достоверных сведений и соответствующие изучения и
оценка системы внутреннего контроля).
4. Стандарты отчетности и аудиторского заключения. В заключении должно быть указано,
соответствует ли финансовая отчетность требованиям бухгалтерского учета.
5. Специфические стандарты (аудит международных коммерческих банков; особенности аудита
малых предприятий; аудит субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций; учет
экологических вопросов при аудите финансовой отчетности) [3].
Стандарты регулируют профессиональную деятельность аудиторов и широко признаны во всем
мире, поскольку позволяют достичь наибольшей объективности в выражении аудиторского мнения по
поводу соответствия финансовой отчетности общепринятым принципам ведения бухгалтерского учета и
формирования финансовой отчетности, а также устанавливают единые качественные критерии сравнения
результатов аудиторской деятельности [4].
На сегодняшний день наша страна активно стремится к сотрудничеству с другими странами,
поэтому внедрение Международных стандартов аудита является необходимой мерой. Международные
стандарты аудита позволяют национальной аудиторской деятельности взаимодействовать с
международной аудиторской практикой. Также главным преимуществом применения МСА будет являться
большее доверие к работе аудитора и признание аудиторского заключения на международном уровне.
В Республике Беларусь активно проводятся работы по приведению НПАД к Международным
стандартам аудита. При их разработке за основу берётся мировой опыт, но также учитываются
особенности национальной экономики. Если в какой-либо области аудита наблюдается отсутствие НПАД,
то в таком случае аудиторская организация согласно законодательству Республики Беларусь при
разработке своих правил может опираться на Международные стандарты аудита.
Применение МСА в аудиторской деятельности нашей страны имеет много положительных сторон.
Наряду с внедрением МСА разрабатывается и вводится система международного контроля качества
аудиторских услуг, так как без этого невозможно представить улучшение качества аудиторских услуг
Также вместе с МСА применяется Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, который
устанавливает стандарты поведения профессиональных бухгалтеров, содержит основные принципы,
которые необходимо соблюдать для достижения главных целей и задач аудита.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, внедрение МСА в Республике Беларусь позволит
повысить качество предоставляемых аудиторских услуг, так как они считаются лучшими стандартами в
мире. Также МСА обеспечат одинаковые и равные условия работы для всех аудиторов, как для
международных, так и для отечественных.
Применение МСА на практике обеспечит аудиторам защиту от необоснованных претензий, которые
могут поступать от клиентов, контролирующих органов касательно невыявленных ошибок, мошенничество
и др., при условии, что вся работа аудитора выполнялась согласно МСА.
Для внедрения МСА необходимо обеспечить адекватный контроль со стороны нового
общественного объединения аудиторов – Аудиторской палаты.
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СТЕЖКИ КАР'ЄРИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
У більшості компаній співробітники виконують «другу» роботу, яка не приносить користі ні їм, ні
організації. Більшість людей витрачають час і сили, щоб приховати свої недоліки, штучно створювати
гарне враження на інших, щоб показати свої найкращі якості. Ці проблеми значно ускладнюють можливість
робітників використовувати весь свій потенціал [1]. Це багато в чому пов'язано з відсутністю чітко
окресленого шляху розвитку в організації, як психологічного, так і професійного. Правильно збудовані
стежки кар'єри не тільки дозволяють позбутися перерахованих вище негативних проявів людської
діяльності, а й провокують прояв позитивних. Згідно з дослідженнями, успішна побудова стежок кар'єри в
організації, дозволяє досягти наступних виників:
1) підвищення лояльності співробітників, підвищення довіри між працівниками та їх керівництвом,
більш ефективне виявлення помилок на всіх рівнях бізнесу, підвищення можливостей просування
співробітників по вертикалі і горизонталі організаційної структури.
2) зниження витрат виробництва, скорочення випадків інтриг і конфліктів між працівниками,
підвищення ефективності використання робочого часу.
Основна мета всіх організаційних культур – це створення умов, необхідних для найбільш
ефективного використання людського капіталу. Оксфордський словник англійської мови визначає слово
кар'єра як курс або прогрес людини в житті. Також термін «кар'єра» описується з точки зору професії, яка
зазвичай включає спеціальне навчання або формальну освіту [2]. Кар'єра також може бути визначена як
послідовність пов'язаних професій, зазвичай виконуваних в рамках однієї галузі або сектора.
Планування кар'єри на рівні організації визначає розвиток працівників в структурі цієї організації.
Стежка кар'єри – це послідовність посад, які співробітники проходять протягом періоду роботи в
організації. Мета просування та отримання вищих посад: досягнення особистих цілей, задоволення
власних амбіцій, підвищення кваліфікації, отримання нового досвіду [3].
План кар'єри насправді є планом дій, який крок за кроком направляє вас до бажаної посади [4]. У
кожній організації є певні кроки, які необхідно зробити, щоб отримати бажану позицію. Разом такі кроки
можна назвати кар'єрним шляхом або кар'єрними сходами. Спонтанно такі шляхи і плани не виникають.
Культура організації може і повинна допомогати своїм співробітникам реалізувати і будувати індивідуальні
кар'єрні стежки. Кар'єрні стежки, в яких детально описується то, що слід розуміти під оптимальною
продуктивністю на кожному етапі розвитку, а також з комплексним описом очікувань, значно підвищують
мотивацію персоналу. Крім того, працівники, які мають можливість без керівництва визначити, чи можна
вважати їх роботу ефективною, мають значно вищу мотивацію, ніж їхні колеги по роботі, які позбавлені
такої можливості. Виділяються наступні типи кар'єрних шляхіи:
1) Шлях менеджерів. Люди, що йдуть цим шляхом, повинні розуміти когнітивні викривлення при
прийнятті рішень, володіти стресостійкістю і впевненістю у визначенні стратегії.
2) Шлях експертів. Фахівці повинні постійно вдосконалювати свої навички і розширювати знання, що
дозволять краще виконувати свої службові обов'язки. Для вчителя це може бути мистецтво викладання й
виховання. На кожному наступному етапі розвитку у працівників повинна бути можливість як підвищити
професійну компетентність, так і застосувати знання на практиці.
3) Шлях для роботи з клієнтами. Працівники повинні постійно покращувати знання та навички,
необхідні для обслуговування клієнтів. У великих компаніях відмінності між відділом продажів і
обслуговування клієнтів часто практично стираються, тому необхідно володіти навичками і знаннями обох
напрямків [5].
Зміст праці, основні цілі і завдання, що виконуються на окремих посадах, повинні корелювати зі
стратегічними цілями на всіх рівнях організації [6]. Проаналізувавши, що об'єднує всі успішні кар'єрні
шляхи, вдалося вивести відмінність «критеріїв успіху», які ефективно працюють в переважній більшості
випадків:
1. Працівник краще знає, до чого він хоче прагнути. Кращими дизайнерами кар'єрних стожок є самі
співробітники. Організації потребують не тільки добре навчених і мотивованих менеджерів. Неможливо
створити один кар'єрний шлях для всіх.
2. У кожного є найвище можливе досягнення. Нехай особистий шлях кожного фахівця веде до його
особистої вищої точки успіху. Працівники, що володіють видатними знаннями у своїй галузі, повинні мати
чітко описані і видимі найвищі точки досягнення.
3. Навички, знання та цінності повинні бути чітко визначені для кожного працівника на кожному етапі
розвитку. Це дозволить працівникам чітко розуміти, на якій стадії професійного розвитку вони знаходяться,
і що вони повинні робити для просування по службі.
Надаючи умови для успішної творчої роботи, ми не тільки мотивуємо якісно виконувати службові
обов'язки, а й значно знижуємо ризик втрати цінного працівника. Працівники, які мають можливість вільно
приймати рішення від імені компанії, можуть значно підвищити ефективність їхнього бізнесу. Це призведе
до зниження психологічного тиску, більшої свободи дій, почуття довіри з боку управління і т. д. Єднак
необхідно бути впевненим, що рішення, прийняті без контролю з боку керівництва, виявляться
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адекватними і не принесуть шкоди. Кожен етап кар'єри повинен «програмувати» працівника, щоб він чітко
розумів, де, як і що можна зробити самому, а де потрібно звернутися за допомогою. Відповідність
корпоративному поведінковому коду дозволяє створювати синергетичний ефект відносин, розуміти власні
характеристики і навколишнє середовище, щоб максимізувати потенціал взаємодії [7]. Приклади критеріїв
поведінкового коду для менеджера з персоналу.
1. Як ви сприймаєте підхід менеджерів до вирішення проблем? Завдяки поведінковому коду в цих
рішеннях можна звести до мінімуму прояв таких негативних якостей, як: недооцінка співпраці, поспішні
рішення і т.д.
2. Як співробітники повинні поводитися в так званій «сірій зоні» між очевидним правильним і явно
неправильним? Як ставитися до протилежних думок? Коли потрібен консенсус, і в який момент можна
приймати самостійні рішення?
3. Як лідери повинні мотивувати роботу? Як працівники повинні формувати і підтримувати
корпоративну культуру і систему стимулювання? Яку свободу дії вони мають і які інструменти можуть
використовувати?
Дослідження показують, що зміст роботи на 34% залежить від її ефективності, 38 % – наявність або
відсутність стресу, 55 % – задоволеність роботою, 65 % – почуття перевантаження і 87 % – інтерес до
самої роботи.
Погляд працівника на результат його роботи буде змінюватися по мірі просування по стежці кар'єрі.
Ось як буде змінюватися відношення вчителя, при набутті досвіду роботи, навичок і знань.
1) Я викладаю, набуваючи і використовуючи навички спілкування і навчання.
2) Я викладаю, шукаючи правильний підхід, який відповідає даній категорії студентів, і пояснюючи
цінність набутих знань.
3) Я викладаю, попередньо зрозумівши, хто мої учні і які аргументи мають найбільший вплив. Потім
я намагаюся створити для них можливості випробувати нові знання і зрозуміти їх придатність у житті.
Потім я допомагаю поліпшити навчальний процес.
Ефективність управління – це співпраця людей з метою досягнення спільної мети, цінність якої
перевищує витрати ресурсів, енергії або зусиль [8]. Єднак актуальність проблеми оцінки ефективності
управління пояснюється тим, що для її вимірювання немає єдиних загальноприйнятих підходів [9].
Це пов'язано з особливостями роботи менеджменту, які ускладнюють оцінку її ефективності з
наступних приводів: безпосереднім результатом роботи менеджменту не є виробництво товарів і послуг,
інтелектуальний і творчий характер роботи, важко виміряти, результати роботи менеджменту можуть
проявлятися побічно, через діяльність всієї організації і тп.
Для вимірювання ефективності управління було створено безліч показників ефективності. Ключовим
показником ефективності (eng. Key Performance Indicator або KPI) є вимірне значення, яке показує,
наскільки ефективно компанія досягає ключових бізнес–цілей [10]. Наприклад, для вимірювання
ефективності роботи менеджерів можна використовувати такі показники KPI.
Коэфіцієнт звільнень працівників (KZW). Показник відображає кількість звільнень за звітний період у
відсотках від середнього числа співробітників за той же період [11].
𝑍𝑤𝑡
(1. 1),
𝐾𝑍𝑊 =
4 ∗ 100%,
𝑆𝐼𝑡
де:
KZW – коэфіцієнт звільнень працівників у даному вимірі часу,
Zwt – кількість звільнень у даному вимірі часу,
SIt – середня кількість працивників у даному вимірі часу.
Індекс ефективності навчання (IED). Допомагає компанії відстежувати ефективність навчання
співробітників. Найпростішим KPI в цьому випадку буде економічний ефект від навчання персоналу, яке
призвело до зміни вартості даного бізнес–процесу [12].
(1. 3),
𝐼𝐸𝑆 = 𝑊0 + 𝑊𝑠𝑧 − 𝑊1
де:
IES – індекс ефективності навчання,
W0 – стара ціна бізнес процесу,
Wsz – вартість навчання,
W1 – нова ціна бізнес процесу.
Коефіцієнт тенденції найму (RP). Цей коефіцієнт вимірює, скільки людей, що працюють в компанії,
враховувався у разі пошуку нового кандидата на нове становище, в порівнянні з кількістю зовнішнього
найму.
𝑍𝑤𝑛
(1. 5),
𝑃𝑅𝑤 =
∗ 100%
𝑍𝑤𝑠
де:
PRw – показник внутрішньої тенденції найму,
Zwn – кількість підвищень,
Zws – середня кількість працівників.
Завдяки приведенним показникам, можна простежити негативний або позитивний вплив роботи
менеджерів на економічний стан компанії.
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Створюючи кар'єрні шляхи з урахуванням індивідуальних особливостей і бажань співробітників,
організація робить людський капітал більш конкурентоспроможним. Цілеспрямована побудова кар'єрних
стежок дозволить максимально використовувати потенціал співробітників і підвищити їх мотивацію. Висока
компетентність і кваліфікація капіталу є важливою частиною швидкого зростання компанії [13].
Розвиваючись, організація отримує все більше можливостей і одночасно потреби для правильного
управління кар'єрним розвитком співробітників. В реаліях сучасного бізнесу створення кар'єрних стежок
стає все більш виправданим і прибутковим.
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Роберт-Кирил Пилявський
(Київ, Україна)
РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
У світовому та європейському просторі рейтингові системи оцінки діяльності банків набули широкого
розповсюдження та застосування у різних сферах економічно-соціальної діяльності. Діагностика
фінансового стану банків на основі рейтингів є невід’ємним складником моніторингу ринків банківських
послуг.
Згідно загальноприйнятого розуміння, рейтинг є інструментом, що призначений для порівняльного
аналізу динамічно розвинених систем. Рейтинг - ієрархічно побудована система індикаторів сталого
розвитку, які кількісно та якісно характеризують його опорні складники: соціально-економічні процеси, стан
природного середовища, якість життя. Вони сигналізують національним урядам про необхідність здійснити
ті чи інші заходи щодо поліпшення внутрішнього становища в країні за певними напрямами. [1]
При цьому рейтинг як комплексна оцінка фінансового стану банку незалежними експертами є одним
з основних елементів «нецінової конкуренції». При цьому варто погодитися з О. Ю. Білик відносно того, що
наявність рейтингу і його рівень вигідно відрізняє один банк від іншого, будучи доказом відкритості та
прозорості його діяльності. [2]
Основне завдання банківського рейтингу полягає в тому, щоб дати комплексну оцінку становищу
банку на ринку і прогноз майбутніх результатів діяльності банку, на підставі чого приватний вкладник або
юридична особа - клієнт банку зможе прийняти те або інше рішення. Звідси, користувачі фінансової
звітності (менеджери банку, клієнти та контрагенти, регулятор та ін.) можуть проаналізувати ефективність
діяльності банку та якість управління ризиками, що у комплексі дає оцінку фінансового стану банківської
установи. Також можна стверджувати, що завдання визначення рейтингу полягає не в тому, щоб
розставити банки за рівнем зростання, а в об’єктивній оцінці стану як великого, так і малого банку. Про
значення рейтингу говорить хоча б той факт, що за кордоном учасники фінансового ринку намагаються
самі надавати необхідну інформацію рейтинговим агентствам, оскільки наявність в таблиці рейтингу оцінки
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КЯ (немає рейтингу) розглядається як сигнал для потенційних клієнтів про несприятливу фінансову
ситуацію і вірогідну неплатоспроможність.
У Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи
рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання» від 01.04.2004 р. №
208-р вказується основне призначення рейтингової оцінки в Україні: «визначення кредитного ризику в
розрізі регіонів, галузей економіки та суб’єктів господарювання з метою надання можливості інвесторам
визначити інвестиційну привабливість об’єктів оцінки». Також підкреслюється, що рейтингова оцінка
суб’єкта господарювання передбачає якісний та кількісний аналіз результатів його фінансовогосподарської діяльності, визначення їх відповідності законодавству, стратегії розвитку суб’єкта, його
конкурентоспроможності та становища на ринку, кваліфікації та спеціалізації працівників, технології
виробництва продукції, робіт, послуг.
Вітчизняні рейтинги банків формують довіру до українських емітентів, впливають на інвестиційну
привабливість банків та країни загалом, підвищують ліквідність на фондовому ринку, збільшують обсяги
кредитних операцій, підвищують надійність і можливість прогнозувати наслідки фінансових операцій за
рахунок незалежної кваліфікованої думки третьої сторони.
Рейтинги, надані міжнародними агентствами, виконують особливі функції. Проведення оцінювання
рейтингу банку міжнародними рейтинговими агентствами, в сучасних умовах є необхідною складовою для
виходу фінансової установи на зовнішні ринки. Отримавши міжнародний рейтинг, банк має можливість
залучати короткострокові міжбанківські кредити з боку іноземних банків та приймати на депозити резерви
страхових компаній. Позитивна рейтингова оцінка призводить до здешевлення транзакцій для банку та
його клієнтів. Основні користувачі даних рейтингів - іноземні контрагенти українських банків.
Слід зазначити, що загальною проблемою ранжування банків за ступенем надійності є те, що в
більшості випадків два банки неможливо порівняти в цілому, оскільки за деякими показниками один банк
кращий за інший, в той же час порівняння за іншими показниками може виявити зворотну тенденцію. Ще
одним фактором, що вказує на неможливість такого порівняння є і те, що по різних початкових
характеристиках «найкращими» і «найгіршими» є різні банки. Неоднозначні причини банкрутства банків,
котрі ще напередодні світової фінансової кризи мали високі кредитні рейтинги, зумовлюють нову хвилю
досліджень у сфері рейтингового оцінювання діяльності банків. Однак, рейтинговий аналіз не може
гарантовано визначити абсолютну надійність чи ефективність банківської установи. Постійні зміни в
економічному та політичному житті мають безпосередній вплив на банківську систему, проте їх неможливо
спрогнозувати. Жодна рейтингова методика не є універсальною і не існує єдиного обґрунтованого підходу
до побудови рейтингової системи оцінки надійності банків України, оскільки кожний банк має свої
специфічні особливості: функціональне призначення, стиль управління, комплекс операцій та послуг,
склад клієнтів тощо.
Більшість науковців критикує наявні відкриті рейтингові моделі оцінки діяльності банків у двох
напрямах: значення вагових коефіцієнтів, які враховуються для розрахунку інтегрального показника, і
системи параметричних показників.
Постійна зміна зовнішнього середовища функціонування банків викликає необхідність перерахунку
вагових коефіцієнтів рейтингових методик, оскільки негнучкість до змін кон’юнктури ринку призводить до
поступової втрати адекватності результатів оцінки за такою методикою. Цю проблему висвітлюють у своїх
роботах низка учених, котрі вважають за необхідне узгоджувати питому вагу показників рейтингової моделі
оцінки діяльності банку зі змінами в банківській системі через застосування методу дисперсій, методу
визначників або комплексного методу.
Найбільше критики щодо розрахунку вагових коефіцієнтів, а також за використання лише одного
напряму оцінювання - надійності банку - й ігнорування інших зазнала рейтингова модель В. Кромонова,
котру й досі банки використовують як основу для побудови власних рейтингових методик оцінки банківконтрагентів. [3]
1. В Україні налічується 5 уповноважених рейтингових агентств: «Кредит-Рейтинг», «Рюрік», «ІВІРейтинг», «Експерт-Рейтинг» і «Стандарт- Рейтинг». Рейтинги незалежних рейтингових агентств
ґрунтуються на вивченні публічної звітності банків, як правило, балансів. Окрім визначення кредитного
рейтингу, національні рейтингові агентства створюють рейтинги надійності банківських депозитів (РНД),
використовуючи при цьому різні методики, а результати аналізу трансформують у рейтинг, який має п’ять
(шість) рівнів. Характерною ознакою методик оцінки діяльності банків усіх рейтингових агентств є
використання таких показників, як якість активів, достатність капіталу, ліквідність, прибутковість, ризики.
Таким чином, практично всі рейтингові агентства використовують ті самі показники, що і НБУ при оцінці
фінансового стану банків за системою CAMELSO.
Усе більше банків отримують рейтингові оцінки хоча б одного з рейтингових агентств національного
чи міжнародного, на даний час лише 10 банків мають оцінки декількох рейтингових агентств, переважно ці
банки відносять до груп державних або до банків іноземних банківських груп. Банки з приватним капіталом
переважно мають оцінку лише одного з національних рейтингових агентств, здебільшого, більшість із них
має оцінку на інвестиційному рівні.
Протягом останніх років НБУ активно реформує банківську систему, зокрема, підвищуючи прозорість
діяльності банків в аспекті зниження корупційних ризиків. Однак проблема удосконалення управління
державними банками залишається актуальною, що підтверджується прийняттям ВРУ у липні 2018 року
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закону, який оптимізує порядок формування наглядових рад державних банків шляхом включення до них
експертів, що не залежать від центральних органів влади.
Спостереження і контроль за діяльністю банків, заснований на оцінці ризиків, інакше кажучи,
рейтингова система CAMELSOполягає у визначенні загального стану банку на підставі єдиних критерій, що
охоплюють усі сторони діяльності банку. Така єдина система рейтингу дозволяє визначити банки, у яких
фінансовий стан, операції або менеджмент мають недоліки, що можуть призвести до банкрутства і
вимагають особливої уваги з боку органів спостереження і, якщо необхідно, втручання НБУ для вирішення
найгостріших проблем.
Окрім того, єдина система рейтингу дає можливість скласти загальне уявлення про стан і
стабільність банківської системи, також визначити пріоритети подальшого розвитку, методи
спостереження і потребу в ресурсах для здійснення належного контролю над банківською системою.
Проведене дослідження свідчить, що нині існує значна кількість рейтингових систем оцінки
діяльності банків. Інформація, наведена у рейтингу банків, повинна бути комплексною, об’єктивною,
достовірною, періодичною, зрозумілою та доступною для зовнішніх користувачів банку.
Важливим напрямком удосконалювання діяльності банківської системи країни, підвищення її
стабільності, на думку автора, є подальша розробка теорії і практики аналізу фінансового стану
комерційного банку по наступних основних напрямках:
 Удосконалення методики рейтингової оцінки банків CAMELSO;
 Створення альтернативних методик аналізу фінансового стану комерційних банків з метою більш
повної і точної оцінки їхньої діяльності з урахуванням кон’юнктури й особливостей ринку.
Ґрунтуючись на проведеному аналізі, вважається, що перспективи розвитку рейтингових оцінок
полягатимуть в наступних етапах.
По-перше, за результатами рейтингових досліджень банки розподілятимуться на такі групи:
- Банки, які мають стабільний баланс, великі обороти, солідну клієнтську базу;
- Банки, що працюють із відносною сталістю;
- Банки, баланси яких потребують щомісячного моніторингу (ті, що мають невеликі обороти, а також
ті, зміна розміру та структури балансів яких зазнає негативних тенденцій);
- Банки, які ведуть ризикову діяльність і платоспроможність яких викликає сумніви.
По-друге, введення нових показників має бути позитивним кроком. У більшості методик бракує
такого важливого показника, як аналіз грошового потоку, котрому, до речі, надається важливе значення у
рейтингових оцінках діяльності банків західних країн. Якби ці показники стали складовими вітчизняних
банківських рейтингів, їх якість істотно поліпшилася б.
Наостанок, впровадження практики обов’язкової публікації звітів банків, підтверджених
аудиторськими висновками, стане важливим покращенням механізму оцінки. У більшості розвинутих країн
Заходу, наприклад у США, аудитори зобов’язані підтвердити не тільки суму балансу, розмір прибутку і т. п.,
але і правильність формування, реальність резервів банку. Застосування подібної практики також
допоможе запобігти неплатоспроможності банку.
У світі не існує єдиного підходу до проведення рейтингового оцінювання, але необхідність і
доцільність аналізу фінансового стану комерційного банку не викликає сумнівів навіть у скептиків. Саме
тому необхідно консолідувати зусилля всіх зацікавлених сторін по створенню і широкому застосуванню
рейтингової оцінки фінансового стану комерційних банків, зокрема системи CAMELSO, і удосконалюванню
вже існуючих підходів до аналізу їхньої діяльності.
Таким чином, рейтингове оцінювання банківської діяльності є необхідною умовою прозорості
фінансового ринку країни. Рейтинги банків є індикаторами їх надійності та ефективності для потенційних
вкладників, інвесторів, банків - партнерів і т. д., крім того, вони є основою державного банківського нагляду.
Безумовно, потрібно розрізняти рейтинги банків для професійних потреб, розраховані на
професіоналів, і рейтинги, відкриті для широкої громадськості.
Потрібно розвивати національну мережу рейтингових агентств, удосконалити як методики
обчислення рейтингів, які вимірюють і поточний, і прогнозоване майбутнє банків, так і кваліфікацію
фахівців.
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РИЗИКИ І МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ
Як показує позитивний закордонний досвід, необхідно розробити принципи регулювання ринку
криптовалюта в Україні. Це повинно ґрунтуватися, з одного боку, на дотриманні вимог FATF щодо
боротьби з фінансуванням тероризму, забезпечення кібербезпеки та податкових надходжень до бюджету,
а з іншого боку – дотриманні вимог захисту прав споживачів фінансових послуг. Для цього необхідно
встановити вимоги для ідентифікації учасників криптовалютних транзакцій і ліцензування діяльності
криптовалютних обмінів. Це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
На Міжнародному форумі роздрібних платежів, проведеному за ініціативою Світового банку і
Комітету по платежах і ринковим інфраструктурам Банку міжнародних розрахунків у Стамбулі, було
акцентовано увагу на тому, що використання віртуальних валют потребує ретельного моніторингу і
осмислення з боку державних регуляторів [3, с. 23]. На думку фахівців Світового банку, моніторинг ринку
криптовалют повинен здійснюватися підрозділами Центрального банку країни, що здійснює нагляд за
платіжними системами і розрахунками.
Посилення ролі криптовалют в якості накопичення і засобу платежу зумовлює виникнення різних
ризиків, пов'язаних з майнінгом і операціями з їх участю. В результаті в останні роки формується система
криптовалютного регулювання для запобігання загрозам і мінімізації можливих негативних наслідків для
приватного і державного секторів.
Функціонування системи регулювання віртуальних валют має ґрунтуватися на принципах:
прозорості, що має на увазі повноту і доступність інформації для всіх зацікавлених сторін; стабільності, які
забезпечують запобігання кризових ситуацій на ринку; захисту прав споживачів; комплементарності,
спрямованої на взаємодоповнюваність інструментів регулювання; моніторингу, який забезпечує постійний
контроль над операціями з віртуальними валютами. Одночас слід об'єднати адміністративні та економічні
методи регулювання криптовалюти.
Механізми регулювання обігу криптовалюти розрізняються по регіонах і країнах. Деякі країни
забороняють поширення криптовалют, інші визначають їх правовий статус. Світова практика показує, що
можна використовувати як виключно адміністративні методи для регулювання діяльності в сфері
криптовалюти, так і їх можливу комбінацію з економічними методами. Використання механізмів
оподаткування криптовалютного обороту переважає серед економічних методів, які використовуються в
розвинених країнах.
У світовій практиці для попередження і подолання ризиків функціонування світового ринку
криптовалют використовують приватні і державні інструменти регулювання. Приватні інструменти лише
зароджуються на ринку фінансових послуг. До них можна віднести страхування втрат, пов'язаних з
невдалими транзакціями з біткоїнами на біржі. Такі страхові продукти вже почали пропонувати японські
страхові компанії Mitsui Suitomo Insurance, Tokio Marine і Nichido Fire Insurance, які співпрацюють з біржами
bitFlyer і Coincheck. Щодо ролі держави в регулюванні VCS, то слід зазначити, що в даний час існують
ліберальна, консервативна, репресивна моделі регулювання VCS і модель очікування. Відповідно, в
рамках даних моделей, національні регулятори використовують як адміністративні, так і фінансові методи
регулювання VCS (табл. 1) [4].
Таблиця 1.
Методи державного регулювання VCS

Ідентифікація споживачів фінансових послуг у сфері
криптовалюти
Ліцензування окремих видів діяльності в межах VCS
Встановлення
критеріїв
підозрілих
операцій
щодо
відмивання
грошей,
фінансування
тероризму,
кіберзлочинності
Вимоги про надання документів, що підтверджують джерело
походження коштів, призначених для операцій з
криптовалютою

оподаткування

Адміністративні
Заборона здійснення майнінгу, ICO, платіжних, інвестиційних
послуг з криптовалюти в цілому або окремих складових VCS

Економічні
Державне інвестування
на загальній основі, включаючи доходи
(збитки) від операцій з криптовалютою в
загальний результат діяльності

на специфічній основі, виділяючи операції з
криптовалютою
як
окремий
об'єкт
оподаткування

Заборони на операції в межах VCS існують в Алжирі, Бангладеш, Болівії, В'єтнамі, Еквадорі,
Індонезії, Киргизстані, Марокко, Непалі.
Інша група країн, не маючи офіційної заборони на операції з криптовалютою, втручається в
діяльність криптовалютних бірж, встановлюючи жорсткі обмеження щодо їх операцій з національною
валютою. Індійська криптовалютна біржа Koinex повідомила про вимушені обмеження транзакцій з рупіями
банків, в яких відкриті рахунки її клієнтів, внаслідок неофіційного тиску Центрального банку Індії.
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Подібна ситуація виникла і в Китаї, який ще недавно належав до найбільших криптовалютних ринків
світу. Китайський суд в січні 2017 виніс вирок двом особам за шахрайські дії у сфері криптовалютної
діяльності загальним обсягом 2,44 млрд дол. США з залученням до онлайн-пірамід понад 200 тис. чол. [2].
У вересні 2017 року в КНР офіційно була встановлена заборона на ICO і діяльність криптовалютних
бірж. На початку 2019 р. почали здійснюватися кроки, спрямовані на заборону майнінгу криптовалюти. Це
може привести до серйозних наслідків для глобального криптовалютного ринку, оскільки в Китаї
видобувалося три четверті обсягу біткоїнів внаслідок невисокої вартості електроенергії.
У розвинених країнах набуває популярності оподаткування криптовалютної діяльності. Базисом і
основою для цього виступає попереднє визначення правового статусу криптовалюти.
З метою оподаткування законодавство більшості країн розглядає віртуальні валюти як власність або
активи. Серед основних видів податків, які застосовуються до операцій з криптовалютою, слід зазначити
наступні: податок на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб і на приріст капіталу.
У Німеччині за операції з криптовалютою стягується податок на приріст капіталу, якщо обсяг
операцій перевищує 600 євро та, якщо прибуток був отриманий протягом одного року після отримання
біткоїнів. Якщо віртуальна валюта перебуває у власника понад один рік, то ця угода розглядається як
продаж.
Особливістю оподаткування криптовалюти в Великобританії є те, що спекулятивні транзакції
звільняються від сплати податку на прибуток. Податковий орган розглядає кожну операцію з біткоїнами на
основі його власних індивідуальних фактів і обставин [1].
Як показує позитивний закордонний досвід, в Україні для підтримки інновацій в фінансовому секторі
необхідно розробити принципи державного регулювання ринку криптовалют. Основою для цього має
стати, з одного боку, дотримання вимог FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму, забезпечення
кібербезпеки і податкових надходжень до бюджету, а з іншого боку – дотримання умов щодо захисту прав
споживачів. Для цього необхідно встановити законодавчі вимоги щодо ідентифікації учасників
криптовалютних транзакцій і ліцензування діяльності криптовалютних бірж. Крім того, було б доцільно
застосувати такий фінансовий метод регулювання як оподаткування з попереднім встановленням
правового статусу криптовалюти як фінансового активу. З огляду на досвід провідних країн, застосування
ПДВ не є доцільним, оскільки, наприклад, країни ЄС цей податок до криптовалюти не застосовують.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що інструменти та механізми регулювання обігу
криптовалюти відрізняються по країнах і регіонах. Одні країни забороняють оборот криптовалют, інші,
навпаки, вже визначилися з її правовим статусом. При цьому вони можуть використовувати лише
адміністративні методи регулювання діяльності у сфері криптовалюти. Серед економічних методів
переважає оподаткування криптовалюти, яке переважно використовується в розвинених країнах.
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ
На європейському просторі відбувається реалізація стратегії «Єдиного цифрового ринку», головними
задачами якої є посилення захисту споживачів, усунення бар'єрів транскордонної активності шляхом
спрощення правил транскордонної електронної комерції, підвищення довіри до онлайн-платформ, а також
розвиток бізнес-середовища на глобальному рівні. Європейські експерти прогнозують отримання за
рахунок реалізації стратегії додатково 415 млрд євро щорічно та збільшення робочих місць. Європейський
ринок активно адаптує європейське суспільство до нових умов ведення міжнародного бізнесу [1].
Для інтеграції України в цифровий простір Євросоюзу використання didgital-маркетингу повинно
стати одним з головних напрямків розвитку українських підприємств, що в свою чергу впливає на розвиток
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малого та середнього бізнесу, приплив інвестицій в країну та загальний розвиток української економіки.
Поступовий перехід української економіки у глобальний цифровий простір викликає необхідність розвитку
та вчасного переходу підприємства на систему стратегічного didgital-маркетингу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій вказує навеликий внесок зарубіжних і вітчизняних
науковців в дослідження сутності didgital-маркетингу, його переваг та недоліків у порівнянні з традиційним
маркетингом. Розкриття сутності цифрового маркетингу та його характеристик відображено в працях
науковців: С.М. Ілляшенко [2], І.Л. Литовченко [3], Д.К. Джайн, Ф. Котлер [4; 5], М.А. Окландер,
О.О. Романенко [6], К. Вертайма [7].
Але недостатньо розкритими залишаються питання практичного впровадження цифрового
маркетингу у діяльність підприємства. Існує необхідність поглибленого розгляду особливостей
впровадження цифрового маркетингу на підприємстві в зв’язку з швидким розвитком цифрових технологій
та визначення тенденцій розвитку цифрового маркетингу в умовах переходу до цифрової економіки.
Відповідно нашою метою є аналіз можливостей практичного використання цифрового маркетингу в
діяльності підприємства та визначення основних підходів до застосування цифрових технологій в
маркетинговій діяльності підприємства.
Основні результати дослідження. Didgital-маркетинг передбачає використання всіх можливих
цифрових інструментів для просування товару, а також донесення інформації до споживачів, тобто в
комунікаціях [8]. Тоді як didgital-комунікації представляють собою використання в маркетинговій діяльності
певного набору інструментів для донесення інформації про продукт та його цінність до споживачів через
різні цифрові канали. Тобто поняття didgital-маркетингу є ширшим, і, відповідно didgital-комунікації мають
бути підпорядкованими didgital-стратегії.
Розгляд didgital-маркетингу у співвідношенні до традиційного вказує на те, що didgital-маркетинг
ефективніший за рахунок його нижчої собівартості, налагодженого швидкого та зручного зворотного зв’язку
і гнучкості(табл.1). Didgital-маркетинг використовує різноманітні інструменти в поєднанні з цифровими
технологіями, що дає можливість активно взаємодіяти зі споживачами.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика традиційних та didgital-комунікацій в маркетингу
Критерій оцінки
Роль споживача у
комунікаціях
Рівень залученості
клієнта у взєамодію з
компанією
Вимір ефективності
рекламної кампанії
Охоплення аудиторії

Традиційні комунікації
Push-модель: споживачі відіграють
пасивну роль і володіють обмеженою
можливістю вибору каналів

Didgital-комунікації
Pull-модель:
споживач
відіграє
активну роль, інформація надається
за запитом

Статичність

Інтерактивність

Вимір ефективності після проведення
кампанії
Локальне

Вимір ефективності в реальному часі
Глобальне

До цінностей, які компанія створює для споживача, використовуючи в маркетингу цифрові
комунікації, ми можемо віднести:
- можливість здійснення вибору споживачем на підставі отримання більш повної інформації про
товар, відвідуючи веб-сайти, читаючи відгуки, дивлячись відео-огляди тощо;
- якісна організація інформації: спеціалісти намагаються створювати якісний контент і надавати
інформацію про товар в зрозумілій формі, забезпечуючи правильного тлумачення та сприйняття
інформації споживачем;
- можливість придбання товару з будь-якої точки в будь-який час (24/7);
- можливість порівняння та вибору як товару, так і виробника або продавця;
- економію часу, адже споживачу не потрібно відвідувати торгові точки в пошуках необхідного
продукту, коли вони мають можливість онлайн вибору.
Основними інструментами цифрового маркетингу сьогодні є:
- SEO (Search Engine Optimization);
- SMM (Social Media Marketing);
- Email-маркетинг;
- Контент-маркетинг;
- контекстна реклама (PayPerClick);
- Мобільний маркетинг;
- Online Reputation Management (донесення інформації до споживачів яка має рекомендаційний
характер, а не рекламний) [9].
Усі інструменти, які компанія включає до свого стратегічного плану didgital-маркетингу, мають
відповідати її задачам на кожному з етапів шляху споживача (рис. 1). Брендинг і PR-заходи доцільно
використати на початковому етапі для ознайомлення потенційних споживачів з різними можливостями
використання продукції компанії. Коли у цільової аудиторії складеться розуміння, яку продукцію пропонує
компанія, потрібно забезпечити генерацію потоку потенційних споживачів за рахунок використання
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ефективних performance-інструментів. З готовою базою потенційних споживачів треба працювати за
допомогою CRM-інструментів.

Брендинг и PR

Рerformance-інструменти

CRM-інструменти

• Відеореклама;
• Programmatic;
• Таргетована реклама;
• Нативна реклама.
• SMM;
• Робота з блогерами;
• Просування контенту.

• SEO;
• Контекстна реклама;
• CPA-мережі;
• Таргетована реклама;
• Programmatic;
• Ретаргетинг.

• Email-розсилки;
• SMS-розсилки;
• Робота в месенджерах;
• SMM;
• Ретаргетинг.

Рис.1. Групування інструментів didgital-маркетингу залежно від задач компанії на кожному з етапів шляху
споживача.
Окремо треба приділити увагу сучасним трендам в цифровому маркетингу:
1. Контент є дуже ефективним способом відвідувачів сайту перетворити на клієнтів; високої
зацікавленості аудиторії досягають за допомогою текстів, графіки, звукової інформації та ін.;
2. Нативна реклама як цікавий контент, котрий публікується у відповідних медіа, з наголошенням та
розкриттям питань, для привертання уваги нової аудиторії та підтримки інтересу постійних споживачів. Її
ненав’язливість та відповідність тематиці контенту відвідуваної сторінки посилює інтерес цільової
аудиторії;
3. Онлайн-відео розглядається як спосіб популярніший за кабельне телебачення серед молодих
глядачів;
4. Розвиток спільноти, формування довіри до «лідерів думок» допомагає швидше та якісніше
здійснити шлях споживача від етапу зацікавленості в продукті до етапу його придбання й використання.
В умовах великої конкуренції та пропозиції головним завданням підприємства стає не збільшення
продажів через звичайну рекламу, а завоювання довіри аудиторії до бренду. Одним з ключових завдань
digital-маркетингу, є зацікавленні й розширення аудиторії та створення позитивного досвіду взаємодії з
компанією. В сучасних умовах просування свого товару бренди активно розширюють точки взаємодії з
споживачами. Головним завданням маркетолога на підприємстві стає вимірювання ефективності
використання інструментів та виокремлення найефективніших з них.
Висновки. Цифрові інструменти маркетингових комунікацій не замінюють традиційні, а доповнюють
їх та збільшують позитивний ефекту вигляді додаткового прибутку компанії. Основними перевагами для
підприємств, що застосовують цифрові канали є інтерактивність, персоналізація, омніканальний підхід та
вимір ефекту рекламної кампанії в режимі реального часу.
Бренд-менеджмент орієнтується не тільки на продаж продукту, а й на активне залучення клієнта в
процес покращення товару і обслуговування. Завдяки розвитку цифрових технологій споживачі мають
можливість миттєвого доступу до продукту, отримання відповідей на комунікацію бренду та її обговорення
в спільнотах. Цифрові інструменти та технології характеризуються високим рівнем впливу на емоції
споживача та задовольняють їхню потребу у відчуттях. Вони стають основою креативного спілкування
між компанією та споживачем, що викликає бажання в останнього відповісти та вступити в контакт.
Планування didgital-комунікацій є важливим завданням для формування успішної комунікаційної
кампанії. Одним з основних етапів є детальний аналіз цільової аудиторії та створення оптимального
набору цифрових інструментів маркетингових комунікацій. У маркетинговій комунікаційній стратегії
підприємства можливим є самостійне застосування didgital-інструментів, або ж їхнє застосування в
контексті інтегрованих маркетингових комунікацій.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ НА
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Актуальність теми. На розвиток бізнесу та суспільства впливає чимало чинників: від
демографічних і соціальних змін, до змін в розстановці сил в глобальній економіці. Водночас лише один
чинник – технологічний прорив – здійснює непропорційно сильний вплив на сектори економіки і, в першу
чергу, на сектор фінансових послуг.
Сьогодні ж провідниками змін на ринку послуг є інноваційні високотехнологічні компанії фінтехсегменту, які створюють сильну конкуренцію банкам, перехоплюючи роками сформовану клієнтську базу та
диктуючи напрямок розвитку усім учасникам ринку фінансових послуг.
Дослідженню питань впровадження та взаємодії фінансових технологій з секторами економіки, та
особливо з банківською сферою, а також оцінки їх впливу на конкурентоспроможність банків в Україні
присвячені праці таких вчених, як: Ю. Валінурової, О. Вовчак, Т. Гірченко, Т. Кокколи, Т. Ковальчука,
С. Криворучко, В. Лук'янова, Т. Савелко, І. Ситник та інших.
Метою статті є висвітлення сучасних підходів до забезпечення конкурентоспроможності банків під
впливом розвитку фінансових технологій у сегмент фінансових послуг.
Виклад основного матеріалу. Існує кілька підходів до визначення терміну «фінансові технології»
(далі фінтех). У вузькому сенсі – це симбіоз фінансових послуг та інноваційних технологій. У широкому
сенсі цей термін застосовується і для опису галузі як сукупності молодих компаній, що розробляють
програмне забезпечення для надання фінансових послуг і необхідної для цього інфраструктури.
Розглядаючи такий феномен, як фінтех, який розробляє революційно технологічні рішення для
фінансового ринку, в першу чергу, маються на увазі невеликі компанії з периферії фінансового ринку, а не
великі його гравці (банки, ритейлери, телеком-оператори).
Сфера діяльності фінтех-стратапів дуже обширна. Відповідно до класифікації, розробленої
консалтинговою компанією Deloitte, їх можна розділити на чотири групи залежно від сегмента фінансового
ринку, на який вони орієнтовані [1]:банківські послуги і ринок капіталу, інвестиційний менеджмент,
страхування, нерухомість.
Першу групу послуг, в свою чергу, можна розділити на п'ять ніш (це послуги, які надають стартапи в
сфері, яка традиційно вважається банківським бізнесом):банківські операції, залучення капіталу,
фінансовий менеджмент, депозитно-позичкова діяльність; платежі.
Залежно від цільової аудиторії розроблені технології можуть бути клієнтськими (безпосередньо
надавати фінансові послуги кінцевим споживачам) і підтримувальними (спрощують діяльність фінансового
посередника з надання послуг). Класичним прикладом першої категорії технологій є системи Р2Рпереказів, краудфандінговие платформи, управління особистими фінансами і фондами. Спочатку ідея
бізнес-моделі фінтех-стартапів була клієнтоцентричною, тобто спрямована, в першу чергу, на вирішення
проблеми споживача фінансових услуг [4].
До числа підтримувальних належать технології біометричної ідентифікації клієнтів, які регулюють
технології RegTech і SupTech, документообіг на основі блокчейна.
До змішаного типу відносяться скорингові платформи, бо, з одного боку, вони володіють
технологією, яка може спростити роботу банку при оцінці позичальника. Завдяки цьому цільовою
аудиторією стартапу є банки або мікрофінансові установи, кредитні спілки, які звертаються за допомогою в
прискореному процесі рейтингування клієнтів. З іншого боку, чимало платформ, за умови наявності
достатнього капіталу, самі виходять на ринок, щоб кредитувати клієнтів, створюючи конкуренцію
традиційним фінансовим посередникам.
Згідно з дослідженням аудиторської компанії PwC, в найближчі 5 років в компанії фінтех-сегменту
перейде щонайменше ¼ бізнесу з традиційних фінансових установ [2]. Згідно з дослідженням Ernst&Young
у 2019 рік «Індекс проникнення послуг фінтех» у всьому світі в середньому становив 64% (рис.1).
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Рис.1. Індекс проникнення фінтех-послуг в розрізі окремих країн
Джерело: складено на основі [3]
Тож, очевидно, що без симбіозу банків зі ІТ-стартапами утримати конкурентну перевагу перших дуже
складно, а в деяких випадках вже й неможливо.
Згідно з проведеним дослідженням агенстваFinanceOnline, для ринку фінансових послуг у 2020 р.
будуть характерні такі тренди:
1. Бум цифрового банкінгу – за умови, що банк існує лише в віртуальному світі, пропонує швидкі та
легкодоступні глобальні Р2Р-перекази, безконтактну карту та найголовніше безкомісійне транзакціювання.
2. Інноваційність платежів. Мобільні гаманці замінять фізичні. Так, якщо у 2018 р. 440 млн. людей
використовували безконтактні платежі, то до кінця 2020 р. прогнозують 760 млн. людей, а кількість
користувачів мобільних гаманців у 2019 р. досягла 2,1 млн.
3. Від конкуренції до колоборації. Сьогодні, щоб успішно функціонувати на ринку фінансових послуг
молодим та сильним стартапам не потрібно конкурувати з досвідченими традиційними банками, адже
саме їх співпраця дозволить змінити позиції обох учасників [5].
Отже, найлегшою формою симбіозу стартапу та банків є створення останніми акселераторів,
інкубаторів або проведення хакатонів (рис.2).

Типи взаємодії банків з
фінтех-компаніями

Інкубатори,
акселератори,
хакатони
Венчурні та прямі інвестиції
Партнерства
Злиття та поглинання
за участі в капіталі:

Спільні компанії

Рис.2 Типи взаємодії банків з фінтех-стартапами
Джерело: побудовано на основі [7]
Даний тип співробітництва характерний для стартапів на ранній стадії розвитку (seed stage), коли їм
потрібні знання, компетенції та допомога в доведенні компанії до першого інвестора. Акселератор за свої
послуги отримує комісію або частку в капіталі компанії в розмірі 10-20% [6], а інкубатор, як правило,
працюєна добровільних засадах. У банку, який проводить акселерацію, з'являється можливість оцінити
стартап, дізнатися про його сильні і слабкі сторони і зрозуміти, чи потрібно в нього вкладати кошти.
Існує ще більш тісна співпраця банків з стартапами – це здійснення венчурних інвестицій. Так, банк
HSBC, який володіє венчурним фондом, спрямував стартовий капітал в сумі 200 млн дол. США як
інвестиції у фінтех-компанії. Аналогічні фонди є в іспанських банків Santander (200 млн дол.) і BBVA (100
млн дол.).
Найбільш радикальна форма економічної взаємодії – це поглинання чи купівля стартапів. Найбільше
успіху в такій взаємодії досягли американський банк Goldman Sachs та іспанський BBVA.
Економічна кооперація банків і стартапів може здійснюватися і за допомогою створення спільного
підприємства. Взаємодія стартапів і банків може бути реалізована в формі юридичної кооперації, тобто
укладення договору про співпрацю. Такого прийому, зокрема, дотримався банк JP Morgan Chase,
заявивши про партнерство з фінтех-стартапами, що працюють в різних сегментах банківських послуг:
кредитування МСБ (спільно з On Deck Capital), іпотечне кредитування (з Roostify), автофінансування (з
True Car).
Кожен з розглянутих способів взаємодії має обмеження. Регіональні банки не володіють достатнім
рівнем прибутку для інвестування в стартапи. Крім того, це ризиковані інвестиції, так як немає гарантій
результату в формі приросту клієнтської бази банку, збільшення і диверсифікації доходів банку. Ще однією
перешкодою на шляху до цифровізації дрібних банків є відмінність ніш, в яких вони працюють і на які
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орієнтуються фінтех-стартапи. Так, лідируючими напрямами фінтех сьогодні стали онлайн-платежі і
перекази, управління особистими фінансами, кредитування/краудфандінг, страхування.
Водночас передача частини операційних процесів сторонньої компанії несе в собі певні ризики. Так,
американський банк Morgan Stanley за фактом віддає на аутсорсинг процес ранжирування (розрахунку
рейтингу) клієнтів МСБ і визначення відсоткової ставки за кредитом. Однак кошти позичає клієнту сам
банк, а значить, бере на себе ризики неповернення кредиту. Для його ризик-менеджерів в такій ситуації
важливо бачити методику оцінки фінансово-господарської діяльності клієнта, щоб з більшою достовірністю
оцінити прийняті на свій баланс ризики, але модель скорингу є інтелектуальною власністю, тому не
розкривається такими компаніями. У зв'язку з цим для банку надійніше співпрацювати з фінтех на
економічних засадах, тобто інвестувати в їх капітал.
Тип взаємодії залежить не тільки від розмірів банку та його фінансових можливостей, але і від того,
чи є технологія, яка його цікавить клієнтською (стартап-конкурент) або підтримуючої (стартап-партнер). У
даному випадку загрозу традиційному банківському бізнесу несе уся лінійка моделей взаємодії.
Крім утримання та зміцнення позицій на ринку, нові технології забезпечать банкам досягнення і
низки інших, не менш важливих цілей, таких як:
1. Збільшення доходів і прибутку. Банки створюють екосистеми - інтегрований набір різноманітних
послуг, що надаються на одній платформі, перетворюючись в «щоденний банк». Таким чином,
монетизується вже наявний у банку ресурс (клієнтська база, IT-системи) [4] і в результаті зростають
комісійні доходи банку.
2. Зростання лояльності клієнтів. Як відзначають аналітики, саме фінтех є основною причиною
зростання індексу споживчої лояльності у фінсекторі.
3. Забезпечення економічної безпеки. Нові технології дозволяють автоматизувати процеси
перевірки на наявність ознак відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування
тероризму, вбудовування комп'ютерного зору в банківські системи, застосування технологій автоматичного
розрахунку рейтингу клієнта.
Розглянемо докладніше згадуваний вище перехід від кредитної моделі побудови бізнесу банку до
транзакційної, що зумовлено перекредитування населення і низький потенціал збільшення роздрібного
кредитного портфеля фінансової організації. Про це свідчать такі показники:
- співвідношення обсягу боргових зобов'язань домогосподарств до ВВП (128% - в Данії, 85% - в
Нідерландах і Великобританії, 64% - в Іспанії в 2016 р) [7];
- співвідношення депозитів населення і кредитів (трохи більше 100% в середньому по країнах ЄС,
при цьому менше 100% у Нідерландах, Швеції, Данії);
- охоплення населення кредитом (57% – у країнах ОЕСР, 46% – Єврозоні);
Висновки. Отже, аби зберегти клієнтів та залишитися на ринку фінансових послуг в найближчі 5
років, банкам необхідно трансформувати свою діяльність, ставати більш технологічними та переходити
саме на онлайн-банкінг. Це можливо зробити як самостійно, так і за рахунок колаборації з фінтехстартапами, що є більш простішим варіантом. Співпраця може бути декількох типів: за рахунок
акселераторів, венчурних інвестицій, чи партнерства. Кожний банк залежно від власних доходів,
масштабів та цілей має самостійно обрати тип взаємодії, який буде найоптимальнішим для нього.
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КОМУНІКАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Нестабільний економічний стан, в якому сьогодні знаходиться більшість підприємств, особливо
гостро поставив проблему вдосконалення управління комунікаціями підприємства, оскільки ефективні
комунікації на практиці є необхідною умовою досягнення цілей, що стоять перед підприємством. Часто
внаслідок недосконалої системи комунікацій суттєво знижується ефективність управління та діяльності
підприємства. Наразі це питання є дуже актуальним, оскільки впливає на перспективи виходу
підприємства з кризи. В той же час, комунікації являють собою одне з дискусійних питань в сфері
менеджменту. Використання комунікацій як інструмента впливу на внутрішнє та зовнішнє середовища
підприємства є одним із засобів удосконалення механізмів управління підприємством, які забезпечують
його ефективне функціонування в умовах ринкової економіки. Проте сприйняття комунікаційної політики як
допоміжної діяльності, ототожнення її лише з просуванням продукції, відособлене застосування
комунікаційних інструментів і т. д. призводять до зниження сприйняття маркетингових комунікацій,
ускладнення їхньої інтеграції в систему управління підприємством і, як наслідок, його неефективної
діяльності. При цьому якість обміну інформацією всередині підприємства може прямо вплинути на
формулювання цілей організації та ступінь їх реалізації. Відповідно без наявності єдиного підходу до
управління комплексом комунікацій підприємства неможливе його ефективне функціонування в сучасних
умовах ринку, які характеризуються високим рівнем конкуренції, швидкими темпами розвитку та швидкими
змінами (подекуди кардинальними) його структури та факторів впливу [1].
Ефективність комунікацій в системі управління визначає якість управлінських рішень. Комунікаціями
(спілкуванням) пронизана вся система управління організацією. Метою комунікації є розуміння,
осмислення переданої інформації, адже сам по собі факт обміну інформацією не забезпечує ефективності
спілкування людей. Ступінь організації та ефективність комунікаційного процесу на підприємстві багато в
чому залежить від досвіду керівника, теоретичних знань і здібностей, які можуть допомогти йому знайти
більш ефективні методи комунікації, оволодіти вмінням раціонально організувати процес передавання,
засвоєння та використання інформації. Якщо усунути комунікацію, то організація та управління перестають
бути керованими, їх діяльність набуває хаотичного, нескоординованого характеру. При управлінні
інноваційними комунікаціями підприємства важливо розуміти інформаційні потреби та можливості
співробітників, а також володіти основними технологіями комунікацій в управлінні [4].
Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних
характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову форму політичної,
наукової, організаційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у
зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння.
Інтегровані маркетингові комунікації можна розглядати як комплексну концепцію, яка допомагає
успішно здійснити економічну діяльність підприємства з метою забезпечення відповідної норми прибутку
та капіталізації компанії. Під маркетинговою комунікацією розуміють технологію маркетингу, що дозволяє
забезпечити комунікацію з певним цільовим сегментом ринку, з метою виконання задач, які стоять перед
господарюючим суб’єктом на ринку. Саме інтеграційні процеси різних маркетингових комунікацій
формують інтегровані маркетингові комунікації як цілісну систему діяльності господарюючого суб’єкту,
направлену на отримання максимальної економічної і соціальної вигоди як із доступних, існуючих так і
перспективних ресурсів, які синтезують різні маркетингові інструменти і принципи управління
комунікативними процесами.
Інтегрована система комунікацій в компанії поділяється на внутрішні та зовнішні комунікації.
Внутрішні комунікації - це будь-які комунікації всередині організації. Вони можуть бути усними або
письмовими, безпосередніми чи віртуальними, особистими або груповими. Ефективні внутрішні комунікації
всіх напрямів - це одне з основних завдань будь-якої організації. Якщо система внутрішніх комунікацій
добре злагоджена, то ймовірність розвитку ситуації «лебідь-рак-щука» у компанії буде прямувати до нуля.
Отже, основна мета внутрішніх комунікацій - це встановлення ефективних і лояльних відносин між
працівниками та керівництвом. При цьому, комунікації мають працювати у всіх напрямках - знизу вгору,
згори вниз і по горизонталі. Чи не основною умовою ефективності цього процесу є наявність зворотного
зв’язку. Крім цього, внутрішні комунікації є значущою складовою PR-у в кожній організації. Поганий
внутрішній PR, не кажучи вже про його відсутність, може негативно вплинути не тільки на репутацію, а й
позначитися на прибутках і ефективності організації.
Отже, перед внутрішніми комунікаціями стоїть ціла низка завдань, зокрема:
- створення позитивного іміджу компанії як роботодавця;
- поінформованість працівників про компанію;
- розвиток корпоративного духу та формування відданості компанії у працівників;
- отримання зворотного зв’язку від працівників;
- демонстрація «відкритості» керівництва;
- формування єдиних стандартів поведінки згідно з корпоративним кодексом компанії.
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При цьому, треба враховувати, що внутрішніми замовниками інформаційних кампаній для
працівників можуть бути будь-які підрозділи компанії - від фінансів до служби безпеки, і внутрішні
комунікації здатні вирішувати багато конкретних прикладних завдань.
Виконувати ці завдання система внутрішніх комунікацій має згідно з основними принципами та
правилами. Основними принципами правильної внутрішньокомунікаційної політики компанії є відкритість,
чесність і послідовність керівництва під час проведення комунікацій, а також готовність аналізувати
результати та робити висновки.
До інструментів внутрішніх комунікацій входять і сайт компанії, і електронні й друковані
видання/бюлетені, і зустрічі з працівниками, і залучення сторонніх експертів для обговорення важливих
тем та пояснень, і анонсування нових продуктів всередині компанії, і проведення внутрішніх тренінгів і
майстер-класів із важливих питань, і зустрічі з першими особами компанії, і внутрішні
опитування/анкетування, і різноманітні конкурси, і корпоративні заходи (наприклад, відвідування кіно,
концертів) тощо.
Великі, сучасні підприємства використовують класифікацію внутрішніх комунікацій.
Інформаційні (ЗМІ, сайт, повідомлення) інструменти націлені на зовнішню аудиторію. Саме вони
допомагають формувати імідж компанії на ринку.
Аналітичні (анкетування, почтові скриньки, зворотній зв’язок, моніторинг) надають змогу
відслідковувати настрій, соціально-психологічний клімат у колективі.
Комунікативні (корпоративні свята, корпоративне навчання, адаптаційні програми) допомагають
формувати дух єднання працівників.
Організаційні (збори, наради, виступи керівництва, розробка і впровадження нових стандартів,
відзнака кращих працівників) мотивують на прогресивність співробітників, активізацію і заохочення до
нових злетів і задумів, на розробку та впровадження нових продуктів та проектів. Тобто для кожної задачі свій інструмент.
В свою чергу, зовнішні комунікації розповсюджуються за рамки організації, тобто коммуникатор або
одержувач повідомлення знаходиться за межами структури. Для професійної організації зовнішніх
комунікацій необхідне знання, як зовнішнього середовища, так і особливостей комунікативного процесу.
Масштабні та амбітні цілі компанії потребують масштабних і амбітних проектів. Побудова репутації
може стати потужним драйвером зростання бізнесу.
Репутація компанії — один з найцінніших її активів, який важко накопичити й легко втратити. За яким
механізмом має працювати репутаційний менеджмент, аби поодинокі кризи не перетворились на
катастрофу з незворотними наслідками бізнесу.
По-перше, репутація — це особиста думка про щось або когось, отже, контролювати її неможливо.
Можна лише брати участь в її формуванні.
По-друге, репутація формується у взаємодії з кимось й обов’язково в комунікації (я десь читав, від
когось чув, комусь повірив тощо).
По-третє, репутація залежить від соціуму, в якому вона формується.
І ще. Репутація відстає в часі від реального стану речей, вона відображає недавнє минуле. Тому на
формування її необхідний час. За умови ведення системної комунікаційної роботи стійка репутація у
бізнесі створюється впродовж 12 місяців.
У репутації є, так би мовити, носії, а є “обслуговуючий персонал”. Формують репутацію організацій,
всупереч розповсюдженій думці, не PR-служби. Її формують ключові функції, лінійні співробітники, яких
математично більше, і саме вони спілкуються з цільовими аудиторіями бізнесу. В другу чергу репутацію
компанії створює персонал, який безпосередньо взаємодіє із зовнішнім світом: відділ продажу,
бухгалтерія, менеджмент, відділ закупівель, юридичний відділ тощо. Тому репутація фізично не може
довгий час бути краще за саму компанію.
В свою чергу, “недопрацьовуючи” з персоналом, компанія наражається на репутаційні ризики і як
роботодавець. У неї звужуються можливості залучати й утримувати робітників, слабшають фінансові
важелі співпраці. Часто саме про такий ефект репутаційної кризи забувають власники бізнесу, вважаючи,
що якщо продажі не зменшились, то з репутацією все добре.
Власник компанії відіграє для її репутації таку ж роль, як коріння для рослини. Він дає зрозуміти, на
яких принципах збудований бізнес.
У великих компаній, через які проходять тисячі людей, завжди будуть проблемні активи, проблемні
процеси, проблемні співробітники чи об’єкти. Вони можуть слугувати генератором постійного негативу,
який впливатиме на репутацію бізнесу. Проте у великих компаній можуть існувати різні види репутації для
різних аудиторій. Є експертна аудиторія — юридичні компанії, аналітики, контрагенти, профільні ЗМІ тощо.
Якщо бізнес ефективний і виконує зобов’язання, у цієї аудиторії з ним зазвичай немає проблем. Друга
аудиторія — широка громадськість, яка складає своє уявлення про компанію, по-перше, з інформаційного
поля, яке в Україні негативне за своєю суттю, а по-друге, з власного досвіду, який не базується на
співпраці в професійній площині.
Відтак, репутаційний менеджмент — це профілактика проблем бізнесу та система їхнього раннього
виявлення [5, с. 143-158].
Отже, основними задачами комунікаційної діяльності є підвищення техніко-економічних показників і
більш ефективна робота всіх ланок підприємства з метою виконання маркетингової стратегії. Тому, для
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виконання поставленої задачі, необхідна тісна взаємодія різних підрозділів підприємства, що обумовлює
перш за все відлагоджені комунікації всередині підприємства та великий арсенал різних засобів для
створення і підтримки комунікації із зовнішнім середовищем. Саме комплекс маркетингових комунікацій
впливає на формування комерційного успіху підприємства, забезпечує його інвестиційну привабливість та
динаміку розвитку. Тому важливим завданням є аналіз методичних підходів до ефективного управління
комплексом маркетингових комунікацій на підприємстві, який буде проведений в подальших дослідженнях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Интернет-маркетинг предполагает использование интерактивных виртуальных пространств для
продвижения и продажи товаров и услуг. Фактически, новые синхронные интернет-коммуникационные
технологии способствовали реструктуризации основных секторов экономики, включая маркетинг. Будучи
экономически эффективным, гибким и быстрым и наслаждаясь беспрецедентным глобальным охватом,
интернет-маркетинг привел к разным успехам в бизнесе.
Коммерческая деятельность в сети Интернет западных компаний в процессе постоянного развития
и усложнения занимает совершенно новые, ранее незадействованные ресурсы информационной
поддержки в целях продвижения собственного продукта. Так, например, в результате исследования
наиболее известных социальных ресурсов наблюдается повышение коммерческой активности в
использовании видео-платформ, то есть сервисов, поддерживающих размещение, поиск и
воспроизведение видео-контента [1].
Изучение современных тенденций в области электронной торговли и интернет-маркетинга
показывает широкое использование за рубежом мета-рынков (metamarket), т.е. виртуальных площадок,
содержащих информацию и реальных рынках, товаропроизводителях и дистрибьюторах. Таким образом,
базы данных с информацией необходимой клиентам интегрируются в сторону укрупнения в целях
увеличения объема и качества.
Комплексный подход к решению проблемы клиента является основной движущей силой для
создания мета-рынков. Тенденция к объединению западных компаний по отраслевой специфике на общей
электронной площадке вызвана усложнением конкурентных взаимоотношений, в результате которых цена
товара перестает быть конкурентным преимуществом в борьбе за клиента, на первый план выходит
повышение уровня обслуживаниях. Создание и использование мета-рынков способствует ускорению
процессов выбора и приобретения товара, что является выгодным фактором для всех участников
рынка [2]. Значительный рост темпов электронной торговли в странах Европы и США вызвал
многочисленные жалобы клиентов по поводу приобретения некачественных товаров и услуг в сети
Интернет. В сложившейся ситуации возникла необходимость создания тематических интернет-ресурсов,
позволяющих пользователю оставлять свои замечания о качестве обслуживания и получать информацию
о качестве покупаемого товара или оказываемой услуги [3].
Тенденция к обмену информацией покупателями на тематических сайтах жалоб и отзывов
определила отдельное направление в маркетинге зарубежных компаний, основной задачей которого
является поиск в сети негативной информации и ее нейтрализация, то есть мониторинг упоминания сайта
компании или ее бренда в сети Интернет.
Данное направление особенно актуально для крупных компаний, уделяющих особое внимание
своему бренду, и негативная информация о товаре которой может нанести значительный ущерб
финансовому положению и брендовой политике. Деятельность службы маркетинга по своевременному
реагированию и опровержению данных, негативно влияющих на успешную деятельность организации,
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набирает особую важность для зарубежных компаний, что в свою очередь повышает актуальность
разработки стратегических мероприятий по противодействию и недопущению негативной информации в
сети Интернет. Мониторинг упоминания сайта становится отдельным направлением маркетинговой
деятельности для зарубежных компаний [1]. Из-за стремительно развивающихся торговых потоков в
современном мире, производителям приходится расширять пути сбыта своей продукции. Благодаря
развитию технологической сферы крайне актуально в последнее время становится применение
направлений технологий Интернет-маркетинга при продажах. [4]
Высокий темп роста мобильного Интернета является одним из центральных факторов мобилизации
Интернета торговли, что дает единое покрытие 4 Gсети большую долю потенциальных покупателей в
мобильную сферу продаж. Для ведения современного бизнеса стало создание мобильных платформ
различных торговых сайтов. Его адаптация под мобильные устройства или другие электронные ресурсы
на сегодняшний день становится ключевой задачей Интернет-маркетинга. В проведенном Интернетопросе можно заметить, что среди 300 опрошенных, 150 человек по объему пользования Интернета по
видам технических устройств предпочитают телефон, а не другие гаджеты (рисунок 1).

Рисунок 1 - Предпочтения пользователей Интернет-ресурсов по использованию гаджетов [9]
Благодаря применению Интернет-маркетинга в деятельности своей компании, производитель
способен получить следующие преимущества:
- дополнительные виды рекламы: смс-оповещения, автоматизирования оплата товара или услуги
через мобильную сеть, настройка функции обратной связи;
- расширение целевой аудитории;
- ускорение и автоматизацию процессов продажи товаров;
- возможность повышения уровня сервиса персонально для каждого клиента.
Деятельность маркетинга, которая направлена на продвижение в Интернет-сетях, определила
следующие направления:
- непосредственное продвижение персонального блога организации;
- использование аккаунтов в социальных сетях;
- использование фото и видео материалов.
В пределах программы Интернет-маркетинга казахстанских фирм и организаций данная категория
имеет свое происхождение сравнительно не так давно, она непрерывно имеет тесную связь с развитием
мобильного электронного рынка. По данным, приводимым информационным Интернет порталом ADME.ru,
впервые использование такого направления как «вирусный» маркетинг в России отмечена в 2005 году,
однако стоит отметить, что в виду определенного отсутствия технического обеспечения и электронных
ресурсов, аудитория, которая была необходима для развития данного направления, отсутствовала. [6]
В отличие от Казахстана, страны Европы и США используют способности «вирусного» маркетинга
на полную мощность. Они уже давно обеспечивают динамическое развитие данного направления на
YouTube, Rutube и др., Также, поддержание «вирусного» маркетинга происходит и в социальных сетях при
помощи воспроизведения видео и аудио роликов. [7]
Использование «вирусного» контента на Интернет рынке в нашей стране такой компанией как
ADME.ru, показало, что на сегодняшний момент уже сформирована определенная группа организаций,
которые является лидерами в данном сегменте: Аффект, MyDuck'sVidion, Grape, данным организациям
принадлежит больше 50% бюджета «вирусной» рекламы.
Такие организации специализируются именно на производстве «вирусных» маркетинговых
продуктов. Остальная часть рынка разделена между крупными рекламными агентствами, TV-студиями и
группами фрилансеров. [8] Отраслевая структура в этом случае не играет решающую роль на рынке.
Иметь точное определение, какие товары и услуги наиболее перспективны для «вирусного» маркетинга
почти невозможно.
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Рисунок 2 - Структура производства «вирусного» рекламного продукта компаниями [9]
Все компании-заказчики «вирусной» рекламы в нашей стране можно поделить на две категории:
1. Основные крупные бренды для поддержания своего высокого статуса в онлайн сфере;
2. Компании, разрабатывающие некий инновационный продукт, ключевая цель которых - выход на
электронный рынок.
В пределах исследовательской деятельности тенденций развития Интернет-маркетинга в нашей
стране также стоит выделить значительное увеличение масштабов контекстной рекламы.
По данным одной компании (SEO-news) в 2019 году среди наиболее популярных услуг на Интернет
рынке рекламы данный сервис занимает около 23% от общего объема рекламного продукта (рисунок 3).

Рисунок 3 - Наиболее востребованные услуги в области продвижения электронных ресурсов [9]
Стремительное расширение Интернет-маркетинга в нашей стране должно быть приоритетным для
компаний, которые планируют сделать свой бизнес успешным. Статистика европейских электронных
рынков дает возможность компаниям отслеживать тенденции мирового масштаба и применять Интернеттехнологии на своих платформах.
Делая вывод, можно определить следующие направления, которые имеют актуальность на
электронном рынке торговли в настоящее время:
- использование видео хостингов в целях пиара собственных продуктов и брендов;
- создание виртуальных платформ, которые будут содержать информацию о реальном рынке,
товаропроизводителях и дистрибьюторах;
- значительное перераспределение электродного рынка в мобильные структуры;
- увеличение объемов вирусного маркетинга из популярности социальных сетей и видео платформ.
Общая статистика указывает на тенденцию к совершению покупки повторным покупателем в
значительно большем объеме, чем первичную, что обусловлено проверкой качества полученного товара.
В случае положительного результата совершения сделки, риск неудовлетворения потребности клиента
значительно снижается, что позволяет совершать сделки в более крупных объемах, о чем
свидетельствуют статистические данные о покупках, совершаемых постоянными клиентами, которые
составляют не менее 50 % от общего объема.
Таким образом, в настоящее время на западных электронных рынках ведущим направлением в
области интернет-маркетинга является повышения лояльности клиента к бренду и продукции компании,
т.е. использование инструментов маркетинга, позволяющих привлечь посетителя интернет ресурса к
совершению покупки посредством повышения его собственного интереса в результате предоставления
качественного рекламного продукта.
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ПРОГРАМА ESOP ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ, МОТИВАЦІЇ ТА УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Постановка проблеми. Важливим аспектом кадрової політики є розробка та використання
сучасних ефективних інструментів залучення, а в подальшому й утримання персоналу. Оскільки компанії
намагаються найняти та зберігати найкращі таланти, ESOP став привабливим способом досягнення цих
цілей. Адже, залучення працівників до результатів роботи підприємств буде стимулювати людей
займатися бізнесом і ефективніше виконувати свою роботу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню застосування практики ESOP приділяють
багато уваги такі зарубіжні вчені як Джозеф Бласі, Дуглас Круз, Річард Фріман, Роберт Башеле, Адріана
Шарф, Лорен Роджерс, Кріс Макін та інші.
Метою дослідження є обгрунтування сутності ESOP як інструменту залучення, мотивації та
утримання персоналу.
Виклад основного матеріалу. ESOP (Employee Stock Ownership Plan) – це план виплат
працівникам, який розподіляє акції компанії серед працівників. Отримуючи акції компанії, працівники
набувають часткової власності на компанію, в якій вони працюють, включаючи право голосу. Завдяки такій
практиці працівники і власники бізнесу мають персональну зацікавленість в розвитку компанії через
зростання вартості її акцій. Зокрема, власники підприємства отримають новий інструмент залучення та
утримання кваліфікованих працівників, мають змогу залучати кошти при новій емісії акцій для інвестування
в бізнес та підвищують продуктивність праці, створюючи культуру власності серед працівників. Останні ж
отримують додаткове джерело доходів у вигляді дивідендів, долучаються до процесу прийняття рішень та
отримають відчуття «єднання» з власниками компанії щодо досягнення бізнес-цілей [1].
Практично невідома до 1974 року система ESOP зараз широко поширена, так у 2019 р. США існує 6
669 планів, що охоплюють близько 14 млн працівників.
Модель ESOP є актуальною не тільки для малих і середніх підприємств, але й активно
впроваджується такими корпораціями як: Siemens, Microsoft, Hewlett-Packard, Procter & Gamble, Cisco, Intel,
Lufthansa, Air France, UniCredit, Bayer, Daimler, та багатьма іншими. Компанії з ESOP та іншими
широкомасштабними планами власності на співробітників з року в рік складають щорічно понад половину
списку журналів Fortune "100 кращих компаній для роботи в Америці" [2].
Д. Блазі, Д. Круз та Р. Фріман разом із Національним центром дослідження думок Чиказького
університету у 2018 р. провели опитування 1500 працюючих американців. За результатами даного
дослідження, переважна більшість опитаних (72 %) віддають перевагу роботі в компанії, що належить
працівникам, а більше третини респондентів (38 %) частіше купують товари чи послуги у фірми, яка
розподіляє частку власника.
Також, у даному дослідженні було доведено, що участь ESOP позитивно впливає на продуктивність
та ефективність робочої сили. Рушійною силою цих удосконалень є позитивне ставлення учасників
ESOP. Якщо працівники ідентифікують себе як власників, як це відбувається у компанії ESOP, і вважають,
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що вони мають прямий вплив на майбутній успіх компанії, а отже, і на їх особисте багатство, вони
докладуть більше зусиль і будуть пишатися своєю роботою. Результатом такого узгодження стимулювання
працівників та підприємств призводить до підвищення продуктивності праці, вигідного працівникові та
компанії.
Переваги даної системи для персоналу, компанії та держави наведено в табл.1.
Таблиця 1
Переваги застосування програми ESOP з трьох позицій [3]

Позиція
компанії

Позиція
персоналу

Позиція
держави

Переваги
1) Підвищення матеріального забезпечення працівників через участь у розподілі прибутку
компанії;
2) забезпечення працівникам вищого рівня соціального захисту (зокрема, і пенсійного
забезпечення);
3) врахування інтересів працівників при прийнятті стратегічно важливих корпоративних
рішень;
4) підвищення рівня мотивації та продуктивності праці працівників;
5) зменшення кількості конфліктів між менеджментом підприємства і його рядовими
співробітниками в результаті поєднання їх інтересів;
6) зниження плинності кадрів і, як наслідок, грошових і часових
витрат на підготовку фахівців і їх адаптацію до специфіки діяльності підприємства;
7) збільшення привабливості компанії для висококваліфікованих кадрів.
1) Отримання права на володіння акціями компанії, а також на виплачувані по ним
дивіденди, не витрачаючи власні кошти;
2) отримання можливості брати участь в управлінні компанією;
3) отримання компенсаційних виплат в розмірі вартості цінних
паперів, що належать працівнику, при його виході на пенсію;
4) набуття можливості урізноманітнити і збільшити пенсійні
накопичення на частку співробітника у власності компанії.
1) Стабільність функціонування підприємств як джерел податкових надходжень до
бюджету;
2) збереження робочих місць на підприємствах, як наслідок, зменшення витрат держави на
боротьбу з безробіттям і її наслідками;
3) підвищення ефективності господарської діяльності підприємства,
4) зростання його прибутку і, як наслідок, збільшення наступних податкових відрахувань.

Участь працівників у власності усуває конфлікт інтересів між менеджерами, співробітниками і
власниками. Стимули для всіх суб'єктів зрівнюються, і всі працюють разом, щоб зробити компанію
настільки успішною, наскільки це можливо. У цьому процесі люди будують суспільство, яке задовольняє їх
потребу заробляти і вдосконалювати свої професійні навички.
Таким чином, колективна форма власності сприяє збільшенню зацікавленості працівників у
підвищенні ефективності діяльності та отриманні реальних результатів своєї праці. Співробітники знають,
що чим довше вони працюють в організації, тим більший дохід вони отримують за рахунок дивідендів по
акціях, і тим істотніше буде їх додатковий дохід при виході на пенсію. За рахунок цього працівники будуть
мотивовані до праці і не підуть з організації. Дані переваги так само дозволять залучати нових фахівців,
оскільки участь в акціонерній власності дозволяє володіти акціями, отримувати від них реальний дохід і
створювати додатковий пенсійний фонд, що є привабливим для працівників в сучасних нестабільних
економічних умовах.
Однак, разом із значними перевагами, програма ESOP має також недоліки. Якщо продуктивність
компанії починає знижуватися, працівники ризикують втратити значну частину свого багатства. Прикладом
цього є мережа продуктових магазинів Piggly Wiggly Carolina. Співробітники спостерігали, як вище
керівництво приймало рішення підвищити ціни, а потім продати магазини. Вартість акцій почала
знижуватися з кожним роком, втрачаючи 90 % своєї вартості, поки працівники не отримали повідомлення,
що компанія не має достатньо коштів для виплати розподілу [4].
Через відсутність реальних можливостей впровадження моделі ESOP українські компанії позбавлені
ефективного важелю впливу на продуктивність праці персоналу, через що підприємства не реалізовують
увесь свій потенціал. Певна частина представників українського бізнесу вважають такий підхід до
власності компанії ризикованим та невигідним для себе, а працівники зазвичай мають недостатньо
високий рівень фінансової освіченості та скептично налаштовані до тих нововведень, які стосуються їхніх
прибутків.
Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. Програма ESOP в даний час
широко поширена в США і Західній Європі. За останні 25 років число компаній в світі, які стали
використовувати цю програму зросла в багато разів. Зараз програма ESOP є найбільш відомою, широко
представленою і ефективною програмою стимулювання праці персоналу підприємств через участь у
власності. При правильному впровадженні програми ESOP в організації й при дотриманні його основних
правил, даний метод можна ефективно використовувати як інструмент залучення, мотивації та утримання
персоналу.
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ТРАКТУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ
Поведінкова економічна теорія, починаючи із середини ХХ ст., стала одним із ключових
дослідницьких підходів. Вона включає сукупність теорій, що описують процес прийняття економічних
рішень, зокрема, суб’єктами ринку праці (роботодавцями, працівниками, безробітними, непрацюючими,
самозайнятими, зайнятими у домашньому господарстві). У сучасних умовах в економічній теорії з’явились
нові аспекти у системності дослідження економічних процесів і явищ, принципів економічної поведінки. Такі
особливості зумовлені тим, що існуючі поведінкові моделі суб’єктів ринку праці орієнтуються не лише на
прагматичні розрахунки та норми раціональної поведінки, а й на психологічні, ментальні, групові
характеристики прийняття економічних рішень, які можуть суттєво впливати на результати їх досягнення.
Що стосується основ сучасної теорії поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, то їй передувало
декілька етапів формування, представлених ученими різних напрямів і шкіл економічної думки. Спочатку
це були поведінкові моделі індивідів у різних соціальних науках, потім вони виокремилися в економічних
дослідженнях неокласичного напряму та знайшли своє продовження в альтернативних моделях. Це
дозволило науковцям поступово розширити уявлення про економічну поведінку окремого індивіда до
пояснення поведінки суб’єктів ринкової економіки.
Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок про те, що в історії економічної думки
кожний наступний напрям дослідження поведінки економічних суб’єктів доповнював попередні здобутки
через розширення аналізу сукупності тих чинників, що впливають на економічну поведінку у процесі
розвитку ринкових економічних відносин та соціальних відносин і зв’язків, притаманних розвитку суб’єктів
ринку праці. Розглянемо більш детально існуючі теорії, концепції, моделі та парадокси.
Концепції невизначеності та ризику (Ф. Найт, Дж. Кейнс, Л. Мізес)відображають об’єктивну
відсутність повної та достовірної інформації про наслідки можливих дій. Дж. Кейнс трактував природу
невизначеності через майбутнє, що не підлягає пізнанню, так як частина інформації не створена, та
вважав, що невизначеність призводить до збільшення циклічних хвиль та є злом для економіки та повинна
бути усунена[1]. Натомість, Ф. Найт вважав, що невизначеність означає відсутність розподілення
ймовірностей та відповідних результатів. Як економічні наслідки невизначеності вбачав виникнення
інститутів, що зменшують ризики від невизначеності та можливість отримання прибутків. Ф. Найт доводив,
що невизначеність не треба усувати, бо вона є умовою отримання прибутків [2]. Л. Мізес стверджував, що
невизначеність існує як наслідок обмеженості людських можливостей тадає змогу людині мати вільний
вибір, що є передумовою новаторства та прогресу. Дослідник також вважав, що невизначеність не треба
усувати: вона є умовою існування свободи вибору людини[3].
Теорії пошуку інформації, які пояснюють, що пошук інформації потребує витрат і часу, а тому
граничні вигоди від отриманої інформації дорівнюють граничним витратам на пошук інформації.
Засновником вказаної теорії є Дж. Стіглер, що доводить неспроможність однієї з основоположних
характеристик конкурентного ринку – повної поінформованості його учасників про умови господарювання
на ринку, з якої випливає неспроможність іншої – єдиної ринкової ціни [4].Зважаючи на постійну динаміку
умов господарювання на ринку, а з ними і цін, навіть уже досвідчені суб’єкти вимушені вдаватися до
постійного пошуку – збору інформації про наявні на ринку ціни та їх порівняння, що вимагає певних витрат.
А тому постає питання доцільності відповідного пошуку та механізмів його спрощення. Також у багатьох
дослідженнях встановлено, що обмеження інформації або неправильне її трактування здатні привести до
таких когнітивних упереджень, як помилка інформації, упередженість підтвердження, евристика
доступності, ефект формулювання, ефект невизначеності, якоріння тощо.
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Теорія очікуваної корисності, яка пояснює, чому очікувана корисність за наявності кількох можливих
наслідків певної дії являє собою суму корисностей кожного варіанта наслідків з урахуванням імовірності
даного варіанта відповідно до моделі фон Неймана-Моргенштерна [5]. Теорія Неймана-Моргенштерна є
розвитком неокласичної теорії вибору рішень на випадок ризику. Рішення суб’єкта полягає у виборі
найкращої з доступних альтернатив, кожна з яких в умовах ризику може бути охарактеризована не єдиним
значенням, а ймовірнісним розподілом багатства, який суб’єкт отримує при виборі даного рішення. У теорії
визначено, що суб’єкт приймає рішення раціонально, а його вподобання відповідають стандартним
неокласичним аксіомам щодо поведінки індивідів. Це означає існування функції корисності, визначеної на
множині ймовірнісних розподілів, яка визначає вибір суб’єкта – найкраще для суб’єкта рішення дає
найбільше значення функції корисності.
Моделі аномалій теорії очікуваної корисності, які відображають залежність очікувань відконтексту,
ефекту володіння, зміни очікувань тощо, оскільки люди схильні перебільшувати очікувану корисність у
порівнянні з моделлю фон Неймана-Моргенштерна та недооцінювати ризики. Так, ефект володіння
базується на тому, що коли індивід чимось володіє, відмова від цього відчувається як втрата, а індивіди в
цілому уникають втрат[6]. Ефект володіння вважається несумісним зі стандартною економічною теорією,
згідно з якою готовність індивідів сплатити за товар має відповідати їх готовності прийняти компенсацію за
позбавлення від товару – ця гіпотеза лежить в основі теорії споживання та кривих байдужості. Ефект
контексту – це один з аспектів когнітивної психології, що описує вплив факторів навколишнього
середовища на сприйняття індивідом стимулу.
Теорія обмеженої раціональності, що запропонована американським вченим Г. Саймоном.
Науковець закцентував увагу на фундаментальних дослідженнях організаційної поведінки та процесів
прийняття рішень. Г. Саймон не підтримував ідеї багатьох економічних моделей про гіперраціональність та
стверджував, що в реальності не можливо приймати абсолютно раціональні рішення. У своїх роботах
вчений наголошував на тому, що агенти обмеженої раціональності відчувають певні труднощі при
формулюванні та розв’язанні складних проблем, що викликані володінням недосконалою, спотвореною
інформацією. Г. Саймон у своїй теорії стверджував, що, коли перед економічними агентами стоїть вибір,
вони, через складність ситуації та неможливість розрахувати корисність конкретної можливої
події,обирають той чи інший варіант, ґрунтуючись на творчому, неусвідомленому мисленні, а не на
правилах оптимізації та раціоналізації [7].
Теорія перспектив була запропонована та розвинена в 1979 р. Д. Канеманом і А. Тверські та
докладно викладена в статті «Теорія перспектив: аналіз прийняття рішень в умовах ризику». Дослідники
підтвердили гіпотезу, що більшість суб’єктів, коли приймають рішення спираються на інтуїтивні мотиви, а
не на раціональні, і що при рівному значенні втрата діє на суб’єкта сильніше, ніж виграш [8]. Теорія
перспектив моделює реальні життєві ситуації: вона описує поведінку індивідів, а саме те, яким чином вони
оцінюють виграші та втрати в умовах невизначеності, коли кожен крок пов’язаний з ризиком. В теорії
перспектив узагальнені результати багаторічних експериментів та емпіричних спостережень і зроблено
висновок: суб’єкти уникають ризику в ситуаціях з позитивними наслідками та вважають за краще
ризикувати в ситуаціях, коливі рогідність програшу більш висока [9].
Теорія підштовхування, що стала відомою завдяки книзі Р. Талера і К. Санстейна «Nudge: Improving
Decisions about Health, Wealth and Happiness». Науковці визначили «підштовхування» наступним чином:
«Підштовхування – це будь-який аспект процесу прийняття рішення, який спонукає індивідів змінювати
свою поведінку певним чином, не вносячи жодних обмежень в можливості вибору». Р. Талер у своїх
дослідженнях також вивчає вплив когнітивних обмежень, що відхиляють суб’єктів від раціональної
поведінки. Він виявив систематичні наслідки притаманних індивідам когнітивних упереджень, таких як
обмежена раціональність, соціальні переваги та недолік самоконтролю, їх вплив на прийняття
індивідуальних рішень, а також на функціонування ринків в цілому[10].
Парадокс Аллє. Поведінкова економіка виявила безліч аномалій і описала чимало парадоксів, до
яких схильні індивіди. Під час досліджень процесів прийняття рішень французьким економістом М. Аллє
був виявлений феномен, що відображає неможливість використання теорії максимізації очікуваної
корисності в умовах ризику та невизначеності. Парадокс демонструє, що економічний агент вважає
раціональним обрання поведінки досягнення абсолютної надійності, а не поведінки отримання
максимальної очікуваної корисності [11]. Тобто, парадокс Аллє ставить під питання раціональність індивіда
та можливість побудови раціональної економічної теорії.
Парадокс Еллсберга – це когнітивне упередження, яке описує таку ситуацію, коли складно прийняти
рішення через недосконалість, брак інформації або її неоднозначність. Парадокс Еллсберга інакше
іменується «ефектом неоднозначності» або «нетерпимістю невизначеності», що був виявлений
Д. Еллсбергом в 1961 р. [12]. Ефект передбачає, що індивіди частіше обирають рішення, для яких відома
ймовірність успішності результату, а не рішення, ймовірність успішності результату для яких ще невідома.
Одним з пояснень такого вибору може слугувати те, що індивіди використовують евристичне правило для
уникнення варіантів, в яких інформація відсутня.
Таким чином, у наведених теоріях розглядаються різні аспекти, які характеризують моделі поведінки
суб’єктів ринку праці, які реалізують свої потреби та інтереси у конкретних економічних умовах. Наведені
підходи до визначення поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в економічній теорії та в інших
соціальних і поведінкових науках дають можливість визначити головні характеристики функціонування
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вказаних суб’єктів. Об’єктивні та суб’єктивні умови функціонування суб’єктів ринку праці характеризуються
низькою ефективністю використання наявних ресурсів, недостатнім рівнем використання людського і
соціального капіталу, низьким рівнем культури господарювання, переважанням матеріальних цінностей
над духовними, культурними, соціальними. Сукупність наведених характеристик вимагає обґрунтування
необхідності змін у моделях поведінки суб’єктів ринку праці, переходу їх від поведінки, орієнтованої на
виживання, до ринково орієнтованої поведінки, яка побудована на принципах раціональності використання
ресурсів, максимізації корисності в умовах обмеженості доходів, раціоналізації споживання, розвитку
людського потенціалу.
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
В’ячеслав Анненков
(Київ, Україна)
«ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ» ВЛАДИ УКРАЇНИ
Ознайомившись із новою навчальною програмою для учнів 10-11 класів закладів загальної
середньої освіти, зокрема «Історія України», «Всесвітня Історія», інтегрований курс «Історія: Україна і
світ», введеного наказом Міністерства освіти і науки України від 23 жовтня 2017 року [1], почав
підозрювати, що моєю свідомістю умисно маніпулюють.
Так, Законом України від 09 квітня 2015 року «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
(Відомості Верховної ради України (ВВР), 2015, № 26, ст. 219) [2] та статтею 436-1 (Виготовлення,
поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України [3] за порушення передбачено сувору
кримінальну відповідальність.
Проте, з незрозумілих причин, Країна має «подвійні стандарти». Беручи до уваги те, що 09 травня –
це не свято, а пам’ятний день 08 травня – це день пам’яті та примирення (пам’яті жертв Другої світової
війни, та примирення між країнами учасниками Другої світової війни) [4] впевнений, що моєму прадідові,
Андрію Васильовичу, «пощастило» не дожити до 24 березня 2015 року.
Але ж особисто мені не зрозуміла реакція, скоріше, відсутність будь-якої реакції відповідних органів
Держави на:
- нацистський одяг чоловіків під час похорону влітку 2015 року бійця дивізії СС «Галичина» Євгена
Куцика (на офіційному сайті ВО «Свобода» з незрозумілих причин немає жодного фото з похорон, але
фото є у вільному доступі в мережі Інтернет) [5];
- опубліковані у загальному доступі у всесвітній мережі Інтернет фото мешканця міста Тернополя
Віталія Стефаніва з нацистською символікою та портретом Гітлера [6];
- дії чоловіка на ім’я Андрій (прізвисько «Циган»), який 06.06.2015 в середмісті Києва під час прямого
ефіру Громадського телебачення «кинув зігу» [7];
- встановлення у місті Рівне меморіальної дошки на честь пронацистської антисемітської газети
«Волинь», у якій у 238 випусках газети нараховано 318 антисемітських статей з відкритим закликом до
знищення євреїв (у місті Рівне за час фашистської окупації знищено 25 тисяч євреїв);
- прийняття Тернопільською обласною радою рішення про встановлення в обласному центрі
меморіальної дошки на честь українців, які служили в 14-тій гренадерській дивізії військ СС «Галичина»
(нім. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS «Galizien») – підрозділу у складі військ Ваффен – СС Німеччини
та багато інших фактів.
Проаналізувавши наявну інформацію, зрозумів, що «подвійні стандарти» почалися не сьогодні, не
учора, а ще у далекому 1991 році. Так, 01 листопада 1991 року, за місяць до референдуму про
підтвердження серпневого Акту про незалежність України, Верховна Рада України під головуванням
Леоніда Кравчука прийняла Декларацію прав національностей України. У ст. 3 зазначено про те, що
«Українська держава гарантує всім народам та національним групам право вільного користування рідними
мовами в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і розповсюдження
інформації. …в межах адміністративно-територіальних одиниць, де компактно проживає певна
національність, може функціонувати її мова нарівні з державною мовою. Українська держава забезпечує
право своїм громадянам вільного користування російською мовою…» [8].
Декларація підтверджувала у незалежній Україні представникам будь-якої з майже 100
національностей можливість спілкування та звернення до державних органів на рідній мові, а також
передбачала відповідальність за відмову посадової особи у розгляді такого звернення з мовної причини.
На теперішній час не можливо собі уявити, що політична партія «Народний Рух України за
перебудову» тим складом у Верховній Раді України (керівники: герої України Іван Драч (член КПРС з 1959
року, який «дихаю Леніним до останнього подиху»), Дмитро Павличко (член КПРС з 1954 року, член ЦК
ЛКСМУ з 1955 року), Володимир Яворівський, член КПРС з 1981 року – всі пам’ятають відомий лист, від 22
березня 1973 року, на ім’я Голови КДБ СРСР Андропова Ю.В. щодо «…так называемых литераторов…»)
могла проголосувати за таку Декларацію. Але, варто враховувати, що проект програми «Народного руху
України за перебудову» був надрукований 16 лютого 1989 року у газеті «Літературна Україна» –
офіційному органі Союзу письменників УРСР. «Рух» у цій програмі визнавав керівну роль КПРС та
декларував «сприяння Комуністичній партії», дотримування директивних вказівок ЦК КПУ та
перешкоджання діяльності Української Гельсінської спілки з прав людини.
Соціально-економічна ситуація в СРСР в кінці 1989 – на початку 1990 рр. сприяла тому, що кожний з
українських членів КПРС мав бажання стати, як кажуть в Україні: «першим хлопцем на селі» (у
переносному значенні), ураховуючи, що «село» – це друга в економічному плані республіка колишнього
СРСР. Припускаю, що причину всіх негараздів в економіці та суспільному житті Країни можна було
пояснити бездіяльністю керівництва Центрального Апарату Радянського Союзу без будь-яких
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управлінських рішень з їхнього боку. По всій Україні тривали мітинги, на яких мітингувальники тримали
плакати: «Москалі з’їли моє сало», що, відповідно, організовувалося та підтримувалося вчорашніми
«комісарами ідеологічного фронту».
Результат цих дій – 24 серпня 1991 року – Постанова Верховної Ради Української РСР «Про
проголошення незалежності України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 38, ст. 502) [9],
при цьому, цього ж дня, на Волині урочисто вшановували пам'ять жертв ненависних, на той час,
«галицьких бандерівців».
Під час свого президенства, Леонідом Кравчуком, всупереч прийнятої під його головуванням
Декларації прав національностей України, без її скасування, з 1991 до 1994 року, скорочено кількість
російськомовних шкіл з 51% до 41%, що відповідало національній свідомості громадян на території
Західної України та місті Києві.
Відбулося порушення норм Конституції України щодо відокремлення церкви та релігійних організацій
від держави – створення у 1992 році УПЦ Київського патріархату під гаслом: «Незалежній Державі –
Незалежна Церква» – православне населення України «розділилося» на 2 табори – за УПЦ КП та УПЦ
Московського патріархату.
Не надано оцінку, не ужито будь яких адміністративних та управлінських заходів стосовно винних у
проведенні 1 грудня 1991 року, одночасно з Всеукраїнським референдумом та виборами Президента
України, місцевого референдуму на Закарпатті з питанням: «Чи бажаєте Ви, щоб Закарпаття отримало
статус самоврядної території, як суб’єкта у складі незалежної України і не входило у будь-які інші
адміністративно-територіальні утворення?».
Страйки шахтарів Східної та Західної України, їх похід «на Київ» також не сприяли підвищенню
авторитету Л. Кравчука на посаді Президента.
«Подвійна» політика, яку проводив Леонід Кравчук на посаді Президента України, призвела до
дострокових виборів у два тури: 26 червня та 10 липня 1994 року, у результаті яких, Президентом України
обрано Л. Кучму.
На жаль, вищевказана інформація та перераховані події у відповідних шкільних підручниках
випускних класів загальноосвітніх шкіл щодо правдивого їх висвітлення, відсутні, а учням викладається
однобічна інформація з відповідними поясненнями, яка не направлена на те, щоб учні Незалежної
Держави самостійно надали оцінку подіям тих років, з урахуванням сьогодення.
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Наталья Вароди
(Берегово, Украина)
ИСТОРИЯ ЗАКАРПАТЬЯ (1918-1946)
Закарпатье располагается в западной части Украины. Регион граничит с Венгрией, Словакией,
Румынией и на небольшом отрезке с Польшей. Территория региона составляет 12 800 км². Согласно
данным переписи населения 2001 года, население Закарпатья составляет 1 254 160 человек. [17]
Закарпатье на протяжении почти тысячи лет было частью Венгрии, позднее согласно Трианонского
договора вошло в состав Чехословакии, а с 1945 по 1991 год входило в состав Советского Союза, а в
наше время является частью независимой Украины.
Закарпатье состоит из 13 районов, в регионе насчитывается 11 городов (из них 5 областного
значения, другие входят в состав районов) и 19 поселков городского типа. Большинство из 579
населенных пунктов входит в 307 сельских советов, а несколько – в городские или поселковые советы.
Самостоятельная политическая история Закарпатья началась в конце 1918 года, а на практике
реализовалась весной 1919.
Историю Закарпатья между двумя мировыми войнами можно разделить на четыре этапа:
1. 21 марта – 5 мая 1919 г., период Советской Республики;
2. 6 мая 1919 – 2 ноября 1938, в составе Чехословакии до Первого венского арбитража;
3. 2 ноября 1938 – 15 марта 1939, южные территории Закарпатья, где проживало венгерское
население, вследствие Венского арбитража – с городами Ужгород, Мукачево, Берегово – были
возвращены Венгрии. Оставшаяся часть – где преимущественно проживали русины (то есть
карпатоукраинцы) – и далее оставалась в составе Чехословакии в качестве административной единицы
под названием Подкарпатская Русь, а с декабря 1938 года– под названием Карпатская Украина,
провозгласившая независимость с центром в г. Хуст.
4. 15 марта 1939 г. венгерская армия начала наступление, чтобы взять под контроль всю
территорию Закарпатья. До конца октября 1944 г. регион был частью Венгрии.
2 октября 1944 г. Красная Армия достигла первого населенного пункта Закарпатья – села Вербяж в
Воловецком районе. 27 октября советские части вошли в Ужгород.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1946 года образована Закарпатская
область Украинской ССР с центром в городе Ужгороде.
Слияние Закарпатья с Советской империей происходило в два этапа: между октябрем 1944 – 22
январем 1946 г. регион пребывал в переходном статусе под названием Закарпатская Украина; с 22 января
1946 г. согласно советско-чехословацкому договору, заключенном 29 июня 1945 года, регион был
официально включен в состав Украинской ССР как Закарпатская область.
Важным этапом воссоединения Закарпатской Украины с Советским Союзом стало создание 31
октября 1944 года мукачевской организации Закарпатской украинской коммунистической партии,
а потом созыв коммунистами на 14 ноября 1944 года в Мукачеве первой закарпатской партийной
конференции. [4, c. 1-8]
На учредительной конференции была создана Коммунистическая партия Закарпатской Украины,
провозглашена независимость Закарпатской Украины, принято решение о воссоединении Закарпатской
Украины с Советской Украиной, а также о созыве съезда народных комитетов.
Через неделю, также в Мукачеве, прошел первый съезд народных комитетов Закарпатской
Украины. [1, c. 1-4] До сих пор неизвестно, кто и каким способом избирал делегатов съезда, ведь никаких
выборов не было.
С населенных пунктов, где проживало венгерское или немецкое население, делегатов быть не
могло просто потому, что большинство их мужского населения находилось в плену или лагерях.
Из воспоминаний солдата НКВД, многие из присутствующих даже не знали, на какое собрание они
пришли, а после начала съезда их даже не выпускали из зала, пока они не проголосовали за
воссоединение с Советским Союзом. Таким образом, голосовать за воссоединение пришлось под
контролем солдат НКВД. Так родился манифест первого съезда народных комитетов Закарпатской
Украины.
Съезд принял решение о выходе из состава Чехословацкой Республики и обратился к Верховному
Совету Украинской ССР с просьбой включить Закарпатскую Украину в состав Украинской ССР. Также в
манифесте значилось: «Избрать Народный Совет Закарпатской Украины как единственную центральную
власть, действующую по воле народа на территории Закарпатской Украины». [1, c. 1-4]
В этот переходной период де-юре власть в регионе принадлежала Народному совету, а на местах –
народными комитетами, официальным языком был украинский. Но на тот момент фактически всем
руководили с Москвы.
Первым председателем Народного Совета стал Иван Туряница.
Согласно советским данным, по состоянию на 1 января 1945 г более 250 тысяч закарпатских
жителей подписали манифест о воссоединении. Эти данные советская пропаганда представила Западу
как настоящий референдум.
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На момент рождения манифеста значительная часть закарпатских мужчин венгерской и немецкой
национальности были депортированы на принудительные работы (известные как «маленький работа»), а
во многих венгерских населенных пунктах активисты, собирающие подписи, говорили, что людям
необходимо подписаться под обращением с просьбой о возвращении депортированных. [17, c. 1-32;
10, c. 1-10]
Сразу после съезда начался процесс советизации Закарпатья: население призывали принять
участие в выборах местных народных комитетов, в создании народной милиции, а также в передаче
имущества государственным руководителям созданных народных комитетов. Начался процесс
формирования на Закарпатье советской системы. [2, c. 1-3]
Положение чехословацкого правительственного уполномоченного становилось все более
проблематичным. Ситуацию усложняло то, что Ф. Немец не имел надежных каналов связи с
эмиграционным правительством в Лондоне.
5 декабря 1944 г. Народный Совет Закарпатской Украины издал декрет о выходе Закарпатской
Украины с Чехословацкой Республики и прекращении связей с чехословацким правительством. Также
было озвучено требование правительственному уполномоченному Ф. Немецу немедленно покинуть
регион. [7, c. 1-2]
5 декабря 1944 г. Народный Совет Закарпатской Украины принял декрет о переходе прав
собственности на все недвижимое и движимое государственное имущество Венгрии и Чехословакии на
территории региона – учреждений, шахт, заводов, фабрик, сельскохозяйственных земель, лесов,
предприятий, железной дороги – к Закарпатской Украине. [8, c. 1.; 9, c. 1-15]
9 декабря было запрещено проводить мобилизацию в чехословацкую армию, вместо этого было
ускорен набор в Красную Армию. [3, c. 1-10]
С января 1945 г. советская власть ввела снижение налогов для добровольцев в советскую армию.
В еще одном декрете, изданном 5 декабря 1944 г., речь шла о введении цензуры, за нарушение
требований которой предвиделся денежный штраф или 6 месяцев лишения свободы. [12, c. 1]
В январе 1945 г. Народный Совет принял декреты о гимне и государственном флаге Закарпатской
Украины. Гимном региона стал гимн Советского Союза, а флагом – красное знамя с серпом и молотом и
надписью: «Да здравствует воссоединение Закарпатской Украины и Советской Украины» [5, c. 1-4]
Члены Народного Совета, народных комитетов и госслужащие обязывались принести присягу. Её
текст: «Я, гражданин Закарпатской Украины, торжественно клянусь на верность своей Родине,
Народному Совету Закарпатской Украины и манифесту І съезда Народного Совета о воссоединении
Закарпатской Украины с Советской Украиной и выходе из состава Чехословакии…». [7, c. 1-17]
20 января 1945 г. Венгрия подписала в Москве соглашение о прекращении огня. Она обязывалась
вывести свои войска за границы, пролегающие до 31 декабря 1937 г. Таким образом, Венгрия де-юре
отказалась от претензий на Закарпатье. В письме к президенту Чехословакии Бенешу Сталин отметил,
что не будет возражать против желания закарпатского народа.
7 сентября 1945 г. был принят декрет об открытии пограничных застав между Закарпатской
Украиной и Венгрией, между Закарпатской Украиной и Румынией, [14, c. 1-2] а также между Закарпатской
Украиной и Чехословакией.[16, c. 1-7]15 сентября 1945 г. был принят декрет об опредилении пограничной
линии между Закарпатской Украиной и Венгрией по руслу реки Тиса. [15, c. 1]
Представители советской власти начали подготовку местных служащих, которые принимали
участие в формировании новой административной системы. Весной 1945 начались трехмесячные курсы
подготовки кадров для Закарпатской Украины.
29 июня 1945 г. в Москве советское и чехословацкое правительство подписали договор о включении
Закарпатья в состав Советской Украины.
Согласно договору жители украинской, русской, чешской и словацкой национальности до 1 января
1946 г. могли решить, где желают жить и на протяжении года должны были переселиться.
1 июля 1945 г. председатель Народного Совета Закарпатской Украины И.Туряница пишет письмо
Сталину, в котором приветствует факт воссоединения.
22 ноября 1945 г. советско-чехословацкий договор о Закарпатской Украине был ратифицирован
временным Национальным собранием ЧСР, а 27 ноября – Президиумом Верховного Совета СССР.
Следующие шаги были нацелены на унификацию области с советской административной и правовой
системой. [6, c. 1-2]
После ратификации договора советские власти продолжили тотальную большевизацию региона,
ввели однопартийную систему – функционировать могла лишь партия большевиков и комсомол
(Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи). Также были созданы разные
социалистические общественные организации, профсоюзные организации.
10 февраля 1946 г. в Закарпатье прошли первые «свободные» выборы депутатов в Верховный
Совет СССР. [13, c. 1-2] На этапе подготовки очень большое внимание было уделено массовой
агитационной работе, подготовке избирателей к выборам, обеспечению округов необходимым
количеством пропагандистских материалов.
Эти выборы были на самом деле бутафорскими, процедура была формальной, а настоящие
решения принимались «компетентными» партийными органами.
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В последующем регулярно проходили выборы в Верховный Совет СССР, в Верховный Совет
Украинской ССР, а также в местные советы, но все они происходили под жестким контролем
Коммунистической партии, явка составляла почти 100%, а альтернативы кандидатам-коммунистам не
было.
Параллельно с развитием системы институций, отвечающих за «чистки» и чистоту партийных рядов,
проходил процесс национализации, что стало одной из главных особенностей советского
переформатирования.
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Культурна спадщина є важливим ресурсом для багатьох сфер життя місцевих громад та для
місцевого та регіонального розвитку загалом. З економічної точки зору туризм розглядається як важливий
чинник розвитку регіонів, які мають значний природний та історико-культурний потенціал. Туристична
галузь збільшує обсяги продаж та кількість послуг у пов’язаних з туризмом галузях (наприклад, оптова і
роздрібна торгівля, будівництво, транспорт, громадське харчування і т.п.), економіка регіону тим самим
отримує додаткові доходи. Цей вплив туризму на місцеву економіку називають мультиплікаційним
ефектом. Туризм також розглядається як ефективний механізм збереження та розвитку культурної
спадщини людства, Туристична діяльність потребує збережених, атрактивних об’єктів, тому сприяє
збереженню, поширенню культурних цінностей. Реалізація програм щодо використанню культурної
спадщини регіону у туризмі може вирішити проблему сезонного коливання попиту - шляхом пропозиції
різноманітних форм міжсезонного туризму, які передбачають використання елементів культури. Туризм
можна розглядати як ефективний фактор, що сприяє ознайомленню з культурною спадщиною. Так,
найбільшу перевагу для туристських поїздок отримали об'єкти і явища, що входять до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Тому актуальними є дослідження, спрямовані на розроблення методологічних основ
збалансованої взаємодії процесів менеджменту культурної спадщини та розвитку туристичної діяльності
на основі її використання.
В туризмі існує достатньо прагматичний підхід до регіональних культурних цінностей, вони
вписуються в контекст, так званого, культурного надбання чи культурної спадщини [1]. Більшість вчених в
цій галузі вважає, що багатство культурної спадщини може і має використовуватися шляхом створення
доданої вартості культурними цінностями. Туризм може стати в цьому ефективним засобом, враховувати
різницю між туристичною діяльністю, яка є економічною чи комерційною та культурною, до якої належить
пам’яткоохоронна, музейна діяльність тощо [2, 3, 4]. Відповідно до ст.4 Глобального кодексу туризму:
«Діяльність туризму має бути спланована таким чином, щоб сприяти збереженню і розвитку традиційних
культурних продуктів, ремесел і фольклору, а не вести до їх виродження та стандартизації» [5].
Пам’ятка, яка не використовується, поступово руйнується та втрачає своє значення. Залучення ж
пам’яток в туристичну діяльність включає пам’ятку в сферу людської культури як повноцінний туристичний
ресурс, який необхідно не тільки зберегти для майбутніх поколінь, а і використати в туристичних
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програмах. Прихований в історико-культурній спадщині економічний потенціал може й навіть повинен бути
використаний у сучасній економічній системі, так як залучення пам’яток історії та культури до туристичної
галузі дозволяє отримати певні кошти для їх утримання, реставрації або ремонту. Менеджмент багатьох
об’єктів культурної спадщини та музеїв наразі практично не передбачає діяльність, яка не входить в
комплекс охоронних заходів, Управлінці в цій сфері не зацікавлені у ширшій взаємодії з громадою та
туристичним сектором. Іноді конфронтація виникає через різні засади і вартості, на яких будуються ці види
діяльності, місії та корпоративну ідентичність пам’яткоохоронних інституцій та комерційний характер
туристичних інституцій.
Специфіка формування продуктів культурної спадщини полягає також у тому, що пріоритетними у
цьому процесі стають потреби споживача (власника або користувача). Це відрізняє культурну спадщину
від інших продуктів на ринку, де відправною точкою є аналіз потреб споживачів.
Поєднання споживчих властивостей та необхідності збереження об’єктів культурної спадщини
можуть суперечити один одному. Функціонування культурного надбання як музейного експонату – це
найпростіший та найбільш ефективний з точки зору його збереження спосіб. Проте, так можна зберегти не
всі ресурси. Особливо, це стосується, елементів нематеріальної спадщини, які потребують розвитку та
розширення активної практики застосування чи передавання досвіду і навиків. Більше того, багато
дослідників історико-культурної спадщини стверджують, що найбільший успіх в охороні – це фактичне
використання цього об’єкта спадщини, близьке до його первісного призначення [6].
Комерційний підхід до використання культурної спадщини, який характерний для вільного ринку,
може викликати суперечності з необхідністю їх збереження для наступних поколінь, що є основним
завданням суспільства щодо менеджменту культурної спадщини. Існує небезпідставна точка зору, що
туризм може «розмивати» та руйнувати культурне надбання, дбаючи, в першу чергу, за економічні вигоди
з його використання. Попри те, що культурна спадщина є економічним потенціалом, повинні існувати чіткі
ліміти і бар’єри ринкового освоєння її ресурсів. Тому функції туризму полягають у необхідності управління
культурною спадщиною так, щоб її ресурси не були виснажені або перекручені надмірним сучасним
споживанням. Таку загрозу несе в собі масовий туризм, який часто призводить до деградації культурного
простору, змін, часто незворотних, його характеру. Нерегульовані туристичні потоки, які можуть
перебувати у зонах розташування об’єктів культурної спадщини, неетичне ставлення до традицій,
надмірна комерціалізація, нівелювання інтересів місцевої громади – носія автентичної культури, може
негативно впливати на її збереження. Неприпустимо, щоб підвищення атрактивності об’єкта культурної
спадщини як туристичного супроводжувалося його руйнуванням чи нівелюванням його культурноісторичної цінності. Наслідки туристичної діяльності можуть бути небезпечні як для матеріальних
(наприклад, історичні об’єкти або території), так і нематеріальних (наприклад, народні традиції) ресурсів.
Під впливом розвитку туризму можуть також відбуватися несприятливі зміни в місцевих спільнотах,
пов’язані з «імпортом» способу життя і втратою традиційних цінностей, навиків та звичаїв [7].
На відміну від пам’яток, занесених до спадщини ЮНЕСКО, стан регіональних та місцевих пам’яток
залишається поза увагою фахівців. Наприклад, користувачами багатьох пам’яток сакрального мистецтва є
церковні громади, які не володіють достатніми знаннями щодо культурної цінності цих пам’яток. Новітні
ремонти без супроводу фахівців перетворюють ці об’єкти в менш цінні з точки зору історії та культури.
Часто рухомі пам’ятки церковних громад стають предметом торгівлі для отримання коштів на ремонт чи
побудову новішої церкви. Для захисту сакральних об’єктів як об’єктів культурної спадщини у Ватикані
створений окремий офіс, відповідальний за їх збереження. Ця установа вирішує спірні питання, пов’язані з
використанням особливо цінних церковних об’єктів, що належать до їх управління.
Аналіз інституційної приналежності культурної спадщини показав, що її об’єкти можуть бути у
різному підпорядкуванні та належати до різних відомств. Це ускладнює процеси їх менеджменту, в тому
числі і формування туристичного продукту та вимагає узгоджених механізмів координації. З іншого боку,
туристична діяльність не може розглядатися як єдиний механізм збереження історико-культурної
спадщини. Завдяки поєднанню спільних зусиль державних і громадських пам’яткоохоронних організацій,
суб’єктів туристичної діяльності може бути досягнута спільна мета по збереженню пам’яток. Вважаємо, що
розроблення планів менеджменту об’єктів культурної спадщини повинна відбуватися шляхом колаборації
зусиль основних стейкхолдерів процесу: інституційного користувача об’єкта, фактичного користувача
об’єкта, місцевих адміністрацій, наукових та навчальних установ, міністерства культури (їх представниками
на місцях), громадських організацій (рис.1).
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Рис. 1 – Основні стейкхолдери менеджменту культурної спадщини на місцевому рівні.
Внаслідок такої взаємодії навколо місця або пам’ятки як центру туристичної активності утворюється
особливе соціокультурне середовище, вплив якого значною мірою визначатиме споживацьку поведінку
туристів та стан збереженості елементів культурної спадщини.
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Наталія Шевченко
(Ніжин, Україна)
КОРОТКА ІСТОРІЯ ХОЛОДНОГО ЯРУ
В Україні протягом тривалого часу історична пам’ять була заручницею нав’язаних соціуму
ідеологічних перекручень, коли факти, невідомі широкому загалові, навмисне замовчувалися або
спотворювалися. До таких сторінок української історії належить тема повстанського руху проти окупаційної
більшовицької влади 1917–1921 рр., зокрема Холодноярського.
Поштовхом до активного наукового дослідження повстанської боротьби Холодного Яру були
публікації праць безпосередніх учасників та сучасників селянської визвольної боротьби: Ю. ГорлісГорського, М. Дорошенка, І. Лютого-Лютенка, М. Омельяновича-Павленка, О. Удовиченка, Ю. Тютюнника,
О. Вишнівського, О. Доценка, П. Дяченка, Н. Авраменка, В. Сімянцева. Інтерес до холодноярської
повстанської боротьби зріс після відновлення незалежності України. Так, висвітленню історії Холодного
Яру присвятили свої наукові розвідки Р. Коваль, М. Бухальська, В. Дмитрук, В. Мараєв, В. Савченко,
П. Стегній, Ю. Митрофаненко, Д. Красносілецький та інші.
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Урочище Холодний Яр – місце унікальне. Саме тут зароджувалися повстанські рухи козацької доби,
тут відбувалися Коліївщина, діяла Холодноярська організація, партизанський рух у період Другої світової
війни.
Події Української революції не могли оминути цього краю з давніми козацькими традиціями. У жовтні
1917 р. в Чигирині відбувся З'їзд Вільного козацтва, який дав потужний імпульс до створення
парамілітарних загонів в Україні. Особливо багато їх виникло на території сучасної Черкащини. Але через
невдалу співпрацю з Генеральним Секретаріатом, вільне козацтво не повною мірою використало свій
потенціал під час першої війни Раднаркому проти Центральної Ради в 1917–1918 рр. Поява загонів
вільного козацтва на Черкащині і стала першою передумовою виникнення відділу самооборони в селі
Мельники під керівництвом вчителя Олекси Чучупаки. Він створив збройний загін з 22 осіб для захисту
славного з часів Коліївщини Мотронинського монастиря від інших мельничан, який згодом перетворився у
військову організацію [5]. Спільними зусиллями Мотронинський монастир вдалося захистити і відтоді й аж
до 1921 р. він перебував під надійним захистом українських повстанців.
Більш активними холодноярці були в 1918–1922 рр. під час антитигетьманського повстання та
боротьби з більшовиками й білогвардійцями.
На початку 1919 р. на цих теренах вже склалася повноцінна організація, яку чимало дослідників
називають Холодноярською республікою. Термін «республіка» стосовно Холодноярської організації
вперше застосував старшина 2-го Запорозького (збірного) полку 1-ї Запорозької дивізії Армії УНР, а згодом
осавул 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру Юрій Горліс-Горський (Городянин-Лісовський). Цим він
хотів підкреслити чіткий організаційний лад та реальне народовладдя, яке панувало в селах Холодного
Яру [5].
Щодо використання дефініції «Холодноярська республіка», то вона вживається багатьма
долідниками: М. Бухальською, В. Дмитруком, В. Мараєвим, Ю. Митрофаненком та іншими. Проте, жоден з
них не вказує, що це була самоназва холодноярців. Оскільки повстанці Холодного Яру вважали свою
територію складовою частиною УНР, їхня боротьба велася не за локальну підконтрольну їм територію, а
за Україну вцілому. Тому, на нашу думку, варто вживати термін «організація», а не «республіка».
Як згадував Ю. Горліс-Горський: «Повстанча боротьба в околицях Холодного Яру відрізнялася від
тієї боротьби в інших місцевостях організаційним ладом та свідомістю цілі – визволення України – в
широких масах. … Здавалося, вернулися давні козацькі часи, коли кожний хлібороб був озброєний і
завжди був готовий до бою... Села були поділені на сотні, які об’єднувалися в полк. Центром тієї бойової
організації селянства був…Холодний Яр…» [3, с. 4].
Територія впливу Холодноярської організації охоплювала понад 25 навколишніх сіл Черкаської,
Кіровоградської, Полтавської, Вінницької областей. Організація мала близько 15-тисячну селянську
повстанську армію.
У холодноярців було два стяги – національний жовто-блакитний та чорний, на якому з одного боку
було написано: «І повіє новий вогонь з Холодного Яру», з другого – «Воля України – або смерть!».
Холодноярці віталися «Слава Україні – Україні Слава!» [7].
Холодноярська організація мала свої органи влади, військо, істотну підтримку місцевих мешканців,
контактувала з різноманітними повстанськими загонами української орієнтації, які діяли в цьому районі.
Авторитет Холодного Яру визнавали чимало отаманів Київщини та Херсонщини.
Рушійною силою повстанського руху було місцеве селянство. Духовний центр тих країв –
Мотронинський монастир – став центром Холодноярської організації. Там розміщувався штаб, шпиталь,
проводилися наради, дзвін монастиря був сигналом до мобілізації. Монастир був добре укріплений.
Аналізуючи сплетіння природних, історичних та релігійних чинників «чекіст» Борис Козельський визнавав:
«Через свою географічну місцевість та своєрідну романтику, зіткану з пережитків середньовіччя, Холодний
Яр становив для радянської влади неприступну фортецю» [6].
Вища влада належала отаману. Першим вважають Василя Чучупака. При військовій організації
існував штаб, який з осені 1919 р. очолював його брат Петро Чучупак, який повернувся з Києва.
Отаман скликав раду, на якій обговорювалася тактика дій повстанців у залежності від стратегічної
ситуації навколо Холодного Яру. Рішення ради також стосувалися участі повстанців у спільних військових
акціях, які вимагали координації зусиль. На території організації діяв суд, який розглядав питання
військової зради та виносив вироки у цих справах. Участь місцевих селян не обмежувалася збройною
боротьбою в лавах полку гайдамаків Холодного Яру, який у 1920 р. було переформовано у бригаду.
Селяни виконували роль розвідників, постачали повстанців хлібом.
У червні 1919 р. холодноярці навіть розробили власний проєкт Конституції УНР під назвою «Начерк
Проекту Державного законоладу для Української Трудової республіки». Його автором був лікар О. Копцюх.
Документ підтвердив прихильність холодноярців до республіканських демократичних принципів організації
влади не лише місцевої, а й центральної. Настрої у Холодному Яру були переважно націоналістичними.
У квітні 1919 р. В. Чучупак підняв масштабне повстання проти більшовиків. Воно було викликане не
лише неприйняттям політики «воєнного комунізму», а й боротьбою за гасла УНР, яку більшовики
намагалися знищити [5].
Зі встановленням Денікінського режиму в Україні 1919-1920 рр. холодноярські повстанці розпочали
боротьбу проти білогвардійців. У середині листопада 1919 р. утворився окружний повстанський комітет
(голова – Панченко, члени – П. Чучупак, С. Лопата, Шевченко), який керував загонами В. Чучупака і
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С. Коцура. Комітет створив військову раду, до якої увійшли В. Чучупак, С. Коцур і Шевченко. Повстанці
визнавали уряд УНР. Наприкінці листопада 1919 р. у Холодному Яру зосереджувалися не менше 5-6 тис.
повстанців, до яких приєдналися залишки армії УНР, розбитої білогвардійцями на Поділлі. Військовий
штаб В. Чучупака розміщувався в Мотронинському жіночому монастирі.
30 листопада 1919 р. повстанський комітет оголосив про взяття влади в Чигиринському повіті. Було
скасовано накази й розпорядження білогвардійських властей та відновлено дію законів і наказів Директорії
УНР, проводилася мобілізація населення. У середині грудня 1919 р. на нетривалий час повстанці
захопили Чигирин.
У грудні 1919 р. до холодноярців приєднався загін отамана А. Гулого-Гуленка з Північної
Херсонщини. У середовищі повстанців загострилися суперечності (В. Чучупак – С.Коцур) на ґрунті
ставлення до більшовиків. Повернення радянської влади (кінець грудня 1919 р. – початок січня 1920 р.)
частина холодноярців зустріли прихильно. 31 грудня 1919 р. об’єднані сили повстанців і червоноармійців
вибили денікінців із Черкас. Однак невдовзі повстанський антибільшовицький рух на території
Чигиринського і Черкаського повітів розгорнувся з новою силою [4, с. 410].
Більшовики зосередили проти холодноярівців значні сили.
У березні 1920 р. більшовики розстріляли С. Коцура. Колишні коцурівські села приєдналися до
холодноярців. Більшовицьке керівництво визнало українських повстанців серйозним та небезпечним
ворогом. Й. Сталін видав наказ про боротьбу з повстанством на Україні, ще раніше Л. Троцький розробив
ретельно інструкцію для боротьби з українським селянством [5].
Того ж року отамани Холодного Яру мали з’їхатися на нараду до садиби лісника на хуторі Кресельці
(зараз у складі села Мельники) з метою визначення дати повстання проти радянської влади, яка
намагалася закріпитися на окупованих землях. Схоже на те, що «чекісти» знали про цей з’їзд, адже при
наближені до хутора на загін Василя Чучупака з лісу несподівано напали. Потрапивши в оточення, отаман
застрелився, щоб не здаватися в полон.
З різних джерел відомо, що вдалій операції з ліквідації штабу Холодного Яру посприяли селяни села
Мельники, які мали земельні конфлікти з отаманами Чучупаками. Зрадники повідомили більшовиків, що в
Креселецькому лісництві в хаті лісника перебувають чучупаківці. Червоні скористалися цією інформацію та
успішно уникли засідки з боку холодноярців, які намагалися не випустити їх із Мельників. Ці втрати значно
послабили повстанців, яким протягом тривалої боротьби завжди бракувало людей із військовим досвідом
та організаційними здібностями [6].
У подальшому очолювали Холодноярську організацію отамани І. Деркач, К. Пестушко (К. Блакитний),
І. Лютий-Лютенко (Гонта), І. Петренко, Г. Нестеренко-Орел, Л. Завгородній. Частина повстанців (зокрема
І. Деркач, І. Петренко, О. Чучупак, С. Чучупак), відповідно до оголошеної радянською владою амністії,
склали зброю 4 серпня 1921 р., однак, вірогідно, були страчені. Решта продовжували організовану
боротьбу до кінця вересня 1922 р., коли ВУНК інспірувала фіктивний з’їзд отаманів у Звенигородці та
заарештувала більшість провідників Холодного Яру та Чорного лісу – Л. Завгороднього, М. ГоликаЗалізняка, О. Добровольського, В. Ткаченка, К. Здобудь-Волю, Г. Яковенка та інших.
2 лютого 1923 р. надзвичайна сесія Київського губернського революційного трибуналу засудила
більшість отаманів до розстрілу, а 9 лютого 1923 р., при спробі вирватися з Лук’янівської тюрми в Києві,
майже всі повстанці (38 осіб) загинули [4].
З 1922 р. масштабна організована боротьба в Холодному Яру припинилася, проте окремі нечисленні
загони, приміром загін І. Черноусова (Чорного Ворона), діяли в районі Холодного Яру принаймні до
середини 1920-х рр.
Отже, пропри те, що Україна була виснажена Першою світовою війною, регулярними наступами
більшовиків та білогвардійців, українцям все-таки вдалося сформувати добровольчі армії з повстанців і
вільного козацтва. На жаль, холодноярський рух не зміг поширитися на всю територію України.
Холодноярцям забракло сил протидіяти набагато чисельнішій та краще забезпеченішій більшовицькій
армії. Проте, можна з впевненістю сказати, що Холодноярська організація в історії України – явище
важливе, значуще і є прикладом героїчної боротьби українського народу за самостійність та незалежність.
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СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Роман Дармограй, Володимир Антонюк, Ольга Врубель
(Львів, Україна)
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ХІТИНЗВ’ЯЗУЮЧИХ БІЛКІВ КОРИ БРУСЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
(EUONYMUS EUROPAEUS L.)
Пептиди рослин, як біологічно активні речовини, можуть бути біорегуляторами, відігравати ключову
роль у захисті від фітопатогенів, бути високотоксичними до комах та молюсків та відігравати важливу роль
у системі стійкості до впливу біотичних та абіотичних факторів. До таких пептидів відносяться
антибактеріальні та інсектицидні пептиди. На основі послідовності амінокислот і просторової структури їх
ділять на кілька груп: дефензини, тіоніни, гевеїно- і нотіноподібні пептиди, а також циклотиди. Володіючи
широким спектром антимікробної активності, антимікробні пептиди представляють інтерес для розробки
лікарських препаратів нового покоління, а також для підвищення стійкості сільськогосподарських рослин
методами генної інженерії. [1]
Бруслина європейська (Eounymus europaeus L.), кущ, який поширений майже на всій териториторії
Європи, в тому числі і України, відповідно до даних народної медицини має антибактеріальну,
протипаразитну та інсектицидну дію [2]. Окрім того, у насінні та у корі (згідно із нашими попередніми
дослідженнями) є лектин, який знайшов застосування в гістохімічних та цитохімічних дослідженнях [3].
Зокрема, він є надійним маркером ентотеліальних клітин не лише людини, але і ссавців. Імобілізований
лектин може бути використаний для сепарації ендотеліальних клітин з різноманітних тканинних джерел.
Класичні лектини є білками, що здатні специфічно зв’язувати вуглеводи і мають щонайменше 2 центри їх
зв’язування. Тоді вони можуть аглютинувати еритроцити. В літературі описані лектини, які взаємодіють з
хітином і здатні аглютинувати еритроцити [4].
З кори бруслини європейської очистили хітинзв’язуючий пептид (Ee-CBP), що складається з 45
амінокислот (4992.5 Da) і має протимікробні і протигрибкові властивості. Цей пептид не є глікозильованим,
має ізоелектричну точку при рН 11,81 і позбавлений екзо- і ендохітиназної активності [5]. Цей пептид
зв’язує хітин (що є полімером N-ацетил-D-глюкозаміну), і може розглядатись як лектин з одним центром
зв’язування вуглеводів, через що його неможливо виявити за допомогою реакції гемаглютинації.
За структурою даний пептид відноситься до гевеїнового типу. Він містить 10 залишків цистеїну, що
утворюють 5 дисульфідних зв’язків, які в результаті надають молекулі високу структурну стабільність.
Разом із даним пептидом з кори бруслини європейської була виділена хітиназа, цистеїновий мотив якої
такий же, як і у пептиду. Вони обидва, як гевеїн-подібний хітин-зв’язуючий білок (Ee-CBP), так і хітиназа
класу-1 (Ee-chitinase) володіють протигрибковими властивостями, але Ee-CBP має сильнішу дію. В
додаток, вони виявляють різко виражену синергічну дію, при спільному застосуванні [6].
Оскільки хітин не виявлений у клітинах рослин, але широко поширений у грибах, комахах,
нематодах, було припущено, що хітинзв’язуючі білки беруть участь у захисті рослини від патогенів шляхом
взаємодії з мембраною мікроорганізмів, порушуючи її проникність. Тому цей пептид неактивний проти
ооміцетів і грам-позитивних бактерій, які не містять хітину.
У роботі бельгійських вчених хітинзв’язуючий білок бруслини європейської екстрагували із
свіжезібраної ліофільно висушеної сировини 0,2 М NaCl. Очищали на колонці хітину. Промивали колонку
0,2 М NaCl, після чого пептид елюювали 20 мM оцтовою кислотою [5].
Цю методика була взята нами за основу. Кору бруслини в дослідженні використовували як
свіжозібрану, так і висушену при +55оС, екстракцію здійснювали як 1 % розчином NaCl, так і розчинами
сульфатної кислоти різної концентрації (0,09% – 2 %) з добавкою 0,1 – 1 М розчину NaCl з метою
дослідження кращого режиму екстракції.
Було встановлено, що для одержання хітинзв’язуючих пептидів кору бруслини можна сушити при
+55оС, а екстракцію краще здійснювати 0,9 % сульфатною кислотою (рН 2,9). Екстракт можна
концентрувати шляхом упарювання при +55оС в сушильній шафі до невеликого об’єму.
Одержаний екстракт кори бруслини європейської освітляли центрифугуванням, доводили до рН 6,0
– 7,5 та після фільтрування наносили на колонку порошкованого хітину, попередньо промиту і
врівноважену 1 М розчином NaCl. Після пропускання екстракту кори бруслини колонку промивали 1 М
розчином NaCl до зниження екстинції при 280 нм в елюаті до 0,1. Хітин-зв’язуючі білки адсорбовані на
колонці елюювали буфером, що містив 0,5 М NaCl + 6 мл 36 % НСІ (на 1 л), рН 2,8.
Елюат концентрували і хітинзв’язуючі пептиди розділяли гель-хроматографією на сефадексі G-25.
Було одержано дві фракції хітин-зв’язуючих пептидів з мол.масою ≈49 кДа і ≈5 кДа. Графік розділення
пептидів представлено на рис 1. Вони не аглютинували еритроцити людини і кролика. Хітин-зв’язуючий
лектин з мол. масою 5 кДа не осаджувався сульфатом амонію, але осаджувався 3 об’ємами ацетону.
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Рис. 1. Розділення хітинзв’язуючих пептидів бруслини європейської на сефадексі G-25

Фракції, що мали екстинцію при 280 нм об’єднували, підлужнювали до рН 5,6, підсушували у
сушильній шафі при +60 С і для видалення солі ставили на ніч на діаліз проти води. На другий день осад
видаляли фільтруванням. Пептиди із розчину осаджували 2 об’ємами ацетону і утворений осад розчиняли
у 1 % оцтовій кислоті. Осад, що не розчинився видаляли. Концентрацію суми двох пептидів визначали за
екстинцією при 280 нм.
Таблиця 1
Вихід суми хітинзв’язуючих пептидів з кори бруслини європейської в залежності від сировини та способу
екстракції
№ досліду

1
2
3

Зразок сировини та спосіб
екстракції
Свіжа кора (440 г), екстрагована 6%
NaCl
Свіжа кора (400 г), екстрагована
0,09% сульфатною к-тою
Суха кора (200 г), екстрагована
0,9% сульфатною к-тою

5,0

1,0

5,0

Вихід хітинзв’язуючих пептидів
з сировини (в
мг/кг)
11,4

4,5

1,2

5,4

13,5

6,5

2,3

14,95

74,75

Vпроби
(в мл)

Аналізовані зразки
С мг/мл
Маса пептидів
(в мг)

Відповідно до даних наведених у таблиці видно, що хітинзв’язуючі пептиди з кори бруслини
європейської можна одержувати як свіжозібраної, так і висушеної сировини. Ці пептиди є дуже стійкі до дії
кислот і при екстракції сировини кислотою вихід їх з сировини підвищується, можливо, через зниження
впливу гідролітичних ферментів. Одержані хітинзв’язуючі пептиди також дуже стійкі до дії температури –
не спостерігалось їх денатурації при кип’ятінні розчинів петидів протягом 5 хвилин. У зв’зку з описаною в
літературі антимікробною та протигрибковою активністю хітинзв’язуючих пептидів бруслини
європейської [5], вони можуть бути перспективними для досліджень в якості протимікробних препаратів.
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ВПЛИВ КЛАТРОХЕЛАТУ ФЕРУМУ(IV) НА ВІДНОСНІ КОЕФІЦІЄНТИ МАСИ
ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ПЕРЕПЕЛІВ
Нині здоров’я тварини розглядається як один з факторів ветеринарного благополуччя країни, тому
питанням лікування тварин за патологічних станів та їх профілактики приділяється значна увага як з боку
науковців, так і практикуючих лікарів ветеринарної медицини. У цьому ракурсі слід розглянути проблему
пошуку нових ефективних протианемічних засобів, оскільки питання профілактики анемій птиці/тварин є
досить актуальним у всьому світі.
Аналіз стану забезпечення фармацевтичного ринку такими ветеринарними препаратами свідчить
про те, що виробники використовують ферумдекстранові комплекси, до складу яких входить Ферум у
валентностях II i III [2, 290–294; 3, 23–24.].
На теперішній час опубліковано достатньо наукових досліджень щодо застосування даного
мікроелементу, але досить детально вивчені лише питання, які стосуються сполук низьковалентого
Феруму. Вивченню токсикологічних властивостей сполук Феруму(IV) приділялося недостатньо уваги, лише
у ракурсі рідкісного нетрадиційного ступеня окиснення +4, що реалізується в каталітичних циклах багатьох
ферумвмісних ферментів [7, 1204–1215; 8, 434−447; 10, 1–8].
Нами раніше вже повідомлялося про дослідження впливу клатрохелату Феруму(IV) на основі
макробіциклічного ліганду гексагідразидного типу на організм білих мишей [1, 308–312], білих
щурів [9, 18–23] та його кумулятивних властивостей в організмі білих щурів [5, 238–245]. Питання щодо
проведення доклінічних досліджень залишаються відкритими, зокрема потребують доопрацювання
токсикологічні аспекти, а саме вивчення хронічної токсичності.
Отже, враховуючи викладене вище, детальне вивчення фармакодинаміки та фармакокінетики дасть
змогу регламентувати дози його препаратів за вирощування тварин [4, 63–263], у першу чергу свиней, що
сприятиме запобіганню розвитку ферумдефіцитних станів та ферумдефіцитних анемій, негативного впливу
на молодий організм.
Метою нашої роботи було вивчити вплив розчинів гексагідразидного клатрохелату Феруму(IV) різних
концентрацій на організм перепелів із визначенням динаміки відносних коефіцієнтів маси їх внутрішніх
органів за багаторазового введення досліджуваної речовини.
Матеріали і методи. Дослідження хронічної токсичності клатрохелату Феруму(IV) Na2[Fe(L6H)]∙2H2O (L – макробіциклічний гексагідразидний ліганд) проводили на перепелах, масою тіла 160–170 г,
сформованих у три групи по 15 перепелів у кожній: перепели І групи (контроль) отримували воду;
перепелам ІІ групи випоювали розчин клатрохелату Феруму(IV) із розрахунку 76,43 мг/кг маси тіла (1/10
DL50 досліджуваної сполуки); перепелам ІІІ групи випоювали розчин клатрохелату Феруму(IV) із розрахунку
152,86 мг/кг маси тіла (1/5 DL50 досліджуваної сполуки).
Птицю утримували в умовах віварію факультету ветеринарної медицини НУБіП України, зі сталою
температурою повітря та вологістю у приміщеннях. Годівля перепелів передбачала стандартний раціон з
постійним доступом до води / водного розчину клатрохелату Феруму(IV). Перед початком досліду птиця
всіх груп утримувалася в адаптаційному періоді 10 діб. Відхилень у поведінкових реакціях перепелів як у
дослідних, так і у контрольній групах не спостерігали.
Bпродовж усього періоду експерименту за птицею здійснювали спостереження та враховували
загальний стан, характер і ступінь активності, координацію руху, наявність тремору, судом, парезів,
паралічів, виділень з очей, носа, зміну кольору пір’я та апетиту. Перепелів також зважували та відмічали
зміни їх маси тіла.
Для визначення відносних коефіцієнтів маси внутрішніх органів за умов легкого ефірного наркозу
проводили евтаназію 5 перепелів з кожної групи. Відбір проб біологічного матеріалу проводили з
урахуванням «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001) та згідно з
положеннями Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин [6, 145−146].
Отримані результати були оброблені методом варіаційної статистики з використанням комп’ютерної
програми Excel, результати середніх значень вважали статистично вірогідними за р≤0,05.
Результати та обговорення. Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що
випоювання перепелам розчину Феруму(IV) у формі клатрохелату у дозах 76,43 мг/кг м. т. та 152,86 мг/кг
м. т. не спричиняло видимих ознак інтоксикації та загибелі птиці.
На 10 і 20 доби спостереження піддослідні перепела зберігали апетит, поведінкові реакції були
адекватні, відображали нормальний функціональний стан центральної нервової системи. На 30 добу
відмічали кореляційну закономірність величин використовуваних доз препарату з пригніченим станом
перепелів у дослідних групах. Пір’яний покрив втрачав блиск, був скуйовдженим, послід був м’якої
консистенції, маса тіла зменшувалася порівняно з показниками у птиці контрольної групи.
Крім зміни маси тіла важливими показниками, що відображають рівень метаболічних процесів в
організмі птиці за її інтоксикації, є зміни маси окремих органів (таблиця).
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Таблиця
Відносні коефіцієнти маси внутрішніх органів перепелів за тривалого застосування розчину
клатрохелату Феруму(IV) (M±m, n=5)
Час проведення досліду
10 доба
20 доба
30 доба
І Контрольна
7,8±0,22
8,1±0,39
8,4±0,35
Печінка
ІІ Дослідна
4,9±0,36***
3,1±0,32***
3,0±0,37***
ІІІ Дослідна
4,1±0,12***
2,9±0,14***
2,6±0,24***
І Контрольна
0,2±0,02
0,2±0,01
0,2±0,01
Серце
ІІ Дослідна
0,1±0,02
0,2±0,01
0,2±0,02
ІІІ Дослідна
0,1±0,02
0,2±0,02
0,1±0,02
І Контрольна
6,0±0,26
6,4±0,22
6,8±0,15
Нирки
ІІ Дослідна
6,4±0,42
6,6±0,33
7,4±0,14*
ІІІ Дослідна
6,6±0,45
6,8±0,15
7,6±0,15**
І Контрольна
0,5±0,02
0,6±0,01
0,7±0,01
Селезінка
ІІ Дослідна
0,5±0,03
0,5±0,03**
0,6±0,01*
ІІІ Дослідна
0,4±0,02**
0,5±0,03**
0,6±0,02*
Примітка: *Р<0,05; **р<0,01; ***p<0,001 по відношенню до показників у птиці контрольної групи.
Орган

Група перепелів

За аналізу коефіцієнтів маси внутрішніх органів перепелів на 10 добу відмічали достовірне
збільшення маси нирок та зменшення маси печінки, серця і селезінки у птиці дослідних груп, причому за
дози 152,86 мг/кг м. т. (ІІІ дослідна група) ці зміни є вираженішими, ніж за дози 76,43 мг/кг м. т. порівняно з
показниками у перепелів контрольної групи. На 20 добу встановлена така ж тенденція змін відносних
коефіцієнтів маси внутрішніх органів перепелів.
Зміни відносних коефіцієнтів маси внутрішніх органів перепелів дослідних груп на 30 добу
характеризувалися збільшенням маси нирок на 9 % (p<0,05) (ІІ дослідна група) і на 12 % (ІІІ дослідна
група) та вираженим зменшенням маси печінки у 2,8 раза (p<0,001) (ІІ дослідна група) і у 3,2 раза (p<0,001)
(ІІІ дослідна група) порівняно з показниками у птиці контрольної групи. Відносні коефіцієнти маси серця і
селезінки були меншими відповідно на 14 і 50 % у перепелів ІІІ дослідної групи (за дози 152,86 мг/кг м. т.
тіла) порівняно з показниками у птиці контрольної групи, що засвідчує про надмірне навантаження на ці
органи перепелів клатрохелату Феруму(IV).
Висновки. Відповідно до поставленої мети, уперше виконано комплексні дослідження впливу
розчину кларохелату Феруму(IV) у дозах 1/10 DL50 − 76,43 мг/кг м. т. та 1/5 DL50 − 152,86 мг/кг м. т. за
тривалого застосування на організм перепелів, які дали можливість встановити основні закономірності
порушень обміну речовин і фізіологічних функцій.
Про надмірне навантаження на внутрішні органи перепелів клатрохелату Феруму(IV) свідчить
тенденція до збільшення на 30 добу відносної маси нирок на 9 % (p<0,05) (ІІ дослідна група) і на 12 % (ІІІ
дослідна група) та вираженого зменшення маси печінки у 2,8 раза (p<0,001) (ІІ дослідна група) і у 3,2 раза
(p<0,001) (ІІІ дослідна група) порівняно з показниками птиці контрольної групи. Відносні коефіцієнти маси
серця і селезінки були меншими відповідно на 14 і 50 % у перепелів ІІІ дослідної групи (за дози 152,86 мг/кг
м. т. тіла) порівняно з показниками у птиці контрольної групи.
Література:
1. Визначення параметрів гострої токсичності феруму (IV) на білих мишах / В.Б. Духницький та ін.
Ukrainian
Journal
of
Ecology.
2018.
№
8
(2).
С.
308–312.
Режим
доступу:
http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/_343 /3054. DOI http://dx.doi.org/10.15421/2018082
2. Деркач І.М., Деркач С.С., Сотніченко І.О. Ферум у складі кормових добавок, готових кормів та преміксів
на фармацевтичному ринку в Україні. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2018. Т. 20,
№ 83. С. 290–294.
3. Деркач І.М. Сучасні тенденції на вітчизняному ринку ферумвмісних препаратів для тварин. Науковий
вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2017. № 19 (78). С. 23–24.
4. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів: Тріада плюс,
2006, 63–263.
5. Кумулятивні властивості клатрохелату Феруму (IV) в організмі щурів / Духницький В. Б. та ін. Вісник
Полтавської державної аграрної академії. 2019. № 2. С. 238–245.
https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.32
6. Commission of the European Communities: Council Directive of 18 December 1986 on the Lows, regulating
the Application of Principles of Good Laboratory Practice and the Verification of Their Applications for Tests on
Chemical Substances (87/18/EEC) (1991). The Rules Governing Medicinal Products in the European
Community. 1, 145−146.
7. England, J. Bigelow, О., Katherine, M., Heuvelen, V., Farquhar, E., Martinho, M., Meier, K., Frisch, J.,
Münck E., & Que L. (2014). An ultra-stable oxoiron (IV) complex and its blue conjugate base. Chemical
Science, 5, 1204–1215. doi:10.1039/C3SC52755G

66

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

8. Groves, J. T. (2006). High-valent iron in chemical and biological oxidations. Journal of Inorganic Biochemistry,
100(4), 434−447. doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2006.01.012
9. Iron(IV) hexahydrazide clathrochelate complexes: the chronic toxicity study / Dukhnitsky V. B. et al. Ukrainian
Journal of Ecology, 2020. 9 (3), 18−23. DOI: 10.15421/2020_3
10. Tomyn S., Shylin S.I., Bykov D., Ksenofontov V., Gumienna-Kontecka E., Bon V., Fritsky I.O. (2017)
Indefinitely stable iron (IV) cage complexes formed in water by air oxidation. Nature Communications. 8, 1–8.
.

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

67

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Маргарита Бесчастна, Тетяна Осадча
(Одеса, Україна)
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Політичні й соціально-економічні реформи України зумовлюють удосконалення професійної
підготовки фахівців - професіоналів, які володіють низкою особистісних і професійних якостей, необхідних
для ефективної реалізації фахової діяльності, зокрема в мистецькій галузі. Підготовка сучасних вчителів
музичного мистецтва до професійної діяльності в процесі навчання у вищих педагогічних закладах має
здійснюватися як проектування майбутньої музично-педагогічної діяльності. Специфіка музичнопедагогічної діяльності в тому, що вона вирішує педагогічні завдання засобами музичного мистецтва.
Стосовно до музично-педагогічної освіти це означає необхідность формування професійної компетентністі
учителів музичного мистецтва. Тому першорядного значення у підготовці майбутніх учителів музичного
мистецтва набуває удосконалення системи вищої освіти на компетентнісній основі (навідміну від існуючої
накопичувальної моделі), що актуалізує пошук ефективних шляхів досягнення нової мети освітнього
процесу – становлення компетентного професіонала через формування в нього професійних
компетентностей як основи для створення цілісного образу майбутньої фахової діяльності.
У галузі мистецької освіти досліджено ряд питань щодо формування професійних компетентностей
майбутніх учителів музичного мистецтва такими вченими як-от: А. Болгарський, О. Горбенко, О. Гребенюк,
С. Грозан, Ю. Калініна, Л. Лабінцева, О. Ляшенко, О. Щолокова та багато ін. Означені педагоги вивчали
проблеми становлення професійно-педагогічної компетентності учителів музичного мистецтва; залучення
їх до процесу самоосвіти як однієї умови розвитку їх професійної компетентності; формування професійної
компетентності майбутніх учителів музики в процесі виконавської діяльності тощо. Феномен «фахова
компетентність» є синтезом предметних (музично-педагогічної, дослідницької, виконавської та ін.)
взаємозв’язаних «компетентністей». Розглянемо спочатку поняття «компетентність». На думку академіка
А. М. Богуш, компетентність – це комплексна характеристика особистості, яка вбирає в себе результати
попереднього психічного розвитку: знання, вміння, навички, креативність, ініціативність, самостійність,
самооцінку, самоконтроль [1]. Аналізуючи визначення категорії «компетентність», можна говорити про її
дослідження І. Зимньої, А. Хуторським, Дж. Равенна та ін. Отже, на основі численних досліджень можна
зробити висновок, що «компетентність» є багатовимірними поняттями [3]. У нашій статті ми проаналізує
деякі особливості такого компонента професійної компетентності як виконавська компетентність.
Виконавство - один з видів музично-художньої діяльності, особливий вид музично-творчої діяльності.
Завдання виконавця пов'язані з необхідністю проникнення, розуміння характеру художнього образу і його
інтерпретації для слухачів. Специфіка музичного мистецтва визначається тим, що передача задуму
композитора слухачеві можлива під час виконання музичного твору. До того ж публічний виступ артиста
об'єднує в собі і творчий процес, і продукт цього процесу, що відноситься до характерних особливостей
виконавства. Відомо, що помилку у концертному виступі виконавця, вже неможливо виправити. З цим
пов'язана інша особливість виконавської - можливість безпосереднього впливу публіки на хід творчого
процесу. Всі перелічені ознаки є важливими характеристиками виконавського процесу.
Отже, узагальнюючи різні тлумачення компетентності та її видів, дослідник С. В. Грозан визначає
виконавську компетентність як інтегративне утворення особистості, що має системну організацію, складну
багаторівневу структуру і виступає як сукупність, взаємодія і взаємопроникнення особистісного,
когнітивного, діяльнісного та рефлексивного компонентів, ступінь сформованості яких дозволяє
музикантам-виконавцям
ефективно здійснювати музично-виконавську діяльність. Виконавська
компетентність забезпечує успішну реалізацію стимулюючої, інформаційної, орієнтаційної, трансляційної
та регулятивної функцій Вона оцінюється за такими критеріями як ступінь розвитку музично-творчих
здібностей, емоційно-вольових якостей, мотиваційно-ціннісних орієнтацій, рефлексивно-виконавської
позиції, ступіню сформованості компетенцій, системи знань, умінь, тощо [2, с. 157-158].
Таким чином, виконавська компетентність у контексті нашої статті являє собою сукупність
взаємопов'язаних і взаємозалежних компонентів в музично-педагогічної виконавської діяльності вчителя
музичного мистецтва. Розглядаючи виконавську компетентність у якості певної системи, слід виокремити
таки важливі структурні компоненти даної компетентності як мотиваційно-ціннісній, контрольнорефлексивний та когнітивно-операційний.
Детальніше розглянемо таку важливу структурну складову виконавськой компетентності як
когнітивно-операційний компонент (ступінь сформованості системи знань та умінь у контексті нашої статті вокального виконавства) майбутнього учителя музичного мистецтва. Застосування терміну «виконавська
компетентність» саме на даному етапі реформації цілком виправдано, особливо в зв'язку з необхідністю
модернізації змісту освіти, тому що сучасна освіта орієнтується на активні методи оволодіння знаннями,
розвиток творчих здібностей, на навчання застосовувати знання і вміння в професійній та повсякденному
житті, адаптуватися до мінливих умов трудової діяльності та ін. Активне навчання припускає використання
такої системи методів, яка спрямована на самостійне оволодіння студентами знаннями і вміннями в
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процесі активної розумової і практичної діяльності Фактом є те, що в області вокального виконавства
основними способами виконання виступають різні технології (звуковидобування, голосовєдення); технічні
вокальні прийоми і їх розвиток; інтерпретація виконуваного твору; створення індивідуального образу як
комплекс оптимальних дій саме для вокальної діяльності.
В процесі сучасної підготовки майбутніх виконавців (вокалістів) змінюються форми роботи. В умовах
модернізації традиційної системи навчання на зміну простому заучуванню екзаменаційного репертуару
(примітивного «розучування пісні» за принципом навчання у системі «самодіяльності») приходять нови
методи, коли дві третини процесу навчання присвячені підвищенню якості виконання і навичок володіння
голосом. Саме у зміщенні акценту з розучування матеріалу на тривале і детальне опрацювання кожної
складової професійної виконавської майстерності вокалістів (таких як технічні прийоми мелізматика,
розвиток діапазону та гнучкості голосу, перевірка правильності вокальної позиції та ін.), тільки підвищує
загальний професійний рівень студентів. Істотну роль у цьому процесі відіграють вокальни методики різних
напрямків, знайомство з особливостями яких доповнює виконавську (вокальну) компетентність майбутніх
учителів музичного мистецтва. Актуальним завданням вокальної педагогіки сьогодні виступає синтез
провідних вокальних методик фахівців різних епох та аналіз накопиченого протягом багатьох десятиліть у
пошуку нових форм і методів формування виконавської майстерності та розвитку компетентності
майбутніх педагогів, що відповідають рівню сучасної музично-педагогічної дійсності.
Рівнозначність виконавської техніки і художнього процессу освоєння матеріалу виступають
запорукой якісного музичного виховання. Завдяки ознайомленню з методиками роботи видатних
викладачів, можна за допомогою спеціальних критеріїв порівняльного аналізу виявіти найбільш з них
оптимальні, цікави та корисні щодо робот из формування виконавської (вокальної) компетентності.Цілком
зрозуміло, що единої методики немає і бути не може. Більшість опитаних нами студентів відповіли, що
хотіли б отримувати комплексні знання з основ методик видатних авторів минулих років і сучасності у
вигляді факультативу або спецкурсу. Знаючи методики відомих викладачів, можна порівняти їх зі своїми
принципами, почерпнути цікаву і корисну для роботи по формуванню виконавської компетентності. Для
вирішення завдань вокальної педагогіки доцільно ознайомити студентів з різними методиками. Так,
сучасна вокальна методика Лондонської школи спрямована розвиток в учнів співочих навичок і
спрямована на творчий розвиток особистості. Методика «Спів у мовної позиції» Сета Ріггса запозичена у
італійської школи, де головни й (верхній регістр будується на мякий атаці для всіх жіночих голосів.
Особливістю цієї методики є те,що вона не здатна виховати професійного вокаліста «з нуля», але здатна
зміцніти, вдосконалити і технічно збагатити голос підготовленого співака, піднявши його на новий рівень
виконавської майстерності.
Актуальною сьогодні залишається вокальна методика «Фонопедичний метод розвитку голосу
В. В. Ємельянова, коли приспіві водночас функціонуютьцсі резонатори, однак при виконанні низьких звуків
голосового регістру домінує грудной резонатор, а при виконанні високих звуків – верхні резонатори.
Для «зглажування» резонаторів існують рекомендації використання методики виспівування та
концепції Д. Огороднова, який створив вокальний алгоритм, що поєднює у собі зорові образи, відчуття
мязів та прийоми звукоутворення. Багатьма педагогами використовується дихальна гімнастика
А.Н. Стрельникової і вокально-хорові вправи Е. Альбової і Н. Шереметьевої. Так само, був розроблений
комплекс вправ, за системою професора О.Н. Благовідовою. Тут враховані всі вокально-технічні прийоми і
на кожен з прийомів підібраний свій комплекс розвиваючих вправ. Короткий огляд декількох з багатьох
методик свідчить про те, що у виконавській компетентності майбутнього учителя музичного мистецтва
повинен бути присутнім широкий набір технічних прийомів і засобів виконання, що буде оптимізувати
процес її формування. Однак, головним принципом залишається єдність техніки і художнього процесу.
Узагальнюючи розглянуте вище, можна зробити висновок, що серед істотних змін, що відбулися у
закладах вищої освіти (перехід на багаторівневу систему освіти, впровадження нових стандартів фахової
освіти, наукове осмислення компетентнісної моделі вищої освіти) на сьогодні залишається ряд
невирішених проблем. Серед них: недостатнє науково-теоретичне обґрунтування компетентнісної
парадигми освіти у кожній окремій спеціальності (наприклад – у мистецькій освіті); використання у
навчальному процесі форм, методів і засобів, які не відповідають оновленому змісту та ін. Протиріччя між
актуальністю вирішення проблеми пошуку ефективних шляхів реалізації компетентнісного підходу в
освітній практиці у мистецько-педагогічних закладах вищої освіти і недостатньою розробленістю
методичних рекомендацій щодо його вирішення, робить це актуальне питання відкритим. Компетентнісний
підхід акцентує увагу на результатах освіти, причому як результат освіти розглядається не сума засвоєної
інформації, а здатність людини діяти у різних проблемних ситуаціях, що, на думку фахівців, є його
безперечною перевагою над іншими традиційними підходами.
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Соціокультурна орієнтація сучасної освіти передбачає підвищену увагу до потенціалу людини і його
індивідуально-особистісних якостей. Сьогодні недостатньо тільки володіти професійними знаннями з
обраної професії. Особливої актуальності набувають питання професійного самовдосконалення
майбутнього учителя музичного мистецтва, його здатність до самостійного накопичення індивідуального
практичного досвіду у процесі навчання в ЗВО. Самостійна діяльність майбутнього учителя музичного
мистецтва формує певну життєву і професійну позицію, орієнтовану на саморозвиток та самоактуалізацію.
Багато педагогів і музиканти-виконавців констатують відсутність або недолік у професійновиконавської діяльності сучасних музикантів таких важливих якостей як творча індивідуальність, емоційна
насиченість виконання, художньо-образна змістовність. Наявність вказаних недоліків багато у чому
пов'язана зі слабким рівнем розвитку професійної самостійності музикантів. Представники музичної
педагогіки (Л. А. Баренбойм, А. А. Миколаїв, Г. Г. Нейгауз, Г. М. Ципін) вважають, що студенту необхідно
дати узагальнюючі знання, на основі яких можливий самостійний художньо-творчий пошук у процесі
виконавської діяльності. Огляд педагогічної та спеціальної літератури, присвяченої музичному навчанню,
дозволяє зробити висновок про те, що проблема професійної самостійності студентів у сфері музичновиконавської освіти залишається ще не вирішеною. Це і зумовило актуальність обраної теми.
Професіоналізм - особлива властивість людей систематично, ефективно і надійно виконувати
професійну діяльність у найрізноманітніших умовах. Саме слово «професійний» походить від лат.
professionalis - публічна заява про своє заняття. У понятті «професіоналізм» відображується такий ступінь
оволодіння людиною всією структурою професійної діяльності, яка відповідає існуючим в суспільстві
стандартам та об'єктивним вимогам. Професіоналізм людини - це не тільки досягнення їм високих
виробничих показників, а й особливості його професійної мотивації, система його ціннісних орієнтацій,
сенсу праці для самої людини. Професіоналізм розглядається в якості інтегральної характеристики
людини-професіонала як сукупність стійких особливостей професіонала, що забезпечують певний якіснокількісний рівень (ефективність, надійність, якість та ін.) професійної діяльності, при виконанні її в
різноманітних умовах [2]. Виділимо лише істотні ознаки, які очевидні, і при наявності яких є сенс називати
діяльність професійною. Це перш за все система знань і досвіду - якщо мова йде про професіоналізм, в
основі повинна бути обізнаність професійної мови, певні навички і вміння, без сукупності яких неможливо
стати професіоналом. Також обов'язкове вміння застосувати набуті знання та навички у практиці. Таким
чином, професійна діяльність - це система знань, умінь та навичок заснована на досвіді їх застосування.
Практика є, з одного боку, результатом розвитку, а з іншого - основою для подальшого професійного
зростання.
Проблема професійної самостійності особливо важлива у процесі вузівської підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва, що передбачає специфіку у підходах до практичного розуміння музичного
мистецтва. Найважливішим показником відповідності навчання у ЗВО сучасним вимогам до якості освіти є
професійна самостійна робота студентів, організація якої традиційно виступає у якості актуального
завдання музичної освіти. Осмислення проблеми самостійної роботи мало у педагогіці свою історію,
протягом якої спостерігалася зміна підходів до трактування позиції того, хто навчається: від об'єкта
педагогічного впливу - до суб'єкта навчально-пізнавальної діяльності. Дослідження джерел самостійності
особистості, виявлення умов її формування дало підстави вченим сформулювати положення про
самостійну роботу з позицій культурологічного підходу (К. А. Абульханова-Славська, Л. І. Анциферова,
Г. С. Батищев, М. М. Бахтін, Д. Б. Богоявленська, А. В. Брушлинский, Л. Н. Куликова, А. Н. Леонтьєв,
Д. А. Леонтьєв та ін.). Базовою для розробки даного підходу стала концепція цілісного розвитку, у якому
самостійна робота може бути не тільки засобом накопичення знань і умінь, а й важливим чинником
розвитку творчої активності особистості. Самостійна робота в такому руслі розглядається як якісна
характеристика навчально-пізнавальної діяльності особистості, яку не можна звести до якогось
обмеженого відрізку часу, коли студент виконує певне завдання, рекомендоване викладачем» [1, с. 14].
У словнику-довіднику з вікової педагогіки дається такий визначення: «Самостійність - вольова
властивість особистості, здатність систематизувати, планувати, регулювати і активно здійснювати свою
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діяльність без постійного керівництва і практичної допомоги зовні, здатність орієнтуватися у новій ситуації,
знайти свій підхід до нової задачі; бажання не тільки зрозуміти засвоювані знання, а й засоби їх
самостійного видобування, відшукання знань і вирішення існуючої проблеми; незалежність власних
суджень» [4].
Дослідники визначають кілька видів самостійності. Так, Ю.Н. Дмитрієва. виділяє чотири види
самостійності: навчальну, побутову, громадську та професійну. Одним із специфічних ознак професійної
самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва, є виникнення власного художнього образу, що
реалізується у виконанні музичного твору. Незважаючи на актуальність і значимість проблеми
самостійності у розвитку особистості студента-музиканта, однозначне трактування цього поняття стосовно
професійної діяльності відсутнє. У науково-методичній літературі, що стосується змісту музичної освіти,
уживаються вирази «творча самостійність», «самостійне музичне мислення», «самостійна робота
вокаліста, інструменталіста, диригента» та ін. Слід зауважити, що трактуються ці поняття по-різному і
найчастіше досить приблизно і взагалі.
Виховання професійної самостійності досягається у самостійній діяльності і є складним і
багатогранним процесом, в ході якого самостійність як би проходить ряд рівнів. Н.А. Половнікова
обґрунтовує такі рівні: копіювальне - відтворюючий, комбінований та творчий: 1 рівень - характеризується
самостійним виконанням студентами завдань з метою вироблення навички по готовому зразку, де їх
навички «не перебудовуються», а дії виконуються з мінімальною затратою зусиль; 2 рівень характеризується тим, що студенти виконують більш складні дії по перенесенню умінь і навичок (як би
здійснюючи перехід від «незнання» до «знання»), тобто здійснюють самостійну діяльність; 3 рівень уміння творчо використовувати набуті знання, вміння і навички у нових умовах, при вирішенні проблемних
ситуацій [3]. Логіка цього процесу у музикантів передбачає рух від репродуктивно-послідовної до
пошуково-виконавської і від неї - до творчо самостійної діяльності. Іншими словами, формування
самостійності не може бути досягнуто тільки шляхом оволодіння навичками. Специфіка професійної
самостійності полягає у тому, що вона являє собою сукупність дій, які неможливо описати і показати у
вигляді чітко регульованої системи операцій. Йдеться про такі дії чи процедурах, як самостійний перенос
раніше засвоєних навичок у нову і часом несподівану ситуацію, бачення і розуміння даної проблеми, а
також прийняття альтернативного шляху її вирішення. Музично-виконавську діяльність не можна уявити
собі тільки як результат складання окремих її компонентів - дій і операцій. Самостійна діяльність студентів
передбачає перенесення в неї раніше сформованих операцій, навичок і умінь у нові умови. Самостійну
роботу над новим музичним твором у цьому плані правомірно розглядати як засіб залучення студентів у
самостійну професійну діяльність. Стимулюючи самостійну виконавську діяльність того, хто навчається,
викладач повинен враховувати, що необхідність в активізації самостійності виникає у людини у тих
випадках, коли з'являються умови, в яких він не може виконати знайомі дії колишніми засобами і змушений
шукати нові засоби дії і застосовувати їх нових умовах практичної діяльності. Таким чином, важливими
умовами формування професійної самостійності є активізація сприйняття і музично-слухових уявлень,
музично-теоретичні узагальнення, засновані на взаємодії логічного та емоційного у музиці та ін. Стосовно
до процесу професійного виконавства, який є одним з найбільш поширених видів музичної діяльності
майбутніх вчителів музичного мистецтва, самостійність, зазвичай, трактується як здатність самостійно
здійснювати весь цикл роботи над твором, створювати свій образ музичного тексту, а також характер
виконання музичного твору.
У педагогічній літературі для позначення близьких за значенням до самостійності явищ
використовуються такі поняття як самостійна робота, самостійна діяльність, самоосвітня діяльність,
самовиховання, самоорганізація. В процесі самостійних занять студенти свідомо прагнуть досягти
поставленої мети, використовуючи свої власні виконавські навички. Поняття «самостійна робота» і
«самостійна діяльність» розглядаються у якості базового етапу на шляху формування професійної
самостійності студентів-музикантів і припускають обов'язкову діяльність, що стимулюється викладачем,
але ще не самостійність. Саме самостійна робота формує готовність до самоосвіти, створює базу
безперервної освіти (освіти через все життя), можливість постійно підвищувати свою кваліфікацію, а якщо
потрібно, перевчитися. Самостійні заняття - одна з основних організаційних форм навчання. Важливість
навичок самостійної роботи загальновідома, обсяг і якість самостійної роботи, її результативність в значній
мірі визначають ефективність навчання фахівця у цілому. Адже саме в самостійних заняттях найбільш
безпосередньо здійснюється процес зростання молодого музиканта і придбання їм професійновиконавських навичок. Структуру професійної самостійності студентів становить сукупність
взаємообумовлених компонентів, серед них: мотиваційно – потребовий, який проявляється в
особистісному ставленні студента до емоційно-змістовний сторін музики, у творчій спрямованості на
самостійний пошук художньо-виразних засобів виконунання музичного твору, зацікавленості у
вдосконаленні професійно-виконавської діяльності; креативно - творчий визначається здатністю студента
до прояву індивідуальності, оригінальності, у процесі інтерпретації музичного твору, до творчої активності
у постановці і вирішенні художньо-виконавських завдань; операційно – технологічний, який грунтується на
усвідомленому використанні студентом засобів художньо-образного інтонування змісту музики, здатності
самостійно їх відбирати з урахуванням стилістичних особливостей і художньо-образного змісту твору, що
вивчається, аналізувати результати виконання і знаходити шляхи вирішення виконавських проблем.
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Таким чином, професійна самостійність студентів - інтегративне утворення особистісних якостей і
професійних здібностей музикантів, спрямоване на самостійне творче пізнання, освоєння музики і засобів
її виконання, постановку і пошук рішення професійно-виконавських завдань, вдосконалення засобів
художньо-образного інтонування музики та реалізацію творчих здібностей музиканта. Показником
професійної самостійності майбутніх учителів в музичній освіті є професійно-виконавська діяльність, якість
якої визначається інтелектуальним розвитком студента, наявністю професійно-виконавських знань і
навичок. Структура професійної самостійності включає наступні компоненти: мотиваційно – потребовий,
креативно - творчий, операційно-технологічний.
В даний час у практиці навчання майбутніх викладачів спостерігається дефіцит професійної
самостійності як інтегративної якості особистості того, хто навчається, що не сприяє ефективному процесу
саморозвитку людини. Виховання професійної самостійності необхідно розглядати як важливу складову у
формуванні якості діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва, які сприяють подальшому
професійному вдосконаленню та самореалізації в обраній професії. Розвиток потенційних можливостей і
внутрішніх ресурсів особистості, інтенсифікація творчого зусиль студентів, їх повноцінна реалізація у
навчально-професійної діяльності обумовлює необхідність подальшого вивчення функціональних
компонентів професійної самостійності студентів у процесі навчання у закладах вищої освіти.
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Самандар Худайберганов
(Ургенч, Узбекистан)
ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ И ЕГО РОЛЬ
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЭПОСОВ
В мировой цивилизации невозможно представить ни одного явления, формирующегося и
развивающегося само по себе, без внешнего воздействия. Любое явление или процесс формируется под
непосредственным влиянием другого явления или процесса. Если обратиться к социально-культурной
истории народов мира, в особенности, близких друг к другу с этнической точки зрения, то становится
очевидным то обстоятельство, что они с древних времен осуществляли взаимные контакты. В частности,
это наглядно проявляется на примере узбекского и азербайджанского народов, относящихся к одной
языковой семье – древнетюркскому языку. В данном месте следует отметить огромную роль взаимных
контактов в социально-культурной жизни этих двух народов.
Известно, что эти два народа с древнейших времен проживают в дружбе и согласии. Узбекский и
азербайджанский народы, проживая в одном из главных пунктов Великого Шелкового пути, имели на
данной основе прочные контакты с общественно-политической и культурной точки зрения.
Данный аспект особенно проявляется в художественной литературе, искусстве и фольклоре.
Указанные сферы особым образом связаны с творческим подходом, который, в свою очередь, требует
вдохновения, а последнее, разумеется, вызывается сильными эмоциями. Следовательно, источником
вдохновения могут быть какой-либо процесс или явление. Очевидно, что в процессе литературных и
культурных связей художественное наследие узбекского и азербайджанского народов взаимно
вдохновляло друг друга.
Если обратится к прошлому, то мы станем свидетелями тому, что в тысячелетней мировой
цивилизации данные народы запечатлелись в качестве субъектов, обладающих высочайшей духовностью
и просвещением с интеллектуальной точки зрения, их яркий талант нашел закономерное отражение в
литературе, искусстве и других сферах жизни. Ибо, если узбекский народ дал мировой науке и литературе
таких неповторимых деятелей науки и художественного творчества, как Абу Рейхан Бируни, Ибн Сина,
Аль-Хорезми, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Мухаммадризо Агахи, Гафур Гулям, Айбек, Абдулла Каххар,
то Азербайджан представил, в свою очередь, таких великих мыслителей, как Низами Гянджави, Физули,
Максуд Шейхзаде и др. Следует отметить тот факт, что если узбекская литературная среда творчески
вдохновляла таких представителей других народов, как Максуд Шейхзаде, то, в свою очередь,
литературная среда и художественное наследие Азербайджана сыграли огромную роль в качестве
источника вдохновения для культурной и литературной жизни многих тюркских народов. В частности,
великий мыслитель Низами Гянджави заложил основу написания “Пятериц” (“Хамса”), и среди других
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великих продолжателей его дела следует отметить великого узбекского поэта Алишера Навои, который,
вдохновившись творчеством великого сына азербайджанского народа, создал оригинальное
произведение “Хамса”. В данном отношении Навои дал высокую оценку гению Низами Гянджави. Среди
поклонников узбекской литературы нет ни одного, который не знал бы наизусть стихотворений Физули.
Достоен внимания и вклад видного азербайджанского поэта Максуда Шейхзаде в развитие
узбекской литературы. Каждым своим творением он занимал место в сердце своего читателя. Целый ряд
стихотворений мастера художественного слова, поэма “Ташкентнаме”, драматические произведения
“Мирзо Улугбек”, “Джалолиддин Мангуберды” получили широкое признание среди почитателей его
таланта. Следует отметить то обстоятельство, что наш народ с древности до настоящего времени, наряду
с произведениями Навои, Бабура, Надиры, Агахи, с любовью перечитывает “Хамсу” Низами, диваны
Физули, творения Максуда Шейхзаде. Многие их газели исполняются в структуре одного из древнейших
классических макомов “Шашмаком”.
В начале XX века в узбекском песенном искусстве появляется струнно-музыкальный инструмент
тар. Он представляет собой музыкальный инструмент, который издавна использовался тюркскими
народами, и на сегодняшний день знаменит под названием азербайджанский тар. Данный музыкальный
инструмент первоначально был использован народным исполнителем дастанов Узбекистана Бола бахши
– Қурбонназаром Абдуллаевым. Бола бахши в свое время посетил Азербайджан, несколько раз
участвовал в конкурсе исполнителей. В этой связи началось исполнение народных дастанов в
сопровождении таких музыкальных инструментов, как тар и доира (бубен), дутар, гиджак, буламан. Это, в
свою очередь, способствовало более совершенному исполнению дастанов.
А в народном песенном искусстве тар был впервые использован учеником Бола бахши - народным
артистом Узбекистана, Туркменистана и Каракалпакстана Камилджаном Атаниязовым. С тех пор для всех
исполнителей и артистов, бахши тар превратился в один из главных инструментов ансамбля.
Из исторических источников известно, что тар издревле был любимым музыкальным инструментом
тюркских народов. Во время археологических раскопок в местечке Айритам на рисунке, имеющем
отношение к II-III векам нашей эры, было обнаружено изображение музыкального инструмента в виде
двойной чаши. Сохранились сведения о том, что при дворе Мухаммада Аловуддина Хорезмшаха (12001220) проживал знаменитый своим исполнительским мастерством на подобном музыкальном инструменте
уста Махмуд (1). Таким образом, данный музыкальный инструмент весьма напоминал тар. В любом
случае, тар занимает важное место в культурной жизни узбекского народа.
Если перейти к основному вопросу, то следует отметить, что подобного рода этнокультурные связи
оставили свой неизгладимый след в фольклорных образцах. Причем не только оставили яркий след, но и
послужили своеобразным толчком для появления новых фольклорных образцов. Данное явление
наглядно проявляется на примере рукописных, литографических и устных экземпляров несравненного
образца эпического мышления узбекского и азербайджанского народов – героического эпоса “Гороглы”.
Известно, что жестокие захватнические походы иноземных завоевателей, различные общественные
противоречия, мечты и чаяния о благополучной и счастливой жизни, привели к созданию образов
непобедимых героев, ведущих борьбу за мир и спокойствие своего края. И эпос «Гороглы», в центре
которого находится образ главного героя Гороглы, в данном отношении представляет собой эпическое
произведение, возникшее на основе жизненной необходимости. “Эпос «Гороглы», получивший
распространение от берегов Аракса до Амударьи, от Малой Азии до горной цепи Урала и Сибири, от
Ближнего Востока до Средней Азии и Казахстана...” (2) встречается в фольклоре свыше 20 тюркских и
нетюркских народов. Данные дастаны образуют своеобразные циклы в эпическом творчестве узбекского,
таджикского, туркменского, азербайджанского, турецкого, казахского, каракалпакского, армянского,
грузинского, курдского народов. Гороглы является одним из любимых эпических героев сибирских татар,
булгарских тюрков. Как отмечает видный фольклорист Тура Мирзаев, “Отдельные отрывки цикла были
записаны и от арабов Средней Азии (Бухара). Мировой фольклор не знает ни одного эпического
произведения, получившего распространение на такой огромной территории, в основном, среди тюркских
племен и, частично, среди нетюркских народов, и вобравшего в себя различные виды циклизации” (3).
В источниках отмечается, что формирование и развитие эпоса “Гороглы” происходило в
азербайджано-туркменской среде. Существует ряд суждений о возникновении эпоса, этапах его развития.
В частности, в качестве первоначального сведения отмечается восстание Джалалидов, начавшееся в
начале XVI века в Южном Азербайджане, Малой Азии и Ираке, и продолжавшееся до начала XVII века.
Согласно азербайджанской версии, Короглы указывается в качестве современника иранского шаха
Аббаса I (1585-1628). Согласно сведениям армянского историка Аракела Тебризи (умер в 1670),
записанным в 1662 году, одним из руководителей восстания Джалалидов, направленном против шаха
Аббаса и турецкого султана, была личность под именем Короглы. “Это именно тот Короглы, сочинивший
множество песен, которые сейчас исполняют бахши”, - пишет Аракел Тебризи. И в сочинении турецкого
историка XVII века Авлиё Челаби “Книга путешествий” в качестве одного из организаторов
вышеупомянутого восстания упоминается бахши Гороглы (4). Здесь также можно привести сведения о
Гороглы Джалалидов одного из первых собирателей южноазербайджанской версии XVIII века Элиаса
Мушегяна, издавшего в XIX веке дастаны “Гороглы” на английском языке А. Ходзько (5), видного
фольклориста Х.Г. Короглы. В указанных материалах, помимо Гороглы, упоминаются такие имена, как
Дамирчи Хасан, Мустафо Хизр, Базиргон, Аваз, Сафар. Все эти имена в качестве образа участвуют в
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событиях, изображенных в эпосе “Гороглы”. А.Н.Самойлович подтверждает тот факт, что Така-туркман
беги Замон, участвующий в туркменской и хорезмийской версиях, представляет собой историческое
лицо (6).
Таким образом, в ходе данного процесса появляются первоначальные тексты, образцы. Переходя
со временем от поколения к поколению, от одного народа к другому, эпос успел распространиться на
огромной территории. В процессе перехода к другим народам от эпоса и его героев сохранились лишь
название и отдельные имена. Каждый народ создавал своего “Гороглы”, прививая ему свою психологию,
воззрения и ценности, обычаи. Возникают различные версии эпоса.
Здесь следует отметить то обстоятельство, что узбекский или туркменский “Гороглы” предстает в
качестве совершенно иного явления, чем азербайджанская версия. За прошедший период появилось от
20 до 60 устных вариантов эпоса.
Согласно сведениям, начало работы по записыванию, изданию и исследованию дастанов “Гороглы”
(“Короглы”) приходится на 1 четверть XVIII века (7). Остановимся на наиболее ранних сведениях в данном
аспекте. Когда в Астрахани был захвачен в плен в качестве политического шпиона армянский купец из
Ирана Элиас Мушегян, при нем был обнаружен сборник “Песни”. В данном сборнике содержались, помимо
образцов из произведений Низами, Физули, пословиц и поговорок, тринадцать самостоятельных песенных
сводов из дастана «Короглы», записанных от ашугов Южного Азербайджана в 1721 году в армянской
графике на азербайджанском языке (8). Хотя песни из «Короглы» в сборнике были уже давно известны
исследователям, его текст был издан армянскими учеными А. Абрамяном и Д. Габриеляном в середине
прошлого века, то есть в 1954 году (9). К 1960 годам грузинский востоковед Л.Г. Чалаидзе в
Мусульманском фонде института Рукописей АН Грузии обнаружил рукопись, записанную в 1856 году
армянским письмом на азербайджанском языке и состоящую из 28 частей (10). Данные сведения
свидетельствуют о том, что в последние периоды средних веков первыми были созданы рукописные
экземпляры азербайджанской версии дастанов “Короглы”.
После этого эпос перекочевал к другим народам мира, в частности, получил распространение среди
народов Средней Азии, далее стали появляться их собственные версии. От возникшего в Азербайджане
эпоса “Гороглы” осталось одно лишь название, и у каждого народа стали формироваться свои версии.
Эпос приобрел популярность устным путем посредством репертуара множества бахши.
У народов Средней Азии, в частности узбекского и туркменского, записывание отдельных образцов
дастанов “Гороглы” приходится на середину XIX века. Рукопись, записанная в 1853 году арабской
графикой на основе письма настаълик и хранящаяся в настоящее время под инвентаризационным
номером 321 в коллекции К.П. Кауфмана фонда Рукописей Петербургского отделения института
Востоковедения АН России, а также еще одна рукопись, найденная в 1936 году Ҳоди Зарифовым (11), в
полной мере подтверждают нашу мысль. Также следует отметить текст одного из отрывков дастана
«Гороглы», приведенного в дневнике экспедиции “Искандаркуль”, организованной в 1870 году генералмайором А.К. Абрамовым, и записанного на узбекском языке переводчиком Абдураҳмоном
Мустажировым (12).
К 40-м годам XIX века началось издание дастанов азербайджанского “Короглы” литографическим
способом. В частности, Ш.Шопен в 1840 году в издаваемом в Петербурге журнале “Маяк современного
просвещения и образования” издал изложение тринадцати дастанов “Короглы”. В 1842 году дипломат
А. Ходзько азербайджанскую версию указанного дастана издал на английском языке в Лондоне в качестве
отдельной книги. Именно это книга в переводе С.С. Пенна была издана на русском языке в Тбилиси. В
отдельных источниках содержатся сведения о том, что эпос был издан на французском языке. В 1872 году
в 4 томе знаменитого десятитомного сочинения В.В. Радлова “Образцы устной литературы тюркских
народов” была издана версия тобальских татар, в 1889 году в 8 томе – тюркская версия. В 1880 году была
издана узбекская версия, в те же годы литографическим способом была издана тюркская версия.
К середине XIX века начинают появляться рукописные экземпляры узбекского эпоса “Гороглы”, а к
концу данного века – литографические экземпляры данного эпоса, что объясняется достижением в тот
период высочайшей степени духовного потенциала в Средней Азии и увеличением в народной среде
числа образованных людей. Процесс появления рукописных и литографических экземпляров узбекской
версии дастанов “Гороглы” также имеет отношение к древнейшим традициям духовного мира узбекского
народа.
Указанная традиция представляет собой традицию развивающейся с древних времен узбекской
дастанной школы, одной из ответвлений которой является искусство киссаханов (сказителей). В
особенности, данная традиция во многом связана с творчеством киссаханов и сказительниц-халфа. Не
будет преувеличением сказать, что записыванием дастанов узбекского “Гороглы” занимались, в основном,
сказители и грамотные бахши. Ибо венгерский ученый Г.Вамбери, посетивший Хорезм в 1863 году, также
обращал основное внимание в большей мере сбору рукописей дастанов. По его свидетельству, у бахши
Хорезма имеются специальные рукописи под названием “Книга бахши”, и она представляет собой “...
небольшую книжку, которую носят с собой начинающие ученики - бахши” (13). Посетивший в 1908 году
Хорезм видный востоковед А.Н.Самойлович также обратил внимание на то, что бахши исполняли
книжные дастаны. Об этом он пишет следующее: “когда хивинский бахши, играя на дутаре, исполнял
книжный дастан, находящиеся рядом два исполнителя играли на буламане, аккомпанируя ему” (14). Как
отмечает каракалпакский фольклорист К.Айимбетов, хивинский хан, призвав к себе Суява бахши, слушал
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его исполнение дастана “Гороглы”, сверяясь с рукописью дастана. Бахши не ошибся ни в одном слове
(15). Очевидно, что узбекские бахши в поздние времена изучали дастаны, в основном, посредством
письменных текстов, а затем переходили к устному исполнению.
Из приведенных фактов видно, что в Средней Азии, в частности, в Хорезмском регионе обращение к
письменным вариантам дастанов превратилось в традицию не только для киссаханов и халфа, но и
бахши. Мысль о том, что данная традиция распространилась в Хорезмском оазисе, объясняется тем, что
рукописные варианты послужили в качестве основного источника при изучении дастана для туркменских и
каракалпакских бахши и киссаханов, и это подтверждается в трудах туркменского фольклориста
Б. Карриева (16) и каракалпакского фольклориста К. Мақсетова. Поэтому, в связи с тем, что рукописные
экземпляры дастанов “Гороглы” равно служили для всех народных бахши Хорезма, версии,
распространенные среди туркмен, каракалпаков и узбеков Хорезма, весьма сходны (18). Следовательно,
исполнение дастанов посредством книги стало для бахши своеобразной традицией.
Исследуя рукописные и литографические экземпляры эпоса “Гороглы”, сформировавшиеся порядка
двух веков назад, в качестве итога своей деятельности. Мы определили наличие в фонде Рукописей
института Востоковедения имени Абу Рейхана Бируни АН РУз более тридцати рукописных и
литографических экземпляров, содержащих в себе от двенадцати до четырнадцати дастанных сюжетов
С середины XIX века, сначала в Казани, а затем в Хорезме, к концу данного века в Ташкенте и
Бухаре, появляется литографический способ издания книг. После этого, наряду с произведениями
письменной литературы, данным способом начинают издаваться различные дастаны, сказки, анекдоты.
Наряду с данными произведениями, несколько раз были изданы и дастаны цикла “Гороглы”.
Есть сведения о том, что эпос издавался литографическим способом и в Хорезме. Однако до
настоящего времени не обнаружены изданные в полной форме или частично литографическим способом
варианты, имеющие отношение к распространенной в Хорезме версии эпоса “Гороглы”. Значительную
часть составляют литографические варианты, относящиеся к Восточной версии эпоса.
Книга “Ҳикояти Гўрўғли Султон” была издана в 1880 году в городе Петропавловске Северного
Казахстана. Хотя книга “Ҳикояти Гўрўғли Султон” была переписана на территории Казахстана, она “…не
имеет отношения к казахскому “Коруглы”. Ибо в ней вообще отсутствует данная версия” (19). В книге
приводится два дастана, первый называется “Ҳикояти Гўрўғли Султон”, а второй - “Қиссаи Авазхон”.
В настоящее время в мире наблюдается период развития науки в невиданных доселе масштабах. В
связи с этим, представляется целесообразным разрешение любой проблемы в научной сфере, в
частности, литературоведении и фольклористике, опираясь на первичные источники, то есть с опорой на
древнейшие рукописи. Таким образом, всесторонний научный подход при исследовании всех версий
дастанов “Короглы” на основе первичных подлинных источников, то есть древнейших рукописных
экземпляров, несомненно, будет способствовать научным открытиям большой значимости не только для
фольклористики Азербайджана, но и для всех исследователей эпоса «Гороглы» в мире.
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РОЗВИТОК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФОРТЕПІАНО В ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Сучасна музично-педагогічна освіта потребує фахівців не тільки добре освічених теоретично, які
розуміються у професійних питаннях, але і вміють приймати нестандартні рішення у всіх сферах своєї
професійної діяльності. З поміж важливих завдань сучасної вітчизняної музичної педагогіки
виокремлюється проблема залучення студентів до художньо-інтерпретаційної роботи над музичними
творами. Це один із пріоритетних напрямків професійного становлення музиканта-виконавця. У творчій
діяльності студент проявляє здатність до особистісного трактування композиторського задуму,
фіксованого у нотному тексті, та його адекватне втілення у звуковиражальних засобах. Тому на перший
план фахової підготовки майбутніх викладачів фортепіано висувається проблема формування
інтерпретаційних умінь.
Інтерпретація - (від латинського interpretatio - роз'яснення, тлумачення) процес звуковий реалізації
нотного тексту та створенню власного образу твору, який відповідає авторському задуму. У контексті
нашої статті важливими є праці, що розглядають феномен інтерпретації. Існує багато досліджень,
присвячених вивченню даної проблеми з позицій музичного виконавства (А.Б. Гольденвейзер,
Н.І. Голубовская, Г.Г. Нейгауза, М.В. Смірнова, С.Е. Фейнберг та ін.), тлумачення нотного тексту
(Д.Д. Благой, Е.Я. Ліберман, С.М. Мальцев, І.А. Браудо, Н.А. Копчевскій та ін.), методики інструментальної
підготовки учнів (Л.А. Баренбойм, М.М. Берлянчік, А.В.Малінковская, А.І. Миколаєва та ін.), історії і теорії
піанізму (А.Д. Алексеев, Л.Е. Гаккель, Г.М. Коган, В.П. Чінаев та ін). Питанням інтерпретації музичного
твору у виконавській діяльності присвячені праці таких музикантів-дослідників як О. Алексєєв, Б. Асаф’єв,
О. Гольденвейзер, Г. Коган, Н. Корихалова, А. Корто, В. Крицький, О. Ляшенко, Я. Мільштейн, Г. Нейгауз,
А. Рубінштейн, А. Сохор, Г. Ципін, Б. Яворський та ін.).
Дослідник інтерпретаційної культури Корноухов М. Д. визначає інтерпретацію як комплексноінтегративну системну якість, що формується у музично-педагогічному процесі і включає в себе, перш за
все, індивідуально-художній досвід майбутнього вчителя, заснований на спеціальних знаннях і уміннях, що
дозволяють йому проявити свої творчі здібності, а також особливу властивість, що виражається у потребі
ці знання отримувати, аналізувати, узагальнювати, удосконалювати і реалізовувати в своєї професійної
діяльності [2]. Український дослідник О. Котляревська надає таке визначення інтерпретаційних умінь
інструменталіста-виконавця як результат особливої художньої діяльності свідомості, що визначається як
своєрідне переведення продукту первинної творчості не тільки в іншу систему мови (знаково-смислову), й
в іншу систему мислення [3].
Розробники навчального посібника для здобувачів вищої освіти «Основний музичний інструмент»
вважають, що робота над художньою інтерпретацією музичного твору містить: здатність до сприйняття
змісту і форми художнього твору (уміння розуміти музичну мову з усіма її виразними можливостями,
стилістикою, індивідуальними складовими); здатність втілювати індивідуальну виконавську концепцію,
ідейно-художній задум інтерпретації; здатність створювати інтонаційно виразні і технічні варіанти
інтерпретації твору [1, с. 35].
У всіх дослідженнях визначаються важливі складові інтерпретаційних умінь вчителя музичного
мистецтва і, зокрема, вчителі фортепіано. Так, структура інтерпретаційних умінь майбутніх викладачів
фортепіано складається з мотиваційного, когнітивно-операційного та рефлексивного компонентів.
Мотиваційний компонент визначається усвідомленням значущості набуття інтерпретаційних умінь у
процесі фортепіанної підготовки, містить наявність інтересу до професії викладача фортепіано; розуміння
сутності та потреба набуття інтерпретаційних умінь та прагнення до музично-виконавської діяльності.
Когнітивно-операційний включає повноту і дієвість мистецько-професійного тезаурусу; вміння здійснювати
вербальне повідомлення; спроможність здійснювати педагогічно спрямований виконавський аналіз
фортепіанних творів. Рефлексивний, який містить здатність здійснювати самооцінку, самоаналіз та
самоконтроль.
Формальне відтворення звуків - це виконання, в якому «не жива» музика. Зміст музичного твору
може бути виражено тільки завдяки відношенню виконавця до нього, тобто, завдяки інтерпретації.
Інтерпретація є результатом розуміння сутності, ідеї, змісту твору. Інтерпретувати твір розшифрувати код,
за яким - сенс, тому що музика, за визначенням Асафьева, є "искусство интонируемого смысла».
Мета інтерпретації музиканта-виконавця - зробити твори великих майстрів доступними і зрозумілими
найширшим своїм слухачам, не обмежуватися тільки особистим смаком, але і тими ідейними завданнями,
якими керувалися композитори. Це виражається насамперед у передачі думок і почуттів авторів творів
зрозумілою мовою з чіткою формою, красивою мелодією і ясною гармонією, щиро і правдиво розкривати
художні образи, створені композиторами. Кожен виконавець має своє бачення розучуваного твору
композитора. Тому виконання видатних музикантів відрізняються один від одного, і часто розкривають
зовсім по-іншому виразний зміст твору, постійно знаходять свої темброві і динамічні фарби відповідні
виконавському задуму. За висловом І. Гофмана, така "розумова" робота набагато важче, ніж "бездумна"
багатогодинна гра на інструменті. Музикантам відомо, що саме такий метод роботи над твором
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запам'ятовується. Як свідчать багато виконавців цей же метод є результативним у роботі над технічними
труднощами, коли знаходження свого образу твору "знімає" всі наявні труднощі. В процесі роботи над
інтерпретацією музичного твору виконавчі завдання за своїми видами поділяються на:
- конкретно-звукові, коли виконавцю необхідний цілий ряд виконавських знань, прийомів і умінь,
через які виконавець осягає конкретно-звукові образи та має можливість користуватися засобами
інтерпретації на свій розсуд:
- емоційно-образні, іншими словами це є творче прочитання, створення своєї індивідуальної
концепції на основі свого кругозору і особистого емоційно-соціального досвіду виконавця. Цим і
пояснюються невдачі натаскування, тому що показане педагогом на занятті не може бути механічно
відтворено учнем, тому що це не його концепція;
- рухово-технічні, коли робота йде відразу в декількох напрямках, тому що важко визначити, в якому
порядку треба розкрити перед студентом послідовність елементів роботи над твором і більш того, чи
треба взагалі розглядати творчий процес в його складових частинах.
У сучасних умовах все більш актуалізується завдання по розробці інноваційних методів навчання,
впровадження в процес практичної підготовки музикантів-виконавців сучасних інтенсивних технологій,
здатних вирішувати важливі проблеми професійної підготовки вчителів фортепіано. Одним з таких шляхів
ми бачимо у посилені інтерпретаційної складової музично-педагогічного процесу. Розглянемо докладніше
цю тезу на прикладі деяких методів розвитку інтерпретаційних умінь.
Як показує наша робота, надзвичайно корисно практикувати завдання щодо самостійного
розучування творів, з подальшим виконанням їх та обговоренням зі студентами інструментального класу.
До цього прийому вдавалося багато видомих музикантів. У таких умовах виконання самостійно
підготовлених творів стає подобою концерту, крім того, студенту необхідно вміння обгрунтувати своє
трактування, переконати ним слухачів.
Результативним методом розвитку творчого інтерпретаторського мислення є метод асоціацій.
Асоціації носять яскраво виражений індивідуальний характер, що зумовлено своєрідністю особистого
досвіду слухача або виконавця, рівнем його культури, багатством вражень. Однак різні люди, слухаючи
один і теж самий твір, асоціюють приблизно в одному напрямку, тому що емоційне забарвлення
заздалегідь вкладена композитором ще у процесі створення твору. Інтерес студентів - виконавців у процесі
вивчення нового твору викликає пропозиція (завдання), скласти розповідь (казку), виходячи з образного
змісту твору. Таким чином педагог активізує мислення студента і одночасно виявляє опорні точки для
побудови образу твору.
Великий інтерес у студентів викликають інтерактивні проекти. Такі художньо - педагогічні презентації
готуються з використання різноманітних можливостей мультимедійних технологій. Мультимедіа презентації (власні розробки фрагментів уроків з використанням мультимедіа) є одним з найбільш
поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Їх інформативність набагато вища від традиційних
засобів навчання через застосування мультимедіа, в якій використовується не лише текст, портрети
композиторів й ілюстрації, але й графіка, анімація, відео та звук [4].
Так, на сьогоднішній день, в музично-педагогічної науці не виявлено особливості розвитку
інтерпретаційних умінь в інструментальному класі, освітні умови розвитку цієї якості в навчальному
процесі, параметри і критерії інтерпретаційної діяльності. Необхідні інноваційні теорії і конкретний
інструментарій як сукупність методів, засобів і форм організації навчання, що оптимізують процес розвитку
інтерпретаційних умінь майбутніх учителів фортепіано.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Valentina Nikolenko
(Sumy, Ukraine)
METHODOLOGICAL ASPECTS OF USING THE ANALYSIS AND SYNTHESIS AS THE BASIC TECHNIQUES
FOR THE ACTIVATION OF THE STUDENTS' MENTAL ACTIVITY IN THE STUDY OF MATHEMATICS
The main goal of the educational process is the full disclosure of the abilities, capabilities of the individual,
his creative potential. It gives person opportunity to rely on their own mind and strength in daily life.
Therefore, today the priority of mathematical education is to develop students' thinking to such a level that
would help them to use the acquired knowledge, to obtain further education, to possess knowledge
independently, to generalize and organize them, to solve life's problems.
In learning the basics of science, students should see how they relate to practice, real life and learn how to
apply acquired knowledge for applied tasks. And along this path, it is the development of such techniques of
mental activity as analysis and synthesis that is of paramount importance in the process of studying mathematics,
and in a number of related disciplines.
Modern person receives a huge flow of information every day, far exceeding that in the past. Therefore, it is
necessary to select from the whole volume of information facts which are necessary for concrete person at
concrete time. How can this be done? This problem can be solved on the condition of formation students`
heuristic skills. Heuristic skills imply mastering relevant heuristic techniques of mental activity. [2, p. 41].
Important role in learning new concepts and solving problems play heuristic techniques of mental activity
which are general (analysis, synthesis, comparison, abstraction, generalization, classification, systematization,
analogy, induction) and specific (summarizing for concept and outputting of consequences). Analysis and
synthesis are most importance amongst common heuristic techniques. [6, p. 25].
From the methodological point of view, analysis is movement from consequences to causes. Synthesis it is
reverse process from causes to consequences. But these terms can be understood in another sense: analysis is
the division of the whole into parts while studying it and synthesis is the connection of different parts for studying
of the whole. So, at the first sight, the two concepts are different, but there is certainly a connection between
them. Of course, the whole is determined by its parts, and the properties of the parts are the consequences and
causes of the properties of the whole. [4, p. 201].
Of course, the process of mental activity is never pure analysis or pure synthesis, that is, we never think by
pure analysis or pure synthesis. The process of studying phenomenon begins with analysis and synthesis.
Therefore, it is important to learn not only to see the evident properties, but to be able to see the hidden
peculiarities that are revealed only through the use of deep and comprehensive analysis and synthesis.
This raises the problem of improving the methods and techniques of teaching mathematics, which would be
able to maximize the development of such methods of thinking as analysis and synthesis among
students. [3, p. 65].
From a practical point of view, their use is to forming techniques for managing students' mental activity in
the process of solving problems. This can be achieved through the use of analysis and synthesis in the form of
certain systems of exercises, and the possible use of special tasks in the lessons of mathematics during
independent and individual work. The purpose of this type of special tasks should improve learning outcomes;
analyze the qualities of students' skills through tests, which are formed on the base tasks.
Learning as a process of thinking is carried out on two levels — empirical and theoretical. Empirical
thinking is a way of gradual generalization of the material, when in the process there is variation in the variety of
individual cases. The basis of theoretical thinking is the way of generalization associated with the analysis of only
one phenomenon in the system of similar phenomena and its highest form — analysis through synthesis.
From the standpoint of psychology, analysis and synthesis are components of mental process. Such
process occurs at different levels of reflection of reality in the human brain.
The methodology of teaching mathematics under the terms “analysis” and “synthesis” understands two
opposite thoughts according to direction of movement, which are used in the process of solving problems and
proving theorems. An analysis is a thinking that goes from what is to be found or brought to what is given or
already established, synthesis is a thinking that goes in the opposite direction. [3, p. 15].
Analysis and synthesis are of great interest for the methodology and practice of teaching mathematics as a
common mental activity or operations which are the basis of any type of cognitive activity.
Analysis is an integral part of most tasks and it is important to teach students the process of analysis. It is
important to understand that studying of mathematics is not so much memorizing the theorems and their proofs,
but rather to mastering methods of cognition.
For example, to formulate the ability to analyze the condition of a task, it is useful to offer students tasks
with unformulated questions, problems with insufficient and unnecessary data. The ability for analytical-synthetic
activity is expressed not only in the ability to isolate elements of a particular object or to merge elements into one
whole, but also in the ability to integrate it into new relationships, to see its new functions. To create such traits in
the creative process can be facilitated by tasks where the object is viewed from different perspectives and from
the perspective of different concepts.
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Analysis and synthesis are particularly important in the formation of heuristic skills because the ability to
analyze is one of the most important methods of thinking. [1].
Comparison is a significant component of students' learning activities. The process of comparison underlies
the formation of many heuristic skills. It is a means of connecting new and already learned knowledge.
Comparisons can be used by studying similar concepts (for example, the division of natural numbers and the
division of polynomials). Forming the ability to use the technique of comparison, it is advisable to move in stages:
1) to highlight the features or properties of a single object;
2) to establish the similarities or differences of the two objects;
3) to identify similarities between the features of three or more objects. [3, p. 38].
This step-by-step process contributes to the development of students' thinking, and its step-by-step
complexity enriches cognitive experience and improves the ability to compare. Determining the level ability of a
comparison is the skills of students to use it independently in solving various tasks of the type: “Compare...”,
“Specify signs...”, “What is the similarity and difference...”
It is in the process of comparison that the unity of analysis and synthesis is at the level of empirical
thinking. The beginning of such a process is the juxtaposition of objects and phenomena, that is, of synthesis.
Analysis of the compared objects identifies the similarities and differences with the help of this synthetic process.
And general, which is highlighted by the analysis, combines, synthesize objects. These actions are
generalization.
Comparison is prerequisite for any abstraction and any generalization.
Comparison leads to classification of objects, and comparison by properties to the division into classes of
abstraction.
The content of abstraction or abstraction as a general mental action according to S.L. Rubinstein:
“... abstraction is, in fact, a specific form of analysis, a form such that analysis obtains in the transition to abstract
thinking in concepts. The analytical nature of scientific abstraction is that it distinguishes the essential, distracting
from the irrelevant. It analyzes and dissects that diffuse, as yet reanalyzed whole, in which the essential and the
insignificant are not yet dismembered.” [6, p. 72].
When solving practical problems, students are not dealing with real objects, but with models. In order to
solve the applied problems, they first of all make up a mathematical model and then explore it. Therefore, it is
important to distinguish in the objects and objects essential for him the properties and mentally to distract
attention from unessential, that is, use the technique of abstraction.
Rubinstein, revealing the nature of thinking, pointed out that thinking in its composition acts as analysis,
synthesis, abstraction and generalization: “Generalization
practically meaningful and scientifically justified
is
not the selection at all of any general properties in which objects or phenomena are similar to each other, no
matter what their properties; scientific generalization does not include properties that are common or similar to a
number of phenomena, but properties that are essential to them.”
The problem of discoveries and invention of innovations is related to the variation of features, properties of
phenomena and objects in the process of researchers. Thus, there is a need to generalize and systematize the
causes, consequences, results of the study. Therefore, the importance of such heuristic techniques as
generalization and systematization are doubtless. Many students have difficulty in applying method of
generalization. In order to avoid this situation, an independent work with the system of corrective heuristic
exercises should be offered.
Systematizing the theoretical material mathematics course leads students to see them in a particular
system. The basic part of systematization is classification. To develop this skill, enough tasks on apply the
classification in the system of corrective heuristic exercises need to be created.
The ability to guessing which is based on experience is important not only in mathematics, but also in
solving life situations. An important role is played by analogy. Hypothesis precedes assumption about certain
object properties. The ability to find similarities and differences in the process and methods of solving problems,
the ability to find ways to build new objects based on the ability to draw conclusions by analogy. [5, p. 32].
Understanding, for example, that a new concept is similar to a known one, the same properties of these
concepts are distinguished and, on this basis, to approach the "discovery" of new theorems and problems that
have not been studied before. By analogy, statements are often made that make it easier to find other
statements.
Therefore, it is very important to learn how to formulate mathematical statements by analogy. This can only
be achieved through systematic exercise. The development of prediction skills is aided by reasoning by induction.
Different hypotheses are put forward by students when solving prognostic tasks, such as "what if...", "always...",
"whether it is correct..."
The characterization of general mental actions and operations presented here indicates that analysis and
synthesis are part of each. Therefore, any mental operation of a person is analytical and synthetic at the same
time. The connection between these basic cognitive processes can be seen provided that we turn from the
formula "analysis and synthesis" to the psychological formula "analysis through synthesis".
It can be shown that analyzing the solution of mathematical problems, the processing of information
contained in a task condition is often done to obtain different consequences from what is given in the task
condition. In mathematical skills, it is important to obtain consequences from the condition of the problem. This
technique is known as "consequences output". It is included in the more common technique, referred to in the
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scientific literature as "synthesis through synthesis." In order to familiarize students with this technique and to
create conditions for mastering it, it is necessary to develop such heuristic tasks, where it is used to the fullest.
Of course, heuristic techniques exempt from memorizing the solution of each problem individually,
replacing it with the assimilation of methods, ideas for finding solutions in general. It gives students ability to see
in one problem solving method of solving. The ability to use heuristics is a prerequisite for avoiding the discomfort
of solving a task that is not a simple analogue to a previously solved one. Such skills will provide effective
assistance to students in the studying of mathematics, of developing their thinking, improving the productivity of
teaching, equip themselves with tools and methods of finding solutions to mathematical problems.
References:
1. Brown P.C., Roediger, H.L., McDaniel M.A. (2014). Make it stick: The science of successful learning.
Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
2. Ivanov D. A. Competency – based approach in education. Problems, concepts, tools / D. A. Ivanov. – M.:
Znanie – 2018. – 74 p.
3. Learn to study mathematics: Bk. for students / Friedman L.M. // M.: Prosveschenie – 1985. – p.112.
4. Handbook of pedagogy and psychology / Skripchenko O.V., Lysyanskaya T.M., Skripchenko L.O. // K.:
Publishing House of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov – 2002. – 216 p.
5. Personally oriented education in the modern school / Yakimanskaya I.S. // M. Znanie – 1996. – 96 p.
6. Psychology of Thinking and Problem Learning / A.V. Brushlinsky. // M.: Znanie – 1983. – 96 p.
Марія Антонченко
(Суми, Україна)
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В умовах високих темпів науково-технічного прогресу сучасного інформаційного суспільства,
актуальною задачею реформування системи освіти України є приведення її до відповідності вимогам
світових стандартів на підґрунті широкого застосування інформаційних технологій (ІТ). Але нові економічні
та соціальні реалії суспільства вимагають від педагогів усіх ланок опановувати новими формами освіти,
що дозволяють вести навчання дистанційно.
Тому одними з головних завдань, що стоять зараз перед системою післядипломної освіти є: готувати
вчителів до застосовування програмних засобів що забезпечують передавання навчальної інформації
різного вигляду (тексти, презентації, аудіо, відео, тести тощо); зворотній зв'язок з учнями та оцінювання
опанування учнями навчального матеріалу дистанційно.
Перехід на дистанційне навчання значно підвищує вимоги до рівня підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, до розвитку їх інформаційно-цифрової компетентності (ІЦК), яка є
однією з ключових складових професійної компетентності. Її важливість підкреслена у державних цільових
програмах з освіти та інформатизації [4, 5, 7].
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що питання розвитку ІЦК та впровадження у
освітній процес сучасних ІТ висвітлені у працях таких дослідників, як В.А Баженов, П.В. Беспалов,
В.М. Білик, В.Ю. Биков, П.С. Венгерский, Л.М. Горбунова, Л.М. Дибкова, Е.И. Дмитрієва, А.А. Єлізаров,
М.І. Жалдак, В.О. Колмакова, Т.О. Кучерява, О.В. Малишевський, Н.В Морзе, Н.В. Насирова,
О.Ю. Новиков, О.В. Овчарук, Е.С. Полат, А.М. Семибратов та інші, але ж вони стосуються, в основному,
навчання учнів та студентів. Але аналіз сформованості ІЦК педагогічних працівників, що вже працюють,
досліджено недостатньо і є досить актуальним.
Тому метою статті є дослідити розвиток ІЦК вчителів в умовах застосування дистанційної 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.
На сьогодні дистанційне навчання достатньо активно впроваджується в освітній процес закладів
післядипломної педагогічної освіти.
Головною метою дистанційного навчання є організація освітнього процесу на відстані. Тобто,
обласні заклади післядипломної педагогічної освіти, повинні організувати навчання слухачів різних
спеціальностей на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій і, зокрема, комп’ютерних
мереж для усіх слухачів області, які потребують підвищення кваліфікації [1; 3].
Організація дистанційного навчання включає:
 технічне забезпечення, а саме: забезпечення апаратними засобами (персональні комп’ютери,
мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференцій
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тощо), що забезпечують дієздатність дистанційних платформ і використання web-ресурсів навчального
призначення;
 управління навчальним процесом та необхідними видами навчальної взаємодії між суб’єктами
дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;
 програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або
побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами; Web-ресурси навчальних дисциплін
(програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання. Навчальний заклад може створювати
власні веб-ресурси або використовувати інші;
 інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім
суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до Web-ресурсів і Webсервісів для реалізації навчального процесу; та надання інструкцій, логінів та паролів, якщо
використовуються дистанційні ресурси навчального закладу;
 методичне забезпечення, тобто наповнення дистанційних платформ матеріалами навчального
призначення (лекції, завдання, самостійні та контрольні роботи, тести, методичні вказівки до виконання
завдань тощо).
В межах дистанційного навчання реалізуються всі існуючі традиційні дидактичні принципи навчання
(науковості, систематичності, індивідуалізації, наочності та ін.) та з’являються нові (випереджаючий
принцип, 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 інформаційноцифрових технологій [1, 3, 4].
Таким чином, вчителя, які підвищують власну кваліфікацію в дистанційному режимі використовують
певні інформаційно-цифрові технології та розвивають власну інформаційно-цифрову компетентність.
Розглянемо термін «інформаційно-цифрова компетентність» більш детально. Наряду з цим термінами
існують, схожі за змістом, терміни «інформаційно-комунікаційна компетентність» та «інформаційна
компетентність». В науковій літературі ці поняття мають різноманітне трактування. Їх аналіз показує [2], що
відмінності термінів незначні і полягають у формулюванні визначень, а не у сутності.
В нашої роботі будемо користуватись наступним визначенням: інформаційно-цифрова
компетентність педагога (ІЦК) – це інтегрований результат особистості педагогічного працівника по
оволодінню сучасними цифровими та інформаційними технологіями та застосуванню їх у власній
професійної діяльності, який формується на основі оволодіння ним змістовим, діяльнісним і мотиваційним
компонентами досвіду роботи з різноманітною інформацією [2].
Розвиток ІЦК вчителів здійснюється під час навчання у вищих навчальних закладах, шляхом
самоосвіти, під час проходження курсів підвищення кваліфікації в умовах післядипломної педагогічної
освіти, під час курсів, семінарів (вебінарів), що проводяться іншими державними та міжнародними
установами.
Що стосується розвитку ІЦК педагогів у системі післядипломної освіти, вона реалізується в процесі
навчання дисциплінам інформаційної ланки через навчання з використанням цифрових та інформаційних
технологій і/або під час дистанційного навчання та його організації.
Н.В. Морзе підкреслює, що формування ІЦК педагогів є складною, але надзвичайно актуальною
проблемою. До вирішення задачі розвитку ІКЦ педагогів необхідно підходити системно з урахуванням
вхідних параметрів, процесів та змістовного наповнення кожного елемента такої системи [6].
У Концепції «Нова українська школа» виділяють наступні складові ІЦК: впевнене та критичне
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на роботі, в публічному просторі та приватному
спілкуванні; інформаційну й медіа-грамотність та культуру; володіння основами програмування, роботи з
базами даних; алгоритмічне мислення; навички роботи та безпеки в Інтернеті та кібербезпеки; розуміння
етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо) [7, с. 11].
Аналіз сутності дефініції ІЦК [2], державних програмних документів [4, 5, 7 та ін.] та узагальнення
сучасних науково-педагогічних досліджень (І.О. Зязюна, І.Д. Беха, М.І. Жалдака, Н.В. Морзе,
К.О. Морозовой, О.В. Овчарука, Л.Є. Петуховой, С.А. Ракова та інших) з питань розвитку інформаційноцифрової компетентності педагогічних працівників, дозволяють нам охарактеризувати ІЦК вчителів
наступними компонентами (критеріями): мотиваційною, когнітивною, діяльнісною. Ці компоненти
(критерії) передбачають володіння відповідними характеристиками та деталізуються за допомогою певних
показників.
Але в умовах дистанційного навчання вміст компонент ІЦК вчителів значно розширюється за рахунок
оволодіння новими програмними засобами. Так викладачі активно використовують специфічні форми, що
притаманні дистанційному навчанню, а саме відеоконференції, чат, форуми, електронну розсилка та ін.
Найбільшого поширення в Україні зазнали наступні дистанційні платформи: Moodle, Google Classroom,
Microsoft Teams, Zoom тощо. Останні два додатка дають можливість широко використовувати
відеоконференції.
Для ефективного дистанційного навчання вчителі повинні мати: певні технічні засоби (персональний
комп’ютер, підключеним до достатньо швидкого Internet); володіти навичками планування й організації
самостійної роботи з навчальним матеріалом, навичками самоосвіти; мотивацію та відповідальність.
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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 відіграє значну роль у розвитку ІЦК вчителів. Подальші наукові
розвідки можуть стосуватися розробок питань, щодо оволодіння конкретним програмним забезпеченням
для дистанційного навчання та дослідження компонент ІЦК, що притаманні дистанційному навчанню.
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Маргарита Брус, Сергей Загребельный
(Краматорск, Украина)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
Тестирование является одним из мощных инструментов контроля знаний студентов. На кафедре
«Информатики и инженерной графики» Донбасской государственной машиностроительной академии
разработаны экзаменационные тесты по дисциплинам кафедры. Экзаменационный тест не призван
заменить собой экзамен полностью, он лишь дополняет стандартные формы контроля. Результаты
тестирования дают четкое представление об уровне знаний студентов, что позволяет сократить вторую,
устную часть экзамена. Объективность и простота обработки результатов являются главными плюсами
тестового контроля. Проверка тестовых заданий на пригодность к использованию не требует привлечения
каких-либо специализированных математических программных продуктов и может быть осуществлена с
помощью программы Miсrosoft Excel. При разработке тестов были учтены следующие принципы. Вопервых, содержание тестовых заданий должно полностью охватывать основные темы учебных курсов и
соответствовать рабочим программам. Во-вторых, содержание теста должно соответствовать целям
тестирования.
В настоящее время существуют два теоретических подхода к созданию тестов: классическая теория
и современная теория IRT (Item Response Theory). Оба подхода базируются на последующей
статистической обработке балла, набранного в результате тестирования. Только после проведения
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многократных статистических обработок можно говорить о создании теста с устойчивыми параметрами
качества (надежностью и валидностью).
Рассмотрим пример: пусть студенты первого курса в количестве 12 человек сдали экзаменационный
тест по дисциплине «Информатика».Полученные в ходе тестирования результаты были статистически
обработаны с помощью программы MiсrosoftExcel.
После сбора эмпирических данных необходимо провести статистическую обработку данных. Этап
математико-статистической обработки данных был разбит на несколько шагов.
Шаг 1. Формирование матрицы тестовых результатов
Результаты ответов студентов на задания тестов оцениваются по дихотомической шкале: за каждый
правильный ответ студент получает один балл, а за неправильный ответ или за пропуск задания – нуль
баллов (см. рис. 1).
Шаг 2. Преобразование матрицы тестовых результатов
На втором шаге из матрицы тестовых результатов устраняются строки и столбцы, состоящие только
из нулей или только из единиц. В приведенном выше примере таких столбцов нет, а строк только две.
Одна из них, нулевая строка соответствует ответам одиннадцатого испытуемого, который не смог
выполнить правильно ни одного задания в тесте.

Рисунок 1. Матрица результатов тестирования
В этом случае вывод однозначен: тест непригоден для оценки знаний такого студента. Для
выявления его уровня знаний тест необходимо облегчить, добавив несколько более легких заданий,
которые, скорее всего, выполнит правильно большинство остальных испытуемых группы.
Столь же непригоден, но уже по другой причине, тест для оценки знаний двенадцатого студента,
который выполнил правильно все без исключения задания теста. Причина непригодности теста
заключается в его излишней легкости, не позволяющий выявить истинный уровень подготовки
двенадцатого студента. Возможно, двенадцатый студент знает много чего другого и в состоянии
выполнить по контролируемым разделам содержания гораздо более трудные задания, которые просто не
были включены в тест.
Таким образом, на данном шаге необходимо удалить из матрицы данных 11 и 12 строки.
Шаг 3. Подсчет индивидуальных баллов испытуемых и количество правильных ответов на
каждое задание теста
Индивидуальный балл испытуемого получается суммированием всех единиц, полученных им за
правильное выполнение задания теста. Для удобства полученные индивидуальные баллы (Хi) приводятся
в последнем столбце матрицы результатов (см. рис. 2).
Число правильных ответов на задания теста (Yi) также получается суммированием единиц, но уже
расположенным по столбцам (см. рис. 2).
Шаг 4. Упорядочение матрицы результатов.
Значения индивидуальных баллов необходимо упорядочить по возрастанию (см. рис. 3).
Шаг 5. Графическое представление данных
Эмпирические результаты тестирования можно представить в виде полигона частот, гистограммы,
сглаженной кривой или графика.
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Графическую интерпретацию предваряет формирование частотного распределения. Для
построения диаграмм упорядочим результаты эксперимента (см. рис. 4-5) и подсчитаем частоту
полученных баллов(см. табл. 1).Для расчета частоты необходимо применить функцию ЧАСТОТА.

Рисунок 2. Матрица с подсчетом итоговых сумм

Рисунок 3. Упорядоченная матрица результатов
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Рисунок 4. Несгруппированный ряд

Рисунок 5. Ранжированный ряд

Для расчета рейтинга (ранга) каждого студента по индивидуальным балам необходимо применить
функцию РАНГ, которая возвращает ранг числа в списке чисел. Ранг числа – это его величина
относительно других значений в списке.
Таблица 1.Частотное распределение баллов
Баллы
Частота

1
1

2
1

4
3

5
1

6
2

9
2

По частотному распределению можно построить гистограмму (см. рис. 6) или полигон частот (см.
рис. 7).

Рисунок 6

Рисунок 7
Диаграмму можно построить и по индивидуальным баллам (см. рис. 8).
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Рисунок 8
Шаг 6. Определение выборочных характеристик результатов
В хорошо сбалансированном по трудности тесте распределение баллов приближается к
нормальному. Для этого исследования воспользуемся надстройкой Miсrosoft Excel Анализ данных.
Подробное определение выборочных характеристик результатов тестирования станет темой следующей
публикации.
Литература:
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Логос, 2003.
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Світлана Бухальська, Галина Голобош, Тамара Онищук
(Рівне, Україна)
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Нові виклики сьогодення вимагають виконання завдань реформування української освіти щодо
гуманізації освітнього процесу, що в свою чергу визначає ключові пріоритети виховання – залучення
молодої особи до засвоєння набутих людством цінностей; утвердження суспільно значущих норм і правил
поведінки особистості; впровадження сучасної методики виховного процесу для реалізації людино творчої
функції. За таких умов висуваються особливі вимоги до створення освітнього середовища – забезпечення
об’єктивних зовнішніх умов, соціальних об’єктів, ефективності виховного процесу, необхідних для
успішного функціонування освіти. Виховний процес – це система умов і впливів становлення особистості, а
також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні.
Зазначимо, що в Законах України «Про вищу освіту» та «Про фахову перед вищу освіту» окреслено
основні завдання закладів освіти, серед яких виховання у здобувачів освіти патріотизму, соціальної
активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та
екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та
самоорганізовуватися в сучасних умовах [4].
Вагомим в організації освітнього процесу медичних закладів освіти є виховання особистості, набуття
ним соціального досвіду; формування компетентності, мобільності, толерантності, здатності до
самоідентифікації; набуття й розвиток соціально, професійно та життєво ціннісних характеристик і чеснот.
Попередній аналіз наукових джерел засвідчує актуальність проблеми виховання особистості, яка
висвітлена у працях А. Амонашвілі, І. Беха, Є. Ільїна, О. Пєхота,О. Сухомлинської, К. Чорної. Питання
формування толерантності особистості різнобічно викладене науковцями Я. Береговим, О. Волошиною,
Н. Стеценко, Л. Лозинською.
Водночас формування толерантності здобувачів медичної освіти недостатньо вивчена в педагогічній
теорії та практиці. Тому виникла нагальна потреба у дослідженні інтерактивних технологій виховного
процесу як засобів формування толерантності здобувачів медичної освіти.
Мета статті – уточнити зміст дефініції «толерантність здобувачів медичної освіти», відбір ефективних
інтерактивних технологій виховного процесу для формування толерантності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
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Загально прийнято толерантність трактують як повагу, схвалення і правильне розуміння багатого
різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів виявів людської
індивідуальності...; це гармонія в різноманітті; це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє
заміні культури війни культурою миру [3].
Відповідно до нашого дослідження зміст толерантності здобувачів медичної освіти відображатиме
специфіку їхньої майбутньої практичної діяльності, а саме: взаємодію медичних працівників із людьми та
групами людей, котрі незалежно від їхньої національної, соціальної, релігійної належності, поглядів, стилю
мислення і поведінки потребують медичної допомоги. Тому толерантність є морально-етичною категорією,
основним принципом якої є свідоме підпорядкування особистих інтересів, емоцій, ставлень потребам
людей щодо покращення та збереження їх здоров’я.
Підтвердженням означеного є твердження, що «серед важливих компетенцій сучасного фахівця
визначають: уміння діяти в межах погоджених цілей і завдань; уміння погоджувати свої дії з діями партнера
(враховувати думку іншого); уміння жити разом: кооперуватися, йти на компроміс» [5, С. 35].
На нашу думку, у процесі формування толерантності майбутніх медичних працівників необхідно
враховувати такі особливості:
- міжнаціональні та політичні – неупереджене ставлення до представників різних націй, політичних
партій тощо;
- гендерні – належне сприйняття осіб іншої статі;
- релігійні – терпиме ставлення до прихильників різних релігійних конфесій;
- між класові – рівноцінне ставлення до представників різних майнових статків;
- вікові – повага до осіб похилого віку;
- сексуально зорієнтовані – не упередження стосовно осіб із нетрадиційною сексуальною
орієнтацією;
- маргінальні – терпиме ставлення до безхатченків, жебраків, наркоманів, алкоголіків, ув’язнених
тощо;
- медико-деонтологічні – професійна та морально-етична терпимість до хворих, інвалідів, фізично
неповноцінних, осіб із вадами розвитку [2, С. 135].
Важливим у формуванні толерантності є процес виховання, метою якого є успадкування молодими
людьми найкращих ментальних рис: духовність, відкритість, повага, терпимість; набуття соціального
досвіду; дотримання правової, професійної, екологічної, морально-етичної, художньо-естетичної культури;
досягнення високих уставів міжособистісних соціальних відносин, процесів, явищ.
Зауважимо, що у виховному процесі –динамічної взаємодії педагогічного працівника та здобувача
освіти, здійснюється самореалізація, самоствердження, особистісний розвиток молодої людини. Мета
сучасного виховного процесу визначається органічною інтеграцією соціальних та індивідуальних цілей,
завдань та співробітництвом у їх досягненні.
Формування толерантності, як набуття цінностей у виховному процесі, здійснюється за такими
алгоритмами: подання толерантності як цінності в реальних умовах виховання; моніторинг, а саме
первинне оцінювання та забезпечення емоційно позитивного ставлення щодо цінності толерантність;
визначення змісту толерантності, мотивації та сенсу її формування; усвідомлене прийняття означеної
цінності; закріплення толерантного ставлення в спілкуванні, поведінці, діяльності тощо.
Ефективність формування толерантності забезпечується шляхом відбору новітніх виховних
технологій, таких як «формування у суб’єкта здатності і бажання усвідомити себе особистістю»,
«культивування у вихованні цінностей іншої людини», «культивування у вихованні досвіду свободи
приймати особисті рішення» [1, С. 16].
У процесі нашого дослідження ми переконались, що інтерактивні технології є ефективними методами
формування толерантності особистості, оскільки інтерактивність – це насамперед співпраця, партнерство,
при яких педагогічні працівники та здобувачі освіти є рівноправними суб’єктами виховного процесу.
Основними принципами інтерактивного виховання є діалогічна взаємодія; співробітництво; активна
організація тренінгових, рольових, ігрових форм виховання. За умов використання інтерактивних
технологій учасники виховного процесу вільно взаємодіють між собою, обмінюються новою інформацією,
спільно вирішують проблемні питання, моделюють різноманітні ситуації, оцінюють дії партнерів і власну
поведінку. Водночас інтерактивність спонукає усіх учасників виховного процесу до здорової конкуренції в
пізнавальній, творчо-пошуковій діяльності, уможливлює розв’язувати проблемні завдання у парі та групі.
На нашу думку, серед елементів інтерактивних технологій доцільними є: методи стимулювання
активної діяльності здобувачів медичної освіти (мотивація, створення ситуацій емоційного переживання,
ситуацій із можливості вибору); метод «робота в команді» (створення ситуації досягнення колективного
успіху за умов персональної відповідальності кожного учасника); метод проєктів (стимулювання інтересу
здобувачів освіти до визначеної проблеми, оволодіння знаннями і навичками для її вирішення, практичне
застосування отриманих результатів); навчальний тренінг (максимально сприяє формуванню ціннісних
характеристик, поведінкових навичок, набуттю досвіду).
Однією з форм набуття ціннісного утворення – толерантності, вважаємо тренінги – як групові форми
інтерактивного навчання та виховання.
Тренінг – це навчання, виховання і розвиток, які базуються на досвіді та знаннях учасників, що дає
можливість окрім отримання нової інформації відразу використовувати її на практиці, випробовуючи нові
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навички. Така форма забезпечує ефективне використання різноманітних педагогічних прийомів за рахунок
створення позитивної атмосфери в групі, що виключає домінування та конкуренцію.
Науковці розглядають тренінг як педагогічну технологію, яка дозволяє відпрацьовувати вміння і
навички виконання простих та складних видів виховної діяльності, наочно демонструє наслідки прийнятих
рішень, реалізує можливість перевірки альтернативних зв’язків, дає змогу одночасно використовувати
різну кількість методів ігрової діяльності, збільшуючи ефективність проведення навчальних
занять [5, С. 129].
Форми, які найбільш активно застосовуються в тренінгових технологіях: міні-лекції, демонстрації,
презентації, проблемно-орієнтовна дискусія, ситуаційні завдання, ділові ігри, «мозкова атака», «відкритий
мікрофон», «коло ідей», «займи позицію» тощо.
У процесі дослідження нами розроблено та апробовано виховні тренінгові заняття щодо формування
толерантності, які містять різноформатні завдання: трактування притч, висловів, афоризмів; виконання
ситуаційних задач, рольові ігри, діагностичні вправи визначення рівня сформованості толерантності,
анкети та творчі моделі формування толерантності як морально-етичної якості.
Розпочинати тренінг варто з вправи «Привітання». Учасники перед початком заняття отримують
кольорові жетони та розбиваються на пари за кольорами. Наприклад, пара з червоними жетонами
вітаються як японці – вклоняються один одному; з жовтими жетонами як європейці – потискають руку; із
зеленими як індійці– складають долоні на серці; із синіми як ескімоси – труться носами. У такий спосіб
привітання ми висловлюємо повагу один до одного, що є складовою частиною толерантності.
Виконання вправи «Поясність зміст притчі» має глибокий і повчальний характер. Наприклад,
«Притча про аксакала». Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди
попрощатися та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалось тобі створити лад у родині, щоб усі
невістки та сини, дочки і зяті жили разом у мирі та злагоді?». Не має вже сили говорити мудрець. Тоді
подають йому папір та олівець, і він пише. І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися всі –
там було написане одне слово – «Терпимість».
Доцільними завданнями є доповнення висловів: «Людина може обійтися без багатьох речей, але не
може без …» (студенти записують та висловлюють думки). Один вчений сказав: «Людина може обійтися
без багатьох речей, але не без іншої людини. Навіть на самоті подумки вона звертається до інших людей».
Логічними є вправи «Продовження думки». Наприклад, «Візьми промінь світла і спрямуй його туди,
де…(панує темрява). Візьми усмішку і подаруй її тому, хто…(так її потребує). Візьми доброту і уяви її тому,
хто… (хто сам не вміє віддавати). Візьми терпіння і віддай кожному, хто… (його не має).
Вправа «Прокоментуй вислів». На основі поетичних рядків В. Коротича визначте ціннісні
характеристики медичного працівника: «Я слухаю ті сповіді щодня. Вони не криються. Вони відверті –
хворі. Це важко так наосліп, навмання брести в чужих сльозах, в чужому горі. Професіє! О дай мені слова,
дай силу – втішити, пізнати, розділити».
Діагностичні вправи «Заперечення на ствердження». Наприклад, існують поради, як бути
толерантним, але відомо що наш мозок не сприймає частку «Не». Переробіть твердження із заперечного
на стверджувальне: «Не прискіпуйся – будь доброзичливим». «Не критикуй – умій промовчати». «Не
порівнюй із собою – поважай індивідуальність».
Творчо-пошуковим завдання є створення моделі «Асоціативний ряд ознак толерантності». На кожну
літеру слова «толерантність» потрібно назвати рису характеру, притаманну толерантній людині.
Наприклад, Т – тактовний, товариський, терплячий; О – обережний, об’єктивний, особливий.
У підсумку тренінгового заняття, учасники отримують «мішечок порад і настанов» із орієнтованими
висловами: «Будьте готові до того, що всі люди різні – не кращі й не гірші, а просто різні»; «Навчіться
сприймати людей такими, якими вони є, не намагайтесь змінити у них те, що вам не подобається»;
«Цінуйте в кожній людини особистість і поважайте її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи
збігаються вони з вашими».
Висновок: використання інтерактивних технологій забезпечує ефективність формування
толерантності як значущої риси особистості та майбутнього фахівця медичної галузі в умовах виховного
процесу.
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Ольга Вожлакова
(Олександрія, Україна)
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВУ КОЛЕДЖАХ
На сучасному етапі життя невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців різного профілю є
вивчення іноземної мови, що є запорукою майбутньої вдалої кар’єри студентів. Для досягнення високого
рівня іноземної мови викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки
та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, інтересів
студентів тощо. Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на заняттях іноземної мови
вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і
підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога» [2, c. 159-160].
На сьогоднішній день існує ряд сучасних інноваційних технологій та методів. Усі вони
застосовуються на заняттях англійської мови відповідно до тематики, мети та вимог, які зазначені в
освітньому стандарті основної загальної освіти з іноземної мови та націлені на розвиток іншомовної
комунікативної компетенції студентів, а також розвиток і виховання здатності та готовності до самостійного
і безперервного вивчення англійської мови. Таким чином, інноваційними технологіями є ті новітні способи,
педагогічні прийоми та засоби, які сприяють покращенню та ефективності оволодіння іноземними мовами.
Сучасними технологіями викладання іноземної мови в коледжах є професійно-орієнтоване
навчання, використання методу проектів у навчанні, ігрові технології, технології інтенсивного і
дистанційного навчання, застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій, робота з
навчальними та контролюючими комп’ютерними програмами з іноземних мов, створення презентацій,
використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги,
електронна пошта), тренінгові системи навчання, тощо. Інноваційні технології включають такі підходи до
викладання іноземних мов, як [1, с. 56]:
1) інтерактивні методи викладання, що передбачають відмову від авторитарного стилю викладання;
орієнтацію на особисті якості студента; розвиток таких форм навчання, як діалог та полілог; розуміння
іншомовної комунікації як спонукання партнера до діяльності мовленнєвого та немовленнєвого порядку;
розвиток зацікавленості студентів у здобутті знань; оцінювання; самооцінювання.
2) використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для
самоудосконалення, контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів (планів занять,
граматичних довідників, словників різних типів).
Інтерактивними можна вважати технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у
процесі навчання, сутність якого полягає у взаємонавчанні, груповій формі організації освітнього процесу із
реалізацією активних групових методів навчання для вирішення дидактичних завдань. При цьому викладач
стає одним із джерел інформації, виконує функції помічника, консультанта, організатора. Однак, студент і
викладач виступають як рівноправні суб’єкти навчального процесу. Під час такого навчання студенти
вчаться критично мислити, розв’язувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної
інформації, приймати продумані рішення, зважуючи альтернативні думки, брати участь у дискусії.
Використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови відкриває перед студентами
доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною мовою та
ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості. Цей метод дає можливість
засвоювати набагато більше матеріалу, ніж при традиційному навчанні, дозволяє студентам показати свої
реальні знання. Для студентів цікаво мати справу з джерелами нових видів отримання інформації, а також
важливо те, що засвоєння нової інформації з використанням мультимедійних технологій, проходить в
ігровій формі. Застосування мультимедійних технологій дозволяє студентам самостійно готувати мініпроекти за тематикою спілкування та презентувати їх. Найважливішою перевагою мультимедійних
технологій є можливість створення інтерактивних навчальних презентацій, які дозволяють наочно
представити навчальний матеріал та ефективно засвоїти найскладніші теми.
На даному етапі розвитку методичної науки в сучасних навчальних закладах основним методам
навчання іноземних мов є комунікативний метод. Комунікативний метод викладання іноземних мов
базується на створенні умов, близьких до реального процесу спілкування. Сама назва методу свідчить про
те, що він спрямований на оволодіння відповідною комунікативною компетенцією, тобто здатністю
користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. що саме вільна комунікація є метою навчання.
Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації,
вибором та реакцією (informationgap, choice, feedback). Найважливішою характеристикою комунікативного
підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови.
Студент опиняється в центрі навчання, при цьому вдосконалюються навички усного мовлення, долається
страх перед помилками.
До інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з комп’ютерною підтримкою (CALL),
метод сценарію (storylinemethod), метод симуляцій, метод каруселі, метод навчання по станціям, метод
групових пазлів, метод рольової гри, метод «кейз-стаді» та ін. Розглянемо найефективніші методи
навчання іноземної мови.
Метод симуляції допомагає студентам відчути себе в певній ролі, яка може мати відношення до їх
майбутньої професійної діяльності, суспільного життя або просто бути частиною звичайного повсякдення.
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Функцією викладача є розподілити між студентами конкретні ролі (залежно від теми симуляції);
конкретизувати відповідний лексичний матеріал; надати поради, що можуть сприяти ефективності
виконання завдання. Цілком закономірно, що такий вид діяльності характеризується високим рівнем
зацікавленості студентів, які об’єднуються командним духом спільної праці, мають можливість уявити себе
у певній ролі та можуть отримати задоволення від вдалої самореалізації. Завдяки симуляції у студентів
формуються навички стратегічного планування, розвивається вміння працювати в команді, проводити
перемовини, переконувати ділового партнера чи пацієнта.
Під час використання методу сценарію викладачу слід так організувати учбовий процес, щоб в
результаті активізації вже існуючих знань та відповідей на ключові запитання студенти отримали
можливість побудувати власні моделі, пов’язані з темою. Мова йде про креативне планування, підбір
гіпотез, систематизацію та презентацію роботи. Спроектована історія містить також елементи рольової
гри.
Технологія методу навчання по станціях характеризується роботою студентів над навчальним
матеріалом, який упорядкований у вигляді станцій (студенти отримують робочі плани з обов’язковими та
вибірковими завданнями). При опрацюванні матеріалу по станціях у студентів є можливість вибору
послідовності виконання завдань, соціальної форми, що використовується (індивідуальна робота, парна
робота, групова робота) та розподілу часу. Таким чином, студенти при використанні даного методу
навчаються самооцінці, аналізу власного навчального успіху, плануванню та проведенню етапів роботи,
ефективному використанню часу. Робота по станціях дозволяє здійснювати диференціацію за
здібностями, інтересами студентів, за ступенем складності завдання.
Ігрові активні методи (ігрове проектування, ділова гра, рольові ігри, імітаційний метод) посідають
чільне місце у практиці розвитку усного комунікативного мовлення студентів. Як активний метод, гра
задіює практично всіх учасників процесу навчання, стимулюючи їх до спілкування, нормативного
відтворення того комунікативного матеріалу, що пропонується опрацювати на занятті.
До неігрових активних методів навчання, що сприяють виробленню комунікативних навичок
студентів належать, наприклад, аналіз конкретних ситуацій (case-study), імітаційні вправи, тренінги.
Найефективнішим з них слід виділити метод «кейс-стаді», суть якого полягає в роботі студентів над
проблемними реальними ситуаціями. Метод допомагає практично засвоїти теоретичні положення і
оволодіти начальним матеріалом. Студенти розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють
свої ідеї та варіанти розв’язання проблеми в ході дискусії. Основними ознаками методу «кейс-стаді» є
наявність конкретної ситуації, розробка студентом чи групою ситуацій та оголошення результатів
обговорення.
Для використання у коледжах пропонують традиційні та альтернативні (нетрадиційні) методи
навчання. Широке використання нетрадиційних методик, які застосовує викладач, спонукає студентів до
самостійної роботи, до творчого мислення. Найбільш поширені форми нетрадиційних уроків: інтегровані
уроки, урок-круглий стіл, урок-подорож, прес-конференція, КВК, брейн-ринг, урок-вікторина, урок-диспут
тощо. Основними принципами альтернативних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на
учня (learner-centeredlessons), спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри
викладача в успіх своїх студентів, інтеграційні зв’язки та засвоєння іноземної мови за допомогою знань з
інших галузей наук.
Слід зазначити, що використання сучасних інноваційних технологій та методів навчання під час
вивчення іноземних мов в коледжі є ефективним, якщо зміст поданого матеріалу перегукується з
майбутньою професійною діяльністю студентів. Важливо, щоб теоретичні знання в процесі активного
навчання отримували практичне застосування, щоб студент мав можливість розвивати і удосконалювати
знання з іноземної мови та реалізовувати набуті навички іншомовної комунікації у майбутній професійній
діяльності.
Література:
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5. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн.
С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

90

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

Ірина Гринкевич
(Рівне, Україна)
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ
Інформатизація освіти в Україні - один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки
модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для
підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається
методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.
Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи визнане
дистанційне навчання. В сучасних умовах існує потреба отримання вищої освіти дистанційно, що
викликано необхідністю навчатися без відриву від виробництва, отримання освіти людьми з обмеженими
можливостями та тими, що перебувають за кордоном або у місцях позбавлення волі. Таку можливість
надає дистанційне навчання, яке здійснюється завдяки інформаційно-освітнім технологіям і системам
комунікації [1].
Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі почувають
необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з
навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі
залежить від того, наскільки регулярно займається той, хто навчається. Послідовне виконання контрольнодіагностичних завдань і випускної роботи, а також підтримка у всіх питаннях з боку викладачакоординатора забезпечує планомірне засвоєння знань. Дистанційна форма навчання має ряд
беззаперечних переваг. Зокрема, здобувач вищої освіти може навчатися у зручний для нього час,
звичному оточення та у відносно автономному темпі [2, с. 98].
Проте, система дистанційного навчання має і недоліки. По-перше, для успішної корекції навчання та
адекватного оцінювання важливо мати безпосередній контакт із здобувачем. Крім того, неможливо точно
перевірити, чи саме та людина працює, виконує завдання чи це робить хтось інший. Тому остаточний
контроль якості знань все ж таки проводиться на очній сесії. Крім того, не у всіх населених пунктах є
можливість доступу до мережі Інтернет- зв’язку. І найголовніше, при дистанційному навчанні втрачається
безпосередній контакт між викладачем та студентом [3, с. 39].
При тривалому дистанційному навчанні студент перестає правильно формулювати свої думки,
висловлюватись та проводити дискусійне обговорення. Разом з тим, така форма навчання потребує
свідомого і мотивованого підходу до отримання освіти. Можливість навчатися у зручний час може
перетворитися не на систематичне навчання, а на постійну прокрастинацію цього виду діяльності. Саме
тому дистанційна форма потребує особливої самоорганізованості та вміння розрахувати свій час.
За умови дистанційного навчання активна роль викладача не зменшується, оскільки він має
визначити рівень знань здобувача, та прийняти рішення щодо коригування програми навчання з тим, щоб
домогтися найкращого засвоєння пройденого матеріалу.
За потреби студент може отримати консультативну допомогу викладача, спілкуючись з ним в онлайн
режимі, безпосередньо використовуючи інтернет як засіб зв'язку (web-чат, IRC, ICQ, інтерактивне TV, webтелефонію, Telnet).
Досвід використання дистанційної форми навчання виявив ще одну особливість, а саме велике
навантаження на зір у зв’язку з необхідністю тривалий час перебувати за комп’ютером.
Тому, застосовуючи дистанційну форму навчання потрібно урізноманітнювати її види. Найбільш
поширеними є наступні види дистанційних технологій:
- чат-заняття, які проводяться синхронно, коли всі учасники мають одночасний доступ до чату;
- веб-заняття, або дистанційні лекції, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи,
практикуми та інші форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та
інших можливостей інтернету;
- телеконференції, що проводяться, на основі списків розсилки з використанням електронної пошти.
Для навчальних телеконференцій характерно досягнення освітніх завдань.
Суттєво змінюється в цьому навчальному процесі і роль викладача. На нього покладаються такі
функції, як координування пізнавального процесу, коригування курсу, що вивчається, консультування
слухачів під час впорядкування індивідуального навчального плану, керування їхніми навчальними
проектами тощо. Він допомагає студентам у їхньому професійному самовизначенні.
Якщо розглянути особливості дистанційної освіти з погляду комунікацій між викладачем і студентом,
то можна визначити такі її характерні риси:
 самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає само мотивацію студента щодо
власного навчання, а також певний рівень самоорганізації особистості;
 спілкування викладача і слухача за принципом «один до одного», що відповідає за формою і
змістом індивідуальній консультації;
 спілкування і взаємодія «один до одного» не виключає взаємодії «одного до багатьох», оскільки
викладач, відповідно до заздалегідь складеного графіка, працює відразу з безліччю студентів. Така форма
взаємодії нагадує традиційне навчання в аудиторіях;
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 взаємодія «багатьох до багатьох» означає, що можливе одночасне спілкування безлічі студентів,
які обмінюються між собою досвідом і враженнями.
Також існують форми дистанційного навчання, при якому навчальні матеріали висилаються поштою
в регіони. Однак не всі знання можна отримати дистанційно. Так, наприклад, навчитися самостійно деяким
видам творчої діяльності, при відсутності прямого контакту студента і викладача, практично неможливо.
Одна з головних проблем запровадження інноваційних форм навчання є вибір оптимального
співвідношення найкращих традицій наявної освітньої системи, сучасних педагогічних інновацій та
інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій. Як свідчить практика і деякі дослідження,
тенденція навчання чітко розвивається в напрямку змішаного навчання (blended learning) як процесу,
котрий створює комфортне інформаційне освітнє середовище, системи комунікацій, що надають всю
необхідну навчальну інформацію [4].
Елементи дистанційного навчання все більше застосовуються в навчальних курсах дисциплін.
Впровадження дистанційних технологій у навчальний процес спрямоване на глибше розуміння
навчального матеріалу; формування таких компетенцій як: комунікативні (безпосереднє спілкування за
допомогою засобів мережі), інформаційні (пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного
осмислення), самоосвіти (вміння навчатись самостійно). Як показує практика, якщо студент не навчиться
самостійно приймати рішення, визначати зміст своєї навчальної діяльності та знаходити засоби її
реалізації, він не зможе якісно оволодіти тією чи іншою дисципліною. Окрім того, дистанційне навчання
виконує й виховну функцію – сприяє формуванню провідних якостей особистості: активність, самостійність,
самовдосконалення, творчість [3, с. 41].
Отже, сьогодні дистанційні технології навчання вже зайняли одне із провідних місць у середній
професійній освіті. Зацікавленість в одержанні спеціальності дистанційно зростає, а якісні характеристики
фахівців відрізняються тільки позитивними моментами: упевненістю у власних силах, легкою адаптацією в
колективі, умінням самоосвічуватися. Всебічний аналіз дистанційного навчання підтвердив гіпотезу якісної
підготовки фахівців середньої ланки.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В
ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Актуальність теми дослідження зумовлена економічними і соціокультурними змінами в суспільстві,
які вплинули на підготовку кадрів для початкових класів у педагогічному коледжі. Наразі є велика потреба
в якісній підготовці педагога, що допускає пов'язувати фундаментальність професійних базових знань з
інноваційністю мислення і практико-орієнтованим, дослідницьким підходом до рішення визначених освітніх
проблем.
Метою статті є розкриття проблем формування професійної компетентності у майбутніх учителів
початкової школи в педагогічному коледжі.
Розвиток сучасної системи початкової освіти багато в чому визначається професійною
компетентністю педагогів.
Професійна компетентність – це інтегральна характеристика педагога, здатного реалізовувати
сучасні програми і технології, проявляти творчість, знаходити правильні рішення, діючи в звичайних і
нетипових ситуаціях. Компетентний педагог здатний створювати умови для розвитку кожного учня з
урахуванням здібностей і можливих перспектив його розвитку, готовий і здатний працювати в нових
умовах. [4; с. 29]
Майбутній учитель початкових класів має володіти величезним обсягом як теоретичних, так і
практичних умінь та навичок для того, щоб мати високий рівень педагогічної культури та відповідати
вимогам сьогодення. Через це головна вимога в підготовці майбутніх учителів початкової школи –
гармонійний розвиток майбутнього фахівця, який разом із теоретичними знаннями повинен володіти
великим об’ємом основних професійно значущих умінь та навичок і мати розвинене педагогічне мислення.
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Питання підготовки компетентного педагога представлені в дослідженнях В. Н. Введенського,
В. А. Болотова, А. В. Хуторського і ін.
У науці досліджувана проблема розглядається в аспекті формування професійних вимог до фахівця
(А. Г. Бермус, Н. Ф. Єфремова, І. О. Зимня, Д. С. Цодікова) і нового підходу до конструювання освітніх
стандартів (А. В. Хуторський). Аналіз наукових публікацій показав, що єдиного підходу до визначення
професійної компетентності немає.
Досліджуючи професійну компетентність педагога, Е. А. Клімов, А. К. Маркова, Л. Г. Семушина,
М. М. Тулькібаєва, А. І. Щербаков та інші вказують на її складові: спеціальні знання, вміння, навички,
значущі особистісні властивості і ціннісні орієнтації. Незважаючи на структурний характер професійних
компетентностей педагога, в процесі навчання майбутні вчителі і в даний час в багатьох закладах вищої
освіти здобувають тільки спеціальні знання; вміння і навички вони здобувають самостійно, шляхом проб і
помилок. У зв'язку з цим дослідження останніх років показують, що у вчителів початкових класів
спостерігається відсутність різноманітних засобів вирішення педагогічних завдань, недостатня
сформованість педагогічних умінь і механізмів розуміння іншої людини (В. Логінова, Г. Г. Петроченко,
П. Г. Саморукова і ін.). [2; с. 245]
Є. Ф. Зєєр, Ю. А. Кустов, Є. О. Клімов, О. Є. Карпенко та інші вважають, що важливим складовим
компонентом професіоналізму людини є професійна компетентність. Професійна компетентність
визначається як «поглиблені знання», «стан адекватного виконання завдання», «здібності до актуального
виконання завдань». [3; с. 80]
Професійна компетентність педагога – це багатофакторне явище, що включає в себе систему
теоретичних знань педагога і способів їх застосування в конкретних педагогічних ситуаціях, ціннісні
орієнтації педагога, а також інтеграційні показники його культури (мова, стиль спілкування, ставлення до
себе і своєї діяльності, до суміжних галузей знання і ін.). [4; с. 45]
Н. В. Кузьміна під професійною компетентністю розглядає сукупність професійних і особистісних
якостей, необхідних для успішної педагогічної діяльності. Професійно-компетентним можна назвати
педагога, який на досить високому рівні здійснює педагогічну діяльність, педагогічне спілкування, досягає
стабільно високих результатів у розвитку та вихованні.
Формування професійної компетентності в майбутніх учителів початкової школи в педагогічному
коледжі – процес циклічний, тому що в процесі педагогічної діяльності необхідно постійне підвищення
професіоналізму.
До основних складових професійної компетентності педагога відносяться:
інтелектуально-педагогічна компетентність – уміння застосовувати отримані знання, досвід у
професійній діяльності для ефективного навчання та виховання, здатність педагога до інноваційної
діяльності;
комунікативна компетентність – значуща професійна якість, що включає мовні навички, вміння
слухати, екстраверсію, емпатію.
Інформаційна компетентність – обсяг інформації педагога про себе, учнів, батьків, про
колег. [3; с. 79]
Регулятивна компетентність – уміння педагога керувати своєю поведінкою, контролювати свої
емоції, здатність до рефлексії, стресостійкість та ін.
Поняття професійної компетентності і професійних компетенцій педагога виражає єдність його
теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності і характеризує його
професіоналізм.
Аналіз процесу формування професійної компетентності майбутнього учителя дозволив виявити такі
тенденції: необхідність збагачення варіативних освітніх програм вмістом гуманітарних знань на основі
системного, міждисциплінарного та особистісно-орієнтованого підходів; розширення методів і технологій
підготовки майбутніх учителів початкової школи з метою становлення і розвитку професійного мислення і
рефлексивної і суб'єктивної позиції. Виявлені тенденції свідчать про те, що процес формування
професіоналізму вчителя багатовимірний і може мати відповідну плановану спрямованість в освітньому
процесі. Гуманітарна складова професійної підготовки майбутнього вчителя виступає не тільки у
властивості показника якості педагогічної освіти, а й духовно-моральної культури, професійнопсихологічного потенціалу і мотиваційно-ціннісної спрямованості.
Школі, батькам, учням потрібен успішний учитель, він повинен мати високі особистісні якості:
соціальну відповідальність, щирість, оптимізм, готовність співучасті, повинен мати індивідуальний стиль
роботи. Це не адміністратор, а скоріше інноватор. Він не доручає то-то зробити так-то, а надихає людей.
Основа його дій не план, а бачення перспективи. Він довіряє людям, покладається на них, вірить в
здібності кожного. Це ентузіаст, не тільки приймає рішення, а й перетворює рішення в реальність. Це
людина ініціативна, творча, гнучка, яка вміє змінювати себе. Вона енергійна і працездатна. [1; с. 12]
Для сучасного вчителя його професія – це можливість самореалізації, джерело задоволення і
визнання. Сучасний учитель – людина, здатна посміхатися і цікавитися всім тим, що його оточує, адже
школа жива, поки вчитель в ній цікавий дитині.
Таким чином, педагоги у своїх наукових працях, звертаючись до поняття «професійна
компетентність педагога», визначають сутність та зміст, виявляють соціальні, педагогічні, психологічні
умови становлення даного феномену. Аналізуючи розробки учених можемо констатувати, що феномен
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професійної компетентності майбутнього учителя початкових класів знайшов відображення у багатьох
психолого-педагогічних дослідженнях, проте в сучасній літературі немає одного розв’язання цієї проблеми.
На наш думку, професійна компетентність майбутнього учителя початкових класів – це поняття
багатозначне, динамічне, багатоаспектне, а зміст змінюється відповідно до процесів, які відбуваються в
суспільстві й освіті. Безперечно, структура професійної компетентності видозмінюється, корегується у
зв’язку з стрімким розвитком як науки, так і практики. Усвідомлюючи поняття професійної компетентності
вчителя, розуміння її суті й структури слугуватиме обґрунтуванню ефективних шляхів її розвитку та
вдосконалення.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Реформування системи освіти передбачає здійснення державної політики у сфері освіти України з
урахуванням напрямів розвитку освіти світового співтовариства та країн Європейського Союзу і
спрямоване на посилення розвитку наукового напрямку у навчальній діяльності, що сприятиме суб’єктів
навчання компетентностей дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності,
необхідних на різних рівнях освіти [3].
Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає підготовку фахівців нової генерації,
здатних до сучасних умов соціальної мобільності, засвоєння передових технологій [4].
В зв`язку з цим важливу роль у сучасній медичній освіті відводиться упровадженню інформаційних
технологій та інноваційних методик навчання. Використання інноваційних технологій є необхідною
складовою підготовки майбутнього фахівця. Можливості інформаційних технологій, зокрема мережі
Інтернет, веб-сайтів та дистанційних курсів дозволяють зробити акцент на самостійній роботі студентів у
рамках спеціально організованих видах діяльності. Поєднання самостійної підготовки студента з
використанням сучасних технічних засобів навчання допомагає викладачеві організувати самостійну
роботу студентів, розвинути навички самоорганізації навчального процесу, що в свою чергу сприятиме
більш якісному засвоєнню матеріалу [5, с. 190]. Інноваційні технології надають можливість викладачеві
поєднувати аудиторні заняття та працювати дистанційно, що є допомогою як у повторенні базового
матеріалу, так і у засвоєнні нового. Використання інформаційних технологій навчання дозволяє змінити
саму технологію надання освітніх послуг, зробити навчання більш наочним, покращити його
якість [1, с. 18].
При підготовці майбутніх фахівців ветеринарної медицини найважливішим завданням вищих
навчальних закладів навчити учасників освітнього процесу мислити, розвинути в них вміння
висловлюватися логічно й правильно. А це досить важко, особливо на першому курсі коли розглядаються
дисципліни пов’язані з хімією, бо студенти приходять з різних шкіл, зі своїми особливостями, з різним
рівнем підготовки, з своїми вміннями та навичками, й викладачам потрібно їх примножити, або навіть
розкрити приховані. Знання отримані при вивченні хімічних дисциплін є базою для вивчення подальших
дисциплін – «Ветеринарна токсикологія», «Ветеринарна фармакологія», «Клінічна бохімія» тощо.
В процесі вивчення дисциплін «Біонеорганічна хімія» та «Ветеринарна токсикологія» студентам
спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» аграрного вузу
застосовуються способи і засоби «електронного навчання», серед яких: використання електронних
лекторів, електронний практикум, віртуальна лабораторія, тренажерів, он-лайн підручників, енциклопедій,
навчально-методичних комплексів; моделювання процесів і явищ (відтворення складних хімічних
експериментів або певних ситуацій), мультимедіа, чат-заняття, навчання в системі Moodle, проведення
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інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова систем контролю і перевірки знань і умінь студентів
(використання контролюючих програм Test - 2002), застосування програми Kahoot для створення вікторин,
тестів та опитування; використання електронного журналу; використання електронної пошти та інтернету;
відпрацювання навичок вирішення типових задач; контроль і обробка даних хімічного експерименту [2].
У сьогоденні комп’ютер з підключеним до нього проектором, великим монітором або інтерактивною
дошкою стає звичним атрибутом при вивченні «Біонеорганічної хімії» та «Ветеринарної токсикології»,
особливо при розгляді та вивченні теоретичного матеріалу. Це робить більш зручнішим викладання для
викладача й наочнішим для студента. По-перше, існує величезна бібліотека малюнків, фотографій,
таблиць, схем, анімацій, звукових і відеофрагментів, з якої викладач може легко відібрати потрібне для
кожного заняття. По-друге, їх зручно використовувати на занятті.
Та все ж таки основними завданнями використання мультимедійних засобів у викладанні
вищезгаданих дисциплін є такі: ілюструвати пояснення викладача, даючи при цьому більш повну і точну
інформацію про процес (явище), яке вивчається; поліпшити наочність, створивши уявлення про перебіг
складних для розуміння процесів і тим самим полегшити їх засвоєння; спостерігати і аналізувати досліди
та процеси, спостереження яких в умовах навчальної лабораторії ускладнене; ознайомити з
фундаментальними експериментами, проведення яких ускладнене або неможливе (з огляду на
дотримання правил техніки безпеки, високої вартості обладнання); навчити правил користування
приладами та проведенню певних операцій в процесі виконання експериментальних та науководослідницьких задач; підвищувати якість та ефективність проведення хімічного експерименту; навчати
розв’язувати задачі, як якісні, так і розрахункові; знайомити зі застосуванням хімічних явищ в ветеринарній
медицині; підвищувати виховний вплив внаслідок стимулювання розвитку пізнавальної діяльності та
мислення, виділяти та відображати найважливіші для пізнання зв’язки явищ світу, що недоступні для
безпосереднього спостереження.
Особливо актуальними в процесі навчання є питання створення, розвитку і використання
інструментарію для оцінки якості знань і ключових термінів. Тести використовуються для організації
самоконтролю з боку студентів, а також поточного контролю за темами і комплексного підсумкового
контролю з дисциплін «Хімія» в цілому та «Ветеринарна токсикологія». У режимі тренінгу результати по
кожному питанню забезпечуються відповідним коментарем. У режимі підсумкового контролю студенту
виводиться тільки загальний результат, при цьому викладачеві доступний повний аналіз тесту. Для
перевірки знань використовуються питання типу: коротка відповідь, відповідність, питання по тексту.
За останні роки чисельність людей, які навчаються по нетрадиційних технологіях, а також в зв’язку з
запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19 розвивається дуже швидко
дистанційна форма навчання. Метою, як раз, розвитку дистанційної освіти у світі, це дати можливість
кожному студенту, який живе в будь-якому місці, пройти курс навчання будь-якого навчального закладу,
використовуючи інформаційні технології навчання.
Інформаційно-модульна технологія дозволяє активно використовувати дистанційне навчання в
системі Moodle, заснований на використанні широкого спектра різноманітних інформаційних, технологічних
і технічних засобів, які дозволяють побудувати навчальний процес без урахування місця і часу.
Комп'ютерні системи навчального призначення надають можливість диференціювати процес навчання,
застосовувати індивідуальний підхід, контролювати студента з своєчасною діагностикою помилок і
здійснювати зворотний зв'язок, забезпечувати самоконтроль і самоперевірку навчально-пізнавальної
діяльності; скорочувати час навчання за рахунок виконання комп’ютером складних обчислень;
демонструвати візуальну навчальну інформацію; моделювати та імітувати процеси та явища, проводити
лабораторні роботи, експерименти і дослідження в умовах віртуальної реальності; прищеплювати вміння
приймати рішення і т.д.
Крім того, для дистанційної форми навчання використовуємо сервіс Zoom, для організації онлайнконференцій та відеозв’язку. За допомогою його можна організовувати конференції та веб-семінари для
різної кількості користувачів і спікерів; організовувати спільні чати для переписки і обміну матеріалами - як
загальні, так і приватні; записувати розгляд даних лекцій для подальшого повторного розгляду; під час
конференцій та семінарів можна демонструвати матеріали на робочому столі свого ПК, смартфона чи
планшета; конференції-лекції можна планувати і заздалегідь запрошувати учасників.
При використанні віртуальної лабораторії маємо можливості організації масового виконання
різноманітних лабораторних робіт, причому на сучасному рівні. У цьому випадку робота студентів з
комп’ютерними контентами також неймовірно корисна, так як комп’ютерне моделювання дозволяє
створити на екрані комп’ютера живу, динамічну картину хімічних дослідів чи явищ, моделювання будови
речовини, будови атома, яка краще запам’ятовується після проведеної роботи. В своїй роботі також
використовуємо симуляції від University of Colorado Boulder (https://phet.colorado.edu/uk/simulations/category/
chemistry). Застосування інформаційних технологій на заняттях необхідно використовувати лише в тому
випадку, коли неможливо провести експеримент чи дослід або коли це явище відбувається дуже швидко
та за ним неможливо простежити детально; або допомогти зрозуміти в деталях явище, яке вивчають, або
служити ілюстрацією умови розв’язувальної задачі.
На основі проведеного нами анонімного опитування стосовно доцільності використання різних
електронних контентів в процесі вивчення дисциплін «Біонеорганічна хімія» та «Ветеринарна
токсикологія» 87% відмітили, що такий формат надання інформації позитивно впливає на засвоюваність
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матеріалу. Позитивна оцінка була отримана від студентів при використанні нами ресурсів відеоматеріалів
різних інтернет-сайтів, власних відеоматеріалів. Поєднання коментарів з відеоматеріалом та
забезпеченням вільного доступу до них слухачів показало позитивну динаміку у навчанні та більш
ефективне сприйняття інформації за рахунок можливості багатократного перегляду та зручності навчання
поза межами аудиторії. Крім того, слід зауважити, що заздалегідь викладені матеріали для вивчення з
коментарями про час та тематику проведення заняття (лабораторного або лекційного) дозволили виявити,
що відбувається збільшення частини студентів, що заздалегідь готуються до занять. Збільшення цієї
частки показало, що під час вивчення тем вже у аудиторії на обговорення виносяться проблемні питання,
які підготовлені студентами, збільшується глибина вивчення практичних аспектів застосування
теоретичних знань у виробничих умовах.
Наразі можемо зробити висновок, що інноваційні інформаційні технології можна ефективно
використовувати в освітньому процесі вищої школи. Уміло підібрані викладачами освітні технології для
організації навчальної діяльності студентів надають можливість створити сприятливі умови для
продуктивної розумової роботи; зацікавити досліджуваною темою; мотивувати до навчання; сприяти
виникненню інтересу до пізнання чогось нового; підвищити працездатність і активність студентів,
сформувати у них навички самостійності.
Література:
1. Габова М. А. Мастер клас «Образовательный сайт: технология создания и использования».
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.kgpi.ru/mediawiki/index.php.
2. Оksana Ivanovа, Olena Krekoten. Electronic content of distance learning in higher education.// International
Scientific Conference Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches:
Conference Proceedings, March 20th, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing.рр.17-19.
3. Засоби та обладнання STEM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stemosvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/
4. Кузьменко О., Дембіцька С. STEM-освіта як основний орієнтир в оновленні інноваційних технологій у
процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах технічного профілю [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
file:///C:/Users/user/Desktop/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D1%81%D1%82%D
0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%202020/stem.pdf
5. Куценок Н. М. Реалії впровадження новітніх інформаційних технологій у вищих навчальних закладах /
Н. М. Куценок // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи
розвитку освіти» — Львів, 30–31 березня 2017 р., С. 189–191.
Кундызай Жексенбай
(Тараз, Казахстан)
ГАРМОНИЯ ГЕНИЕВ
(К 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева)
В созвездии блистательных имен
Явились гении, свое представив слово.
И каждый был талантом наделен,
Так не похожим на талант другого...
Гармония... Она во всем. В природе. В музыке. В возвышенных порывах и в благородных страстях.
В людских сердцах. В человеческой речи. Существует гармония духа. Гармония таланта. Единство
разноязычия. И об этом пойдет речь.
Три гения мировой литературы... Каждый из них выразил в своих произведениях самое главное из
того, чем жили люди их времени.
Абай Кунанбаев – поэт-просветитель, великий мыслитель, философ, композитор, родоначальник
новой письменной казахской литературы, гордость казахского народа. [1]
Велики заслуги Абая Кунанбаева в укреплении дружбы казахского народа с русским. «Главное —
научиться русской науке. Наука, знание, достаток, искусство — все это у русских. Для того чтобы избежать
пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру»,— писал Абай. Поэтому
Абай работал над переводами произведений великих русских писателей — Крылова, Пушкина,
Лермонтова и др.
Он переводит произведения, близкие ему по своей идее и настроению. Абаю глубоко полюбились
задушевные произведения Лермонтова.
Михаил Юрьевич Лермонтов – великий поэт русского народа, который оставил огромное наследие
русской литературе. Им созданы сотни стихотворений на разные темы: о Родине, дружбе, любви,
природе, о назначении человека. [2, с. 43]
Иоганн Вольфганг Гете – один из величайших поэтов Германии, который оставил бесценное
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наследие немецкой литературе. Как ни многогранна личность Гете, прежде всего и больше всего он - поэт.
Под этим мы подразумеваемне одну лишь удивительную способность слагать стихи, но своеобразие его
натуры в целом. Очень точно определил общечеловеческое значение Гете известный русский критик
В.Г.Белинский: «В поэзии Гете перед вами выступает поэтический созерцательный мыслитель, могучий
царь и властелин внутренего мира человека»
Произведения Абая призывают человека к труду, к борьбе за преобразование жизни. Много его
стихов посвящено новому отношению к родительскому долгу, к семье, воспитанию молодого поколения. У
Абая необыкновенно поэтично описывается жизнь простого народа, природа, обычаи. Особенности его
поэтического языка, настолько точного, меткого и мелодичного, послужили тому, что многие его строки
давно являются афоризмами. [3, с. 23]
С юных лет Абай проявляет интерес к русскому языку и русской культуре, в зрелые годы он упорно
изучает русскую художественную литературу.
Когда Абай учился в медресе, он всего лишь за три месяца самостоятельно научился русскому
языку. За всю свою творческую жизнь он перевел на казахский язык многие произведения Пушкина,
Лермонтова, Гете, Крылова и других поэтов.
В лирике Абая воплотились две крайние точки зрения на человека. Это, во-первых, «идеальный
человек», то есть каким он должен быть, и человек «реальный», то есть человек со всеми своими
положительными и отрицательными качествами. В его переводах красной нитью проходили думы и
чаяния русского народа, размышления над судьбами русской и казахской молодежи.
Творчество Лермонтова делится на два периода – ранний и зрелый. Он уже в 14 лет начинает
сочинять, и сначала пишет очень много. В первый период им написано около трехсот стихотворений, а во
второй – всего сто. Он является автором романа «Герой нашего времени», поэмы «Демон» и других
произведений. Огромную роль в формировании Лермонтова сыграло егоувлечение произведениями
Пушкина, Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона. Лермонтов ищет свой идеал в реальной жизни, а не в
мечтах. У него любовь к Родине впервые в русской литературе становится основной темой. [4, с. 159]
В социально-психологическом плане время Лермонтова (тяжелая атмосфера после крушения
декабристов)и время Абая (поражение восстания казахского народа за ее независимость) одинаковы. То
что Абай переводил близкого ему по духовному его настрою Лермонтова, вполне естественно.
Поэзия Лермонтова стала известна в Казахской степи в переводах Абая, который перевел около
тридцати его стихотворений. Абай стремился передать идейно-эмоциональное содержание
лермонтовских произведений, а не буквально перевести их. К стихотворению «Горные вершины» Абай
сочинил музыку, и оно стало популярной песней казахского народа. По отношению к русской литературе и
к творчеству Лермонтова Абай оставался верен своим просветительским и гуманистическим идеям.
Благодаря русской литературе Абай познакомился с западно-европейской классикой. Он перевел на
казахский язык некоторые стихи Шиллера, Гете, Байрона, Мицкевича. Для творчества Абая и
произведений Пушкина, Лермонтова, Крылова и западно-европейской классики характерна обшая
гуманистическая направленность.
Иоганн Гете – один из величайших поэтов мира, мастер прекрасной, выразительной речи, идеально
музыкальной, чарующей ритмом, звучностью, мелодичностью. В своих стихах он раскрывает силу, красоту
и глубину чувств. [2, с. 44]
Гете – художник эпохи, в центре которой стоит такое всемирно-историческое событие, как великая
французская буржуазная революция.
С малых лет Гете отличался необыкновенной чувствительностью. Он мгновенно проникался
восхищением перед прекрасным, а безобразное вызывало в нем болезненное ощущение. Сила чувств
сочеталось у него с быстрыми и резкими переменами настроений. [2, с. 44]
В поэзии Гете видим необыкновенное богатство его натуры: отзывчивость, нежность. Поэт
чувствует и понимает не только свой душевный мир, но и переживания других людей. Лирический герой
Гете тот, от чьего имени выражены все чувства и настроения – полноценный человек, чья душа открыта
всем впечатлениям бытия. Основа лирики Гете, как и всего его творчества – высочайший человеческий
идеал.
«Ночная песнь странника», написанная Гете в ночь с 6 на 7 сентября 1780 года карандашом на
дощатой стене лесного домика на вершине горного увала Кикельхан близ Ильменау, вот уже более двух
столетий на устах многих поколений разных народов.
В этом крохотном стихотворений есть необъяснимое очарование, колдовская притягательная сила,
волновавшая и волнующая читателей, композиторов, художников, ученых-исследователей, литературных
критиков.
Есть что-то возвышенное и гордое в том, что эти бессмертные строки вдохновили Абая и
Лермонтова на создание перевода-предложения на своем родном языке, что привело к появлению новых
шедевров, ознаменовавших собой как бы духовную перекличку поэтического гения трех народов. От
стихотворения веет блаженством, удивительным покоем и всебщей умиротворенностью. Очевидно, что
оно, написанное на одном дыхании, вылилось сразу в счастливый миг вдохновения.
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Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного —
Отдохнешь и ты!
Иоганн Гете, 1780 (М.Ю. Лермонтов, 1840)
В этом маленьком стихотворений перед нами вечный мир природы: долина, горы. По-моему, всего
лишь в восьми строчках сосредоточена вся жизнь человека. О лирическом герое сказано немного, почти
ничего, но можно почувствовать его душевное спокойствие и желание покоя, которое царит в природе.
Можно ощутить великодушие поэта (который, наверное, и сам устал от жизни): он обещает отдых своему
герою, ему лишь надо немного потерпеть.
Звучность, плавность, музыкальность этого маленького стихотворения и на казахском, и на русском,
и на немецком языках удивляет и поражает каждого. Это даже не перевод, а глубокая духовная гармония.
Абай не только перевел стихотворение Гете, а также сочинил музыку к нему. И нет такого казаха,
который не знает эту песню. В 1979 году писатель Исабаев в г. Габельбах, в музее Гете, установил
мемориальную доску со словами стихотворения «Қараңғы түнде тау қалғып» и вручил кассету с песней
Абая. И с тех пор песня великого Абая исполняется и на немецкой земле. В 1983 году на родине Абая, в
селе Караул, открылся памятный барельеф, посвященный духовному созвучию великих талантов. На
мраморе «Ночная песнь странника» написана на всех трех языках. Все мы преклоняемся перед истиной,
которая доказывает сиду и величие поэзии. [2, с. 45]
Муза Пушкина и Лермонтова была особенно близка и понятна Абаю. Я хочу прочитать строки из
эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая»:
«Пушкин и Лермонтов... Они оба прошли свой жизненный путь вдали от степей» где жили его
деды, и кончили жизнь в неведомых далях, чуждые и неизвестные казахам. Но за эту зиму оба стали
так близки Абаю...
Явились из другого мира, изъяснились на другом языке,- а отнеслись к немуприветливо, как
родные. Двойники его в огорчениях и грусти, они, разгадав его душу, как бы говорили ему: «И ты
своими мыслями подобен нам!» - в этих словах мотив созвучия. Созвучие духа. Единство
разноречия.» [5, с. 56]
Казахский народ нуждался в сближении с передовой демократической культурой русского народа, и
Абай своим творчеством отозвался на эту историческую потребность. Абай был знаком с эстетическими
взглядами В. Г. Белинского и других революционных демократов. При чтении произведений Абая
нетрудно уловить творческое восприятие казахским поэтом их учения об искусстве.
Лучшие российские поэты и писатели переводят абаевские произведения. Замечательный русский
писатель Л.Леонов отмечал: «Мы, русские люди, почитаем Абая не только как великолепного поэта и
основоположника братской казахской литературы, мы чтим его как великолепного друга русского народа и
с глубоким уважением склоняем головы перед его славной памятью».
Отношение к окружающей действительности и внутренний мир поэтов с наибольшей полнотой и
непосредственностью выразились в их лирике. Поэтому я хотела показать, насколько богаты по
содержанию и тематике лирические творения, как тесно перекликается и сливается в одно русло их
поэзия. Не случаен выбор мной данной темы.
Мы, молодежь, должны уметь чувствовать художественное слово, любить поэзию, поэзию, которая
окрыляет человека, делает его лучше, чище, воспитывает высокие нравственные качества, учит любить
жизнь, людей.
Литература:
1. https://www.syl.ru/article/425932/abay-kunanbaev-biografiya-lichnaya-jizn-knigi
2. «Русский язык в школах и вузах Казахстана». Сент-окт. №5 2009.
3. Казахское государственное издательство художественной литературы. Алма-Ата.1958 г. «Писатели
Казахстана. Биографические справки».
4. Белинский В.Г. Статьи о Лермонтове. - Саратов: Приволж. изд-во,1981.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Проблема професійної компетентності викладачів останнім часом багато обговорюється,
досліджується науковцями та знаходить своє місце в сучасній системі вищої освіти. Це говорить про те, що
професійна компетентність відіграє провідну роль у викладацькій діяльності. Організація освітнього
процесу, спрямованого на формування гармонійної особистості, застосування особистісно-орієнтованого
підходу до підготовки майбутніх фахівців-криміналістів, створення позитивної мотиваційної настанови на
професійну мобільність, наближення процесу підготовки студентів до практичної діяльності, використання
імітаційних форм навчання із застосуванням інформаційних технологій, поглиблення змісту практичного
навчання, застосування дидактичного матеріалу для формування професійних умінь студентів повинні
відповідати вимогам, що висуваються до них як майбутніх криміналістів.
Завдання вищої школи – створити нову молоду людину, виховати такі її якості, як високий
професіоналізм, активність, діловитість, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, швидко
орієнтуватися в ситуації, приймати самостійні рішення, поважати працю, формувати потребу в постійному
оновленні знань і самовдосконаленні, розвивати культуру міжособистісного спілкування тощо. Саме в цей
час у студента закладаються основи тих якостей фахівця, з якими він ввійде в нову для нього атмосферу
діяльності, де відбуватиметься його подальший розвиток як професіонала й особистості. Процес навчання
за своєю сутність є рухом студента, шляхом пізнання від незнання до знання, повнішого, ширшого знання.
У процесі навчання формуються пізнавальні, практичні вміння і навички, відбувається розвиток і
виховання студентів. Цінність освіти полягає у тому, що вона, з одного боку, готує людину до життя у
наявному суспільстві, а з іншого – формує у людини здатність приймати незалежні, автентичні рішення,
щоб позитивно змінювати себе та суспільство, в якому живе.
Деякі фахівці говорять про зміну освітньої парадигми з когнітивно-орієнтованої на особистісно
зорієнтовану, що потребує від викладача фасилітаційних функцій і, відповідно, здатності бути суб’єктом
професійної діяльності, самореалізуватися в ній, розвивати професійно значимі властивості. Саме тому
завдання викладача як організатора педагогічної взаємодії полягає у «зараженні» студентів власними
емоціями, інтересом, бажанням опанувати навчальний предмет, який він викладає, у формуванні в них
потреби з власної волі залучитися до запропонованої педагогом навчальної діяльності. Саме цими
завданнями зумовлюються, на нашу думку, професійні вимоги до особистості й діяльності педагога
професійного навчання як творчої індивідуальності.
Важливою для майбутніх криміналістів є формування оціокультурної компетентності як інтегративної
якості особистості, що включає в себе обґрунтованість (на рівні підсвідомого знання) поведінкових актів на
основі прийнятих рішень. Соціокультурна компетентність як особистісна характеристика є потенційною.
Вона закладена в підсвідомості, проте її необхідно цілеспрямовано розвивати. Досягнення високого рівня
соціокультурної компетентності варто розглядати в контексті формування цілісної, гармонійної, соціально
активної особистості, яка характеризується такими особливостями, як: орієнтація на позитивне, а не на
негативне сприйняття життя; здатність реально оцінювати себе й добре розуміти інших; прагнення до
безперервного оновлення й удосконалення своїх знань; упевненість у собі [5].
Для того, щоб така якість була сформована, необхідно: зробити викладання окремих навчальних
дисциплін більш проблемно-орієнтованим; ширше використовувати рефлексивний підхід у навчанні;
стимулювати в студентів розвиток уміння не тільки відповідати на поставлені питання, але й формулювати
свої власні питання з курсу; переглянути традиційні ролі викладача та студента під час навчального
процесу й роль викладача на занятті. Для цього треба задіяти весь педагогічний, викладацький досвід.
Що ж сьогодні ми бачимо у вищій освіті й підготовці майбутніх криміналістів зокрема?
Сучасний стан злочинності в Україні, на жаль, прогресує з кожним роком, при чому не тільки в
кількісному показнику зросту, а в якісному його прояву. Розвиток технологій у світі приносить не лише
користь, а й породжує нові види шахрайства, злочинці використовують інноваційну техніку та знання.
Організація злочинності досягає «міжнародного» співробітництва завдяки моментальній комунікації у
всесвітній мережі Інтернет. Нові можливості банківських систем, миттєві онлайн-платежі тягнуть за собою
зріст шахрайських операцій у цій сфері. Саме тому дуже важливо, щоб навчальна програма з
криміналістичної підготовки студентів відповідала сучасним технологіям, упроваджувалися інноваційні
технології в криміналістичних дослідженнях, паралельно залучалися фахівці з різних сфер з метою більш
якісного вивчення матеріалу студентами.
Особливості професійної підготовки студентів, проблеми впровадження педагогічного досвіду в
криміналістичній підготовці фахівців вивчали такі вчені: О.О. Алексєєв, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка,
В.П. Бахін, В.І. Барко, А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, Н.І. Клименко, М.І. Коржанський, В.С. Медведєв,
В.Ф. Статкус, О.Н. Ярмиш та ін.
Важливим критерієм криміналістичної підготовки є професіоналізм, кваліфікація та досвід
викладацького складу. Саме рівень кваліфікації, відсутність чи наявність досвіду викладацької діяльності,
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досвід в оперативно-розшуковій та практичні навички у слідчій (розшуковій) діяльності є складовими
педагогічного досвіду у цій сфері.
Як зазначає В.С. Медведєв, за певних умов професійний досвід може відігравати деформуючу роль
при виконанні певної діяльності [3, с. 28]. Особливо це стосується професійної діяльності викладача, що
здійснює криміналістичну підготовку студентів.
Педагог – це поняття динамічне. Монотонне викладення матеріалу, в якому розписані знання, уміння
та навички з власного професійного досвіду викладача криміналістичної підготовки, буде недостатнім, з
критично низькою мотивацією для повноцінної підготовки нових кадрів. Як влучно зазначає Л. П. Буєва,
«люди з високим рівнем особистої майстерності живуть у стані постійного навчання. Особиста
майстерність не є чимось таким, чим ти володієш. Це процес» [1, с. 42]. Лише постійний саморозвиток,
оновлення бази знань, розвиток навичок, критична самооцінка розвивають та підтримують рівень
професіоналізму, який відповідає сучасним змінам у світі злочинності. Саме тому підвищення
професійного рівня викладача визнається однією із найголовніших функцій правоохоронних систем в
усьому світі.
Навчально-пізнавальна діяльність студентів може бути ефективною лише за умови вдало обраних
та застосованих методів та прийомів навчання викладачами. Сенека писав Луцілію, що шлях настанов
довгий, зате короткий і переконливий шлях прикладів [4]. Уважаємо, що саме наочні методи за джерелами
передачі й характеру сприйняття інформації (показ, демонстрація матеріалів та процесів роботи експертакриміналіста) та практичні методи (практичні та лабораторні роботи для відпрацювання вивченого
матеріалу) матимуть найвищий відсоток ефективності в криміналістичній підготовці студентів.
За характером взаємної діяльності викладача і студентів, як викладено в системі методів навчання
І. Я. Лернера та М. М. Скаткіна [2, с. 68], найбільш влучним в роботі буде дослідницький метод та метод
програмованих дій.
Застосування дослідницького методу викладачем здійснюється не на початку вивчення проблеми, а
при підведенні підсумків після самостійної роботи студентів над матеріалом. В даному випадку діяльність
викладача носить оцінний, констатуючий характер.
Використовуючи метод програмованих дій, викладач повинен розробити систему програмованих
завдань, що складається з окремих елементів. Кожен елемент містить частину матеріалу, яку студент
самостійно досліджує та вирішує відповідні питання. І лише після вивчення першого елементу та зробивши
відповідні висновки до певного питання, студент може перейти до вивчення наступного. Таким чином
доступність наступного етапу прямо пропорційна правильності висновків, зроблених на попередньому.
Аналіз викладацької діяльності в криміналістичній підготовці студентів показує, що викладачі
криміналістики з великим досвідом в практичній діяльності звикли передавати лише свій особистий досвід
роботи експерта-криміналіста, і не мають такого досвіду в умовах боротьби із злочинністю, що впевнено
прогресує із ростом сучасних технологій та інновацій у технічному та програмному забезпеченні. Тому
дуже важливим питанням є узагальнення нових досліджень та знань сучасних методик викладання та
рекомендацій з урахуванням новітніх інформаційних технологій.
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Ярослава Коробейникова, Мар’яна Пронюк
(Івано-Франківськ, Україна)
ВРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ СТУДЕНТОМ
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ЗВО
В контексті реформування вищої школи України, студенти розглядаються як повноцінні учасники та
стейкхолдери освітнього процесу. Зараз їх думка є важливою при прийнятті рішень у галузі організації та
змісту навчального процесу. Проте, тільки мотивовані до навчання студенти здатні адекватно оцінити
навчальний процес та його організацію у ЗВО.
Мотивація до навчання є дуже індивідуальною, і часто формується на певних переконаннях
студента. Але все ж існують різноманітні способи підвищення мотивації. Один з прийомів спонуки
навчальної мотивації студентів - «відчуження», тобто демонстрування того, що можна вивчити нового,
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несподіваного, важливого в звичному і буденному. Новизна матеріалу - найважливіша передумова
виникнення пізнавального інтересу. Проте, пізнання нового повинно спиратися на знання, що вже
систематизовані і стали частиною наукового світогляду студента. Використання раніше засвоєних знань одна з основних умов появи інтересу. Істотний чинник формування навчальної мотивації - емоційне
забарвлення змісту навчання, живе слово педагога. Ці положення, сформульовані Є. Бондарчукoм, можуть
служити певною програмою організації навчального процесу у закладі вищої освіти [1]. Адже сучасні
соціальні фактори змінили психологію молодої людини. Вона звикла до образної й емоційної інформації по
телебаченню, тому академічний стиль у ряді випадків сприймається як анахронізм. Слухачі студенти, як
правило, дуже легко поєднують розумове з емоційним. Серед чинників, які впливають на
внутрішньоструктурну динаміку навчальної мотивації студентів, варто визначити пріоритетними наступні:
зняття оцінки і тимчасових обмежень, демократичний стиль спілкування, ситуацію вибору, особова
значущість, вид роботи (продуктивний, творчий). Творчий характер проблемної ситуації стимулює
тенденцію до диференціювання і впорядкування компонентів структури, тобто тенденцію до стійкості [2].
На думку С.С. Занюка, на мотивацію студента до навчання також впливає використання педагогічних
прийомів, які сприяють формуванню навчальної мотивації студентів, бо студенти можуть проявити себе у
продуктивній пізнавальній діяльності, відчувають особистісне значення навчального матеріалу, позбавлені
прямого авторитарного впливу педагога [3].
Визначаючи шляхи та способи покращення змісту та обсягу навчального процесу необхідно
провести опитування студентів. Опитування студентів спеціальності «Туризм» в Івано-Франківському
національному технічному університеті нафти і газу (далі ІФНТУНГ) проводилось за допомогою анкетного
опитування, як методу отримання інформації від першоджерела. В даному випадку, використано анкетне
групове опитування. В анкеті використані різні типи запитань які класифікують за різними ознаками [4].
За предметним змістом запитання в анкеті представлені запитаннями про факти, за допомогою яких
отримано інформацію про соціальні явища, про самого респондента, його вік. Наявні і запитання про
мотиви, покликані викликати суб’єктивне уявлення студента про мотиви своєї діяльності, мотивація до
навчання. Також використано запитання про думку респондента, які мали на меті зафіксувати факти,
побажання, очікування, плани на майбутнє студента спеціальності «Туризм».
Всього в опитуванні приймали участь 100% студентів денної форми навчання спеціальності
«Туризм». На запитання «Чи подобається вам процес навчання?» 50% студентів обрали відповідь «більше
так, ніж ні», 25% студентів не дуже задоволені процесом навчання, тому обрали варіант - «більше ні, ніж
так», 17,2% студентів цілком задоволені навчанням і обрали варіант «так», а 7,8% студентів не задоволені
навчальним процесом університету, тому в анкетуванні обрали варіант «ні». Дані відповіді можуть також
свідчити про те, що певній кількості студентів сам процес навчання, як такий не зовсім подобається,
очевидно, отримання знань не було їх мотивацією при вступі до університету.
Більшість студентів обрали саме цей ВНЗ для навчання, тому що вважають його престижним та
перспективним. Дехто потрапив на державну форму навчання, хтось за порадою знайомих чи рідних.
Більшість студентів вважають, що у ІФНТУНГ можна отримати реальні знання, а не їх видимість – саме це
їх привабило при виборі вищого навчального закладу (рис. 1).

Рисунок 1 - Розподіл студентів за метою вибору ВНЗ
Більша половина студентів обрала даний напрям тому, що вважає туризм перспективною галуззю та
прагне реалізувати себе в цій професії (рис. 2).
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Рисунок 2 - Розподіл студентів за метою вибору спеціальності
Питання особистого відношення студента до викладача також має значення в мотивації студента.
Адже часто, навіть якщо дисципліна студенту цікава, як така, то він може просто не приділяти їй належної
уваги, через особисті переконання. Це питання є дихотомічне за своїм типом, і виражає особисту думку
респондента в певній степені. Згідно з опитуванням, більшість студентів вважають, що те, як викладач
ставиться до студентів має безпосереднє відношення до їх навчання у всіх випадках (рис. 3).

Рис. 3 – Вплив відношення викладача до студентів на навчання
Питання оптимального співвідношення теоретичних знань і практичних навичок для навчання на
спеціальності «Туризм» є актуальним, тому що, обслуговування у сфері туризму потребує великої кількості
практичних вмінь. З іншого боку, цікаві практичні заняття, заняття в реальних виробничих умовах є
потужним мотиваційним чинником для студентів всіх спеціальностей. Саме тому в анкету було включено
питання про раціональне співвідношення теоретичних занять і практики на спеціальності «Туризм».
Більшість студентів думають, що потрібно проводити 50% теорії та 50% практичних занять, 15
студентів схильні вважати, що на даній спеціальності потрібно більше практичних навичок та вмінь, тому
раціональним буде відношення 70% практики і 30% теорії, інші опитувані обрали варіант, який показує,
що відношення теорії і практики безпосередньо залежить від дисципліни (рис. 4).
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Рисунок 4 – Структура відповідей на запитання щодо співвідношення теоретичного та практичного видів
навчання.
Питання ефективності форм навчального процесу є важливим для побудови максимально
ефективного навчання і витрат часу. В багатьох країнах світу навчання в університетах базується на
принципі самостійної роботи студента. За даними опитування, більша половина студентів вважає, що
заняття в реальних виробничих умовах є найбільш ефективними та потрібними в період навчального
процесу (рис. 5).

Рисунок 5 – Ефективні форми навчальних занять.
Також багато студентів обрали класичні лекції, семінари і практичні заняття, а також групові творчі
роботи та проекти, як одні з ефективних форма проведення навчання у ЗВО.
Отже, при вивченні мотивації студентів до навчання виявлено наступні тенденції. Більшість
студентів вважають обрану спеціальність перспективною. Тобто, найкращим мотиваційним фактором є
пропозиція реального працевлаштування в майбутньому. Більшість студентів навчаються на спеціальності
«Туризм» ІФНТУНГ, бо бачать себе в цьому профілі та вважають даний ВНЗ престижним. А це означає,
що більшість студентів мають внутрішню мотивацію до навчання і потрібно утримати її до кінця навчання.
Більшість студентів вважають, що особисте відношення студента до викладача прямо впливає на їх
відношення до дисципліни. Отже, особистість викладача в очах студентів має великий вплив на весь
навчальний процес. Стипендія – визначальний фактор матеріального стимулювання до навчання.
Більшість студентів, вважають що успішно працювати в туристичній сфері, можна на основі практичного
досвіду, без навчання у ЗВО. Тому, потрібно будувати навчальний процес таким чином, щоб надати
студенту і практичну і теоретичну цінність інформації, переконати в необхідності цих знань, та
обов’язковості навчання у ЗВО.
Таким чином, в сучасній науці питанням мотивації приділяється велике значення, численні праці
іноземних та вітчизняних науковців стверджують, що мотивація є рушійною силою будь якого процесу.
Формуванню мотивації вивчення дисциплін сприяє застосування активних методів навчання, які мають
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практичний характер, розвивають навички і вміння студентів, будуть застосовуватися в майбутній
професійній діяльності. При формуванні мотивації до вивчення дисциплін потрібно враховувати основні
демотивуючі фактори навчально-пізнавальної діяльності студентів: брак можливостей для вияву ініціативи
і творчості, відсутність умінь і навичок навчальної діяльності, непосильність навчального матеріалу,
негативний вплив з боку викладачів. Проблема переважання у середовищі молоді зовнішніх мотивів
приводить до того, що навчання у ЗВО набуває формального характеру, відсутній творчий підхід,
самостійна постановка навчальних цілей. Це пробуджує байдужість до всього навчального процесу та
низьку успішність студента. Слід зважити на той факт, що в українських реаліях, частина студентів
залишається слабо мотивована до навчання. Вони, як правило, не можуть оцінити якість навчання та
процеси, пов’язані з ним. Всі дії викладачів щодо спонукання до навчання, підвищення мотивації,
нетолерування академічної недоброчесності тощо будуть викликати супротив, відповідно, знизить їх оцінку
щодо якості навчального процесу в ЗВО. Ця обставина обумовлює необхідність сепарації цієї частини
студентської спільноти при врахуванні думки студентів щодо навчального процесу у ЗВО загалом.
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ДУАЛЬНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЯК ПРОДУКТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
На сьогодні перед закладами вищої освіти, що готують фахівців соціальної сфери, постає важливе
питання – впровадження практико-орієнтованого навчання. Звісно, у підготовці соціальних працівників
простежується розрив між теорією та практикою. Проте, таких недоліків позбавлена система дуальної
освіти, яка поєднує в навчальному процеси і теоретичну, і практичну підготовку.
За твердженням представників бізнесу дуальна система навчання – одна з найефективніших форм
підготовки професійних кадрів у всьому світі. Це підтверджує той факт, що у країнах, де застосовується
дуальна система професійного навчання (Німеччина, Австрія, Швейцарія)від 40 до 50 % молоді одного
року народження навчаються за дуальною системою. Цікаво, щокожне друге підприємство Німеччини
займається навчанням на виробництві. А 2/3 учнів системи проходять навчання на середніх і великих
підприємствах, після чого залишаються працювати на ньому [1].
Важливо знати, що навіть у пострадянських країнах, таких як Казахстан, більше ста організацій
технічної та професійної освіти, галузевих підприємств впроваджують елементи дуального навчання (в
таких галузях, як сільське господарство, транспорт, металургія, машинобудування, нафтогазове й хімічне
виробництво). Підприємствами надано 170,3 тис. робочих місць для практики, 5,1 тис. місць-замовлень на
навчання та видаються стипендії учням за рахунок їх коштів [1].
Повертаючись до підготовки майбутніх соціальних працівників, зазначимо, що дуальна система
відповідає інтересам усіх сторін, які приймають у ній безпосередню участь – департаменти соціального
захисту населення, соціальні служби, агенції соціального аудитута соціального страхування, приватні
пенсійні фонди та позашкільні заклади освітньо-виховного спрямування, громадські та волонтерські
організації, майбутні соціальні працівники, держава. Для зазначених закладів та організацій дуальне
навчання - це:
– можливість підготувати для себе кадри;
– економія на витратах з пошуку й підбору фахівців соціальної сфери;
– вирішення питань перенавчання та адаптації фахівця.
Що стосується молодих людей, то для них дуальне навчання – шанс рано набути самостійності та
легше адаптуватися до дорослого життя.
Надалі спробуємо визначити незаперечні переваги дуального навчання, серед яких:
1. Забезпечується високий відсоток працевлаштування серед майбутніх соціальних працівників,
адже вони повністю відповідають потребам роботодавця. Адже їх навчання максимально наближене до
запитів соціальних служб, фондів, агенцій тощо.
2. Досягається високий рівень мотивації в отриманні знань. Формується нова психологія
майбутнього фахівця. Студенти, спочатку закріпившись на соціальній службі (агенції) в якості потенційного
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соціального працівника, починають проявляти зацікавленість та свідоме ставлення до навчання. Позиція
пасивного споживача навчальної інформації змінюється ініціативною позицією професіонала з соціальних
питань, якому необхідно приймати рішення та нести відповідальність за клієнтів, які опинилися в складних
життєвих обставинах. Студент швидше адаптується до виробничих відносин у колективі.
3. Працюючи за принципом «від практики до теорії», майбутній соціальний працівник більше працює
не з текстами та знаковими системами, а з соціальними ситуаціями. Складні теорії легше засвоюються
через практику та вирішення реальних професійних завдань.
4. Оцінка якості підготовки фахівця відбувається безпосередньо працедавцями. З перших днів
студент більшу частину робочого часу проводить у взаємодії з клієнтами групи «ризику», показує свої
навички та старання. Працедавці отримують можливість оцінити рівень підготовленості майбутнього
соціального працівника в умовах соціальної служби, агенції, соціального (благодійного) фонду, релігійної
організації тощо.
5. Викладачі закладів вищої освіти повинні мати не тільки ґрунтовні теоретичні знання, але і
володіти усіма інноваційними методами соціальної діагностики та технологіями надання допомоги з питань
соціальної патології.
Для нас важливо розуміти, що дуальна система в закладах вищої освіти вимагає від викладачів
нового формату – викладачів – тьюторів з акмеологічним вектором професійної спрямованості в напрямку
соціальної сфери.
Щодо подальшого розвитку системи освіти в дуальному форматі слід зазначити наступне: з одного
боку, необхідно зберегти існуючу систему освіти, яка реалізує спадковість принципів «від простого – до
складного», а з іншого «від загального – до приватного». Для виведення профорієнтаційної роботи на
новий рівень, який би відповідав динаміці змін в оточуючому середовищі, сьогоденням і перспективним
викликами, по відношенню до педагогічної діяльності, – слід вирішувати освітні та виховні завдання з
істотним випередженням.
Важливо наголосити на тому, що заклади вищої освіти та соціальні партнери мають разом приймати
участь у роботі гнучкої модульної програми для отримання кваліфікованих професіоналів. Адже відомо,
нове покоління освітніх стандартів засновано на компетентнісному підході, відповідно до якого сучасний
професіонал має володіти певним комплексом індивідуальних, соціальних та професійних характеристик,
які забезпечать йому успішність, мобільність, адаптивність, соціальну захищеність на ринку праці й в
професійній сфері.
Моделюючи вище викладене на підготовку майбутніх соціальних працівників, зазначимо, що у цьому
випадку дуальна система може стати для студентів полігоном, на якому буде перевірятися якість
отриманих знань, закріплення теоретичного матеріалу, формування практичних навичок та вмінь, що дуже
важливо в контексті вимог компетентнісної моделі підготовки фахівця.
Роблячи акцент на загальному вигляді сутності дуальної системи, слід наголосити, що вона збільшує
практичну спрямованість підготовки фахівців шляхом інтегрування в процес навчання більшого обсягу
виробничої практики, що значно підвищує професійну мобільність випускників. Разом з тим, впровадження
дуальної системи передбачає принципові зміни в організації навчального процесу, в основі якого
раціональне поєднання протягом усього навчального року теоретичної підготовки в ЗВО та розширеної
виробничої практики на базі соціальних служб (агенцій, фондів, громад).
Викладене вище дає нам підстави для ствердження, що поєднання класичної освіти з професійною
освітньою діяльністю на робочому місці можна вважати моделлю вищої професійної освіти.
На сьогодні в Україні елементи дуального навчання успішно впроваджено в Бердянському
державному педагогічному університеті, Українській інженерно-педагогічній академії, Тернопільському
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини, Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського та ін. [4, с. 14]. Дуальне навчання в них реалізуються через угоди про сумісну
діяльність, де визначено:
– активну участь роботодавців у процесі підготовки професіоналів, які безпосередньо приймають
участь в організації виробничої виїзної практики, працевлаштуванні випускників;
– створення належних умов для проведення усіх видів практичного навчання студентів (наявність
навчальних кімнат, займана площа);
– залучення провідних спеціалістів виробництв (організацій) до викладання частини профільних
дисциплін;
– проведення семінарів (практичних занять) викладачами ЗВО для фахівців базових організацій.
У площині сказаного вище, слід підкреслити, що заклади вищої освіти приділяють особливу увагу
працевлаштуванню випускників. У більшості з них працюють Центри кар’єрного зростання, до роботи яких
(з точки зору підготовки майбутніх соціальних працівників) мають залучатися соціальні партнери,
працедавці, представники студентського самоврядування, департамент соціального захисту населення,
соціальні працівники провідних установ, керівники соціальних служб, фондів, соціальних центрів. Саме
вони в подальшому можуть складати робочу групу, яка виступатиме рушійною силою в розвитку системи
професійної орієнтації, що дозволить інформувати студентів, випускників ЗВО та роботодавців про ринок
праці.
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Діяльність такої групи сприятиме вирішенню завдань із забезпечення взаємозв’язку між потребами у
фахівцях та ринком освітніх послуг, з формування конкурентоспроможності випускників за рахунок
орієнтації освітніх програм на найвищі критерії професійної кваліфікації кадрів, зі створення системи
інформування студентів та роботодавців даними про потреби в спеціалістах, з організації та проведенні
консультацій й психологічної підтримки з питань працевлаштування.
Таким чином, дуальна система навчання – це інноваційний тип організації цільової підготовки
майбутніх соціальних працівників, який передбачає узгодження взаємодії освітньої та практичної сфер з
підготовки фахівців.
На основі аналізу таких документів, як: «Концепція підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти» [3],«Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти
(проект)», «Типовий договір про здобуття вищої, фахової передвищої освіти за дуальною формою
(проект)», «Звіт про результати громадського обговорення»[2]можна зробити припущення, що дуальне
навчання в ЗВО сприятиме вирішенню ряду певних питань:
– законодавчо закріпити обов’язки ЗВО та працедавців у рамках дуального навчання;
– забезпечити ЗВО, які будуть впроваджувати дуальне навчання, максимальну самостійність при
розробці сумісно з роботодавцем навчальних планів, програм;
– розробити план поетапного впровадження проекту дуального навчання з визначенням термінів
реалізації;
– обов’язково проводити реєстрацію та моніторинг контрактів між учнівською молоддю та соціальною
службою, органом з оцінки кваліфікації випускників для наступної їх сертифікації;
– проводити регулярний рейтинг серед соціальних служб, які приймають участь у дуальній системі
навчання певного регіону.
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КОНФЛІКТ У ЖІНОЧОМУ КОЛЕКТИВІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
У сучасних умовах розвитку суспільства, науково-технічного прогресу і комп'ютеризації виробничих
процесів як і раніше актуальною залишається тема міжособистісних відносин у трудових колективах. Від
того, наскільки продуктивними будуть ці відносини, безпосередньо залежить продуктивність праці і
успішність підприємства. Негативний вплив на мікроклімат у трудових колективах справляють різні
конфліктні ситуації.
Під конфліктом прийнято розуміти зіткнення сторін, протилежних думок або сил. Спровокувати його
можуть різні фактори, такі як: соціальні відносини і взаємодії людей, матеріальні питання, статусні і
особистісні відмінності.
Характер поведінки людини у конфлікті залежить як від об’єктивних умов протікання конфлікту,
зокрема сили сторін, наявності в них союзників, сил підтримки, матеріальних та інших ресурсів, якими
володіють сторони конфлікту, співвідношення сил тощо, так і від соціальних характеристик учасників
конфлікту, зокрема гендерних відмінностей. Гендерні відмінності – відмінності поведінки, пов’язані зі
статтю учасників конфлікту, зумовлені взаємними непорозуміннями, розходженнями інтересів, цінностей і
підходів до розв’язання проблем, що виникають.
Існує поширена думка, що конфлікти набагато частіше виникають в колективах, в яких більшість
співробітників жіночої статі. Однак практика показує, що в частоті таких конфліктів серйозних відмінностей
немає, проте їх природа істотно відрізняється.
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Жіночий колектив – це саме колектив, а не команда, він зазвичай слабко ієрархізований і тримається
на міжособистісних стосунках. Ідеальний колектив для жінки побудований за принципом сім'ї, оскільки
жінки схильні проектувати сімейні відносини на робочі стосунки і чекати від колег підтримки, розуміння,
емоційної теплоти. У свою чергу в чоловіків нерідко відбувається навпаки [2].
Причинами конфлікту в жіночому колективі можуть стати міжособистісні відносини і неприязнь,
суперечки щодо розподілу обов'язків, нарахування заробітної плати та премій, особистісна неприязнь і
заздрість. Слід зазначити, що в порівнянні з чоловічими конфліктами, жіночі розвиваються більш
приховано, часто конфліктуючі сторони вдаються до інтриг, прихованої конфронтації і до інших методів, які
досить негативно відобиваються на роботі всього колективу. Поведінка чоловіків в ході конфлікту
відрізняється більшою гнучкістю, здатністю легко йти на компроміс, тоді як жінки, як правило, виявляють
завзятість, безапеляційність суджень і прагнення боротися до переможного кінця.
Однак, крім недоліків, жіночі колективи мають і свої позитивні відмінності. До таких переваг відносять
комунікабельність, старанність, доброзичливість. Важливою позитивною рисою жіночого колективу є
можливість знайти «подругу за інтересами». Оскільки, на відміну від чоловіків, жінки більш схильні до
співпереживання, то можливість обговорення особистих тем чи стресових ситуацій, після важкої розмови з
керівництвом є позитивним стимулом для подальшої продуктивної роботи. У свою чергу така можливість
спілкування з однодумцями підвищує працездатність жінок та підіймає настрій.
Однак, жіночий колектив - явище складне і неоднозначне. Часто саме під час таких особистих бесід і
«чаювання», що є потужним антиконфліктогенним фактором в жіночому трудовому колективі,
поширюються плітки, зав’язуються інтриги і розвивається прихована конкуренція. У свою чергу такі
обставини стають приводом до нових конфліктів в організації.
Жінка, як сумлінний працівник, схильна до чіткого дотримання послідовності, старанності, небажання
ризикувати, віддаючи перевагу перевіреним шляхам і методам. Жінкам властива чутливість до
психологічного мікроклімату в організації та прагнення працювати в комфортній для себе атмосфері.
Отримавши нову роботу, жінки спочатку намагаються налагодити емоційні зв'язки з колегами і тільки після
цього повністю занурюються в трудовий процес. Задоволеність відносинами в колективі стає при цьому
одним з основних чинників, що визначають задоволеність жінок працею в цілому. Іноді даний фактор
починає переважувати всі інші. Навіть в тому випадку, якщо на роботі недостатня оплата праці і обмежені
або відсутні перспективи кар’єрного зростання, але склалися хороші відносини в колективі, жінки рідко
прагнуть змінити робоче місце. Саме цей факт забезпечує заповнення робочих місць в організаціях з
низькооплачуваними робочими місцями.
Як правило, конфлікти між співробітниками колективу, в якому жінок значно більше, ніж чоловіків,
або в суто жіночому колективі виникають через зайву емоційність, низьку стресостійкість та інші
особливості жіночої організації. Вважається, що в жіночих колективах категорично заборонено: хвалитися
розумовими та фінансовими можливостями і розповідати про своє особисте життя.
В цілому при управлінні конфліктами в жіночих трудових колективах рекомендується визначити цілі і
структуру діяльності, довести її ефективність і чітко слідувати обраному плану.
Форма поведінки для вирішення конфлікту визначається за допомогою спеціальної технології і
включає в себе наступні етапи:
1. Діагностичний – визначення та аналіз суб'єктів конфлікту;
2. Профілактічний – спрямований на профілактику розвитку конфліктної ситуації;
3. Аналітичний – виявляє ефективність методів вирішення конфліктної ситуації.
Якщо конфлікт в жіночому колективі виник між рівними по горизонталі членами колективу, то
сторони, як правило, розглядаються як рівноправні, паритетні. При цьому вирішення конфлікту направлено
на досягнення оптимального результату - компромісу. У такому підході основною метою стає перехід
деструктивної ситуації в площину ділового та конструктивного обговорення проблеми [1].
Вважається, що конфлікти між жінками вирішуються більш складно у зв’язку з такими гендерними
відмінностями жіночої статі у конфліктних ситуаціях, як:
- емоційна або прагматична спрямованість;
- високаемоційність реакцій та переживань;
- емоційність та інтенсивність прояву конфліктності;
- значне внутрішнє суперництво між жінками;
- ревнощі жінок та їх мікроугрупувань до успіху жінок, що стоять осторонь, їх успіхів у чоловічому
соціумі, уваги та визнання з боку чоловіків;
- зниження нормативності поведінки [3].
З вищенаведеного можна зробити висновок, що уникнути конфліктів в жіночому колективі зовсім
неможливо. Оскільки, з огляду на особливості жіночої психології, конфлікти супроводжують їх не тільки у
професійній діяльності, а й у повсякденному житті. Важливим завданням є своєчасне вирішення таких
конфліктів з метою недопущення їх ескалації, розширення меж та збільшення кількості учасників (з
міжособистісних до міжгрупових). Основною запорукою ефективної діяльності організації та її процвітання
в цілому - є збалансований емоційний фон жіночого трудового колективу і сприятлива психологічна
атмосфера підприємства.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У сучасному суспільстві дистанційне навчання відображає нові трансформації в сфері освіти. За
останні роки у європейських та вітчизняних закладах вищої освіти дистанційне навчання розглядається як
перспективна, синтетична, гуманістична та інтегральна форма отримання освіти [1, с. 36 ].
Відповідності до Закону України «Про вищу освіту» дистанційне навчання є формою навчання [3].
Характерними особливостями ДН є:
- гнучкість (особи, які навчаються дистанційно, можуть не відвідувати аудиторних занять,
навчатися у зручний для себе час, у зручному місці та режимі, якщо зазначене дозволяє виконати всі
вимоги навчального плану);
- модульність (в основу програм ДН закладається модульний принцип, навчальний план
формується на основі окремих навчальних дисциплін, також можливе навчання за індивідуальним
навчальним планом);
- економічна ефективність (за рахунок використання більш концентрованого подання та уніфікації
навчального матеріалу, зменшення навантаження на навчальні площі, ефективного використання
технічних засобів навчання собівартість ДН є меншою, порівняно з традиційними формами навчання);
- нова роль науково-педагогічних працівників (т’ютор виконує функції консультування при
розробці індивідуального навчального плану та у процесі організації навчального процесу);
- контроль знань (поточний може здійснюватись дистанційно, а семестровий та державна
атестація – очно в НУБіП);
- використання спеціалізованих технологій та засобів навчання (технологія ДН передбачає
сукупність методів, форм і засобів взаємодії в процесі самостійного засвоєння студентом навчального
матеріалу).
Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін
під керівництвом т’ютора на основі використання навчально-методичних посібників та сучасних засобів
навчання (мережених-, TV- та кейс-технологій).
Під час пандемії, у складних умовах карантину, виникла нагальна потреба кардинальних змін
освітнього процесу. У закладах вищої освіти було здійснено швидкий перехід з денної форми навчання на
дистанційну. Постала проблема збереження якості навчання, щоб якість навчання за дистанційною
формою була не нижчою за якістю навчання за денною формою.
Якщо розглядати шляхи розв’язання цієї проблеми очима студента, то слід звернути увагу на
специфічні особливості діяльності науково-педагогічного працівника та діяльності здобувачів вищої освіти,
структуру їх взаємодії, а також дидактичне наповнення змістовної навчальної інформації. Ефективність
дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі почувають необхідність подальшого
навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в
такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки
регулярно займається той, хто навчається.
На нашу думку, діяльності науково-педагогічного працівника в умовах дистанційного навчання
істотно відрізняється від діяльності в умовах денної форми навчання. Скрізь призму дистанційного
навчання можна розглядати викладання як допомогу здобувачам вищої освіти в здійсненні самостійної,
свідомої, цілеспрямованої, результативної пізнавальної діяльності. Перш за все, науково-педагогічному
працівнику доцільно викласти рекомендації щодо опрацювання навчального матеріалу студентами не
тільки в інструктивному, але й в пояснювально-ілюстративному вигляді.
Cьогодні застосування дистанційного навчання у різноманітних сферах освіти показав, що від дає
змогу:
- організовувати спільні проекти досліджень викладачів, студентів, наукових працівників з різних
шкіл, наукових і навчальних центрів одного або декількох регіонів та навіть різних країн. Такий підхід
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забезпечує справжню дослідну творчу або суто прикладну, практичну, самостійну діяльність партнерів з
використанням розмаїття засобів і форм самостійної, пізнавальної та практичної творчої роботи;
- надавати оперативну консультаційну допомогу широкому колу тих, хто навчає, через систему
науково-методичних центрів;
- створювати мережу дистанційного навчання та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- швидко обмінюватися інформацією, ідеями, планами з питань і тем, що цікавлять, розширюючи при
цьому свій кругозір та підвищуючи культурний рівень;
- формувати у партнерів (учнів, студентів, викладачів) комунікативні вміння, культуру спілкування,
залучаючи до процесу спільного пошуку, до дискусій, до порівняння різних думок, систем арґументації,
стилів полеміки. Усе це виробляє навички справжньої дослідної діяльності, моделюючи роботу наукової
лабораторії, творчої майстерні;
- учити пошуку інформації (починаючи зі співучасника проекту й закінчуючи базами даних),
обробляти її за допомогою найсучасніших комп´ютерних технологій, зберігати й передавати на будь-які
відстані, у різні точки планети;
- створювати справжнє мовне середовище (в умовах міжнародних телекомунікаційних проектів,
телеконференцій);
- забезпечувати культурний, гуманітарний розвиток на основі залучення до найширшої інформації
культурного, етнічного, гуманістичного плану.
В умовах дистанційного навчання діяльність здобувача вищої освіти стає ефективною, якщо він
володіє знаннями про раціональні прийоми опанування навчальним матеріалом, навичками самоконтролю
і самоуправління, відповідально відноситься до навчання, виявляє дисциплінованість та наполегливість.
Необхідне також систематичне планування навчальної праці. Дуже важливо не залишати нічого
недоробленим чи незрозумілим. Саме під час дистанційного навчання гігієна та техніка розумової праці
набуває особливого сенсу для кожного здобувача вищої освіти.
У контексті гігієни розумової праці доцільно знати правила збереження і підвищення розумової
працездатності, а також володіти вміннями їх виконання на практиці. У контексті техніки розумової праці
необхідно знати ефективні прийоми розумової діяльності й уміти їх виконувати.
Особливе значення набуває побудова ефективної структурної взаємодії науково-педагогічного
працівника та студентів, яка стає важливим чинником результативності дистанційного навчання.
Слід зазначити, що важливою умовою стає якість інформаційно-предметного комплексу навчальної
дисципліни. Здобувач вищої освіти повинен мати доступ до високоякісних джерел навчальної інформації.
Дистанційне навчання можливе тільки за наявністю сучасних телекомунікаційних та комп’ютерних засобів
зберігання, подання, опрацювання інформації.
Інколи під час денної форми навчання комп’ютерні технології застосовувались епізодично,
спостерігався нестійкий інтерес до їх удосконалення. Під час карантину, коли дистанційне навчання стає
ведучим, використання комп’ютерних технологій має активно дієвий характер, спостерігається стійкий
інтерес до постійного осучаснення освітніх інформаційних ресурсів, оновлення мережевих інформаційнокомунікативних комплексів.
Ці комплекси стають основним компонентом інформаційного освітнього середовища, яке ґрунтується
на основі принципів інтерактивності та візуалізації [2, с. 365].
У цьому контексті здобувачі вищої освіти мають велику мотивацію до використання мультимедійних
інформаційних ресурсів та потребують цілеспрямованої допомоги в цьому питанні. Наприклад, для
майбутніх психологів доцільним є вивчення дисциплін «Інформаційні системи у психологічних службах»,
«Сучасні комп’ютерні технології та телекомунікації», «Інформаційна культура майбутнього психолога».
Отже, вважаємо, що досвід навчальної праці під час карантину в умовах дистанційного навчання
стане поштовхом для виникнення нових поглядів на інформаційно-освітнє середовище, в якому
здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою. Нас чекають нові виклики часу та нові підходи до
об’єднання зусиль закладів вищої освіти, державних установ щодо надання дистанційної освіті статусу
рівноцінною з очною та розробка відповідної нормативно-правової бази.
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ИXТИСOСЛАШТИРИЛГАН САНЪАТ МАКТАБЛАРИ МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДУЛЛИ
ЎҚИТИШ ТИЗИМИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
Бугунги кунда дунёдаги таълим жараёнини кузатар эканмиз кўпгина педагогик технoлогиялар
қаторида таълимни модул таълим асосида олиб бориш шаклланганлигини кузатишимиз мумкин. Модулли
таълим – бу анъанавий таълимдан фарқ қилиб, ўқувчиларни фаоллигини оширишга олиб келадиган
таълим шаклидир.
Мусиқий таълим жараёнида модулли ўқитиш тизими фан oлдига қўйилган мақсадни амалга ошириш
ва натижасини маълум даражада кафолатлаш учун турли методлар ва воситалар орқали ўқитиш
жараёнини ўзаро боғлиқ қисмларини бир бутун қилиб бирлаштириш ва маълум тартиб, тизим асосида
изчил, мантиқий кетма-кетликда бажаришни кўзда тутади.
Республикамизнинг oлий таълим муассасаларида бир неча турдош ўқув фанларининг таркибий
бўлакларини ҳамда айрим фанларни ўқитиш технологиясини ташкил қилувчи модуллар тарзида ўқитиш
кенг қўлланилмоқда. Аммo иxтисoслаштирилган санъат мактабларида бу тарзда ўқитиш ишлари ҳали
йўлга қўйилмаган.
Иxтисoслаштирилган санъат мактабларида билимлар сари кенг йўл очиш, таълимни
такомиллаштиришда педагогик технологиялардан унумли фойдаланиш бугунги куннинг энг асосий
талабларидан биридир.
Иxтисoслаштирилган санъат мактабларида мусиқий таълим методик таъминоти тизимининг динамик
ривожланувчи қисми бўлган ўқув-дастурий ҳужжатларни блок-модулли қоида асосида тузишга ўтиш
мустақил Ўзбекистон давлат таълим стандарти талабларига мос бўлган малакали ишчи кадрлар етказиб
беришнинг асосини ташкил етади.
Мoдулли таълимни амалга oширишда Давлат таълим стандартларининг таркибий бўлакларига мос
келадиган блоклардан ҳам фойдаланиш лoзим. Ўқув режа ва дастурларнинг таркибий бўлакларини ҳамда
уларнинг бажарилишини таъминлайдиган технологияга хизмат қилувчи модуллар ҳам мавжуд. Таълим
усуллари, методлари ва воситалари учун қўлланиладиган модуллар ҳам яратилмоқда. Модуллар, биринчи
навбатда, таълим мазмунига дахлдор тушунчалар, қоидалар, назариялар, қонунлар ва улар орасидаги
умумий боғланишни ифодаловчи қонуниятларни тушунтиришга самарали хизмат қилади. Таълим
олувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятлари ҳамда уларнинг ўзлаштиришини назорат қилишда ҳам
модуллардан фойдаланилади. Модуллаштириш ва ўқув жараёнини технологиялаш юзасидан кейинги
йилларда республикамизда илмий-педагогик тадқиқотлар ўтказилмоқда. Лекин бу борада иxтисoслашган
санъат мактаблари ўқув тарбия жараёнини модуллаштириш ишлари амалга oширилган емас. Бу
ҳолатнинг негизи ва такомиллашувини атрофлича тадбиқ етиш орқали ва тажриба-синов ишлари ҳамда
педагогик экспериментнинг қатъий хулосаларига таяниб иxтисoслаштирилган санъат мактаби мусиқий
таълим жараёнларига ҳам модулли ёндашувни кучайтириш мумкин. [2]
Педагогик технологияларнинг элементлар бирликлари тизими модуллардан ташкил топади.
Модул - педагогик технологияни ташкил этувчи, унинг таркибий бўлакларини ифодаловчи
тушунчадир. Бундай бўлаклар кичик модул, бирламчи модул, модуллар тўплами, модуллар даражаси ва
модулларнинг мажмуавий тузилмаси каби турлардан иборат бўлади.
Модуллар ўз кўламига кўра майда, ўртача ва йирик бўлиши мумкин. Уларнинг бир-бирига нисбатан
пропоционаллиги қатъий бўлмаслиги, уларнинг ўзаро таъсири умумий жараёнда турлича бўлиши мумкин.
Модулли ўқитиш-педагогик жараённи илмий ва методик жиҳатдан тартибли ва мақсадга мувофиқ
бажаришга хизмат қилади.
Энг кичик бўлак педагогик технологиянинг ўзига хос қисми бўлиб, бундай кичик модуллардан
бирламчи модул ташкил топади. Модуллар тўплами ўқитиш жараёнини илмий ташкил этишга ва унинг
сифат
ҳамда
самарасини
таъминлаш
учун
қўлланилади.
Модулларнинг
ўзгарувчан
ва
модернизацияланадиган табиати туфайли улардан динамик равишда фойдаланилади. Модулли ўқитиш –
тартибли ўқитиш демакдир. Бунда ўқув материали битта ўқув машғулоти ҳажмида, ўқув предметининг
бирор мавзуси ёки бирор бўлими даражасида, баъзан эса ўқув фанининг йирик таркибий қисмида, яъни
блоклар тарзида ҳам модуллар ёрдамида ўқилиши мумкин. [1]
Мусиқа таълимида модулли ўқитиш технологияси ўқув фанининг ҳар бир бўлими учун алоҳида
лойиҳаланади. Бунда модулли ўқитишнинг асосий тамойилларига таянилади. Мазкур модулли ўқитиш
технологияси кўзланган ўқув натижаларига эришишни кафолатлайди.
Мусиқий таълим жараёнини модулли ўқитиш ўқитувчи учун ҳар бир ўқувчига индивидуал
ёндашишнинг самарали воситаси ҳисобланади. Мусиқа таълимини модулли ўқитиш ўқув жараёнида
мустақил талимнинг салмоғи ва аҳамияти ортишига олиб келади, ўқувчиларни мустақил ишлашга,
ташаббускорлик ва ижодкорликка ундайди. Мусиқа таълимини модулли технология воситасида
такомиллаштириш асосини мавжуд ўқув дастурларига мос келувчи дастурларни, ўқув модулларини
яратиш ҳамда шулар асосида дарсларни ташкил этиш гоясини ташкил этади. Модулли дастурлар ва ўқув
модулларини лойиҳалаш ва констркуциялашда муайян дидактик қонуният, модулли ўқитишнинг тамойил
ҳамда қоидаларига амал қилинади ва асосий эътибор ўқувчининг мустақил таълим олишига қаратилади.
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Иxтисoслаштирилган санъат мактабларида мусиқа таълимини модулли технология асосида
ўқитишда ўқувчи шахсининг мутаносиб ривожланиши учун ўқитувчидан қуйидаги вазифаларни бажариш
талаб этилади:
- ўқувчиларнинг мусиқадан ўқув-билув фаолиятини рағбатлантириш, уларнинг билим, кўникма ва
малакаларини эгаллашлари учун билув фаолиятларини ташкил этиш;
- ўқувчиларнинг шахсий индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мусиқавий ҳодисалар,
жараёнлар тўғрисида мустақил фикрлаш, хотира, ижодий иштиёқини ривожлантириш учун шароит яратиш.
Мусиқа таълимида модулли ёндашув ўқув мақсадлари, таълим мазмуни ҳамда ўқув-билув
фаолиятини бошқаришни баъзи дидактик категориялар нуқтаи назаридан таҳлил қилинади. Модулли
таълимда ўқув мақсадлари кўп босқичли бўлади. Мусиқани модулли ўқитиш бошланишида модулни ўқув
мазмуни сиқиқ (ихчам) тасвирланган блок-схема кўринишида беришни тавсия этилади. Модул якунида эса
бутун модулдаги мусиқавий маълумотларни қулай ва ихчам кўринишда ифодаловчи қисқача компактсхема билан якунлаш афзаллиги таъкидланади.
Мусиқа таълимида модулни ўзлаштиришнинг самарадорлиги фақат ундаги ўқув материалини
тасвирлаш усулига эмас, фан ўқитувчиси томонидан топшириқлар тўпламининг қанчалик малака билан
ишлаб чиқилиши ва тузилишига боғлиқ. Топшириқ ўқув предмети мазмунининг асосий структура бирлиги
ҳисобланади.
Мусиқани модулли ўқитишнинг дидактик тизими бошқа дидактик тизимлар сингари ўқитиш
мақсадларига мувофиқ, умумдидактик тамойиллар ва мезонлар асосида мусиқа таълими мазмунини
лойиҳалашни тақозо этади.
Мусиқа таълимида модулли дастурларни лойиҳалашнинг бир қанча усуллари мавжуд. Ўқув
модулларининг мазмуни мусиқа таълими мазмунини структуралаш тамойиллари асосида
шакллантирилади ва дидактик материаллар, муаммоли ҳамда амалий топшириқлар билан таъминланиб,
лўнда, кўргазмали қилиб ифода этилиши керак.
Мусиқа таълими жараёнига модулли технология асосида ёндошиш уни аниқ режалаштириш, таълим
натижасини олдиндан қайд қилиш имкониятини беради, келажакда мустақил ва масофали таълимда
истиқболли ўқитиш усули сифатида қўлланилиши мумкинлигини кўрсатади.
Модулнинг мусиқий таълимдаги ўрни ўқувчиларни мусиқий назарий фанларни ўқитишда замонавий
ёндашувлар ва инновацияларни ўргатиш ҳамда амалда қўллаш кўникмаларини шакллантириш орқали
таълим самарадорлигини таъминлашдан иборат.
Адабиётлар:
1. Oмoнoв Т.Ҳ., Xўжайев Н.Ҳ., Мадярoва С.А., Ешчанoв Е.У., Педагoгик теxнoлoгия ва педагoгик маҳoрат –
Т. 2012.
2. Толипов У. К., Усмонбоева М., Педагогик технологияларнинг тадбиқий асослари - Т. Фан, 2006.
3. Григорян В.Г., Химич П.Г. Рол преподавателя в организации самостоятелной работи студентов.
Висшее образавание в России. 2009. №11.
4. Валетов В.В. Пашкас В. К., Мамчик В.Р. Проблеми организации модулной системи обучения. Адукация
и вихавание. 1999. №2.
Людмила Посна
(Суми, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩІЙ ШКОЛІ
Дистанційне навчання – це нова необхідність сучасної освіти, модернізації якої вимагає
демократичне суспільство та швидка зміна інформаційних технологій.
25 жовтня 2018 року Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проєкт
положення про інституційну форму здобутя освіти.
Згідно з цим документом, навчальні заклади зможуть створювати класи, які будуть навчатися за
очною (денною чи вечірньою), заочною, дистанційною та мережевою формами.
Дистанційна освіта — це можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від
навчального закладу в будь-який зручний час.
Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей
студентів за допомогою відкритого й вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, включно з
наявними в Інтернеті.
Дистанційна форма навчання передбачає наявність доступу до мережі Інтернет, а також технічного
забезпечення (комп’ютера, планшета, смартфона тощо).
На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти. Саме ця
потужна науково-педагогічна база в сукупності з сучасними розробками в галузі інформаційних засобів
сприяє розвитку дистанційного навчання.
Довгий час зміст навчання було уніфіковано, не враховувались реальні потреби і життєві прагнення
студентів, їх індивідуальність. Після ухвалення нового закону про освіту ситуація принципово змінилася.
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Основний акцент у системі освіти зараз робиться на інтелектуальному і моральному розвитку особистості,
що передбачає необхідність формування критичного мислення, бути самостійним, уміти вчитися, вміти
працювати з інформацією (у тому числі і з іноземною).
Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей
людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі,
доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із
засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну
інформаційну картину з питань, що їх цікавлять.
З розвитком Інтернету отримує подальший розвиток і технологічну реалізацію ідея відкритої освіти.
Така форма освітнього процесу залучає учня у відкриті системи інформаційних баз даних, знімає
просторово-часове обмеження в роботі з різними джерелами інформації, що досить актуальне в сучасному
інформаційному суспільстві.
Для дистанційного навчання дуже важливий зв’ язок з учнем, тому що сучасне навчання (а особливо
дистанційне) тяжіє до індивідуалізації. Під час очного навчання кожен має можливість поставити питання й
одразу отримати відповідь. Учень, що знаходиться на відстані, не має такої можливості. З часом у нього
може згаснути інтерес, розсіюватися увага. Студенту важко стимулювати себе до самостійного навчання,
оскільки він не знаходиться в колективі, де існує ще й такий стимул як конкуренція або просто проведення
емоційної дискусії з певного питання. Тому до викладача, що працює в системі дистанційного навчання, є
певні вимоги: відповідати дуже швидко на листи; хвалити оперативність слухачів; встановити чіткий графік
спілкування в режимі on-lіne і чітко його дотримуватися; створити атмосферу психологічного комфорту.
Важливо створити сприятливий настрій, емоційне піднесення. Істотною рисою дистанційної педагогічної
діяльності є її орієнтування на освіту студентів, яка базується на організації пізнавальної діяльності в
індивідуальних і колективних формах у вигляді діяльності самоосвітньої; системну діагностику особистих
якостей учня і підтримка його індивідуального зростання; використання можливостей інформаційного
освітнього середовища. Значущим фактором для досягнення якісних результатів є рівень організації
педагогічного процесу мережевим викладачем.
У дистанційному навчанні важливо знати кожного студента, його особливості: інтроверт ваш учень
чи екстраверт, мислить він більш логічно, раціонально чи дуже емоційний, спирається більше на відчуття,
емоції, отже, варто організувати ситуацію для активної участі у дискусіях, інтроверту – індивідуальне
письмове завдання, у якому він проявиться більше.
Створення комфортних умов полягає у відборі відповідного змісту з предмету, розширення його
інформаційного поля за рахунок міжпредметної інтеграції з урахуванням індивідуальних особливостей,
інтересів і нахилів старшокласників, зони їх найближчого розвитку. Предметний зміст при цьому набуває
практикозорієнтований характер і забезпечує не тільки вміння розв’язувати міжпредметні завдання, але і
сприяє становленню інформаційної, комунікативної компетентності школярів, наприклад через розв’язання
ситуаційних завдань, участі у проектній діяльності, дискусіях [10; 52]. Крім того, для успішного здійснення
процесу дистанційного навчання мережевий викладач і педагог-куратор мають володіти технологічними
аспектами організації освітньої діяльності школярів, які містять у собі різні прийоми роботи в форумі, чаті,
теле- і відеоконференціях, а також з електронною поштою та іншими комунікаційними засобами.
Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:
 доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
 індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів,
урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний
темп навчання;
 розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і
телекомунікації;
 соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів [5; 68].
На нашу думку, реалізація дистанційного навчання є корисним, оскільки воно дозволить розв’язати
низку завдань, які можна сформулювати так:
 забезпечення доступності різноманітних навчальних ресурсів;
 здобування загальної і професійної освіти в зручній, адекватній і відповідній формі для того, хто
навчається;
 важливість для психологічного розвитку дитини – його залучення в систематичну навчальну
діяльність під безпосереднім керівництвом дорослого, процес володіння культурою і соціалізація
проходять за допомогою вчителя;
 розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного
використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті;
 обмін даними, комунікативна діяльність на базі спільних інтересів, перш за все професійних і
освітніх;
 сприяння розвитку профільної освіти у школі;
 організація дозвілля, відпочинку і розвитку;
 підвищення кваліфікації, перепідготовка або зміна професійної діяльності.
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Основними перевагами дистанційного навчання є: екстериторіальність, синхронний і асинхронний
режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач – учень, учень – учень, учень – навчальна
група; можливість залучення до навчання спеціалістів із певних галузей; одночасне з вивченням інших
предметів практичне засвоєння інструментів ІКТ – створення додаткових умов для впровадження ІКТ в
освітні системи тощо.
Таким чином, дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі, воно
виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних
проблем, зокрема, надає можливість одночасно з гнучким за часом і високопрофесійним за змістом
вивченням різних предметних розділів знань, формуванням умінь і навичок роботи з багатьох навчальних
дисциплін забезпечити інтенсивне практичне застосування тими, хто навчаються, методами і засобами
інформаційно-комунікаційних технологій, розвиває уміння і навички у сучасній науці і практиці.
Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення
сучасного рівня якості освіти.
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Юлія Руденко
(Одеса, Україна)
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОМОВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ)
Формувальному етапу експерименту передував пропедевтичний етап, що передбачав визначення
педагогічних умов та перспективного психолого-педагогічного супроводу формування комунікативномовленнєвого супроводу формування культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів
дошкільної освіти, а також пропедевтична робота з викладачами мовознавчих і фахових дисциплін, які
були задіяні в експерименті. Психолого-педагогічний супровід охоплював цикл мовознавчих, психологопедагогічних та фахових методичних дисциплін спрямованих на формування культуромовної особистості
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.Психолого-педагогічний супровід охоплював такі змістові
блоки: мовознавчий: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура мовлення та виразне
читання»; психологічний: «Психологія загальна» (теми «Мовленнєва діяльність. Структура мовленнєвої
діяльності », «Мовлення», «Спілкування», та ін.); фаховий: «Дитяча література», «Методика ознайомлення
дітей з українським народознавством», «Методика навчання дітей української мови в ЗДО», «Методика
організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в ЗДО», «Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика
розвитку рідної мови».
На пропедевтичному етапі було проведено низку міждисциплінарних та міжкафедральних семінарів
професійної спрямованості. Викладачів, які були задіяні в процесі психолого-педагогічного супроводу, було
ознайомлено зі змістом скоригованих тем з навчальних дисциплін, які вони викладають. Упродовж
семінарів викладачів ознайомлювали зі специфікою психолого-педагогічного супроводу формування
культуромовної особистості майбутніх вихователів, методами, формами, прийомами, засобами;
необхідністю двосторонньої суб’єкт - суб’єктної взаємодії зі студентами під час аудиторних занять;
функціями методичного супроводу самостійної діяльності майбутніх вихователів; необхідністю інтеграції
теоретичного блоку (лекції, практичні, лабораторні) та практичного (педагогічна практика в ЗДО) блоків.
Наведемо тематику міждисциплінарних, міжкафедральних семінарів, які було проведено на
пропедевтичному етапі.
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Таблиця 2.2.1.

Система тренінгів для викладачів
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Назва тренінгу

Кінцева мета

Невербальні засобами виразності
Мовленнєвий тренінг «Психолого-педагогічний
супровід
формування
культуромовної
особистості
майбутніх
вихователів
ЗДО
засобами творів українського мистецтва»
Мовленнєвий тренінг «Психолого-педагогічний
супровід
формування
культуромовної
особистості майбутніх вихователів засобами
фольклорних творів»
Тренінг
«Психолого-педагогічний
супровід
формування
культуромовної
особистості
майбутніх вихователів засобами фольклорних
творів в процесі викладання курсу «Методика
ознайомлення
дітей
з
українським
народознавством в ЗДО»
Тренінг
«Психолого-педагогічний
супровід
формування
культуромовної
особистості
майбутніх вихователів засобами фольклорних
творів в процесі викладання курсу «Українська
мова за професійним спрямуванням»
Комунікативно-мовленнєвий
тренінг
«Вдосконалення основних якостей педагогічного
голосу майбутніх вихователів»
Формування техніки мовлення як складової
культуромовної
особистості
майбутніх
вихователів ЗДО

Оволодіння невербальними засобами виразності
під час усних висловлювань, в роботі з різними
типами аудиторій
Озброєння викладачів методикою формування
культуромовної
особистості
майбутніх
вихователів ЗДО засобами творів українського
мистецтва
Озброєння викладачів методикою формування
культуромовної
особистості
майбутніх
вихователів ЗДО засобами фольклорних творів
Відпрацювання техніки роботи з фольклорними
творами в процесі викладання курсу ««Методика
ознайомлення
дітей
з
українським
народознавством в ЗДО»
Відпрацювання техніки психолого-педагогічного
супроводу
у
формуванні
культуромовної
особистості майбутніх вихователів ЗДО під час
викладання
курсу
«Українська
мова
за
професійним спрямуванням»
-

-

Таблиця 2.2.2.
Система спецсемінарів викладачів
№
п/п
1

Назва спецсемінару

Кінцева мета

Форми, методи, засоби, прийоми формування
культуромовної
особистості
майбутніх
вихователів ЗДО

Ознайомлення учасників семінару із ключовими
формами,
методами,
засобами,
прийомами
формування культуромовної особистості майбутніх
вихователів ЗДО.
Ознайомлення учасників семінару із поняттям
«індивідуальна траєкторія мовленнєвого розвитку».
Озброєння із методикою розробки індивідуальної
траєкторії мовленнєвого розвитку майбутніх
вихователів ЗДО. Складання індивідуальної
траєкторії мовленнєвого розвитку студента.
Ознайомлення учасників семінару із поняттям
«методичний супровід», визначення ключових
позицій методичного супроводу
самостійної
мовленнєвої
діяльності
у
формуванні
культуромовної особистості майбутніх вихователів
ЗДО
Ознайомлення учасників семінару із поняттями
«мовленнєвий потенціал майбутніх вихователів»,
складання перспективного плану педагогічного
супроводу самостійної мовленнєвої діяльності
майбутніх вихователів з мовленнєвого розвитку
Ознайомлення учасників семінару із поняттями
«візуальний»,
«аудіовізуальний»
супровід,
складання перспективного плану аудіовізуального,
візуального супроводу самостійної мовленнєвої
діяльності майбутніх вихователів з мовленнєвого
розвитку
Визначення
методологічної
доцільності
у
використанні
культурологічного
підходу
до
мовленнєвого розвитку майбутніх вихователів
Визначення
методологічної
доцільності
у
використанні
компетентнісного
підходу
до
мовленнєвого розвитку майбутніх вихователів

2

Проектування
індивідуальної
мовленнєвого
розвитку
у
культуромовної
особистості
вихователів ЗДО

3

Методичний супровід самостійної мовленнєвої
діяльності
майбутніх
вихователів
з
мовленнєвого розвитку

4

Педагогічний
супровід
самостійної
мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів
з мовленнєвого розвитку

5

Аудіовізуальний,
візуальний
супровід
самостійної мовленнєвої діяльності студентів

6

Культурологічний
культуромовної
вихователів ЗДО
Компетентнісний
культуромовної
вихователів ЗДО

7

траєкторії
формуванні
майбутніх

підхід до
особистості

формування
майбутніх

підхід до
особистості

формування
майбутніх
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На пропедевтичному етапі формувального експерименту було внесено зміни та доповнення до
змісту робочих програм з вищезазначених дисциплін. Зміни та доповнення мали за мету: озброєння
майбутніх вихователів із поняттями «супровід», «педагогічний супровід», «методичний супровід»,
«психолого-педагогічний супровід», «мовна особистість», «мовленнєва особистість», «культуромовна
особистість» тощо.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в обґрунтуванні та експериментальній перевірці
педагогічних умов, які б сприяли ефективному здійсненню психолого-педагогічного супроводу формування
культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
Наталія Сальнікова
(Маріуполь, Україна)
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
Сучасний світ швидко змінюється сьогодні, інформаційні технології є невід’ємною частиною людства,
вони значною мірою визначають його подальший економічний, політичний та суспільний розвиток.
Сучасне суспільство постійно стикається з різними проблемами, зокрема зараз ми зіткнулись з
хворобою COVID-19. У цих майже революційних подіях, трансформаційних змін вимагають майже всі
процеси, зокрема й освітній процес. Як виявилось, традиційна вітчизняна система навчання, вже не в змозі
задовольнити попит населення в освітніх послугах. Молодь хоче отримувати якісну освіту, але на жаль, не
всі заклади вищої освіти, а також науково-викладацький склад готові працювати за новим форматом
взаємовідносин. Якісне викладання дисциплін зараз не може здійснюватися без використання засобів і
можливостей, які надають комп'ютерні технології та мережа Internet.
Дистанційне навчання – це самостійна, прогресивна форма навчання, яка володіє потужними,
потенційними можливостями. В розвинених країнах світу таку форму навчання вже широко застосовують.
Вона включає в себе: і цілісну підготовку здобувачів вищої освіти, підготовку окремих курсів, а також
дидактичного забезпечення під час різних видів занять.
Інформаційні технології, все більш частіше проникають в усі галузі діяльності людини, змінюють
характер праці, впливають на структуру економіки, підвищують рівень інформування різних верств
населення й таким чином сприяють демократизації та діджиталізації суспільства та освіти. Ці тенденції в
усьому світі визначаються як процес інформатизації, позначаються на рівні життя суспільства та надання
йому різних послуг.
Сучасне інформаційне суспільство висуває вимоги до системи вищої освіти, основні з яких можна
сформулювати так: вміння самостійно знаходити, накопичувати, аналізувати та критично
переосмислювати наукові знання, таким чином здобувачі вищої освіти самостійно повинні орієнтуватися в
сучасному інформаційному суспільстві.
Дистанційна освіта розвивається дуже швидко, і для України є перспективною формою вищої освіти.
В західних європейських країнах ця форма з’явилася вже досить давно і має велику популярність серед
здобувачів вищої освіти через її навчальну ефективність та економічні показники. Дистанційну форму
навчання ще називають «освітою на протязі всього життя» через те, що більшість тих, хто навчається –
дорослі люди. Багато хто з них вже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації або
розширення сфери діяльності виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути нові навички
роботи. Саме тоді оптимальною формою стає дистанційне навчання.
Українська дистанційна освіта стала необхідністю сьогодення, вона поступово стає доступною
широким масам населення, роблячи можливим здобувати освіту. Українська дистанційна освіта більш
наближена до нашого споживача, вона органічно поєднує в собі змішані технології традиційної освіти. Але
в нашій країні для вдосконалення та поширення високих дистанційних технологій необхідне рішення
основної проблеми – фінансування технічного оснащення, а також розробка та впровадження інноваційних
технологій для загального використовування.
В Україні впровадження дистанційної освіти здійснюється за умов досить низького рівня
інформатизації суспільства та розробки спеціалізованого методичного забезпечення дистанційного
навчання. Ще не так давно лише невелика кількість закладів вищої освіти України які активно розробляли
або використовували курси дистанційного навчання.
Застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх фахівців потребує
змін і у самій методиці викладання. Викладач поступово перестає бути для здобувача вищої освіти єдиним
джерелом отримання знань, він повинен навчити здобувача вищої освіти працювати з різними джерелами
інформації та аналізувати, переосмислювати їх. Система дистанційного навчання розрахована в більшій
мірі на людей достатньо свідомих, які не потребують постійного контролю з боку викладача, тому важливу
роль у цьому випадку відіграє мотивація здобувачів вищої освіти, їх здатність до самоорганізації.
Якщо за традиційних форм навчання основною задачею здобувача вищої освіти було запам’ятати
матеріал та потім його відтворити, то за умови застосування дистанційних технологій у здобувачів вищої
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освіти розвиваються уміння співставлення, аналізу, планування, групової взаємодії з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій та технології дистанційного навчання.
Впровадження у навчальний процес віртуально-навчальних середовищ і надання здобувачам вищої
освіти та викладачам якісних методичних рекомендацій щодо використання віртуально-навчальних
середовищ у фаховій підготовці забезпечить просування за критеріями та рівнями якості застосування
технології дистанційного навчання у фаховій підготовці.
Таким чином, на сьогоднішній день, виникає потреба розробки і запровадження у освітній процес
програм дистанційного навчання, що відповідають кращим світовим зразкам і будуть забезпечувати
підготовку фахівців на високому професійному рівні, але і здобувачу вищої освіти потрібно постійно
працювати над собою, лише робота обох сторін може призвести до якісного тандему.
Куралай Саркытбаева
(Алматы, Казахстан)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ – ХОРЕОГРАФОВ
В ТВОРЧЕСКИХ ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Введение.
В настоящий период развития Республики Казахстан, на фоне изменений, происходящих в культуре
и образовании нашей страны, важное значение приобретает вопрос целостного и всестороннего обучения
и воспитания интеллектуальных, всесторонне развитых и творческих личностей, способных к
самореализации и самостоятельному решению проблем, возникающих перед ними, с применением новых
подходов и нестандартных решений, умению претворять их в жизнь. Все это в полной мере относится и к
хореографическому образованию, к процессу воспитания педагогов-хореографов. Однако, хотя в
настоящее время сам процесс обучения студентов по данной специальности уже давно отлажен, и
основан на научно подтверждённых и апробированных методиках, современное развитие общества
требует внедрения в систему обучения в Высшей Школе новых методов и технологий.
На данном этапе использование современных методов обучения и воспитания будущих педагоговхореографов в творческих ВУЗах Республики Казахстан, внедрение в учебно-воспитательный процесс
инновационных технологий является одним из условий их успешной работы.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Основная часть.
Располагая накопленным опытом известных специалистов, педагогов–хореографов прошлого,
преподаватели, ведущие занятия в творческих ВУЗах Казахстана по специальности «педагогика
хореографии», не всегда в достаточно полной мере умеют сочетать педагогическое наследие прошлого,
опыт выдающихся отечественных педагогов-хореографов с современными технологиями. А ведь
современные техники преподавания напрямую связаны с тем, что на занятиях всё чаще используются
интернет-порталы, различные видео- и аудиозаписи, а иногда и проводятся уроки онлайн. Между тем
современное поколение студентов, обучающихся по специальности «педагогика хореографии», хотя
отлично разбирается в новых технологиях. Однако не все из этих новаций они могут успешно, а самое
главное, грамотно применять в своём обучении. И этому призван учить ВУЗ. Именно поэтому в настоящее
время отечественным ВУЗам культуры и искусств со специальностью «педагогика хореографии»
необходимы современные, теоретически обоснованные методики преподавания, включающие в себя не
только всё богатство мирового хореографического и педагогического наследия, но и инновационные
технологии.
Между тем всякая сознательная, научно обоснованная деятельность, в том числе и педагогическая,
представляет собой определённую систему, в которой должны логически сочетаться личностный и
коллективный труд, педагогическое наследие и современные методы преподавания. И здесь мы должны
говорить о внедрении в процесс обучения педагогических инновационных технологий. Этот вопрос весьма
актуален на сегодняшнем этапе развития педагогики хореографии, ибо современные тенденции
преподавания учебных дисциплин хореографической направленности проникают даже в изучение таких
незыблемых областей искусства как классическая музыка и классический балет.
Массовое внедрение инновационных технологий началось в 60-х годах прошлого века. К наиболее
известным разработчикам относятся Ж. Кэрролл, Д. Брунер, Ю.Л. Бабинский, В. И. Беспалько. Среди
казахстанских авторов можно назвать М.Х. Балтабаева, С. А. Абдылманапова и др.
Собственно, что входит в понятие «технологии преподавания»? Само слово «технология» (в
переводе с греческого - «искусство») трактуется как совокупность методов изготовления, обработки,
изменения свойств материала, осуществляемых в процессе производства продукта. В свою очередь,
педагогическая энциклопедия определяет преподавательскую технику как комплекс знаний, умений,
навыков, необходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на практике избираемые им
методы воздействия как на отдельных воспитанников, так и на коллектив в целом. Оба определения,
несмотря на их разноплановость, имеют общую направленность на искусство педагогического
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мастерства, которое необходимо культивировать индивидуально и им воздействовать на студента в
качестве объекта воспитания и обучения.
В. П. Беспалько в книге «Слагаемые педагогической технологии» справедливо отмечает:
«Обновление процесса обучения возможно только через научно-обоснованные совершенствования
педагогических технологий, предполагающие строго научное проектирование и точное воспроизведение
педагогических процессов» [1, с. 103]. Всё это в полной мере относится к преподаванию дисциплин
педагогика-хореографической направленности.
Практика показывает, что для успешного развития современной педагогики Высшей Школы вообще
и педагогики хореографии в частности, необходимым становится использование инновационных
технологий в обучении и преподавании учебных дисциплин хореографического цикла. Эти технологии, на
наш взгляд, предполагают следующее:
- возможность дополнения уже существующих научных методик преподавания учебных дисциплин
хореографического цикла новыми средствами обучения;
- выбор того или иного обучающего метода в соответствии с целями, возможностями и условиями
совместной деятельности педагога и студента.
- так как педагогическая инновация - это внедрение современных методов преподавания в уже
сложившуюся систему, то она подразумевает нововведения, улучшающие результаты процесса по
воспитанию молодых педагогов-хореографов новой формации.
Здесь, в качестве необходимого отступления, следует сказать о том, что балетное искусство
вообще и танцевальное искусство Казахстана в частности, неразрывно связано с устным народным
творчеством, декоративно-прикладным искусством, костюмом, обрядами, оказавшими определённое
влияние на лексику, художественно-образное содержание танца, определяющие тематику, сюжеты,
пластику хореографии. Поэтому педагогические и технические инновации в сфере педагогики
хореографии - это и идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве. Только в этом случае
можно говорить о качественном совершенствовании современных методов обучения будущих
хореографов педагогическому мастерству.
Этапы системы современного преподавания дисциплин хореографического цикла можно
проследить по следующей последовательности: педагогическая техника, практический опыт
(преподавательская практика), программа обучения, информационные технологии.
Также можно выделить 3 основных побудительных причины для практического использования
инновационных технологий в системе обучения и воспитания будущих педагогов-хореографов:
1. необходимость внедрения инноваций в процесс обучения;
2. потребность в активизации учебно-познавательной деятельности студентов;
3. организация таких форм взаимодействия педагогов и студентов, которые максимально
повышали бы уровень результатов обучения;
4. практическое воплощение результатов учебной работы (производственная практика на старших
курсах ВУЗа).
Развивая идеи наших выдающихся педагогов-хореографов, применяя их в преподавании
хореографических дисциплин по специальности «педагогика хореографии», необходимо повышать
значимость обратной связи «педагог-студент». Это также можно отнести к современным методам
преподавания. «Ведь и студент, будучи знакомым с азами хореографии, но не имея достаточных
теоретических и педагогических навыков, в свою очередь, в силу своих личностных особенностей влияет
на процесс обучения. Любой опытный педагог, занимающийся обучением студентов, знает, что нет двух
одинаковых учебных групп, равно как нет и одинакового подхода к изучению учебных дисциплин
хореографической направленности. Поэтому невнимательное отношение к индивидуальным
особенностям студента чревато таким же ответным невниманием к учебному предмету со стороны
студента». [2, с. 78]
В современной научно-методической литературе различают такие инновационные технологии
преподавания, как технологии трансформирования умений и навыков, а также технологии развивающего
обучения, характерной особенностью которых является их вариативность. Это, в свою очередь, даёт
возможность учитывать различный уровень начальных способностей и возможностей студента, для того,
чтобы в процессе обучения уровень знаний у обучающихся стал достаточно высоким. Кроме того,
современная система преподавания хореографических дисциплин в Высшей Школе также опирается в
большой степени на творческую активность личности будущего педагога– хореографа.
Выводы.
Какие же научно-практические задачи по развитию и использованию современных методов
обучения будущих педагогов-хореографов в творческих ВУЗах Республики Казахстан стоят перед нашими
преподавателями?
1. На наш взгляд, на первом плане стоит преемственность в вопросах развития режиссёрскопедагогических идей и принципов, лежащих в основе творчества родоначальников казахской балетной
педагогики: А.В.Селезнёва, Д. Т. Абирова, и др.
2. Не менее актуальна и разработка новых форм и методов обучения педагогов-хореографов на
фоне изменений в мировой балетной педагогике вообще и в отечественной педагогике хореографии в
частности.
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3. «при внедрении современных методов обучения будущих педагогов-хореографов следует
учитывать тот факт, что казахское хореографическое искусство при сравнительно небольшой истории
развития (менее века) имеет уже свои сложившиеся традиции, и было бы неверным требовать внедрения
кардинальных изменений и инноваций в методику обучения педагогическому мастерству в области
хореографии». [3, с. 85]
4. Необходимо поэтому определиться с выбором наиболее рациональных инновационных
технологий обучения молодых педагогов-хореографов. И здесь следует остерегаться перекоса в сторону
чисто технических средств в преподавании учебных дисциплин хореографического цикла. Может
получиться так, что молодой педагог, только начинающий свою преподавательскую деятельность в ВуЗе,
слишком увлечён новейшими методами, а ведь обучение хореографии – это прежде всего наглядность,
практический показ педагога, живое творческое общение учителя с учеником, которое не заменит ни одна
инновационная схема обучения.
5. В связи с этим необходим творческий подход, гибкое сочетание современных технологий и
традиций, накопленных в преподавании хореографических дисциплин за долгий период развития. Только
в таком случае можно говорить об успешности учебно-воспитательного процесса в деле обучения и
формирования творческой личности педагога-хореографа новой формации. И только тогда
инновационные педагогические технологии, современные методы преподавания, используемые в деле
обучения и воспитания будущих педагогов-хореографов, станут важной составной частью всего процесса
развития и успешного функционирования отечественной педагогики хореографии.
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РОЛЬ ВОКАЛЬНО-ТІЛЕСНОЇ СХЕМИ ПІД ЧАС ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Важливим елементом вокального слуху є вокально-тілесна схема. Її склад обгрунтував у 1952 році
Р. Юссон, а назву за аналогією з терміном тілесна схема, який означає уявлення людини про власне тіло
за допомогою різноманітних відчуттів, запропонував у 1955 році А. Сулерак. Таким чином, вокальнотілесна схема – це комплекс відчуттів різного походження (вібраційних, м’язових, барорецептивних), які
забезпечують уявлення співака щодо процесу голосоутворення. Як показали дослідження Ж. Лерміта,
Ж. Морана, А. Сулерака, Р. Юссона (Франція), М. Микиши, В. Триноса, Ю. Юцевича (Україна),
Л. Дмитрієва, В. Морозова, Є. Рудакова (Росія) та інших, поєднані з вивченням досвіду майстрів
вокального мистецтва та педагогів-вокалістів, вокально-тілесну схему – своєрідну «клавіатуру»
фонаційних відчуттів – утворюють дев’ять зон усвідомленої чутливості, з яких різними шляхами до
центральної нервової системи надходять сигнали. Розташування цих зон показано на рис. 1.
У піднебінно-зубній (1), піднебінно-задній (2), задньо-глотковій (3) зонах під впливом звукового тиску
– барорецепції – виникають внутрішні збудження, які надходять до кори головного мозку відповідно
трійчастим, язикоглотковим і блукаючим нервами. Опитування співаків високої кваліфікації показали, що
найбільш чітка локалізація фонаційних відчуттів спостерігається в піднебінно-зубній (1) та піднебіннозадній (2) зонах. Ще наприкінці ХІХ ст. видатний український співак і вокальний педагог О. Мишуга
визначив місце найбільшої інтенсивності відчуттів біля коренів верхніх передніх зубів і назвав його
«резонансним пунктом». Набагато пізніше (у 1928 році) це явище зафіксував французький співак і педагог
Ж. Моран. Ретельно перевіривши повідомлення Ж. Морана, у 1950 році Р. Юссон встановив, що відчуття
максимуму
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Рис. 1. Вокально-тілесна схема
Розташування зон:
1 – піднебінно-зубна; 2 – піднебінно-задня; 3 – задньо-глоткова;
4 – гортанна; 5 – кістково-лицьова; 6 – внутрішньотрахейна;
7 – зона грудної клітки; 8 – черевно-діафрагмова; 9 – нижньочеревна

інтенсивності локалізуються саме в цьому місці («пункт Морана») і залишається незмінним,
незалежно від голосного, якщо співак володіє стійкою вокальною технікою з сильним імпедансом.
Збудження відчуттів у «резонансному пункті» поясняється тим, що деякі гармоніки початкового спектра
голосу утворюють тут кут звукового тиску, віддалений від голосових складок на 16 – 25 см, тобто відстань,
необхідну для утворення сильного імпедансу. Хвилям такої довжини відповідає частота 2500 – 3200 Гц, де
розташовано полосу високої співацької форманти. Таким чином, інтенсивні фонаційні відчуття в зоні
«резонансного пункту» є сигналом про наявність у спектрі голосу ВСФ.
Фонаційні відчуття в піднебінно-задній та задньо-глотковій зонах виникають під час «прикриття
звуку» – переходу голосу з одного регістру в інший, коли відбуваються зміни механізму роботи гортані та
голосових складок. Тут внаслідок зниження рівня гортані та зміни конфігурації м’якого піднебіння
утворюється тиск, що відповідає частоті 3200 Гц, а в зонах 1 – 2 діють частоти порядку 2300 – 2500 Гц,
внаслідок чого зберігаються вібраційні відчуття, які виступають у ролі стимуляторів блиску та помітності
голосу, отже, активізують фонацію.
Слабкі та розсіяні збудження виникають у гортанній (4) зоні. Саме приємність і слабкість цих
відчуттів, котрі деякі співаки зовсім не фіксують, підкреслює захисну функцію імпедансу. Тонус голосових
складок зростає під час видобування звуків, що наближуються до верхів звуковисотного діапазону,
сягаючи величезної інтенсивності внаслідок частоти ударів повітря, що дорівнює висоті звуку. Підвищення
імпедансу на рівні гортані зменшує інтенсивність удару повітря під час кожного змикання, захищаючи
таким чином голосові складки від загрози пошкодження. Зменшення імпедансу спричинює зростання
напруження складок і загрожує розривами волокон, які їх утворюють. Після такої травми, яка
супроводжується розривом, відбувається зростання з’єднувальної тканини та утворення так званого
«співацького вузлика», лікування якого вимагає хірургічного втручання. Таким чином, формування техніки з
сильним імпедансом на рівні гортані забезпечує створення захисного механізму голосових складок під час
фонації, і на цей процес викладач має звернути свою педагогічну увагу.
Вібраційні відчуття в кістково-лицьовій зоні (5) виникають внаслідок кісткової провідності від хрящів
гортані, через трійчастий нерв потрапляють у таламус, а звідти – у тім’яну частину кори головного мозку,
де формується тілесна схема.У співацькій практиці відчуття, які локалізуються в кістково-лицьовій зоні (5),
звуться «маскою» і можуть контролюватись тактильно, прикладанням пальця до перенісся, де яскраво
відчувається вібрація. Вона виникає тоді, коли відстань від гортані відповідає довжині хвилі ВСФ, отже, є
показником її високого рівня у спектрі голосу. Спостереження показують, що окремі співаки не відрізняють
відчуття у кістково-лицьовій (5) від відчуттів у піднебінно-зубній (1) зонах. Це пояснюється тим, що відчуття
«маски» переважають над відчуттями «резонансного пункту», а таке трапляється при надлишковій
назалізації голосоутворення.
Співаки майже не відчувають внутрішньотрахейних (6) збуджень, зокрема, коли вони не мають
фонаційних захворювань. Робота трахейної мембрани також не піддається чуттєвій фіксації, тому лише в
хворобливому стані внутрішньотрахейна зона (6) «подає сигнал про себе» подразненням у горлі,
пирханням і кашлем.
Вібраційні відчуття в зоні грудної клітки (7), хоча й не мають чіткої локалізації, однак є дуже сильними
та легко піддаються контролю, якщо стимулюються інтенсивною роботою трахейної мембрани. Полоса
частот, продукованих нею, повністю збігається з низькою співацькою формантою і досягає грудної клітки
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через кісткову провідність, викликаючи в ній синхронні вібрації. Чим вібрації грудної клітки сильніші, тим
краще працює трахейна мембрана, отже, тим інтенсивнішою є смуга частот НСФ.
Варто зазначити, що існує інше пояснення вібраційних відчуттів у зоні грудної клітки (7).
Використання вокальної техніки з сильним імпедансом стимулює зниження рівня гортані, вібрації якої
досягають грудної клітки і посилюються в її кістяку. Більше того, звук, виникаючи на рівні голосових
складок, поширюється у всі боки однаково, але хвилі, які досягають бронхіального стовбура, що
розгалужується на відстані 10 – 15 см від джерела звуку, викликають вібрації на рівні 2500 – 3200 Гц, тобто
ВСФ, сигналізуючи про її наявність у спектрі звуку. Таке пояснення викликає кілька запитань, на які інколи
неможливо знайти переконливу відповідь. Наприклад, для випадку, коли вібрації у зонах 1 та 5 свідчать
про наявність у спектрі голосу досить інтенсивної ВСФ, а вібрації грудної клітки (7) відсутні, це створює
суперечність, яку не можна пояснити, не залучивши положення про вібрації трахейної мембрани. Загалом,
треба враховувати всезагальний принцип найменшої дії – чим пояснення складніше і плутаніше, тим
меншою є його вірогідність.
У зонах 8 – черевно-діафрагмовій та 9 – нижньочеревнійкінестетичні відчуття локалізуються
внаслідок дихальної активності співака. Залежно від типу дихання їх інтенсивність може змінюватись, що є
показником певної вокальної техніки, оскільки техніка з сильним імпедансом викликає більші відчуття, ніж
техніка із слабким імпедансом. Зазначимо, що контроль за відчуттями у зонах 8 і 9 краще засвоюють
чоловіки, ніж жінки, а співаки з низькими голосами – швидше, ніж із високими.
Педагоги-вокалісти та співаки подекуди розширюють зону 8, включаючи до неї відчуття, що
виникають не тільки в черевній сфері та діафрагмі, а й у нижніх ребрах. Їх називають «корсетом»,
«вдихальною установкою», «розширенням ребер» тощо. Ці нижньореброві та діафрагматичні відчуття
мають передфонаційний характер, тобто виникають до початку фонації та зберігаються під час співу, на
відміну від відчуттів в інших (1 – 7) зонах, що виникають одночасно з початком фонації.
Специфічною рисою вокально-тілесної схеми є її усвідомлена чутливість, яка різними шляхами
досягає тім’яної ділянки кори головного мозку. Найбільш чіткими, а, отже, найкраще педагогічно
контрольованими є відчуття в піднебінно-зубній (1), піднебінно-задній (2), кістково-лицьовій (5) зонах, а
також у зонах грудної клітки (7) та черевно-діафрагмовій (8), що надає можливість ефективно
використовувати цю «клавіатуру» під час навчання.
Формування відчуттів вокально-тілесної схеми забезпечує вироблення сукупності рефлекторних
механізмів керування голосоутворенням, які мають автоматичний чи напівавтоматичний характер, а також
пристосувань і установок, значною мірою підпорядкованих вольовим наказам. Усі відчуття вокальнотілесної схеми, надходячи до кори головного мозку, викликають збудження та активізацію дії відповідних
зон. Комплекс цих збуджень внаслідок вокального навчання майбутніх учителів музики – вправляння
набуває все більш чіткої іррадіації в тих зонах кори головного мозку, які «відповідають» за механізм
фонації, водночас зменшуючи вплив на інші поля, не причетні до співацької діяльності. Таким чином,
поєднуючи контроль відчуттів вокально-тілесної схеми з динамічним, звуковисотним, тембровим,
ритмічним музичним слухом, співак-учень формує специфічну систему керівних зв’язків, яка забезпечує
координацію всіх елементів механізму голосоутворення.
Роль вокально-тілесної схеми не обмежується контролем і координацією механізму фонації, а й
характеризується активною участю у сприйманні співу, музики та мовлення, «обробляючи» слухову
інформацію та подаючи її до центральної нервової системи людини у складному інтегрованому вигляді.
Таким чином, кожна людина, навіть та, яка не вміє співати, стає співучасником співацького або
мовленнєвого процесу, оскільки в звучанні голосу міститься не тільки акустична інформація про якості
звуку, а й інформація про те, як він утворюється. Якщо співак співає з напруженням, то навіть
найнедосвідченіший слухач відчує це. Разом з тим, спів іншого вокаліста викликає добре самопочуття,
бадьорість, бажання самому співати або підспівувати виконавцеві. Саме цей феномен «співучасті в співі»,
коли у людини, яка мовчки слухає спів, відбуваються ті ж самі фонаційні процеси, як у співака, створює
передумови для залучення до вокального навчання майбутніх учителів музики методу прослуховування
вокальних зразків – сопрано краще слухати високопрофесійного сопрано, тенору – тенора, басу – баса
тощо. Корисно слухати еталонний спів й учням загальноосвітніх шкіл, оскільки вокально-слухові впливи
можуть сприяти правильному формуванню у них ефективного голосоутворення. Ця здатність відчувати
роботу голосового апарату м’язами та іншими органами зумовлює педагогічну функцію вокального слуху –
здатність через відчуття розуміти те, що відбувається під час співу, декодувати інформацію щодо процесу
голосоутворення, яку містить звук голосу.
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Леся Цівина
(Хорол, Україна)
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні
навички, вільно орієнтуватися, само реалізуватися, само розвиватися і самостійно приймати правильні,
морально – відповідальні рішення в умовах мінливого світу. Поняття компетентності передбачає сукупність
фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й
ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній
взаємодії з іншими.
Компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя людини, навичок творчого володіння
інтелектуальним і фізичним інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях,
враховуючи конфліктні; характеризує повноту, достатність та адекватність здійснюваних дій, що базуються
на наявності знань та відповідного практичного досвіду. Під компетентністю сьогодні розуміється
інтегрована характеристика якостей особистості людини і рівня її підготовки до виконання діяльності у
певній галузі.
Хороший викладач – це гнучкий спостережливий та чуйний професіонал, що завжди намагається
придумати, як зацікавити студентів та захопити їх навчальним процесом. Це і означає, що під час
навчального процесу викладач використовує інноваційні та інтерактивні методи. Інтерактивні методи
викладання розроблені по одному й тому ж принципу: без практичного застосування теоретичних знань
студенти в своїй більшості не здатні засвоювати матеріал в повному обсязі.
Інтерактивне навчання є корисним не тільки для студентів, а й для викладача. Чому?
1. Вимірювання досягнень учнів. Викладач, який використовує інтерактивні методи, краще здатний
оцінити, як добре студенти опановують поданий матеріал.
2. Гнучкість у викладанні. Застосування методів, що включають повноцінну двосторонню
комунікацію, дозволяє оперативно коригувати процес навчання, навантаження, підходи.
3. Мотивація студентів. Двосторонні методи навчання підвищують активність студентів. Чим більше
їх бере участь у процесі, тим веселіше йде навчання.
Під час стандартних занять-лекцій студенти часто втрачають інтерес до навчання, але інноваційні та
інтерактивні методики створюють атмосферу уваги та зацікавленості. Вони просто роблять заняття більш
цікавими, захоплюючими і веселими. Є ряд принципів, що дозволяють виразити головні особливості
інтерактивних методів навчання:
1. Заохочувати активність студентів.
2. Використовувати питання, що стимулюють спілкування, дискусії та використання практичних
навичок.
3. Використовувати прийоми, що стимулюють студентів на правильні відповіді, а також утримують
увагу.
4. Підтримувати робочу атмосферу.
5. Включатися у роботу на одному рівні зі студентами.
Впровадження таких технологій у систему освіти в умовах становлення інформаційного суспільства
ґрунтується на застосуванні комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних і
апаратних засобів, систем обробки інформації тощо, що є необхідним у сучасному освітньому процесі.
Процес вивчення дисципліни «Вища математика» починається зі знайомства викладача зі
студентами. Дивлячись в очі студентам, хочеться донести, що в математиці є своя краса, як в живописі і
поезії. Ця краса виявляється іноді у виразних, яскраво окреслених ідеях, а іноді вражає нас у широких
задумах, які ховають у собі щось недоговорене, але багатообіцяюче. Для того щоб студенти розуміли
тебе, твій предмет потрібно бути не лише хорошим викладачем – предметником, а й гарним психологом.
Кожна особистість для такого викладача – це конкретний ключик для здійснення своїх задумів, а саме –
навчити студентів мислити.
Процес навчання можна умовно поділити на три основні етапи: 1) подача викладачем інформації
студентам; 2) вияснення рівня засвоєння студентами отриманої інформації і оцінка викладачем якості
засвоєння та розуміння матеріалу; 3) повідомлення студентам оцінок і складання планів подальшої роботи
по ліквідації прогалин на основі проведеного обліку.
Основними аспектами в процесі успішного викладання дисципліни «Вища математика» є:
1. Високий рівень викладання предмета, а саме науковість, логічність, чіткість, систематичність, як
при поясненні нового матеріалу, так і при опитуванні студентів. Постійне підвищення професійного рівня
викладача, оскільки без цього неможливо зацікавити студентів своїм предметом.
2. Використання інтерактивних та евристичних методів навчання (інтерактивне навчання – це
спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити
комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть
інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної
взаємодії всіх).
3. Взаємна зацікавленість студента та викладача, їх співпраця і співдружність.
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4. Систематичність і регулярність перевірки знань та вмінь студентів.
Процес навчання – це процес двосторонній; для його успіху потрібно не тільки висока якість роботи
викладача, але й активна діяльність студентів, їх бажання оволодіти тими знаннями, що дає викладач, їх
інтерес до навчання, серйозна і вдумлива робота під керівництвом викладача.
Серед усієї роботи, що проводить викладач на занятті, особливо потрібно виділити процес
засвоєння студентами нових знань, нової інформації. Яким же чином здійснюється процес передачі нових
знань на занятті? Однією з найпоширеніших форм передачі знань студенту є, так звана, догматична
форма: викладач розповідає, пояснює, студент слухає, намагається зрозуміти і запам’ятати; викладач
пише, а студент записує і т. д. Пізніше це прийняло форму лекції; іноді викладач давав пояснення, чому це
так, а не інакше. Такі пояснення сприяли підвищенню ефективності навчання.
Але разом з догматичною формою організації навчання з давніх часів відома і інша, зв’язана з
іменем давньогрецького філософа Сократа, - форма бесіди: викладач задає послідовно запитання і,
отримуючи від студента послідовно відповіді на них, доводить студента до необхідності самому дати
відповідь на основне питання, яке було поставлене на початку бесіди. Очевидно, що такого роду бесіда
вимагає від студента активної розумової діяльності, зосередженості, більш глибокого осмислення і аналізу,
і насамкінець, правильної відповіді.
При вивченні нового матеріалу мають місце два підходи: 1) екстенсивна система вивчення, коли
новий матеріал дається студентам великими порціями, які логічно зв’язані між собою; 2) інтенсивна
система вивчення - теоретичний матеріал вводиться малими порціями і закріплюється вправами, які
виробляють досить глибоке засвоєння нового матеріалу. При викладанні вищої математики доцільно
використовувати як екстенсивну, так і інтенсивну форми вивчення. В процесі викладання вищої
математики потрібно керуватися такими принципами:
Принцип 1. Принцип науковості
Зміст цього принципу полягає в тому, що при викладенні програмного матеріалу необхідно
забезпечити науковість викладеного. Викладач повинен бути завжди в курсі всіх змін, які виникають в
методичній думці, слідкувати за новою методичною і спеціальною літературою по предмету, знайомитися з
пробними підручниками. Лише в цьому випадку можна зацікавити студентів своїм предметом.
Принцип 2. Впровадження інтерактивних і евристичних технологій
Вони розвивають дослідницький дух студентів, вміння самостійно здобувати знання, аналізувати і
синтезувати накопичений матеріал, самостійно і критично мислити та висловлювати власну думку.
Формують у студентів творчий підхід до завдання, ініціативність та наполегливість. Звичайно, при вивченні
математичних дисциплін дещо складніше використовувати ці технології, ніж при вивченні дисциплін
гуманітарного та економічного циклу. Це пов’язано з досить невисоким математичним рівнем підготовки
студентів коледжу і великим об’ємом теоретичного матеріалу. Найчастіше використовується метод
проектів, особливо при вивченні матеріалу самостійного опрацювання. Суть його полягає в розвитку
пізнавальних, творчих навичок та умінь, що потребують самостійного конструювання знань та орієнтації в
інформаційному просторі.
Студентам дається тема проекту, над якою вони самостійно працюють під керівництвом викладача.
Далі йде захист проекту і підведення підсумків.
Принцип 3. Активізація розумової діяльності студентів
Однією з основних задач при вивченні математики, вищої математики є активізація розумової
діяльності студентів і розвиток творчого мислення на всіх етапах навчання. В цьому напрямку з’являється
необхідність забезпечити навчання таким чином, щоб студенти могли ознайомитися і оволодіти методами і
прийомами наукової творчості. Основним методом є конкретно-індуктивний. Можна виділити такі етапи:
а) спостереження частинних випадків і пошук закономірності; б) на основі помічених закономірностей
висувається гіпотеза і перевіряться на частинних випадках; в) доведення справедливості висунутої
гіпотези. В педагогічній практиці приділяється велика увага першому етапу – етапу спостереження і пошуку
закономірності; сюди можна віднести розв’язування задач шляхом підбору, аналогією з попередньою
задачею, більш глибокого аналізу її умови, виявлення величин в умові і встановлення залежності між
ними.
Принцип 4. Диференціація навчання
При вивченні вищої математики потрібно приділяти більшу увагу студентам, які мають математичну
базу, які розуміють пояснення викладача. Це значить, що викладач при розкритті певних понять і положень
курсу, опирається на знання кращих студентів, їх самостійну роботу на занятті. Такий підхід забезпечить
активну участь і інших студентів в загальній роботі групи. При цьому важливо не подавляти ініціативу
студентів: в кожній відповіді потрібно виділити в першу чергу те, що правильно, раціонально, з тим щоб
вселити більшу впевненість студента в своїх силах. Звичайно, у відповідях потрібно відмічати і помилки,
але робити це слід тактовно, щоб не відбити у студента бажання і надалі працювати над вивченням
дисципліни.
Принцип 5. Темп роботи на занятті
Одним з найважливіших факторів при підготовці студентів до трудової діяльності є темп роботи на
занятті. Дуже часто на заняттях спостерігається відсутність у студентів зосередженої уваги, вони просто
механічно переписують з дошки записи викладача. В будь-який момент заняття викладач повинен бачити
всю групу і підключати до роботи тих студентів, які по тій чи іншій причині виключилися з загальної роботи.
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Часто на занятті при цьому викладач дає зауваження такому студенту, щоб він був уважніший або почав
працювати. Такі зауваження не тільки не ефективні, але і шкідливі, оскільки відволікають і інших студентів
від роботи. Тому доцільніше замість зауваження задати студенту якесь запитання по ходу розповіді або
зробити зауваження тихо, уникаючи при цьому уваги інших студентів групи.
Принцип 6. Естетичний вплив на студента
Важливу роль в процесі вивчення вищої математики, як і будь-якої іншої дисципліни, відіграє
естетичний вплив на студентів. В цьому відношенні велику роль відіграє кабінет і обстановка, де
проходять заняття. В кабінеті обов’язково повинні бути мультимедійні засоби навчання, щоб забезпечити
інноваційність процесу.
Великий естетичний вплив на студентів має сам викладач, його стиль роботи, зацікавленість в
ефективній передачі знань студентам, використання проблемних ситуацій, вміння перевести задачу на
мову наглядної моделі. Побудити інтерес до самостійної творчості, самостійного мислення можна лише
при одночасній дії на розум і емоції студента. Потрібний індивідуальний підхід до кожного студента, який
змушує студентів не тільки вивчати математику, а й послідовно і постійно працювати над собою,
удосконалювати свої знання і вміння, навчає досягати поставленої мети, що потрібно і необхідно в нашому
житті.
При роботі зі студентами завжди потрібно пам’ятати, що власний приклад – це найважливіше в
процесі навчання і виховання.
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ТАЛАБАЛАРДА ПЕДАГОГИК ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ
Бўлғуси педагог кадрларни педагогик маҳорат элементлари билан қуроллантиришда педагогик
қобилиятларни ўрганиш ва таълим тизимида ишлаётган педагогларда уни шакллантириш муҳим вазифа
ҳисобланади.
Ишдаги маҳоратлилик – бу фаолиятдаги ихтисослик йўналиши ҳамда ихтисослик кўникма ва
малакаларнинг йиғиндиси ҳисобланади. Ўқитувчининг маълум ихтисосга тайёргарлиги тегишли фанни
билиш умумий педагогика, методика назариясини эгаллаш билан чегараланмайди. Мактабда амалий
психологик-педагогик тайёргарликка эга бўлган, заковатли, маданиятли, ижодга интиладиган, болалар
қалбини тушунадиган ва уларга таъсир ўтказа оладиган моҳир педагоглар зарур.
Фан ва маданият ривожланиши таълим-тарбия ишларининг қай йўсинда олиб борилишидан келиб
чиқади. Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейин таълим-тарбия соҳасида миллий ахлоқ-одобни қайта
тиклаш борасида, турли-туман анъаналарни жойига қўйиш, миллий қадриятларни янада ривожлантириш
хусусида жуда кескин ва буюк бурулишлар бўлгани барчага аёндир. Давлатнинг буюк келажаги, албатта
ёшларни чуқур билимли ва покиза ахлоқ-одобга эга эканлигини ёддан чиқармаслик керак.
Ўқитувчи ва ўқувчи муносабатларидаги мажбурий итоаткорлик ўрнини онгли интизом эгаллаши жуда
қийин кечаяпти. Ўқитувчининг бош вазифаси ўқувчиларда мустақил фикр юритиш кўникмаларини ҳосил
қилишдан иборатлигини яхши тушунамиз, лекин афсуски амалда тажрибамизда унга риоя қилмаймиз.
Юқорида қайд этилган фикрлардан бугунги кун ўқитувчи шахсига нисбатан қўйилаётган талаблар
мазмуни англанилади. Замонавий ўқитувчининг дарсни тўғри ташкил этиши ва ўтилаётган мавзуни
тингловчиларга етказиб беришида педагогик қобилиятларни ўзлаштирганлиги муҳим ҳисобланади.
Педагогик қобилият адабиётларда биринчи бўлиб XIX аср ўрталарида пайдо бўлган. Психологияда
ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогик перцептив қобилиятида А. Дистерверг диққат эътибор берди. Шундай
қилиб, Дистерверг педагогик қобилиятнинг кучига, педагогик тактга ва қатъий эркинликка аҳамият берди. У
ўқитувчининг билим орттиришлик қобилият тушунчасини илгари сурди. Сўнгра XIX асрнинг иккинчи ярмида
П.Г. Редкин «ахлоқий қобилият» тушунчасини илгари сурди. Дистерверг, Редкин фикрларини
К.Д. Ушинский давом эттирди. К.Д. Ушинский «Одамни тарбиялаш» нинг энг асосий йўли ишонтиришдир,
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одамнинг эътиқодига эса фақат ишонтириш билан таъсир қилиш мумкин», - дейди, Л.Н. Толстой:
«Тарбиялаш муваффақиятли бўлиши учун тарбияловчи кишилар сира тўхтамай ўзларини тарбиялай
билишлари керак» - деганди.
А.С. Макаренко айтишича, тасодифий равишда ўқитувчи бўлиб қолган, лекин у бу ишга қизиқиб
кетиб бадиий адабиётни кўп ўқиган Горькийни ўзининг устози деб уни асарларни ўрганишга киришган.
Макаренко ўз тажрибасига асосланиб, агар ҳар бир киши қунт билан меҳнат қилса, у ўзига нисбатан
талабчан бўлса, у яхши педагог бўлиши мумкин, - дейди.
Ўрта Осиё алломалари ўқитувчилик касбига оид қарашлари. Фаробий: «Ақл тўғрисида» ги
рисоласининг ўзида 12 та хислатни бирлаштирган кишигина ахлоқий одам деб ҳисоблайди. Булар:
соғломлик, тез англай олиш хусусияти, хотираси бақувват, зеҳни ўткир, сўзлари аниқ, фикрини равон баён
эта оладиган, ҳақиқатни ва ҳақиқат тарафдоларини севадиган, ёлғончига нафрат билан қарайдиган, ғурур
ва виждонини қадрлайдиган, мол дунёга муккасидан кетмаган, адолатни севувчи, қатъий, қўрқмас, жасур.
Абу али ибн Синонинг кўсатишига, муаллим, аввало болага «қуръон» таълимотини ўргатиши лозим,
сўнгра боланинг нимага қизиқишини, қайси касбга ёки санъатга майли борлигини аниқлаши зарур.
Муаллим болага таълим беришига киришидан олдин ўқувчининг характерини ўрганиши ва билим
даражасини аниқлаши лозим. Бунда аввало бола диққатининг хусусиятларини, қизиқиши ва
қобилиятларини эътиборга олиб, унга қайси хунар ёки санъатни ўрганиш мумкинлигини кўрсатиш керак.
Бурхониддин Зарнуджий (XII аср) – «Ўқитувчига таълим йўлида қўлланма» асарида педагог
қуйидагиларга эътибор бериши лозим.
- муаллим билимдон, тажрибали, олижаноб бўлиши лозим;
- ҳар бир киши қаноат, сабр, мурувватли, билимини такрорлаши лозим;
- ўз фани ва касбидан тўла қаноат қилиш;
- ақл фаросатлилик.
Ўзбек халқ педагогикаси асарларида мураббий, устоз энг ҳурматли, мўътабар инсон сифатида
улуғланади.
Отанинг боласи бўлма, одам боласи бўл.
Устоз отангдек улуғ.
Ота-она болани дунёга келтиради, устоз эса уни юксакликка, осмонга кўтаради.
Устозсиз шогирд жонсиз кесак.
Устоз кўрмаган шогирд-ҳар мақомга йўрғалар.
Қобилият ҳамма инсонларда мавжуд бўлиб, бир текисда бўлмай, бири юқори, бири ўрта ва бири
қуйи даражадан иборатдир. Фақат ақли заиф инсонларда қобилиятни учрата олмайсиз. Мактаб
ўқитувчисининг фаолияти инсон шахсининг тиклантиришга қаратилган. Муваффақиятли ишлаш учун ҳар
бир ўқитувчи педагогик маҳоратга эга бўлиши зарур. Педагогик маҳорат эгаси оз меҳнат сарф қилиб, катта
натижага эришади. Қобилият фаолият жараёнида пайдо бўлади ва ривожланади, қобилиятни
ривожлатириш учун эса лаёқат, зеҳн, истеъдод яъни инсон нерв тизимида анатомо-физиологик хусусият
бўлиши ҳам зарур.
Тасвирий санъатда ўқувчиларнинг қизиқишларини oширишнинг бир қатoр йўллари мавжуд:
- санъатнинг мoҳиятини ўқувчилар oнгига сингдириш;
- машҳур санъат намoёндаларининг ҳаёти ва ижoди юзасидан суҳбатлар ўтказиш, филмлар,
слайдлар намoйиш этиш, альбoмлар тайёрлаш;
- oзгина бўлсада ўқувчиларни эришган ютуқларини қайд қилиш ва рағбатлантириш уларнинг
ибратoмус ишларини синфдаги барча ўқувчиларга намoён этиш;
- қизиқарли бўлган санъат асарлари ҳақида суҳбат ва машғулотларни ўтказиш;
- мувафақиятга эришган ўқувчиларнинг ишларидан кўргазмалар ташкил этиш, уларни ишларини
туман, шаҳар, вилoят кўргазмаларига тавсия этиш;
- ҳар бир дарсда ўқитувчи ўқувчиларга янги билим, тушунча ва малакалар бериши;
- тасвирий санъат дарсларини ўйин, мусoбақа тарзида ташкил етиши (виктoрина, красвoрд,
чайнвoрд ечиш);
- ўқувчиларнинг тасвирий ижoди учун кўпрoқ уларни қизиқтирган мавзуларни тавсия этиш. Айниқса
эртаклар ҳикoялар мултипликациялар фильмлар асoсида денгиз тубига ва бoшқа сайёраларга ҳаёлий
саёҳат мавзуларида расм чиздириш;
- ўқувчиларни йирик музей ва кўргазмаларга oлиб бoриш;
- машҳур санъаткoрлар билан учрашувлар ўтказиш ва бoшқалар.
Ўқувчиларни тасвирий санъатга бўлган қизиқишини oширишда кўргазмали материаллардан кенг
фoйдаланиш ҳам катта самара беради. Бунда санъат асарлари репрoдукцияларни кўрсатиш
ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишини янада oрттиради. Репрoдукцияларни ўқувчиларга шунчаки
кўрсатиш, унинг мазмунини таҳлил қилиш билан чегараланиб қoлмай асарнинг яратилиш тариxи, асар
ҳақида йирик oлим рассoмларни айтган фикрларини ўқувчиларга йетказиш муҳумдир. Аввалo
кўрсатиладиган асарлар ўз мазмунини ва яратилиш тариxига кўра қизиқарли бўлиши мақсадга
мувoфиқдир. Масалан бадиий асарлар қатoрига маданий меросимизни чуқур ўрганиш, айниқса, мактаб
ўқувчиларига ўргатиш уларнинг маънавий, ахлоқий маданиятини, миллий ғурур ва ватанпарварлик
туйғуларини янада камол топтиради.
Ўқитувчининг баъзи психик процесслари унда шахсга хос сифатларнинг шундай комплексини
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ташкил қиладики, буни педагогик қобилият деб аташ мумкин. Бу қобилиятларни айрим психик
хусусиятлардан иборат қилиб қўйиш мумкин эмас. Таълим-тарбия ишларининг муваффақиятли бўлиши
педагог шахсига хос бўлган бир қанча сифатлар, шу жумладан, унинг иродаси, ҳиссиётлари, характерига
хос бўлган бир қанча хусусиятларини ҳам таъминлаб беради. К.Д. Ушинский «Фақат шахсгина шахснинг
ривожланишига ва таркиб топишига таъсир қилиш мумкин, фақат характер таъсири билан характерни
вужудга келтириш мумкин», - деб ёзган эди.
Педагогик фаолият ўз моҳиятига кўра ижодий характерга эга. Ўқитувчининг професионал одоби бу
хусусиятни ҳам ўз ичига олади. Маълумки, инсон олдида бир муаммо тургандагина ижодкорликка эҳтиёж
туғилади. Ўқитувчилик касби ана шундай хусусиятга эга. Чунки ўқитувчилик ишида ҳамма вақт ҳам қўллаш
мумкин бўлган тайёр қоида, рецепт ёки шаблонлар йўқ. Педагог ўқувчи шахсни шакллантиради,
кутилмаган вазифаларда мустақил қарорлар қабул қилади, педагогик муаммоларни ечади, ўқув
жараёнини мустақил бажаради. Болаларнинг ҳаммасида ижодкорлик мавжуд. Педагогик ижодкорликнинг
туб моҳияти ишнинг мақсади ва характери билан боғлиқ.
Педагогик ижодкорлик манбаи – педагогик тажрибадир. Педагогик тажриба деганда, ўқитувчининг ўз
вазифасига ижодий, янгича ёндашиши, ўқувчиларнинг таълим-тарбиясида янги самарали йўл ва
воситаларни қидириб топа билиш тушунилади, ижодий ишлайдиган ўқитувчи тадқиқотчилик кўникма ва
малакаларига ҳам эга бўлиши зарур, чунки ҳозирги замон фан ва техника тараққиёти ўқитувчининг
ижодкор бўлишини, фаннинг муҳим муаммолари юзасидан эркин фикр юрита олиши ва ниҳоят
ўқувчиларни ҳам ижодий фикрлашга, тадқиқот ишларига ўргатиш ва жалб этишни талаб қилади.
Ўқитувчининг педагогик одоб маданияти, обрўси қанчалик баланд бўлса, таълим ва тарбия ишлари
шунчалик самарали ва таъсирли бўлади.
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(Дніпро, Україна)
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЮРИСТА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ
Сьогодні в України вища юридична освіта є необхідною складовою частиною професії майбутнього
фахівця закладу вищої освіти МВС України. Система галузевої освіти створюється відповідно до вимог і
стандартів МВС України, визначених законодавством України та враховує особливості діяльності МВС, а
також забезпечує підготовку майбутніх правознавців. Зміни, що спричиняють потребу у розвитку
правосвідомості майбутніх юристів, спрямовують необхідність оновлення системи підготовки та визначають
велику потребу у наданні правової освіти новому поколінню, удосконаленні системи правової освіти у
закладах вищої освіти, які готують майбутніх юристів.
Окремі питання щодо професійної підготовки юристів досліджували у своїх працях такі науковці, як
В. Я. Бобров, Т. Б. Поясок, С. В. Федорова, І. Г. Хангельдієва, Е. Л. Харчевникова та інші. Незважаючи на
значну кількість робіт, питання щодо професійної підготовки юриста у закладах вищої освіти МВС
залишаються відкритими, особливо під час бурхливих реформ в Україні.
Здатність системи вищої освіти забезпечувати високий рівень фахової теоретичної підготовки
випускників закладів вищої освіти (далі – ЗВО) та вміння останніх швидко адаптуватися до умов практичної
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діяльності є одним з найважливіших її завдань. Саме якість освіти значною мірою визначає рівень
професійної підготовки молодого фахівця [5, c. 29].
Відповідно до п.10 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII,
університети, академії, інститути МВС – це заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, тобто
відрізняються від інших ЗВО тим, що проводять за певними ступенями вищої освіти підготовку курсантів
(слухачів, студентів) для подальшої служби на посадах сержантського, старшинського, офіцерського або
начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної
поліції, Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань,
центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту [3]. А тому, на нашу думку, потребують значної
якісної освіти у певній галузевій спрямованості. Адже, відповідно до тлумачного термінологічного словника
з конституційного права, юридична освіта – це система юридичних знань, поглядів і переконань, набутих у
результаті організаційних форм навчання або самоосвіти [4, c. 356].
Уважаємо, що найголовнішою проблемою за умов сьогодення в освітній програмі правознавця у ЗВО
МВС є викладання однакових навчальних дисциплін для підготовки майбутніх фахівців різного рівня
підготовки. Так, у деяких університетах дисципліни бакалаврського рівня викладаються в інших
університетах на магістерському рівні. Можливо, це пов’язано з різними напрямами підготовки та рівнем
акредитації професійної програми на різних кафедрах ЗВО. Наприклад, кафедра гуманітарних дисциплін
та психології поліцейської діяльності, кафедра економічної та інформаційної безпеки, кафедра
загальноправових дисциплін мають дисципліну «Організаційно-правові засади запобігання та протидії
корупції» на бакалаврському рівні підготовки. Кафедра кафедра адміністративного права, процесу та
адміністративної діяльності, криміналістики, судової медицини та психіатрії, чи кафедра кримінальноправових дисциплін, кафедра кримінального права та кримінології, кафедра кримінального процесу,
кафедра оперативно-розшукової діяльності – на магістерському рівні професійної підготовки. Треба
зауважити, що при переведенні студента в інший ЗВО МВС України на нього чекає академічна різниця,
пов’язана якраз із ситуацією, описаною вище.
Якщо ж брати до уваги зарубіжний досвід, то, наприклад, у США немає взагалі проблем з освітнім
навчальним планом. Адже для кожної окремої спеціальності є основний (базовий) перелік навчальних
дисциплін, які студенти опановують під час навчального процесу.
Варто зазначити, що спеціалізації, які вводилися і вводяться зараз на старших курсах юридичних
навчальних закладів, мало що змінюють у набутті готовності до виконання роботи у конкретних сферах
правового регулювання. Слабкою є психологічна підготовка молодого фахівця-правознавця до майбутньої
роботи [1, c. 15]. Мова йде не про послаблення підготовки в широкому розумінні, а про удосконалення
спеціалізації.
Досвід США показує, що для підготовки висококваліфікованого юриста необхідно забезпечити
системне викладання 32-35 як професійно важливих, так і загальних дисциплін, що становить приблизно
дві третини загального часу навчання. Сюди, зокрема, належать філософія, основи економічних теорій,
теорія держави і права, конституційне право, цивільне право, господарське право, кримінальне право,
земельне право, міжнародне право, фінансове право, різні галузі процесуального права, іноземна мова та
ін. Решта – це навчальні дисципліни, які групуються за ознаками меншої вагомості в системі юридичної
освіти та за конфігурацією конкретної спеціалізації, наприклад, аграрне право, місцеве самоврядування,
правова статистика, судова бухгалтерія, банківське право, біржове право, транспортне право, судова
психіатрія тощо. Тенденція становлення і розвитку спеціалізованих закладів вищої освіти, викликана
об'єктивними вимогами суспільства, зростає. Вже працюють за відповідно відкоригованими навчальними
планами спеціалізовані інститути (факультети) у закладах вищої освіти, де постійно зміцнюється
матеріальна база, удосконалюється методичне забезпечення, ведеться велика робота по підбору
належних педагогічних кадрів [2, c. 132-135].
Варто звернути увагу на те, як вивчають право в навчальних закладах США. Форми навчання можна
поділити на три види. Перший – як і в нас, лекції, на яких практично відсутня взаємодія лектора та слухача;
проте, їх відвідування необов'язкове. Студенти слухають ті лекції, які їм цікаві і які, на їх думку, будуть
потрібні у майбутньому. Другий вид занять – практичні заняття, або «вправи» – передусім з обов'язкових
предметів (цивільного, адміністративного та кримінального права), на яких студенти вирішують завдання,
проходять тестування. Вони – аналог наших практичних і семінарських занять. Знання перевіряються
шляхом самостійного вирішення гіпотетичних фабул, користування нормативною базою. Крім того, є й
письмові домашні завдання, які студенти повинні ретельно виконати самостійно на основі нормативної
бази та відповідної літератури. Тести та типові відповіді на письмові завдання згодом обговорюються на
заняттях. Кожному студентові треба отримати посвідчення про успішне закінчення кількох подібних занять і
пройти двічі такий цикл – на початку та наприкінці курсу навчання. Третій вид занять – навчання в робочих
групах з цивільного, адміністративного та кримінального права під наставництвом того, хто закінчив курс
навчання та був успішно акредитований [6]. На нашу думку, така форма навчання (навчальні робочі групи,
консультації) є надзвичайно корисною, оскільки готує випускників до державних іспитів та практичної
роботи і варта наслідування у ЗВО МВС України.
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Відповідно до державних стандартів освіти, навчальних планів, програм підготовки юристів,
враховуючи сталий розвиток ринкової економіки, який передбачає реформування вітчизняного
законодавства, юрист повинен володіти наступними професійними якостями: знати Конституцію України;
володіти культурою мислення і мистецтвом логічного аналізу, знати його загальні закони і вміти в письмовій
та усній формі правильно (логічно) їх вибудовувати; бути здатним в умовах розвитку науки і соціальної
політики, що змінюється, до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх можливостей; уміти набувати
нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології; розуміти суть і соціальну значимість
своєї майбутньої професії, основні проблеми дисциплін, які визначають конкретну галузь його діяльності,
бачити їх взаємозв’язок в цілісній системі знань; бути здатним в професійній сфері на основі системного
підходу будувати і використовувати моделі для опису і прогнозування різних явищ, здійснювати їх якісний і
кількісний аналіз; бути здатним поставити мету і сформулювати завдання, пов’язані з реалізацією
професійних функцій, уміти використовувати для їх вирішення методи вивчених наук та ін. Особливо
важливим є те, що нарівні з формуванням професійних якостей заклад вищої освіти має дбати про
особистісні якості майбутнього фахівця: його лідерські якості, уміння працювати в команді, нести
відповідальність за прийняті рішення тощо. Саме це зробить його конкурентоспроможним на ринку праці.
Таким чином, університети повинні тісно між собою співпрацювати та узгоджувати перелік основних
(базових) дисциплін задля якісної кваліфікації юриста. Адже Закон України «Про вищу освіту» єдиний та
імплементувати його в життя – завдання кожного закладу вищої освіти. Уважаємо нагальною потребою
акцентувати увагу на організаційній узгодженості навчальних програм професійної підготовки юристів у
ЗВО МВС України.
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СЕКЦІЯ: ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Дарина Козак
(Дніпро, Україна)
ПОЛІТИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На початку XXI століття почало розвиватися віртуальне середовище, характерними ознаками якого є
глобальність, транснаціональність, анонімність та інтерактивність. Без перебільшення можна сказати про
те, що віртуалізація змінила всю структуру суспільства, більше того, були трансформовані сталі поняття
відстані і часу. З часом, глобальна мережа суттєво змінила процес комунікації між людьми, а також
трансформувала багато інформаційних ресурсів в режим онлайн [2].
Використання інтернет-технологій призвело до виникнення нових феноменів, одним з яких є
інтернет-мем. В умовах діджиталізації люди все менше читають довгі новини, досить часто їх цікавлять
різні відеофайли, картинки, які б коротко описували ту чи іншу ситуацію. Саме завдяки таким тенденціям
меми стали досить популярними серед різних прошарків населення [4].
Сферою появи подібних мемів є форуми, блоги, соціальні мережі та інше. Першоджерелами ж мемів
можуть ставати різноманітні новини, відомі шедеври мистецтва, кінофільми, висловлювання відомих
людей, їх вчинки та інше.
Інтернет – вкрай специфічне середовище, і мем, який виступає свого роду комунікаційним засобом,
володіє низкою відмінних характеристик. Гарне запам'ятовування, а, отже, можливість до копіювання та
розповсюдження. Всі ці якості спрямовані, в більшій мірі на молодь, найбільш численну групу користувачів
Всесвітньої мережі. Головним фактором поширення Інтернет-мема ряд дослідників вважають емоційність,
вказуючи, що чим емоційніший мем, тим легше ми його сприймаємо, і тим менш критичні до нього, що, в
свою чергу, призводить до виражених ефектів навіювання. Цей факт пояснює нелогічність і
нераціональність мемів, які часто не несуть ніякої корисної інформації [40].
Однією з областей активного використання Інтернет-мемів є політика. Завдяки величезній аудиторії
молодих, політично активних людей, Всесвітня мережа стала потужним електоральним ресурсом.
Розповсюдження інформаційних технологій на початку XXI ст. спричинило зростання впливу політичних
мемів на аудиторії, що, в свою чергу, привернуло увагу теоретиків і практиків політичної PR комунікації [3].
Будучи проявом спонтанного «вірусного» самовідтворення в мережі різних інформаційних одиниць
(вербального, візуального або змішаного характеру), повідомлення-меми, в силу свого вірусного
характеру, здатні миттєво «заразити» аудиторію і, на думку багатьох фахівців, вплинути на поведінку і
установки людей. Відповідно, використання вдало сконструйованих мемів в політичних процесах, зокрема,
передвиборчої компанії, може суттєво підвищити рейтинг політика чи знизити рейтинг конкурента [6].
У політичній комунікації найчастіше використовуються вербальні, візуальні та аудіовізуальні меми,
причому, окремим питанням є спосіб їх виникнення (технологічно заданий або спонтанний), здатність до
реплікації, а також ступінь стійкості на різних етапах життєвого циклу.
Функції інтернет-мемів в області політичного PR можуть бути вкрай різноманітні. По-перше, за
допомогою залучення успішно сконструйованих мемів можна позиціонувати об'єкт у віртуальному просторі.
Причому, як з позитивною, так і з негативного боку.
Другою областю можливого застосування Інтернет-мемів може стати спіндокторінг, або управління
висвітленням подій, пов'язаних з об'єктом PR, в медіапросторі (залучення / відволікання уваги,
спотворення сенсу події, зміна його масштабу і т.д.). Слід зазначити той очевидний факт, що меми
допомагають згуртувати прихильників політика. Варто визнати, що меми сьогодні стали новим способом
ведення політичної боротьби. Політичні еліти навчилися використовувати даний механізм впливу: за
допомогою мемів почали здійснювати атаки на політичних конкурентів, а також консолідувати свій
електорат [7, с. 46].
Інтернет-простір став сприятливим середовищем для поширення мемів. Використовуючи новітні
технології вірусного маркетингу, технологи змушені піклуватися про поширення мемів лише на перший час,
в подальшому ж їх участь не потрібна – користувачі починають самі поширювати найбільш яскраві меми.
С. А. Шомова виявила взаємозв'язку меметичних утворень з архетипами. Архетипи - це універсальні
вроджені психічні структури людини, що складають зміст загальнолюдського «колективного несвідомого» і
спонтанно визначають людське мислення та поведінку. Аналіз понад 200 інтернет-мемів політичної
тематики показав, що можливі такі варіанти «відгуку» інтернет-мемів на архетипічні мотиви і сюжети
політичної комунікації:
1) посилення архетипу (мем «підіграє» провідною структурній схемі, використовуваної в
комунікативної стратегії політика);
2) заниження архетипу (мем висміює і руйнує образ, вибудовується зусиллями іміджмейкерів);
3) підміна архетипу (мем суперечить архетипових образу або сюжету, пропонуючи йому на зміну
інший варіант культурної асоціації);
4) переосмислення архетипу (мем додає нові грані і деталі в політичний імідж, за рахунок чого
комунікативний посил «змінює знак»);
5) «вбивство» архетипу (культурна асоціація знищується меметичною інформацією).[6]
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Крім цього, варто зауважити, що інтернет-меми можуть виконувати завдання іншого плану, а саме,
служити індикатором суспільних настроїв, так як часто являють собою несвідомий виплеск емоцій, оцінок
на ту чи іншу політичну подію. [5]
Всі перераховані чинники свідчать про важливість інтернет-мема в області сучасної політології та
PR. Проте ключовою проблемою теоретичних і практичних досліджень є вивчення процесу конструювання
політичних мемів, тобто наповнення випадкового об'єкта змістом, важливим для групи настільки, що він
стає частиною культури, обов'язковою для розуміння і впливає на події не тільки он-лайну, але і офф-лайн
реальності, тобто у реальному житті.
Іншим актуальним напрямком дослідження є виявлення особливостей репрезентації політичного
інтернет-мему аудиторії, проте, на сучасному етапі розвитку суспільно-політичних наук, воно зроблено не
було [1].
Таким чином, інтернет-меми є сучасною сильною зброєю політичної боротьби, яка цілеспрямовано
використовується політиками для перемоги на виборах. Очевидно, створення мемів здійснюється
фахівцями з команди політика, а не самим політиком, але сам мем розміщується в інтернет-просторі від
імені політика. Інтернет-меми в даному випадку багатофункціональні і спрямовані на привернення уваги,
дискредитацію суперника, поширення пропаганди, створення певного іміджу і підвищення рейтингу
політика. Меми служать універсальною мовою (lingua franca) і дозволяють встановити своєрідний контакт з
виборцями, при якому комунікація здійснюється опосередковано через інтернет. Політик транслює ідеї,
концепти, заклики через інтернет-мем, а електорат декодує це повідомлення політика.
Підводячи підсумок, можна сказати, що інтернет-мем як один із феноменів сучасної медіакультури,
має важливе значення в області суспільно-політичних відносин. В цілому, до політичного інтернет-мему
може бути застосовано два підходи. По-перше, даний феномен представлявляє особливий інтерес для
дослідників в якості своєрідного індикатора настроїв мас. По-друге, він може стати одним з базових понять
політичних технологій, і його вивчення може переслідувати конкретні практичні цілі, як то вплив на маси
шляхом інтернет-мемів. Щодо політичного потенціалу інтернет-мемів, то тут можна сказати, що він
однозначно є. Ховаючись під смішною картинкою, яка на перший погляд ніяк не впливає на думку людини,
може ховатися сильна зброя масового впливу. З одного боку, меми виступають в якості народної інтернеттворчості, своєрідної трибуни, що дозволяє виборцям висловити політичну думку, протест або висміяти
політика в період виборів. З іншого боку, інтернет-меми використовуються політиками в процесі виборів як
стратегія політичного впливу, націлена на залучення уваги електорату, дискредитацію опонента на
виборах, поширення пропаганди, створення іміджу або підвищення рейтингу політика. Активне
використання інтернет-мемів в процесі політичних виборів відображає зміни политичного контексту під
впливом інтернет-технологій. Тому, феномен політичного мему потребує глибокого дослідження.
Література:
1. Зиновьева Н. А.. Анализ процесса конструирования смысла Интернет-мема [Електронний ресурс] /
Надежда Андреевна Зиновьева. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.journaldiscussion.ru/publication.php?id=23.
2. Кронгауз М. А. Мемы в Интернете: опыт деконструкции [Електронний ресурс] / М. А. Кронгауз // Наука и
жизнь. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.gramota.ru/ biblio/magazines/nauka_i_zhizn/28_701.
3. Левинсон Д. К. Как прорвать маркетинговую блокаду [Електронний ресурс] / Дж К. Левинсон – Режим
доступу до ресурсу: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/meme.htm.
4. Савицкая Т. Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры [Електронний ресурс] / Т. Е. Савицкая
– Режим доступу до ресурсу:
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2013/03/2013- 03_r_kvm-s3.pdf.
5. Столетов А. Мемы: мифы и реальность [Електронний ресурс] / А. Столетов – Режим доступу до
ресурсу: http://www.advertology.ru/article74564
6. Шомова С. А. Архетип против мема: константы культуры в политической коммуникации [Електронний
ресурс] / С. А. Шомова – Режим доступу до ресурсу: http://uverenniy.ru/shomova-svetlana-andreevnadoktor-politicheskih-nauk-professor.html
7. Щурина Ю. В. Интернет-мемы как феномен Интернеткоммуникации [Електронний ресурс] /
Ю. В. Щурина – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/v/ internet-memy-kak-fenomeninternet-kommunikatsii
Науковий керівник:
кандидат наук з фізичного виховання та спорту Глоба Тетяна Анатоліївна.

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

129

СЕКЦІЯ: ПРАВО
Валерій Бортняк
(Київ, Україна),
Назар Цибульський
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Інтеграція в Європейський Союз змінили напрям державної політики у сфері фінансового контролю в
державному секторі економіки. Як наслідок виникла потреба впровадження нових форм контролю з
урахуванням міжнародного досвіду, міжнародних нормативно-правових актів, присвячених державному
фінансовому контролю, наприклад, Стандартів з аудиту державних фінансів, прийнятих Міжнародною
організацією вищих органів аудиту (International Organization of Supreme Audit Institutions (далі - INTOSAI)),
що була створена у 1953 р. та налічує вже 194 країни, серед яких 190 мають повне і 4 – асоційоване
членство [1].
Фінансовий контроль - це встановлена фінансово-правовими нормами система здійснюваних
органами публічної влади контрольних заходів, спрямованих на моніторинг і забезпечення дотримання
узаконених інтересів держави у фінансовій сфері. Згідно Закону України «Про основні засади здійснення
державного фінансового контролю в Україні» [2], державний фінансовий контроль забезпечує центральний
орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері
державного фінансового контролю – Державна фінансова інспекція України. Державному фінансовому
контролю як функції управління властиві загальні управлінські принципи, а також спеціальні принципи, які
ще у 1977 р. були закріплені у Лімській декларації керівних принципів контролю, що прийнята на ІХ
Конгресі Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI), у якій узагальнено досвід
організації і діяльності державних органів фінансового контролю різних країн. До таких принципів
віднесено: незалежність, об’єктивність, компетентність та гласність. Інспектування здійснюється органом
державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці
певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка
повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх
допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.
Інспектування за ініціативою органу державного фінансового контролю не проводиться на об’єктах, щодо
яких за відповідний період їх фінансово-господарської діяльності було проведено державний фінансовий
аудит.
Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання
підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом державного
фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель
викладаються в акті. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і
полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо
законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави,
правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи
внутрішнього контролю. У світовій практиці широко використовується єдина загальноприйнята
термінологія у сфері державного аудиту. Основні положення й терміни, як правило, визначені у
національних стандартах з аудиту на основі глосарію термінів INTOSAI. Як випливає із загальноприйнятих
стандартів INTOSAІ, фінансовий аудит - це дослідження фінансової звітності, систем внутрішнього
контролю та окремих трансакцій у підконтрольних організаціях, його сутність полягає у встановленні
порушень та розбіжностей між фактичними даними та законодавчими нормами. Він проводиться на
щорічній регулярній основі у чітко визначеному колі підконтрольних організацій;
аудит ефективності
діяльності пов’язаний з аудитом економічності, ефективності та результативності адміністративної
діяльності ТСІ) [3].
Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит ефективності) - це форма
контролю, яка спрямована на визначення ефективності використання бюджетних коштів для запланованих
цілей та встановлення факторів, які цьому перешкоджають. Результати аудиту ефективності та їх оцінка
викладаються у аудиторському звіті. Поняття аудит ефективності ширше від поняття інспектування,
оскільки охоплює не лише перевірку достовірності фінансових показників, але і здійснення оцінки стану
досягнення запланованих показників (продукту, ефективності, якості), виявлення проблем у виконанні
бюджетної програми та розробка пропозицій щодо їх усунення. Основною відмінною рисою інспектування
від аудиту ефективності є те, що основним завданням інспектування є пошук порушення і притягнення
винних до відповідальності, а завдання аудиту ефективності – це попередження порушень та надання
рекомендацій, за критеріями економності, продуктивності та результативності.
Державний фінансовий аудит виконання місцевого бюджету проводиться з метою перевірки та
аналізу фактичного виконання місцевого бюджету, ефективності використання комунальних коштів, майна
та інших активів, достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
Основними завданнями аудиту виконання місцевого бюджету є: проведення оцінки формування і рівня
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виконання місцевого бюджету; встановлення причин, що негативно впливають на виконання місцевого
бюджету; визначення шляхів удосконалення управління комунальними коштами, майном та іншими
активами, зокрема щодо можливості збільшення доходів, місцевого бюджету.
На основі зібраних даних встановлюються причини невиконання планованих показників доходів
та/або видатків місцевого бюджету, що негативно впливає на ефективне використання комунальних
коштів, майна та інших активів, а також можливість збільшення доходів місцевого бюджету. За
результатами проведеного аналізу розробляються пропозиції щодо удосконалення формування і
виконання місцевого бюджету, управління комунальними коштами, майном та іншими активами.
За офіційними даними Державної аудиторської служби зафіксовано зменшення державного
фінансового аудиту за його. Частка заходів з державного фінансового аудиту в загальній структурі
контрольних заходів становить в середньому близько 1 % [4].
В умовах глибокої політичної та економічної кризи, яка нещодавно огорнула Україну особливої
актуальності набирають питання заощадження фінансових ресурсів держави. Впровадження заходів щодо
підвищення ефективності контролю і відповідальності за дотриманням бюджетного законодавства має
здійснюватися шляхом продовження удосконалення процедур фінансового контролю за дотриманням
бюджетного законодавства та запровадження механізму моніторингу та оцінки ефективності здійснення
контролюючими органами їх повноважень, підвищення відповідальності за здійснення таких повноважень.
Впровадження заходів щодо підвищення ефективності контролю і відповідальності за дотриманням
бюджетного законодавства має здійснюватися шляхом продовження удосконалення процедур фінансового
контролю за дотриманням бюджетного законодавства та запровадження механізму моніторингу та оцінки
ефективності здійснення контролюючими органами їх повноважень, підвищення відповідальності за
здійснення таких повноважень.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Поліграф – технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор
психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати
психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його
психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у
вигляді кривих на [1]. Аналіз цих змін, що відбуваються в процесі опитування за допомогою поліграфа, дає
змогу одержувати необхідну орієнтувальну інформацію та виявляти ту, яку людина приховує.
Для цілей застосування у Державному бюро розслідувань, психофізіологічне дослідження із
застосуванням поліграфа законодавчо визначено, як нешкідливе для життя і здоров’я людини опитування
з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних
реакцій, під час якого проводиться аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження у відповідь на
психологічні стимули, представлені у формі варіантів відповідей, предметів, схем, фотографій тощо, що
дає можливість виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій
формі. [1]
Нормативно-правове регулювання використання поліграфологічних технологій у правоохоронній
діяльності у державах світу можна умовно розподілити на чотири групи, в яких: 1 застосування поліграфа
врегульовано окремим законом (США, Литва та Молдова); 2) застосування поліграфа врегульовано
окремими правовими нормами закону, якими регулюється ширше коло суспільних відносин (Індія,
Македонія, Польща, Туреччина, Сербія, Словенія, Канада, Угорщина, Чорногорія); 3) застосування
поліграфа врегульовано підзаконними нормативно-правовими актами (Англія, Бельгія, Болгарія, Білорусь,
Ізраїль, Південна Корея, Чеська Республіка, Росія); 4) застосування поліграфа нормативно не
врегульовано (Латвія, Сінгапур, Японія) [2].
В США порядок використання поліграфа в цілому та в оперативній діяльності зокрема визначено
законами «Про допустимість застосування поліграфа у всіх випадках можливості витоку секретної
інформації» (1985 р.) та «Про обмеження застосування поліграфа у приватному секторі» (1988 р.). У Литві
діє Закон «Про використання поліграфа» 2000 р., у Молдові – Закон «Про застосування тестування на
детекторі симуляції (поліграфі)» 2009 р. У зазначених законах передбачається можливість застосування
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поліграфа в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності з дотриманням загальних вимог до
проведення поліграфологічного опитування. Використання поліграфа у кримінальному процесі та
оперативно-розшуковій діяльності регламентується Законами Угорщини «Про поліцію» (1994 р.) та «Про
розшук поліцією осіб та речей» (2001 р.), Кримінальними процесуальними кодексами Угорщини (1998 р.),
Республіки Македонія (1997 р.) та Чорногорії (2003 р.). У Великобританії Законом про контроль над
правопорушниками (2007 р.) передбачено обов’язкову перевірку на поліграфі певної категорії осіб, у тому
числі й неповнолітніх, засуджених за злочини сексуального характеру, які підлягають умовно-достроковому
звільненню. Водночас перспектива подальшого використання поліграфологічних технологій в Україні
певним чином залежить від розроблення на державному рівні відповідного правового інструментарію [3].
З часу виникнення, і до наших днів, поліграф було значно вдосконалено як технічний прилад, але
деякі недоліки як самого приладу, так і методик його застосування, залишаються. Саме через наявність
таких недоліків питання про законодавче закріплення використання цього пристрою і допустимість доказів,
отриманих з його допомогою, й досі є відкритим.
Загалом правовою основою проведення опитувань (досліджень) осіб на поліграфі є Конституція
України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс
України про адміністративні правопорушення, Господарський процесуальний кодекс України, а також
Закони України: «Про судову експертизу», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про
запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про
Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру», «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність»; «Про державну службу»; «Про розвідувальні органи України», «Про
контррозвідувальну діяльність», «Про захист прав споживачів» та інші нормативно-правові акти України.
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не містить прямих посилань на можливість
застосування поліграфа в кримінальному провадженні, хоча спроби такі посилання ввести були. Але разом
з тим в нормативно-правових актах відсутні заборони відносно отримання свідчень із застосуванням
поліграфа від учасників кримінального провадження. Проведення таких досліджень відбувається з
дотриманням вимог ч. 2 ст. 28 Конституції України (жодну людину без її вільної згоди не може бути піддано
медичним, науковим чи іншим дослідам) [4]. Тобто опитування з використанням поліграфологічних
технологій повинно проводитися лише на добровільних засадах, що відповідає загальноприйнятій світовій
практиці використання подібних приладів. Процедура поліграфологічного опитування має базуватись на
принципах неупередженості, об’єктивності, професійності.
Однією з нормативних підстав широкого застосування поліграфів правоохоронними органами
України є Закон «Про оперативно-розшукову діяльність» який в статті 8 закріплює право органів, що
здійснюють ОРД, опитувати осіб за їх згодою (п. 1 ч. 1 ст. 8) [5]. Мається на увазі, що під час проведення
досудового розслідування працівниками оперативних підрозділів може бути проведено опитування із
застосуванням технічних засобів. В даному контексті поліграф трактується саме як такий технічний засіб.
Реалізація даного положення забезпечується затвердженою в 2015 році інструкцією Міністерства
юстиції України. Так, 27.07.2015 р. Міністерство видало наказ «Про внесення змін в наказ Міністерства
юстиції України [6], яким були внесені відповідні зміни в частину науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень. Цим наказом Міністерство
юстиції України доповнило Розділ VI «Психологічна експертиза» новим п. 6.8 наступного змісту: «З метою
отримання орієнтуючої інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального
технічного засобу – комп’ютерного поліграфа».
Варто зауважити, що в роботі поліції використання поліграфа врегульовано тільки в кадрових
перевірках (ст. 50 Закону України «Про Національну поліцію»), проте спеціальної норми закону, яка б
регулювала використання поліграфа для боротьби зі злочинністю наразі немає. До недавнього часу
існував відомчий документ МВС України, що надавав таку можливість певним суб’єктам і з конкретною
метою [7], але новий наказ [8], на підставі якого втратив чинність попередній, такої можливості не
передбачає.
Оскільки, виходячи з положень Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», психофізіологічне
дослідження з застосуванням поліграфа є одним з видів опитування з використанням технічних засобів, не
доцільно визначати його як лише експертну діяльність, оскільки дані методи може бути успішно
використано й у процесі проведення оперативно-розшукових заходів для висунення та відпрацювання
версій.
Так, в оперативній діяльності поліграфологічна експертиза може проводитися для отримання
наступної інформації:
1) виявлення, попередження та розкриття злочинів, а також встановлення осіб, що їх вчинили;
2) збирання та обробка інформації, яка використовується в процесі організації розшуку осіб, що
переховуються;
3) підготовки та здійснення оперативно-розшукових заходів з метою збирання, обробки, оцінки та
фіксації даних, що мають значення в процесі доказування. [9]
4) звуження кола підозрюваних, встановлених оперативними підрозділами під час досудового
розслідування;
5) встановлення місця знаходження знарядь злочину, зниклого майна, тощо, за неможливості
проведення таких оперативно-розшукових заходів класичними методами;
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6) перевірка версій, висунутих слідством, з метою підтвердження чи спростування.
Можна погодитись з тим, що результати використання поліграфа набувають сили доказу тільки у
рамках призначеної судової експертизи. Порядок проведення судових експертиз регламентується законом
«Про судову експертизу» [10] та Кримінальним процесуальним кодексом [11]. Останній детально розписує
тільки проведення обов’язкових експертиз, у той час як факультативні можуть бути призначені на розсуд
суду.
Оскільки одним із завдань отримання оперативної інформації є подальше використання її в якості
доказів в кримінальному провадженні, важливим є забезпечення отримання такої інформації у
відповідності до норм чинного законодавства. Тому вирішенням питання могло би бути внесення до КПК
України [11] змін, які детально регламентували би можливість добровільного проходження особою
психофізіологічного дослідження з застосуванням поліграфу.
Оскільки метою оперативно-розшукової діяльності є, в першу чергу, отримання об’єктивної
інформації, слід зауважити, що суттєвою проблемою використання поліграфа є залежність отриманих
результатів від фахівця, який проводить таку перевірку, адже поліграфолог оцінює отриману в результаті
дослідження інформацію суб’єктивно, у відповідності до внутрішнього переконання.
Таким чином, використання поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності регулюється в першу
чергу Конституцією України та Законом «Про оперативно-розшукову діяльність». Наразі результати
дослідження із застосуванням поліграфа в оперативно-розшуковій діяльності можуть використовуватись
або як орієнтуючі дані, якщо їх проводить експерт-поліграфолог в якості опитування із застосуванням
технічних засобів, або як результати експертизи та докази, якщо такі результати отримані як частина
комплексної психологічної експертизи. У зв’язку з чим вбачається необхідним нормативно врегулювати
використання поліграфа для боротьби зі злочинністю.
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Оксана Краснова
(Київ, Україна)
З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ЗАТРИМАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
З’ясування сутності затримання в кримінальному процесі України передбачає повне та всебічне
розкриття поняття самого затримання. Поняття затримання неодноразово згадується в чинному
Кримінальному процесуальному кодексі України. Уперше – в ст. 12 КПК України, яка розкриває принцип
забезпечення права на свободу та особисту недоторканість. Частини 2, 3, 5 даної статті зазначають право
кожного, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, бути
в найкоротший строк доставленим до слідчого судді для вирішення питання про законність та
обґрунтованість його затримання. Визначається сімдесяти двох годинний строк, зі спливом якого
затримана особа негайно звільняється в разі, якщо їй не було вручено вмотивованого судового рішення
про тримання під вартою, коло осіб, яких має бути негайно повідомлено про затримання особи. Та
визначається можливість настання встановленої законом відповідальності за затримання, здійснене за
відсутності підстав або з порушенням порядку, передбаченого КПК України.
Тобто, в коментованій статті фактично констатується факт здійснення затримання за наявності
передбачених законом підстав.
Глава 10 КПК визначає заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування,
серед яких в ч. 8 ст. 131 КПК зазначається затримання особи. Разом з тим, затримання особи
передбачається і ст. 176 Глави 18 КПК, де затримання особи визначається, як тимчасовий запобіжний
захід, що застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом. В даному контексті
затримання розглядається, як запобіжний захід, реалізація якого забезпечується ухвалою слідчого судді і
має на меті привід особи.
Окремо в КПК розглядається затримання особи без ухвали слідчого судді, суду – це законне
затримання та затримання уповноваженою службовою особою.
Таким чином, можна резюмувати, що чинний КПК України передбачає два основних види
затримання особи:
1) на підставі ухвали слідчого судді, суду – затримання з метою приводу;
2) затримання особи без ухвали слідчого судді, суду:
- законне затримання не уповноваженими службовими особами (ст. 207 КПК);
- затримання уповноваженими службовими особами (ст. 208 КПК);
- законне затримання, що здійснюється керівником дипломатичного представництва чи консульської
установи України, капітаном судна України (ст. 522 КПК)
- затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв’язку із
вчиненням кримінального правопорушення (ст. 582 КПК)
Затримання по своїй суті є обмеженням свободи особи, а тому воно повинно реалізовуватися у
відповідності до чинних вітчизняних та міжнародних правових норм. При вирішенні питання про обмеження
свободи особи суди повинні керуватися Конституцією України та міжнародно-правовими актами щодо прав
і свобод людини, такими як: Загальна декларація з прав людини (1948 р.); Конвенція про захист прав
людини та основоположних свобод (1950 р.); Резолюція Комітету міністрів Ради Європи (65)11 від
09.04.1965 р. «Взяття під варту»; Мінімальні стандартні правила ООН поводження з в'язнями (1955 та 1977
рр.); Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.); Декларація про захист усіх осіб від
катувань на інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та
покарання (1975 р.); Кодекс поводження посадових осіб по підтриманню правопорядку (1979 р.); Основні
принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами по підтриманню правопорядку
(1979 р.); Рекомендація R (80)11 від 27.06.1980 р. «Про взяття під варту до суду»; Принципи медичної
етики, які відносяться до ролі працівників охорони здоров'я, особливо лікарів, у захисті в'язнів та
затриманих осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання (1982 р.); Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (1984 р.); Мінімальні стандартні правила
ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (1985 р.), - «Пекінські правила»;
Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (1987 р.); Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи
ув'язненню в будь-якій формі (1988 р.); Конвенція про права дитини (1989 р.); Мінімальні стандартні
правила ООН щодо заходів, не пов'язаних із позбавленням волі (1990 р.), -«Токійські правила»; Керівні
засади, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування (1990 р.); Основні принципи
поводження із в'язнями (1990 р.); Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, які позбавлені волі
(1990 р.); Паризька Хартія нової Європи (1990 р.) [1]. Відповідно, для визначення поняття затримання в
кримінальному процесі України, необхідно проаналізувати міжнародні правові норми, які регулюють даний
інститут.
Основою для визначення даного поняття є сформульований в ст. 29 Конституції України принцип,
який передбачає, що кожна людина має право на свободу і особисту недоторканість: «Ніхто не може бути
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заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах
та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити, уповноважені на те законом
органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість
якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється,
якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про
тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи
затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто
та користуватися правничою допомогою захисника».
Щодо міжнародних джерел, то визначення поняття затримання в контексті права на свободу і
особисту недоторканість, зазначеного в ст. 29 Конституції України відображено зокрема в Європейській
конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року. Ст. 5 даної Конвенції передбачає, що
кожен має право на свободу та особисту недоторканність, нікого не може бути позбавлено свободи, крім
таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:
- законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для
забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
- законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного
судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його
вчинення;
- затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування наглядових
заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до
компетентного органу;
- законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, законне
затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;
- законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в'їзду в країну чи
особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції [2].
Тобто, відповідно до даного положення Конвенції, законним рахується затримання, яке здійснюється
з метою передачі затриманої особи компетентним судовим органам, затримання особи за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним
запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення(п. с ст. 5 Конвенції).
Подібно поняття затримання розглядається і в Міжнародному пакті про, громадянські і політичні
права 1966 року. Ч. 3 ст 9 передбачає наступне: «Кожна заарештована або затримана за кримінальним
обвинуваченням особа в терміновому порядку доставляється до судді чи до іншої службової особи, якій
належить за законом право здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд протягом розумного
строку або на звільнення» [4]. Дане положення майже дослівно повторює зміст п. с ст. 5 Європейської
Конвенції.
Пояснює зміст затримання і Резолюція 43/173Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року
«Звід принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню чи ув'язненню в якій би то не було формі».
Так, Резолюція пояснює визначення «затримана особа», як будь-яку особу, позбавлену особистої свободи
не в результаті засудження за вчинення правопорушення. (п. с параграфу визначення термінів), щодо
поняття «затримання» воно означає стан затриманої особи, визначення якого наводиться в п. с. (п. d
параграфу визначення термінів). Таким чином, дана Резолюція розуміє затримання, як будь – яке
позбавлення особистої свободи без відповідного судового рішення. Принцип 2 даної резолюції визначає,
що арешт, затримання чи ув'язнення здійснюються тільки в суворій відповідності з положеннями закону та
компетентними посадовими особами або особами, уповноваженими законом для цієї мети. Тобто,
можливості затримання особами не уповноваженими державою Резолюція, на відміну від чинного
українського законодавства не передбачає [3].
Доцільно також розглянути семантику поняття «затримання». Так, в Академічному тлумачному
словнику української мови затримання визначається як утримування когось чи чогось на якийсь час у
певному місці, положенні, перешкоджання чиємусь рухові, уповільнювання, гальмування просування,
зупинення кого-небудь силою з певною метою [5].
Таким чином, можна зробити висновок, що затримання – це обмеження особистої свободи особи
шляхом фізичного захоплення, внаслідок вчинення такою особою правопорушення, або наявності
вмотивованої ухвали слідчого судді, суду. Затримання в будь – якому випадку повинно реалізовуватися у
відповідності до чинних вітчизняних та міжнародних правових норм. Так, спільною для українського та
міжнародного законодавства рисою є обов’язкове доставлення затриманої особи до суду з метою
перевірки обгрунтованості затримання, а в разі встановлення судом недостатності причин затримання –
негайне відпущення такої особи. Затримання може здійснюватись як уповноваженими, так і не
уповноваженими особами. Визначальним в усіх випадках є обов’язкове дотримання прав та свобод
затриманого, оскільки від цього в подальшому залежатиме доля кримінального провадження.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Тетяна Кириченко
(Переяслав, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Значуще місце серед гуманітарних наук, зокрема, у філософії й психології, відводиться проблемі
саморегуляції особистості. Філософський аспект саморегуляції пов'язаний з питаннями людської свободи,
психологічний – співвідноситься з активністю особистості.
Сучасне суспільне життя ставить на одне з перших місць необхідність бути зрілою, самодостатньою,
реалізованою особистістю. В особливостях саморегуляції, в її рівнях та механізмах відображаються
тенденції активності особистості, її зв'язок з оточуючим середовищем та предметним світом. Принцип
активності особистості закладений вже у самому розумінні поняття саморегуляції – це індивідуальний
спосіб координації психічних процесів, станів, властивостей і компенсації недоліків та оптимізації
потенційних здібностей, якостей та можливостей. Вона узгоджує темп, ритм, спрямованість психічних
функцій з подіями, умовами і вимогами діяльності в часі й просторі [7]. Саме цілеспрямована активність,
яка реалізує все багатство дієвих стосунків з реальним світом, є основним модусом суб'єктивного буття
людини. Від рівня досконалості процесів саморегуляції залежить успішність, надійність, продуктивність,
кінцевий результат будь-якого акту довільної активності. В процесі саморегуляції реалізується єдність
психіки у всьому багатстві умовно виділених функцій, процесів, здібностей. Це є системно-організований
процес, який має закономірну внутрішню структуру. За своїм змістом ця структура є цілісною, замкнутою
(кільцевою), інформаційно відкритою, що забезпечує досягнення прийнятої суб'єктом цілі [5].
Інтерес до проблеми саморегуляції викликаний як теоретичною, так і практичною її значущістю.
Практичний аспект дослідження проблеми саморегуляції полягає в тому, що успішні в саморегуляції люди
мають ряд переваг. По-перше, ефективна саморегуляція є основою здорового психологічного
функціонування. Люди, які успішні в саморегуляції, мають користь від почуття психологічної стійкості та
особистісного контролю, що дозволяє їм керувати сприйняттям себе і того як вони сприймаються іншими.
Поведінка таких людей, як правило, відображає чіткі цілі й прийняті норми поведінки. Люди, які регулярно
зазнають невдачі в саморегуляції не користуються жодною з психологічних переваг, які випливають з
почуття психологічної стійкості і контролю та протистоянню від помірних до серйозних форм
психопатології. Ефективне саморегулювання, за допомогою якого люди контролюють свої думки, почуття і
поведінку, має важливе значення для адаптивного функціонування. По-друге, саморегуляція – ключ до
успіху у людському житті. Низька успішність у навчанні (школі, університеті) та професійній діяльності є
результатом послабленого самоконтролю. Відкладання на потім того, що можна зробити зараз, зазвичай
розцінюється і як причина незадовільної роботи і як відображення поганої саморегуляції, і таким чином, це
– один з показників низької успішності. Погана саморегуляція може приводити й іншими способами до
низької успішності, такими як: знижувати готовність сміливо зустрічати невдачі, зменшувати можливість
вибрати ефективні параметри діяльності, знижувати здатність ставити і досягати цілі, зменшувати
можливість підтримувати зусилля протягом тривалого часу.
Саморегуляція відноситься до зміни своїх власних реакцій, внутрішніх станів або поведінки. Як
правило, вона набуває форми відкидання однієї реакції або поведінки і заміни її менш звичною, але
бажанішою відповіддю або поведінкою. Саморегуляція також включає здатність стримати задоволення
бажань або потреб. Гарно функціонуюча саморегуляція дозволяє людям керувати своєю поведінкою так,
щоб відповідати правилам, планам, зобов’язанням, ідеалам та іншим стандартам. У разі її порушення у
людей виникає багато проблем і негараздів. Отже, можливість змінювати поведінку, щоб максимізувати
ситуативні виграші, досягати довгострокової переваги, відповідаючи значущим стандартам є адаптивною
властивістю саморегуляції людини.
Серед концепцій саморегуляції значне місце займають соціально-когнітивні та особистісні підходи до
її вивчення. Так, у роботах А. Бандури ґрунтовно описані соціальні та когнітивні чинники саморегуляторної
поведінки особистості [2]. Здатність до саморегуляції – одна із базових здібностей, яка полягає в здатності
людини ставити цілі та оцінювати свої дії, порівнюючи їх із внутрішніми стандартами. У соціальнокогнітивній концепції А. Бандури стверджується, що вищі інтелектуальні здібності, наприклад здатність
оперувати символами, є потужним засобом дії особистості на саму себе і на оточення. З позиції вченого,
індивіди мають можливість оволодівати вищими когнітивними здібностями – знаннями. Це дає змогу їм
передбачати появу подій і створювати засоби для здійснення контролю над тим, що впливає на їхнє
повсякденне життя. Саморегуляція поведінки визначається як взаємний детермінізм. Такі внутрішні
детермінанти, як віра і чекання, та зовнішні – заохочення і покарання – є системою взаємодіючих
складових, що регулюють поведінку людини і визначають її самоефективність. Висока самоефективність
пов’язана з очікуваннями успіху, зазвичай веде до позитивного результату і таким чином сприяє
самоповазі. Тоді як низька самоефективність пов’яза з очікуванням поразки, приводить до невдачі і таким
чином знижує самоповагу. З точки зору вченого, люди що вважають себе нездатними справитися із
складними або небезпечними ситуаціями, напевно будуть приділяти надмірну увагу своїм особистим
недолікам і постійно виснажувати себе самокритикою з приводу власної некомпетентності [2]. Отже,
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саморегуляція зусиль, спрямованих на подолання труднощів, – це важливий контролюючий процес, який
бере участь у здійсненні діяльності.
Можна припустити, що успішність саморегуляції визначають особистісні змінні, які пов’язані з
успішністю самовизначення в просторі можливостей і виборі мети для подальшої реалізації, з організацією
цілеспрямованої діяльності та стійкістю до несприятливих умов. К.О. Абульханова-Славська вважає, що
принцип саморегуляції розкриває особистісні способи організації управління психікою співвідносно з
об’єктивними та суб’єктивними умовами діяльності [1]. Такі способи організації управління активністю
автором розглядаються як особистісна саморегуляція, яка здійснює взаємозв’язок між різними рівнями
діяльності. В процесі особистісної саморегуляції відбувається узгодження оцінок поточних
психофізіологічних та психічних станів, динамічних та смислових показників мотивації з характером
діяльності.
Головним фактором у особистісній саморегуляції є смислові структури. Зокрема, Д.О. Леонтьєв
виділяє дві форми саморегуляції – предметну і смислову. Якщо перша пов’язана із забезпеченням
адекватності операціональних характеристик діяльності особливостям її предмета, то друга – спрямована
на узгодження цілей та засобів діяльності з мотивами, потребами цінностями та установками суб’єкта [6].
На думку Д.О. Леонтьєва, для розуміння співвідношення смислової регуляції із іншими системами
регуляції життєдіяльності людини, необхідно розглянути питання: «Чому люди роблять те, що вони
роблять?» Автор вважає, що можливі принаймні шість відповідей на це питання, які визначають шість
різних систем відносин людини з світом і, відповідно, шість різних систем саморегуляції людини у світі.
1. «Тому що я хочу». Це логіка задоволення потреб.
2. «Тому що він почав першій». Це логіка реагування на стимул.
3. «Тому що я завжди так роблю». Це логіка стереотипу, диспозиції. З цією логікою пов’язані поняття
«характер», «стиль», «установка».
4. «Тому що всі так роблять». Це логіка соціальної нормативності, соціальних очікувань, де
критерієм регуляції виступає відповідність певним очікуванням соціально значущої групи.
5. «Я це зробив, тому що для мене це важливо». Це логіка смислу або логіка життєвої необхідності,
що є специфічною для особистості.
6. «Чому б й ні». Це логіка вільного вибору. Якщо перші п’ять систем регуляції діяльності притаманні
всім психічно здоровим людям, то шоста відображає рівень особистісної зрілості.
Погляд на особистість через призму цих шести вимірів, на думку Д.О. Леонтьєва, визначає основу
моделі саморегуляції особистості.
В якості окремого виду особистісної саморегуляції виділяється вольова регуляція. Так, у підході
В. А. Іванникова вольова регуляція розуміється як свідома регуляція спонукання до дії, свідомо прийнятої в
силу зовнішньої або внутрішньої необхідності та виконуваної людиною за своїм рішенням [3]. Реальним
механізмом, що забезпечує спонукання до дії є таке утворення як смисл дії, який формується у сумісній
діяльності людей.
Розвиток вольової регуляції відбувається в процесі розвитку і обумовлюється вихованням. Додаткові
спонукання спочатку створюються дорослими людьми через зміну смислу дії (наприклад, дитина
відмовляється писати через втому, але на прохання дорослої людини навчити іншу дитину, вона з залюбки
продовжує писання). В подальшому способи регуляції привласнюються дитиною і стають частиною
особистісного арсеналу саморегуляції. Таким чином, вольова регуляція, згідно В. А. Іванникову, – це
свідомий особистісний рівень регуляції, опосередкований знаннями людини як про зовнішній світ, так і про
свої внутрішні можливості.
У руслі суб’єктного підходу саморегуляція постає своєрідним координатором різномодальних
особистісних явищ в подоланні суперечностей у тій чи іншій діяльності. Бути суб’єктом процесу
осаморегуляції означає надавати особистісного смислу загальнолюдським та конкретно індивідуальним
цінностям, певним обов’язкам та завданням. Саморегуляція особистості не завжди здійснюється
об’єктивно-оптимальним та суб’єктивно-зручним чином. Ці особливості особистісної саморегуляції
проявляються і у психологічній, і в особистісній «ціні» діяльності. Підтримувати певний рівень психічної
активності можна двома способами: перенапруженням усіх сил, що призводить до втоми, до падіння
активності, та за рахунок емоційно-мотиваційного підкріплення. Удосконалення саморегуляції не безмежне
й не всі її рівні здійснюються усвідомлено. Ряд процесів і способів дій, які спочатку усвідомлені та довільно
регульовані, перетворюються в неусвідомлені [6, 7]. Таким чином, системний характер саморегуляції
дозволяє зрозуміти джерело мобілізації суб’єктом своїх сил та резервів, а не тільки джерело компенсації
індивідуальних недоліків, подоланні суб’єктивних і об’єктивних труднощів у діяльності.
Ефективність саморегуляції визначається рівнем розвитку вольових властивостей особистості, які
мають значні вікові та індивідуальні відмінності. Вольовими рисами особистості є відносно стійкі, незалежні
від даної ситуації психічні утворення. До них, насамперед, належить цілеспрямованість, яка визначає
напрями вияву таких властивостей особистості, як сміливість, наполегливість, рішучість. Самооцінка
ефективності саморегуляції впливає на форми поведінки, мотивацію, побудову поведінки і виникнення
відповідних емоцій. Це віра у власну здібність мобілізувати мотиваційні, когнітивні й регуляторні ресурси,
необхідні для здійснення дії, тобто віра себе в контексті конкретного завдання. Залежно від того як людина
оцінює власну ефективність і визначає можливості вибору складності діяльності, вольові зусилля, які їй
прийдеться докласти для подолання перешкод, наполегливість, з якою вона буде вирішувати завдання.
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Спираючись на вищесказане, розглядаємо саморегуляцію як цілісний процес, в якому взаємозв’язок
самостійних рішень суб’єкта у досягненні мети забезпечується узгодженістю між його діями та
функціонуванням регуляторних процесів. Відтак саморегуляція забезпечує процес самоорганізації
особистості, сприяє саморозвитку. Саморегуляція поведінки виступає інтегративною властивістю
особистості й об’єднує в собі мотиваційні, інтелектуальні, вольові, емоційні сфери людини як цілісності [4].
Наразі вважаємо, що саморегуляція поведінки є структурним утворенням особистості, яке являє
собою єдність цілеспрямованих дій, які проявляються у прийнятті довільних рішень, доборі, оцінці засобів
реалізації задуманого, самоаналізі вчинків, визначенні позицій щодо подій, ситуацій та ціннісному
ставленні індивіда до самого себе. Внутрішню сутність саморегуляції поведінки особистості становить
сукупність психологічних механізмів. Останні визначаються, як динамічна сторона взаємодій індивіда і є
структурними компонентами саморегуляції поведінки особистості. Вони спрямовують рух психічної
активності індивіда до узгодження результатів взаємодій зі світом і самим собою. Адже, взаємодіючи з
навколишнім світом, людина повсякчас опиняється в ситуації вибору різних способів реалізації своєї
активності залежно від поставленої мети, своїх індивідуальних особливостей, умов дійсності, а також
особливостей людей, які взаємодіють з нею.
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Тетяна Уманець
(Ізмаїл, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Реклама як метод впливу на людей з метою зміни їхньої поведінки з самого початку передбачає
психологічний вплив. Більш того, сучасна реклама тому й дієва, що ґрунтується на ключових аспектах
психології.
Реклама з одного боку, доводить до споживача відомості, необхідні для купівлі та використання
товарів. З іншого боку, поєднуючи свою інформативність з переконливістю і навіюванням, робить на
людину емоційно-психічний вплив. Мета досягається тим успішніше, чим повніше враховує автор реклами
психологічні особливості своїх адресатів.
Звідси надзвичайно важливе значення набуває вивчення психологічних аспектів рекламної
діяльності. За висловом О.А. Феофанова, [4] саме «психологія дає основні параметри для розробки
рекламних концепцій, які включають психологічні аспекти мотивації поведінки потенційного покупця,
психологію сприйняття слова або зорового образу, закономірності формування цілеспрямованих асоціацій
тощо».
Актуальність статті полягає в науковій психологічній обґрунтованості характеру дії реклами, оскільки
в рекламній діяльності широко використовуються методи і способи психологічної, емоційної і
інтелектуальної дії на людей, оскільки реклама – це явище соціально-психологічне. Це багатоплановий
товар, що зачіпає самі приховані ділянки. психіки сучасної людини.
Про значний науковий внесок у теоретичні та практичні дослідження рекламування вищих
навчальних закладів свідчать розробки зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: Кузьміна О.Є.,
Голубкова Є.П, Євсеєнко Т.П., Пономарьова А.М., Платонова Н.А., Девіс П., Лукашенко М.
Однією з основних потреб людини є потреба в престижі. Людина прагне до соціального схвалення
своїх учинків і себе як особистості. Тому саморозвиток і самореалізація мають дуже велике значення. Але
в даний час на ринку освіти існує дуже велика конкуренція і вищі навчальні заклади повинні вишукувати
нові шляхи залучення абітурієнтів.
Сучасні заклади освіти здійснюють чимало функцій, серед яких: навчальна, виховна, розвивальна та
інші. Особливе місце займає рекламна, тому що сьогодні у безлічі навчальних закладів, які створюють
інформаційне коло, абітурієнту дуже важко зорієнтуватись.
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Реклама діє, як процес інформування населення про товар, ознайомлення з ним, переконання в
необхідності його покупки. Так вчений Мокшанцев Р.І. вважає, що це комплекс засобів нецінового
стимулювання збуту продукції і формування попиту на неї [3].
Психологічна функція реклами на нашу думку, є найбільш важливою, тому що вона впливає на
емоції людини, формує та активізує психічні процеси та смаки. У рекламній діяльності найчастіше
використовуються зорові, слухові, смакові, рухові, нюхові, дотикові і деякі інші види відчуттів. Тут
актуальною стає проблема дослідження відчуттів, що виникають при сприйнятті реклами або при
споживанні рекламованого продукту.
Досягається ця мета за допомогою вимірювання відчуттів, які відчуває людина, споживаючи
рекламований товар. При цьому використовуються спеціальні суб'єктивні шкали, що дозволяють
визначити, який товар найбільш привабливий для споживача.
Застосування психологічної науки дозволяє створити умови, при яких між споживачем товару і
рекламодавцем виникає «діалог» та взаєморозуміння, що сприяє ефективному збуту товарів та послуг. Це
може допомогти авторам рекламних ідей уникнути приписування власних уявлень про якість товару
потенційному споживачеві. Така проекція найчастіше нічим не виправдана, так як процес сприйняття
реклами споживачами визначається їх психологічними властивостями, а властивості ці не завжди очевидні
і вкрай різноманітні.
Сприйняття – це відображення в свідомості людини предметів і явищ в цілому при їх безпосередній
дії на відчуття.
На відміну від відчуттів, сприйняття є цілісним відображенням в корі головного мозку предметів і
явищ. Сприйняття здійснюється найчастіше осмислено. Велику роль в процесі сприйняття грає
впізнавання. Отже, основне завдання реклами повинно полягати в тому, щоб створювати в умах
споживачів такі образи товарів, які в умовах конкуренції спонукали б їх здобувати рекламоване.
Соціальні установки мають великий вплив на підсвідомість людини. Від джерела інформації
формування, зміна соціальних установок може залежати наступним чином:
 при позитивному ставленні людей до джерела інформації їх соціальні установки змінюються
більше, ніж при нейтральному відношенні;
 при негативному відношенні до джерела інформації соціальні установки людей можуть змінитися
протилежним очікуваному чином (ефект бумеранга);
 якщо джерело інформації сприймається людьми як своє (між ним і людьми не існує соціальнопсихологічної дистанції або воно порівняно невелике), то таке джерело в змозі надати більший вплив на
соціальні установки людей;
 джерело інформації, яке сприймається як чуже (між ним і людьми існує велика соціальнопсихологічна дистанція), воно не здатне зробити істотного впливу на їх соціальні установки.
Від змісту і порядку надходження інформації процес формування і зміни соціальних установок людей
може залежати наступним чином:
 інформація, яка надходить до людей першою по порядку, здатна більше вплинути на соціальні
установки, ніж інформація, яка поступає пізніше Це „ефект первинності”, він відбувається за таких умов:
а) люди отримують відповідну інформацію безперервним потоком;
б) вона надходить до них протягом часу, коли у людей починає спостерігатися фізична і
психологічна втома від її сприйняття (відключення уваги, втрата інтересу до неї і т. п.);
 інформація, яка надходить до людей другою або наступною по порядку, більше впливає на
соціальні установки за таких обставин:
а) якщо люди отримують її частинами, з великими інтервалами часу між ними;
б) ця інформація надходить до людей протягом дуже тривалого часу, і вони врешті - решт забувають
те, що почули спочатку;
 якщо до отримання інформації людям дається аргументоване попередження про те, що їй не
можна довіряти, або якщо впливову інформацію вони отримують заздалегідь, хоч і в невеликому обсязі
(явище щеплення), то люди стають вже несприйнятливими до відповідної інформації, коли вона надходить
до них в повному обсязі, і не змінюють свої соціальні установки;
 якщо попередження про недовіру до джерела інформації запізнюється і люди його отримують вже
в той час, коли процес сприйняття інформації почався або закінчився, то таке попередження вже ніяк не
впливає на формування та зміну соціальних установок;
 у більшості випадків складна і суперечлива інформація гірше впливає на соціальні установки, ніж
проста та несуперечлива. Наприклад, якщо людям представляються дві різні точки зору з одного і того ж
питання, в яких необізнаній людині важко розібратися, то вони, швидше за все, не змінять свої соціальні
установки у відповідь на дану інформацію. Якщо ж людям пропонується тільки одна проста і ясна точка
зору, а друга просто не згадується, то вони, швидше за все, візьмуть пропоновану їм точку зору,
незважаючи на те що знають про існування прямо протилежної їй.
Спеціалісти відділу реклами базують свої плани на проведення рекламних заходів на завданнях,
покладених на університет, стратегію розвитку навчального закладу та аналіз споживачів. План дій
передбачає використання всіх видів реклами та їх максимальне використання. Реклама повинна
поширюватися по ряду каналів - по телебаченню, по радіо, при транспортуванні в друкованих ЗМІ тощо).
Важливо, щоб усі види реклами використовувалися одночасно.
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Людина сприймає рекламне звернення по двох каналах:
 комунікативному, він спричиняє певні дії, повідомляє інформацію про щось раніше невідоме;
 інформаційному каналі, він передає інформацію про товар, певні особливості та умови його
покупки.
Сприймаючи інформацію через ці канали, людина сприймає не товар, а образ який вона собі
створила в процесі перегляду реклами про товар. Цей образ поєднує в собі об’єктивні характеристики
даного товару і внутрішнє суб’єктивне сприйняття людиною, в якої він формується. Образ має особливі
індивідуальні показники і належить конкретній людині [1].
Образ товару або послуги, який було створено рекламою має бути:
 повноцінним (подавати повну інформацію про товар або послугу);
 диференційований (створити товар або послугу, відмінними від інших);
 емоційно привабливий (впливати на споживача позитивно, викликати емоції та бажання придбати).
Психологічні аспекти процесу сприйняття пояснюють процеси, які відбуваються, коли людина бачить
рекламу. Спілкування і переконання є складовими процесу сприйняття. Щоб реклама викликала більший
інтерес до рекламованого товару або послуги, вона має бути досконало розроблена з точки зору її впливу
на певні психічні процеси.
Під рекламною діяльністю, з точки зору психології, слід розуміти перш за все, спілкування і
взаємодію, як безпосереднє, так і опосередковане, один з видів активності людей, і одночасно - сильний
психологічний регулятор соціальних відносин між ними. У цьому випадку реклама розглядається, як
джерело численних соціальних контактів, що виникають під впливом специфічної соціальної мотивації,
зокрема, мотивів „престижу”, „досягнення успіху”, „гордості”, „демонстративності”, „наслідування
авторитетам” та інших.
Реклама - дуже впливова на емоції людини, формує та активізує психічні процеси та смаки.
Психологічна функція реклами впливає на емоції людини, формує та активізує психічні процеси та смаки.
У структурі соціально-психологічного впливу реклами на споживача зазвичай виділяють психічні процеси.
Найбільш ефективною виявляється та реклама, яка враховує інтереси і плани людей.
Для виявлення найбільш ефективних засобів масової інформації при розробці рекламного плану
вищий навчальний заклад повинен враховувати широту звітності, частоту зустрічальності та вплив самої
реклами [2]. Для зручності та наочності графік подій в університеті повинен бути складений у вигляді
таблиці, в якій детально описуються засоби поширення інформації, тип рекламної події та часові рамки.
План складається на початку навчального року. Зміни до програми навчання аналізуються, вносяться
корективи в усі рекламні заходи та складається план відповідно до календарних умов.
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Анастасія Широких
(Рівне, Україна)
ЗДАТНІСТЬ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

На сучасному етапі євроінтеграції України активізується процес впровадження європейських
цінностей у всі сфери життєдіяльності людей. Задається тон спрямованості соціальних інститутів на
формування особистості як активного, конкурентоздатного громадянина, що успішно здійснює
саморегуляцію своєї життєдіяльності в різних соціально - економічних умовах. Тому викликом часу стає
розробка ефективних інноваційних технологій, конструювання власного соціального простору, побудова
стратегій самоздійснення засобами суб’єктного управління та проектування кожною особистістю свого
життєвого шляху.
Психологічною наукою в соціальній ситуації розвитку сучасної людини все більше виявляються
негативні тенденції та труднощі особистісного зростання, що значною мірою ускладнюють проектування
нею власного життя, зокрема це прагнення жити лише теперішнім, інфантильність, прокрастинація
життєвих виборів, особистісна незрілість, зневіра в можливості самореалізації в наявних суспільних
умовах, які значною мірою ускладнюють обмежують можливості процесу проектування нею свого
життєвого простору (І.С.Булах, Ж. П.Вірна, Л.В.Помиткіна).
Методологічні аспекти дослідження життєвого проектування як психологічного феномена розкрили в
своїх працях відомі вчені-психологи:К. О. Абульханова-Славська, Г. О. Балл, Ф. Ю. Василюк, І. Г. Єрмаков,
Є. І. Ісаєв, Д. О. Леонтьєв, А. А. Лузаков, О. В. Люсова, Ю. О. Мірошниченко, А. В. Петровський,
Л. В. Помиткіна, Т. Є. Рєзнік, В. І. Слободчиков, Т. М. Титаренко, В. М. Чернобровкіната ін.
У роботах сучасних учених феномен «життєвого проектування» розглядається як складний процес
реалізації особистістю власного життєвого проекту у вимірах соціальної взаємодії. Так, згідно з
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О.М. Кімбергом і А. А. Лузаковим, життєвий проект являє собою різні види внутрішньої й зовнішньої
активності особистості, спрямовані на досягнення життєвих цілей [3].
Життєві стратегії забезпечують організацію діяльності особистості у відповідності з уявленнями про
своє майбутнє, можливістю реалізації у теперішньому власних ціннісно-смислових конструктів [4]. Так,
згідно з А. М. Ляховою, життєва стратегія являє собою «форму або спосіб свідомого планування й
конструювання людиною власного життя у відповідності з властивою їй системою цінностей, смислів і
цілей...» [4, с. 84]. Успішність побудови життєвих стратегій особистості зумовлює ефективність її
життєдіяльності й задоволеність життям [1].
Успішність побудови особистістю життєвих стратегій обумовлюється здатністю до побудови життєвої
перспективи. Важливою складовою життєвої перспективи є власна активність людини, оскільки сама
особистість є активним творцем власної соціальної ситуації розвитку і здатна до вчинків, які можуть
кардинально змінити її соціальні умови життя [6, 7]. Таким чином, життєва перспектива представляє собою
прогнозування соціальних обмежень та врахування потенційних можливостей особистісного
життєздійснення у майбутньому.
За розумінням Т. М. Титаренко, картина майбутнього, що віддзеркалює складний зв’язок між
очікуваними особистістю подіями, є її життєвою перспективою. Психолог відзначила, що проаналізувавши
таку перспективу, можна зробити висновки про спрямованість особистості та потенціал її розвитку, про
здатність усвідомлювати своє майбутнє тощо. Прогнозування особистістю власного майбутнього
неможливо уявити без визначення нею життєвих цілей і проектів. Життєві цілі ‒ це важлива форма
прогнозування особистістю результатів своєї активності в бажаному майбутньому. Життєві цілі в
конкретних життєвих ситуаціях і контекстах трансформуються в життєві проекти. Життєві проекти сприяють
розумінню особистістю подій власної життєдіяльності та своєї ролі в цьому процесі. Конструюючи життєві
проекти, особистість аналізує події свого життя з метою відшукання оптимальних засобів для їх успішної
реалізації [9, 10].
У роботах сучасних вчених з проблеми проектування особистістю свого життя все більша увага
приділяється вивченню поняття «мета проектування». Згідно з науковими положеннями К. М. Натирової,
активність, направлена на мета проектування являє собою надситуативну діяльність, що визначає
генералізований спосіб життя індивідуума [5]. К. Ю. Колєсіна зазначила, що активність людини з мета
проектування включає формування у неї на основі наявного життєвого досвіду смислів, які вбудовуються в
процеси життєвої активності й визначають її специфіку. Мета проектування життя особистості являє собою
процес створення нею перспективних складових свого життєвого проекту, детерміноване розгортанням
його смисло життєвих утворень. Основними складовими мета проектування є: життєві цілі, плани,
прогнозування перспектив й стратегії їх реалізації [2].
Експериментальне дослідження проводилося упродовж 2018-2019 років на базі Рівненського
державного гуманітарного університету. В якості генеральної сукупності було обрано респондентів
юнацького віку (17-25 років) Рівненської області, які навчаються у ВЗО. Вибіркова сукупність складала 110
студентів різних факультетів навчання. Оскільки участь респондентів у дослідженні була добровільною, а
також мало місце прагнення дослідника формувати вибірку з одиниць генеральної сукупності не стільки
зручних, скільки з певними ознаками, вибірка формувалась за допомогою невипадкового (спрямованого)
відбору – доступна вибірка. Вибіркова сукупність за гендерною ознакою відповідає даному параметру у
генеральній сукупності
Із 110 студентів у експерименті взяли участь 18 чоловіків та 92 жінки. Вибіркова сукупність
представлена наступними факультетами навчання: психолого-природничий, документальних комунікацій
та менеджменту, педагогічний, іноземної філології, та факультет історії, політології та міжнародних
відносин.
Для дослідження здатності до прогнозування використано методику «Здатність до прогнозування»
(авт. Л. А. Регуш) [8], що спрямована на діагностику психологічних особливостей прогнозування юнаками
успішності реалізації їх життєвих цілей і планів. За умовами обробки, методика визначає інтегральний
показник здатності до прогнозування, що включає наступні критерії: аналітичність, усвідомленість,
гнучкість, перспективність, доказовість.
Згідно Л. А. Регуш, здатність до прогнозування – здатність до складання життєвих проектів і життєвої
самореалізації. Про високий рівень інтегрального показника здатності до прогнозування свідчать набрані
бали від 26-38 балів, середній рівень – 13-25 балів, низький – 0-12 балів[8]. Результати співвідношення
рівнів розвитку здатності до прогнозування респондентів представлено на рис. 1.
Слід відмітити, що за показником здатності до прогнозування жоден юнак не продемонстрував
високий рівень. Доцільно констатувати відносно низький рівень здатності до складання життєвих проектів і
життєвої самореалізації 11 % респондентів. В цілому, досліджувані продемонстрували середній рівень
досліджуваної ознаки (89%), що свідчить про ситуативну здатність до прогнозування.
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення рівнів розвитку здатності до прогнозування респондентів
За результатами методики можна стверджувати, що показники здатності до складання життєвих
проектів і життєвої самореалізації респондентів в цілому характеризуються середніми значеннями.
Респонденти продемонстрували оптимальну здатність до інтелектуальної діяльності та логічного викладу
інформації та аргументації висунутих положень. Досліджувані здатні до ситуативного фокусування
свідомості на психічних процесах та помірної адаптації до змін суспільно-політичної обстановки без
модифікації структури методів і засобів реалізації аналітичної роботи;притаманна посередня адекватність
особистісних потенціалів, відповідність особистісного потенціалу реальній дійсності.
Перспективами подальших досліджень є проблема життєвого проектування юнаків, оскільки саме
юнацький вік є сензитивним періодом проектування життєвого шляху особистості через появу таких
психологічних новоутворень, як усвідомлення власної індивідуальності й ауторефлексії, самовизначення в
соціальному, особистісному, професійному та інших доменах життя, конструювання життєвих планів та
прагнення до усвідомленого конструювання свого майбутнього.
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Лариса Дроздова
(Київ, Україна)
ЕКРАННІ МАС-МЕДІА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
В результаті вивчення маніпулятивних медіатехнологій (найбільш потужні - екранні) в homo-екології
оптимальним вважається аналіз сприйняття медіатекстів в суб'ектно-суб'ектної (діалогічність) моделі
комунікації, а не в суб'єктно-об'єктної (трансляція) моделі. Аудіовізуальний екран прискорює комунікацію,
замінюючи аргументацію очевидною наочністю, і,разом з тим, моделює нову реальність, не однакову в разі
різних комунікаційних процесів, різних ЗМІ. Існують два варіанти екранного простору: кінематографічне і
телевізійне.
Журналісти, політики, педагоги, екологи і психологи в рівній мірі, але з різними цілями цікавляться
прийомами маніпуляції, які використовують засоби масової інформації, особливо аудіовізуальні, екранні найбільш потужні по впливу. Згідно з висновками коммунікативістикі, критичне аналізує сприйняття
медіатекстів (розуміння смислів, підтекстів і зчитування прийомів маніпуляції). У зв'язку з цим особливої
актуальності набувають міждисциплінарні дослідження, присвячені феномену екранних комунікацій,
ігрових комунікацій [3], роботи, в яких даються методики формування критичного мислення аудиторії
екранних медіа (медіаосвіта) [1], [5].
Аудіовізуальний екран прискорює комунікацію, замінюючи аргументацію очевидною наочністю, і
разом з тим моделює нову реальність, ще не однакову в разі різних комунікаційних процесів, різних ЗМІ.
Існують два варіанти екранного простору: кінематографічне і телевізійне. Кіноекрани реальність є засобом
«зачаровиванія», вона абстрагується від реальності глядача, втягує його в своє особливе місце.
Телеекран має природне властивість приєднуватися до існуючих поза ним процесам дійсності і
трансформувати їх. Під час телетрансляції фізичні параметри хвиль розшифровуються приладами, але
для глядача це - феномени несвідомого: електромагнітні імпульси примусово бомбардує сітківку ока.
Телереальності активно проектується на реальність глядача, перетворюючись в її розширення. Але
інформаційне поле не дорівнює фізичній, який містить онтологічний еквівалент сенсу (кадр) і засоби його
передачі (сигнал). Гносеологічно лінійність фізичного впливу телебачення долається на рівні морального
простору. Там формується зворотний зв'язок, яка може служити показником динаміки інформаційного
впливу. Часто неадекватність відповіді на певний виклик пояснюється розбіжністю рівня знання про подію
у журналіста та аудиторії, іноді - невідповідністю їх типів мислення, що визначають особливість і швидкість
обробки даних, рідко - різницею в освоєнні культури. Але все це причини, які не дають якісно інший, що не
запрограмований в контенті, характер зворотного зв'язку [2].
Кіноекранна реальність є засобом «зачарування», вона абстрагується від реальності глядача, втягує
його в своє особливе місце. Телеекран має природну властивість приєднуватися до існуючих поза ним
процесам дійсності і трансформувати їх. Під час телетрансляції фізичні параметри хвиль
розшифровуються приладами, але для глядача це - феномени несвідомого: електромагнітні імпульси
примусово бомбардують сітківку ока. Телереальність активно проектується на реальність глядача,
перетворюючись в її розширення. Але інформаційне поле не дорівнює фізичному, яке містить онтологічний
еквівалент сенсу (кадр) і засоби його передачі (сигнал). Гносеологічно лінійність фізичного впливу
телебачення долається на рівні морального простору. Там формується зворотний зв'язок, який може
служити показником динаміки інформаційного впливу. Часто неадекватність відповіді на певний виклик
пояснюється розбіжністю рівня знання про подію у журналіста та аудиторії, іноді - невідповідністю їх типів
мислення, що визначають особливість і швидкість обробки даних, рідко - різницею в освоєнні культури.
Але все це причини, які не дають якісно інший, не запрограмований в контенті, характер зворотного
зв'язку.
Безпосередні відчуття перших кіноглядачів сьогодні здаються наївними, але вони точно розкривають
специфіку екранної кінореальності тієї епохи, яка слово «кіно» на довгі роки поєднала зі словом магія.
Екранна кінореальність вселяла в спостерігачів радість, бо давала відчуття власної значущості: кіно було
зрозумілим, простим для розуміння, не вимагало спеціальної підготовки і «підняття». Про це півстоліття
писав кінокритик Г. Селдес: «Кіно є першою в історії формою візуальної белетристики, в якій спосіб
розповіді передбачає всі потреби глядача перш, ніж він встигає їх усвідомити. В якомусь сенсі подібний
спосіб розповіді вже робить за глядача всю роботу і надає йому повне задоволення від постійного відчуття
божественної всемогутності »[4, c. 180].
На відміну від кіно телебачення має природну властивість приєднуватися до існуючого процесу,
транслюючи «картинку» безпосередньо глядачеві. До винаходу відеозапису ТБ могло передавати
повідомлення про подію тільки в момент його звершення (ефект безпосередності): дія і його відображення
відбувалися одночасно, синхронно. Технічна особливість, спочатку здавалася обмеженням, була дуже
швидко усвідомлена як природня властивість, яка виявила і підкреслила специфіку нового екранного
медіа.
Ефект безпосередності породжує особливі умови сприйняття телепередачі: одночасність перегляду і
показу - симультанність (за Ейзенштейном, просторове співучасть), що принципово важливо для
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спостереження за миттєвою реальністю, за процесом, що розгортається в просторі і в часі. Виявилося, що
багато відкриттів Д. Вертова, зроблені ним для кінематографа (наприклад, ідея «хроніки-блискавки»),
співзвучні швидше телевізійній практиці, ніж документальному кіно.
Кіно, література, театр і інші засоби комунікації презентують адресату свої світи, втягують або не
втягують його в особливе художнє буття, але поправка на певну межу (рамка екрану, сцена, сторінка
книги) між Я і не Я все-таки неминуча. Безумовно, в епоху екранних комунікацій і інтерактивності
виникають тенденції подолання ізольованості, нейтралізації ефекту екрану-ширми, але до певних меж,
пов'язаних з канонами тих чи інших видів мистецтв. Для телебачення подібних проблем не існує. Кіно і
телебачення «говорять» одною і тою ж аудіовізуальною (звукозоровою) мовою, але «діалекти»
розрізняються. Динамічна реальність, створювана на телеекрані, має потенційно інший, ніж в
кінематографі, характер взаємодії з глядачем. Крім якості симультанності, яку було згадано, принципово
важливу обставину пов'язано з характером сприйняття телепродукції: глядач знаходиться в своєму
комфортному «домашньому» повсякденному просторі, телереальність сама приходить до нього,
зливаються воєдино його Я і не Я.
Інформаційна екологія передбачає не самогубний розрив людини з реальним світом, не війну по
відношенню до себе подібним і не крах внутрішньої цілісності. У міжнародних і національних етичних
кодексах журналістів повагу істини і права суспільства на істину проголошуються як перший принцип
професійного обов'язку
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ
Вероніка Омелянчук
(Вінниця, Україна)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ
Адаптація персоналу є невід’ємною частиною кадрової політики та менеджменту сучасної компанії.
Ефективна система адаптації працівників здатна принести компанії значні вигоди у вигляді економії часу та
витрат, не кажучи вже про підвищення мотивації персоналу, налагодження морально-психологічного
клімату, поліпшення результатів праці тощо. Незважаючи на це, дослідження показують, що приблизно
80% працівників, що звільнились протягом першого року роботи в компанії, приймають таке рішення у
перші два тижні [1]. Отже, підсистема адаптації персоналу вже на ранніх стадіях знайомства працівників з
компанією, може значним чином вплинути на майбутню стабільність кадрів організації, і це обумовлює
особливу актуальність та доцільність дослідження українськими HR-менеджерами питань адаптації
персоналу та пристосування потреб, цінностей працівника до вимог кадрової стратегії компанії.
Метою статті є аналіз актуальних питань, з якими стикаються працівники українських компаній під
час проходження періоду адаптації, а також розгляд можливих напрямів подолання проблем адаптації
персоналу.
Питання адаптації персоналу широко описані в фаховій та науковій літературі з точки зору її
методичної, класифікаційної, організаційної складових та ролі в системі управління персоналом компанії. У
той же час, зміни, що відбуваються на ринку праці України, в суспільній та соціально-трудовій сферах,
розвиток інформаційних технологій та їх активне використання в менеджменті персоналу значним чином
впливають на процес адаптації працівників, створюють нові її форми та методи, що потребують
подальшого дослідження як менеджерами українських компаній, так і науковцями.
Сучасні українські компанії витрачають багато часу та зусиль на пошук та підбір необхідних кадрів
задля досягнення поточних та стратегічних цілей бізнесу, водночас, відсутність чіткої дієвої системи
адаптації може нівелювати такі зусилля, негативно вплинути на плинність кадрів, спричинити непотрібні та
швидкі звільнення працівників, які не змогли успішно інтегруватись в новий колектив. На наш погляд, серед
типових та найрозповсюдженіших причин уходу працівника із компанії через невдалу адаптацію, є
наступні [1]:
розбіжність реальності з очікуваннями кандидата, тобто обіцяні на співбесіді умови,на практиці не
збігаються з дійсністю, що призводить до розчарування працівника в компанії;
відсутність на стадії адаптації систематизованих даних про трудовий процес або, навпаки, занадто
велика кількість інформації, в якій працівник не може розібратись;
відсутність належної уваги до кандидата з боку керівника, HR-менеджера, колег, що обумовлює
складність інтеграції в нову компанію;
формальне відношення роботодавця до організації процесу трудової адаптації.
Всі означені причини можуть бути наслідком неправильного сприйняття в компанії призначення та
функцій адаптації персоналу та неправильної взаємодії з новими працівниками. Трудову адаптацію
доцільно розглядати як двосторонній процес, в ході якого новий співробітник пристосовується до
незвичайних для нього трудових і психологічних чинників. З іншого боку, керівництво компанії також
пристосовується до нового працівника, відводячи при цьому йому ту чи іншу соціальну роль,
встановлюючи статус, включаючи в систему взаємодії з колективом [2]. Цей процес є складним, а за
наявності помилок з боку керівництва та служби управління персоналом – неефективним. Серед можливих
помилок на стадії адаптації слід відзначити наступні [3]:
в компанії не зафіксовані чітко, і не реалізуються цілі адаптації, які повинні бути досягнуті в ході
роботи: для чого саме проводиться адаптація, і які результати вона переслідує;
відсутність системного підходу в процесі адаптації: здійснюються хаотичні заходи (вручення
путівника, підписання посадових інструкцій, проведення вхідного тренінгу тощо);
відсутність поділу адаптаційних схем за типами працівників, групами, не враховуються особливості
програми адаптації для кожної категорії персоналу;
по відношенню до кандидата не застосовується правило послідовності, наступності (від простого до
складного);
надмірне перенасичення нового працівника інформацією і новими знаннями;
відсутність чітких критеріїв проходження випробувального терміну;
на етапі адаптації відсутність зворотного зв’язку від керівника і менеджера з персоналу;
недостатня мотивація з боку безпосереднього керівника нового працівника;
не вивчається ефективність корпоративної системи адаптації, не коригується відповідно до змін в
компанії.
Отже, наявність зазначених помилок призводить до проблем адаптації персоналу і потенційної
втрати компанією кандидата. Вирішення цих проблем залежить від ефективності дій керівництва та
менеджерів з персоналу, які повинні правильно організувати процес адаптації. Нижче зазначені основні
питання та завдання, які, на наш погляд, доцільно ставити перед собою HR-службі будь-якої української
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компанії задля досягнення головного результату трудової адаптації – ефективного входження нового
працівника на потрібну посаду в компанії.
1. Першочерговим завданням керівництва та HR-менеджменту компанії повинно бути правильне
розуміння цілей адаптації, серед яких - зниження витрат компанії за рахунок наступних чинників:
- швидке входження працівника на посаду та вихід на той рівень продуктивності, який від нього
вимагається.
- зниження кількості помилок за рахунок ефективного навчання нового працівника;
- зниження рівня плинності кадрів - як наслідок реалізації методів адаптації.
Окрім зниження витрат, важливо також розуміти і потенційні вигоди, які несе адаптація персоналу
для компанії та працівника. Їх можна систематизувати наступним чином (таблиця 1).
Таблиця 1
Потенційні вигоди від наявності ефективної системи адаптації персоналу
Вигоди для працівника
1. Отримання повного обсягу актуальної інформації.
2. Зниження рівня стресу.
3. Підвищення задоволення від роботи.
4. Освоєння норм корпоративної культури і правил
поведінки.
5. Отримання зворотного зв’язку від наставника або
керівника та професійний розвиток.

Вигоди для компанії
1. Можливість оцінки роботи працівника за підсумками
перших місяців його присутності в компанії.
2. Виявлення недоліків в підборі персоналу.
3. Планування кар’єри співробітника.
4. Підвищення лояльності співробітника до компанії.
5. Формування кадрового резерву керівників
(наставники).

2. Наявність в компанії чіткої структури системи адаптації персоналу. До ключових її елементів
повинні входити:
welcome-тренінг - початкове ознайомлення працівника з загальними відомостями про компанію, з її
історією, продуктами, послугами, структурою і корпоративною культурою;
задокументована програма адаптації: регламентує заходи і терміни навчання працівника та
відповідає за те, яким навичкам і в якій послідовності навчається працівник, які обов’язки починає
виконувати в першу чергу, а також допомагає адаптуватися в колективі;
система наставництва - залучення досвідченого працівника на допомогу новому співробітнику, а
також неформальне наставництво та коучинг;
система атестації за підсумками адаптаційних заходів - чіткий порядок оцінки нового співробітника,
зрозумілий як керівництву, так і працівнику.
3. Використання сучасних методів адаптації, до яких можна віднести:
- спрямовані на розвиток певних навичок працівника тренінги;
- ділові ігри, спеціально розроблені програми для зміцнення командного духу, згуртування
колективу;
- Buddy Program - програма, в якій за новим співробітником закріплюється працівник, який допомагає
вирішувати всі неформальні питання, знайомить новачка з корпоративною культурою, розповідає, де
можна пообідати, як замовити перепустку тощо;
- використання сучасних технологій, таких як чат-боти, для прискорення процесу адаптації
персоналу, особливо в умовах віддаленого найму працівників і роботі у дистанційному форматі.
4. Врахування етапу розвитку компанії при адаптації персоналу.
На етапі відкриття компанія потрібна мінімальна адаптація. Всі працівники, як правило, знаходяться
в одному приміщенні. Обмін інформацією та досвідом здійснюється під час спільного трудового процесу.
На етапі становлення і розвитку важливо не розділити корпоративну культуру компанії на маленькі
«субкультури». На етапі інтенсивного зростання компанії вже необхідно створювати вступний курс для
нових працівників. На етапі стабілізації потрібно переглянути, що було створено на етапі зростання, та
сформувати повноцінну програму адаптації.
5. Складання чітких критеріїв оцінки результату проходження адаптації працівником. Часто в системі
адаптації нових співробітників відсутні чіткі критерії оцінки результатів успішності проходження
випробувального терміну. У нових працівників відсутнє розуміння, як керівники будуть їх оцінювати.
6. Отримання зворотного зв’язку від працівників, які йдуть із компанії.
За підсумками проведеного анкетування та «вихідного інтерв’ю» менеджер з персоналу може
отримати корисну інформацію, яка надалі дозволить виявляти невідповідних кандидатів на вході (при
підборі) або ідентифікувати системну проблему в компанії.
Таким чином, використання вищезазначених питань та завдань при плануванні системи адаптації
персоналу, із застосуванням сучасних інструментів та методів, сприятиме ефективному розвитку компанії,
підвищенню якості та стабільності персоналу, зменшенню плинності кадрів та зайвих витрат на пошук та
підбір необхідних працівників.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Айнур Алирахимова
(Нур-султан, Казахстан)
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В условиях стремительно развивающихся информационных систем, многие крупные предприятия, в
той или иной степени используют различные системы безопасности своей инфраструктуры, как в области
IT так и в области своей деятельности. На сегодняшний день автоматизация деятельности становится
неотъемлемой частью практически любого предприятия. Управление различными процессами при
помощи автоматизированных систем позволяет добиться более высокой производительности труда и
сэкономить массу времени и финансов. Высококачественная автоматизация технологических процессов
значительно облегчает работу предприятия и производства в целом.
В данной области возникает целый список невыполненных задач, от роста циркулирующей и
хранящейся информации, пришедшему в противоречие с индивидуальными возможностями человека по
ее усвоению, и до становления информационной экономики, главной движущей силой которой является
информационный потенциал, информационные ресурсы. На основе этого, для решения вышесказанных
проблем, широкое распространение получают разнообразные системы анализа и прогнозирования
возможных происшествии на предприятии, которые могут отразиться на работе всей системы.
В транспортной системе Казахстана, ведущим и организующим видом является железнодорожный
транспорт. В железнодорожной отрасли, также, как и в других отраслях случаются всевозможные
чрезвычайные происшествия, в частности связанные с передвижением составов.
Одной из главных целей СЦ, является безопасность, за это отвечает корпоративная система
управления безопасностью движения (КСУБД). Функционирование КСУБД – это организованная
системная деятельность, определяющая и регулирующая выполнение процессов, направленных на
управление безопасностью движения и обеспечение безопасности движения при осуществлений
перевозочного процесса.
Управление безопасностью движения – это упорядочивающее воздействие, направленное на
поддержание и улучшение деятельности по обеспечению безопасности движения.
Процесс управления реализуется совокупностью мер по определению целей, установлению
требований для их достижения, анализу результативности деятельности и осуществлению управляющих
воздействий для достижения целевого уровня безопасности движения и его улучшения.
Ситуационный центр выполняет множество задач, основными из которых являются:
1) организация и проведение мониторинга обеспечения безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта;
2) прогнозирование риска возникновения на железнодорожном транспорте транспортных
происшествий и иных чрезвычайных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
3) обеспечение стабильной работы системы оперативного реагирования при возникновении на
железнодорожном транспорте транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера [1].
Ситуационные центры сегодня используются:
 органами государственной власти (президент, правительство, министерства, агентства и др.);
 региональными органами местного самоуправления (акиматы областей и городов и др.);
 крупными промышленными предприятиями в отраслях энергетики, нефтегазовой, транспортной
и др;
 образовательными учебными учреждениями и др.
Основными направлениями деятельности Ситуационного центра Совета Безопасности Республики
Казахстан являются:
1) Программно-техническое обеспечение деятельности Совета Безопасности
- взаимодействие с государственными органами для подключения к информационным базам
данных, имеющимся в распоряжении государственных органов, и получения информации для базы
данных Совета Безопасности;
- создание, администрирование и сопровождение информационных систем Ситуационного центра и
базы данных Совета Безопасности;
- сбор, систематизация и хранение поступающей информации [2].
2) Мониторинг и подготовка информации о наиболее важных событиях в стране и в мире
- мониторинг и сбор информации с использованием открытых источников информации;
- обработка сведений, поступающих из Комитета национальной безопасности, Службы внешней
разведки «Сырбар», Службы охраны Президента, министерств иностранных дел, обороны, внутренних
дел, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, финансов, Главного разведывательного управления
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Вооруженных Сил, Генеральной прокуратуры, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция) и других государственных органов;
- отбор, запись и редактирование необходимой для выпусков видеоинформации;
- подготовка и формирование Утренней информационной папки, различных дайджестов;
- систематизация собираемой из открытых источников и поступающей из ведомств информации, в
том числе в кризисных и чрезвычайных ситуациях, и ее хранение в базе данных Ситуационного центра.
- Анализ и разработка информационно-аналитических материалов в сфере национальной
безопасности;
- взаимодействие с государственными органами по предоставлению информации;
- сбор, структуризация и анализ информации о наиболее важных событиях в стране и в мире;
подготовка аналитических обзоров, записок и информационно-аналитических документов в сфере
национальной безопасности.
Порядок определения ранга БД (KRI):
1. приведенный показатель БД (Nприв.) для определения ранга БД определяется по формуле 2.6:
𝑁абс

𝑁прив. = ∑

𝑁𝐿

(1.1)

где:
Nприв. – приведенный показатель Бд;
Nабс – общее количество допущенных НБД;

∑ 𝑁𝐿 – численный показатель деятельности:
для ЦД, ЦВ, АО «Локомотив», ЦП, ЦШ, ЦЭ, НП – пробег подвижного состава (млн.поездо-км);
для ЦМ – пробег груженных вагонов (млрд.км);
для ЦЛП – пробег пассажирских вагонов и электропоездов (млн.км);
для ЛСЦ – количество локомотивов, прошедших ТО-2 (тыс.ед).
2. величина шага между промежуточными рангами рассчитывается по формуле 2.7:

Δ ранг=

𝑁прив.макс.−𝑁прив.мин
4

(1.2)

где:

𝑁прив. макс. – максимальное значение приведенного показателя безопасности движения за
анализируемые периоды;
𝑁прив. мин – минимальное значение приведенного показателя безопасности движения за
анализируемые периоды;
3. численная граница между рангами, рассчитывается как сумма минимального значения
приведенного показателя БД и величины шага между рангами, умноженного на коэффициент границы
ранга, рассчитывается по формуле 2.8:
µ = 𝑁прив. мин + К × Δ ранг

(1.3)

где К – коэффициент границы ранга (постоянная величина между 4 и 3 рангами=1, между 3 и 2
рангами = 2, между 2 и 1 рангами = 3).
Независимо от результата расчета, значение величины шага между рангами для каждого
последующего года, не может превышать значение величины шага предыдущего года (в случае, если
отсутствовали предпосылки для его улучшения/снижения). В этом случае, оно принимается меньшим или
равным значению предыдущего года. Gодразделения Компании должны стремиться к ежегодному
снижению значения величины шага между рангами, которое будет свидетельствовать об улучшении
работы в области БД.
4. расчеты проводятся с учетом исторических данных по БД за предыдущие 5 лет и определяют
целевое значение величины шага на предстоящий год.
5. по итогам расчетов составляется график оценки состояния БД (доказательства безопасности).
6. на графике 1 отражены 4 ранга БД, каждый из которых соответствует определенному уровню БД
(уровню риска):
1 ранг (неудовлетворительный);
2 ранг (удовлетворительный);
3 ранг (хороший);
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График 1 - Оценка состояния БД (доказательства безопасности)
Деятельность по управлению безопасностью движения и ее обеспечению в Компании регулируется
действующими НПА и НТД по вопросам железнодорожного транспорта, безопасности движения,
предпринимательской деятельности, государственного контроля и надзора, а также функциональной
стратегий по обеспечению безопасности движения в АО «НК «КТЖ» и документацией КСУБД и СУБД.
Определение причин допущенных НБД:
руководители структурных подразделений Компании и ДО, ответственные за функционирование
СМБД, должны проводить анализ НБД, допущенных структурными подразделениями сетевого (ЦД, ЦЖС)
и регионального уровней (НОД, НЖС) Компании и ДО, для определения причин и источников их
образования (возможно применение различных методов определения причин допущенных НБД,
например, метод Исикавы).Причины образования предпосылок для НБД показан на рисунке 1.
Конкретизировать причины допущенных НБД следует до тех пор, пока для ликвидации каждой из
них будет можно принять какое-то решение.

Рисунок 2.1 - Причины образования предпосылок для НБД:
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По результатам проведенного анализа структурные Подразделения Компании и ДО разрабатывают
план корректирующих действий по устранению допущенных НБД и причин их возникновения [3].
Литература:
1. Холин А.Н. Ситуационный центр – методология и организационное обеспечение экспертного
управления LAP Lambert Academic Publishing2012.
2. Статья - Ситуационный центр Совета Безопасности Республики Казахстан http://www.akorda.kz
3. Руководство по корпоративной системе управления безопасностью перевозочного процесса в АО «НК
«КТЖ»
Научный руководитель:
Кандидат технических наук Ниязова Розамгуль Сериковна
Тетяна Самоленко, Олена Дембіцька, Богдана Гордійчук
(Київ, Україна)
КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Інформація освіти є одною з ключових умов успішного розвитку суспільства, проте наслідком
стрімкого розвиту новітніх інформаційних технологій у світі стала нова соціальна економічна проблема –
інформаційна нерівність. Основною метою впровадження дистанційної форми навчання є вирішення цієї
проблеми, а також швидке й зручне поширення знань, забезпечення доступності освіти всім верстам
населення. Значною мірою ця мета реалізується за допомогою програмних засобів, побудованих на
сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях, які одержали загальну назву «системи дистанційного
навчання» (СНД). До найпопулярніших СНД можна віднести: Moodle; Lotus Learning Space; Blackboard
Learning System; REDCLASS; «Прометей»; «Віртуальний університет»; ГЕКАДЕМ; е-University; «Веб-клас
ХПІ» [6, с. 172].
Дистанційне навчання (ДН) в світі розвивається швидкими темпами. Завдяки дистанційній формі
навчання нині можна отримати освіту, підвищувати кваліфікацію, отримати нові знання з будь-якого
предмету у різних куточках світу. ДН стає актуальними і в Україні. У вищих навчальних закладах, і в
закладах системи професійно-технічної освіти існують різні підходи до його розвитку. ВНЗ давно
застосовують дистанційну освіту як додаткову систему навчання, тоді як професійно-технічної навчальні
заклади тільки починають проходити цей шлях. Використовуючи різні форми і методи, автори
дистанційних курсів в Україні шукають найбільш ефективні способи подачі навчального матеріалу для
студентів. Великий об’єм різноманітної інформації має бути донесений з найбільшою ефективністю в
короткі терміни. Ми вважаємо, що цього можна досягнути використанням інфографіки в дистанційних
курсах [1, с. 90-91].
Студент дистанційних курсів взаємодіє з візуальними даними досить активно (презентації,
інфографіка статистична та динамічна). Презентації у дистанційних курсах зустрічаються значно частіше,
ніж інфографіка. Це відбувається тому, що у автора дистанційного курсу підготовка презентації займає
менше часу, йому простіше знайти та завантажити нові шаблони презентацій, які є досить поширеними, він
може швидше замінювати слайди. Підготовка до використання інфографіки автором дистанційного курсу
займає багату часу. Спочатку автор має опрацювати теоретичний матеріал, проаналізувати його і
узагальнити інформацію, а вже потім створити інфографіку. Наприкінці теми він очікує простих і зрозумілих
висновків. Ці висновки можуть бути подані у вигляді інфографіки в одному файлі, який легко зберігати,
надсилати та опрацьовувати [1, с. 93].
Державна політика в галузі вищої освіти визначає соціальне замовлення на майбутнього фахівця і
ступінь його фізичної готовності. Вища освіта надає широкі можливості для переосмислення цінностей
фізичної культури студентів, висвітлення в новому спектрі її освітніх, виховних і оздоровчих функцій. Це
положення визначає зміст фізичної культури студентів як самостійної сфери діяльності у соціокультурному
просторі, виділяючи при цьому її освітні пріоритети. Перед студентами сьогодні стоїть глобальне
соціально-економічне завдання по інтеграції вітчизняного культурного потенціалу в світову спільноту. Під
час навчання у ВНЗ з курсу фізичного виховання передбачається вирішення таких завдань: – виховання у
студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці; –
збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку
організму, підтримка високої працездатності протягом усього періоду навчання; – всестороння фізична
підготовка студентів; – професійно-прикладна фізична підготовка студентів з урахуванням особливостей їх
майбутньої трудової діяльності; – здобуття студентами необхідних знань з основ теорії, методики і
організації фізичного виховання і спортивного тренування; – підготовка до роботи в якості громадських
інструкторів, тренерів і суддів; – вдосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів; –
виховання у студентів переконаності в необхідності регулярно займатися фізичною культурою і
спортом [7].
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Але, про невідкладні заходи із запобігання поширенню коронавірусу в КНТЕУ наказ № 839 від
05.03.2020 року, відповідно до статей 6, 1 закону України «про захист населення від інфекційних хвороб»,
підпункту 12 пункту 4 положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, з метою запобігання виникнення на території
КНТЕУ випадків захворювань, спричинених коронавірусом (далі – COVID-19): наказує Підвищити
персональну відповідальність за стан організаційної роботи щодо запобігання поширенню інфекційних
хвороб; організувати проведення зі студентами та співробітниками роз’яснювальну роботу з профілактики
COVID-19 [3].
У зв’язку з введенням обмежувальних заходів запобігання поширення корона вірусу COVID-19 та
відповідно до наказу КНТЕУ від 05 березня 2020 року № 839, наказує перенести проведення на території
університету запланованих масових заходів; обмежити відрядження на період введення проти
епідеміологічних заходів; заборонити приймати осіб відряджених до КНТЕУ; проінформувати про
профілактичні заходи захисту від інфекції корона вірусу COVID-19 всіх студентів та співробітників [4].
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020, відповідно до листа
Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020, з урахуванням рішення Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. наказує
Призупинити проведення в Київському національному торговельно-економічного університеті аудиторних
навчальних занять та масових заходів з 12 березня по 03 квітня 2020 р. Уточнити графік навчального
процесу здобувачів вищої освіти, ввести зміни до розкладу занять та екзаменаційної сесії, забезпечити
виконання в повному обсязі всіх видів навчальних робіт та форм контролю, передбачених навчальними
планами [5].
Тому, для викладачів Київського торговельно-економічного університету (КНТЕУ) для ефективної
роботи створена детальна інструкція щодо розміщення матеріалів [2].
З метою підготовки до дистанційної роботи зі студентами із дисципліни фізичне виховання, кожен
викладач кафедри фізичної культури розмістив на корпоративний платформі дистанційного навчання
КНТЕУ системи «Moodle» для закріпленої за кожним на другій семестр дисципліни: робочу програму,
методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та здачі нормативів у кінці семестру та інші
навчальні матеріали. Зроблені посилання на відповідний ресурс та навели інструкцію щодо взаємодії
викладача і студента. Розміщена покрокова інструкція для студентів із дисципліни «Фізичне виховання» до
системи дистанційного навчання. Перед роботою у системі дистанційного навчання кожний з них
звернувся до викладача якій її викладає, для отримання доступу (приєднання в групи) до дисципліни.
Заняття відбуваються відповідно до розкладу у вигляді відео-конференції на платформі сервісу ZOOM та у
вигляді консультацій в додатках Viber та Тelegram [8].
Також старости груп зв’язалися с кожним викладачем кафедри відповідно до секції, яку обрали
студенти на початку навчального року, щоб проконтролювати додавання студентів групи до курсу [9].
Отже, слід зазначити, що спільними зусиллями програмістів і педагогів університету організована
робота корпоративної платформи дистанційного навчання студентів КНТЕУ, для удосконалення
навчального процесу. Таким чином, корпоративна платформа дистанційного навчання КНТЕУ активно
працює для студентів, деканати та підрозділи факультетів працюють у дистанційному режимі. Студенти всі
питання надсилають у робочий час та відсилають на електронну пошту і звертаються за контактними
номерами викладачів [10].
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(Ірпінь, Україна)
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
Кібербезпека та боротьба з кіберзлочинністю у ХХІ столітті – це одні з найбільш важливих питань, які
потребують глибокого аналізу, розробок та впровадження високотехнологічних рішень з метою запобігання
та викриття кіберзагроз.
В епоху інформаційних технологій неможливо почуватися захищеним у кіберпросторі. З розвитком
технологій стрімко зростає кількість злочинів у цій сфері, а тому з впевненістю можна стверджувати, що
саме «кіберзлочини» у ХХІ столітті будуть одними з найчисельніших.
В Україні та в усьому світі щороку вчиняються десятки тисяч злочинів з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, програмних, програмно-апаратних засобів, технологічних засобів
та обладнання. Щодня у людей та компаній крадуть персональні дані, кошти з рахунків, збирають безліч
конфіденційної та комерційної інформації, блокують діяльність тощо. Проте успішність запобігання таким
злочинам, їх викриття та притягнення винних осіб до відповідальності наразі є достатньо рідкісним
явищем, якщо порівнювати з кількістю таких правопорушень.
Це не дивно, адже кіберпростір – безмежний, а досвідчені хакери мають всі необхідні навички та
засоби, щоб залишатися в ньому інкогніто. Сьогодні кібератаки шкодять не лише фізичним та юридичним
особам, але й державам. Щорічно у світі проводяться сотні заходів різних рівнів щодо обговорення
актуальних проблем кібербезпеки. Щороку кіберзлочинність завдає державам та приватним особам дуже
великої шкоди. На 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН генеральний секретар Антоніу Гуттереш оцінив
щорічні збитки від кіберзлочинності у світі в розмірі 1,5 трлн доларів. На жаль, прогнози експертів з
кібербезпеки невтішні. В майбутньому кількість злочинів та збитків від кібератак лише зростатиме, адже
зазвичай правопорушники йдуть щонайменше на крок попереду механізмів, які мають державні органи та
приватні особи щодо запобігання і розкриття таких злочинів.
Україна, як і всі країни світу, щодня зіштовхується з викликами у сфері кібербезпеки. Лише за останні
кілька років державні установи неодноразово були атаковані з кіберпростору. Однією з таких атак був
запуск 27.06.2017 р. різновиду вірусу Petya, який спричинив порушення роботи українських державних
підприємств, установ, банків, медіа та інших. Внаслідок атаки була заблокована діяльність таких
підприємств як аеропорт «Бориспіль», ЧАЕС, «Укртелеком», «Укрпошта», «Ощадбанк», «Укрзалізниця» та
багатьох інших великих підприємств. Також були заражені інформаційні системи Міністерства
інфраструктури, Кабінету міністрів, сайти Львівської міської ради, Київської міської державної адміністрації,
кіберполіції та служби спецзв’язку України.
В Україні на законодавчому рівні приймаються відповідні закони та нормативні акти, які регулюють
відносини в цій сфері. Станом на початок 2019 р. до правової основи кібернетичної безпеки України
входять такі нормативно-правові акти: Конституція України, Кримінальний кодекс України, закони України
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про інформацію», «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основи національної безпеки» та інші закони, Доктрина
інформаційної безпеки України, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність та інші міжнародні договори,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Відповідно до українського законодавства, кібербезпека – це захищеність життєво важливих
інтересів людини й громадянина, суспільства та держави у процесі використання кіберпростору, яка
забезпечує сталий розвиток інформаційного суспільства і цифрового комунікативного середовища,
своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз національній безпеці
України у кіберпросторі (ст. п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки
України»). У глобальному розумінні, кібербезпекою є реалізація заходів із захисту мереж, програмних
продуктів та систем від цифрових атак.
Відповідно до Конвенції про кіберзлочинність, яка є частиною українського законодавства з
11.10.2005 р., кіберзлочини умовно поділяються на чотири види. До першого виду належать
правопорушення проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем. До цього
виду кіберзлочинів можна віднести всі злочини, спрямовані проти комп’ютерних систем і даних (наприклад,
навмисний доступ до комп’ютерної системи або її частини; навмисне пошкодження, знищення, погіршення,
зміна або приховування комп’ютерної інформації; навмисне вчинення, не маючи на це права,
виготовлення, продажу, придбання для використання, розповсюдження або надання для використання
іншим чином пристроїв, включаючи комп’ютерні програми).
До другого виду кіберзлочинів належать правопорушення, пов’язані з комп’ютерами. Такі злочини
характеризуються умисним діянням, що призводить до втрати майна іншої особи шляхом будь-якого
введення, зміни, знищення чи приховування комп’ютерних даних або будь-якого втручання у
функціонування комп’ютерної системи, з шахрайською або нечесною метою набуття, не маючи на це
права, економічних переваг для себе чи іншої особи.
Третій вид кіберзлочинів охоплює правопорушення, пов’язані зі змістом (контентом), що полягає у
здійсненні умисних незаконних дій щодо вироблення, пропонування або надання доступу,
розповсюдження дитячої порнографії, а також володіння такими файлами у своїй системі.
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Четвертим видом є умисні дії, пов’язані з порушенням авторських та суміжних прав, відповідно до
вимог Бернської Конвенції про захист літературних і художніх творів, Угоди про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності та Угоди ВОІВ про авторське право, а також національного законодавства
України.
Існують також інші класифікації кіберзлочинів, проте запропонована конвенцією є найбільш
популярною.
В Україні політика щодо кібербезпеки покладається на низку державних органів, а саме на Державну
службу спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національну поліцію України, Службу безпеки
України, Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України, розвідувальні органи,
Національний банк України. В кожному із зазначених органів діють відповідні підрозділи. Щороку кількість
кіберзлочинів в Україні збільшується в середньому на 2,5 тисячі. Однак, незважаючи на велику кількість
кримінальних проваджень, Департамент кіберполіції не озвучує реальних результатів таких розслідувань.
Головні статті Кримінального кодексу України, за якими розслідуються кіберзлочини в Україні:
- ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав»;
- ст. 190 «Шахрайство»;
- ст. 361 «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку», «Несанкціоновані збут або
розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних
машинах (комп’ютерів), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої
інформації»;
- ст. 362 «Викрадання, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею
шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем»;
- ст. 363 «Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), комп’ютерних
мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку».
В Єдиному державному реєстрі судових рішень можна знайти певну кількість судових рішень,
винесених за результатами розгляду кримінальних проваджень. В реєстрі містяться вироки за вказаними
статтями, а також ухвали слідчих суддів щодо кримінальних проваджень, які сьогодні знаходяться у
провадженні органів досудового розслідування. Отже, беручи до уваги інформацію з цього реєстру, можна
стверджувати, що в Україні проводиться боротьба з кіберзлочинами.
Сьогодні можна виділити такі основні (найпопулярніші) способи злочинних цілей хакерів:
1. Фішинг –підробка адреси відомого сайту або його дизайну. Шахрай видає свій сайт за справжню
відому компанію. Мета фішингу – отримання доступу до конфіденційних даних користувачів (паролів,
логінів, даних особових рахунків і банківських карт). Зазвичай використовується метод проведення
масових розсилок від імені популярних компаній або організацій, які містять посилання на фейкові сайти,
які важко зовні відрізнити від справжніх. У листах особу ввічливо просять оновити чи підтвердити
правильність персональної інформації або інформують про які-небудь проблеми з даними, а після цього
перенаправляють на підроблений сайт, де необхідно ввести облікові дані. Якщо «жертва» вводить свої
дані на таких сайтах, то злочинцям стають відомі ці дані та вони можуть використати їх з метою крадіжки
персональних даних та коштів. Фішинг є одним з найпоширеніших видів кібератак [1, c 152].
2. Вірусні програми, які встановлюється без відома та проти волі користувача на його комп’ютер або
інший пристрій. Комп’ютерний вірус можна «схопити» по-різному. Наприклад, веб-сторінки та поштові
вкладення можуть використовуватися для безпосереднього запуску вірусу в систему. Часто вірус буває
вбудований у завантажену з інтернету програму, яка «випускає» вірус на волю, після того як «жертва» її
встановлює. Після зараження вірусом програма може заблоковувати доступ до файлів та системи з метою
отримання викупу. При цьому сплата викупу не завжди гарантує відновлення роботи системи [2, c.198].
3. Соціальна інженерія – це підхід до злому, який не залежить від технологій і полягає у
застосуванні шахраями тактики, завдяки якій вони переконують «жертву» розкрити конфіденційну
інформацію. Тактики можуть бути різними: від видавання себе за співробітника банку, знайомого або
товариша до різноманітних погроз із вимогою встановити шкідливе ПЗ.
4. Шкідливе ПЗ (Malware) – до таких програм належать так звані «трояни», програми-шпигуни чи
рекламне ПЗ. Достатньо часто вони встановлюються разом з іншою, корисною програмою, яку вирішила
завантажити «жертва». Такі програми можуть таємно записувати всі натискання на клавіші, сканувати
файли на жорсткому диску і читати cookie-файли браузера. Найпоширенішими шкідливими кодами є
троянські віруси – 26% від загальної кількості; черв’яки – 15%; рекламні віруси – 13%; класичні віруси –
12% [1, c. 153].
5. Злом – це умисна дія, спрямована на несанкціоноване проникнення у ПЗ або систему шляхом
обходу механізму безпеки, з метою отримання несанкціонованого доступу до певного ПЗ або системи.
6. За допомогою вказаних вище способів були здійснені найбільш гучні кібератаки. В минулому році
хакери зламали сервери компанії T-Mobile та вкрали особисті дані більше ніж 2 млн їхніх клієнтів. Інші
хакери зламали базу даних мережі готелів Marriott та викрали данні близько 500 млн клієнтів. Повністю
захистися від кібератак неможливо. Проте виконання хоча б мінімальних правил техніки безпеки
поводження в мережі значно підвищить шанси, що вас не зламають. Отже, пропоную ознайомитися з
основними правилами:
 користуватися виключно офіційним ПЗ і вчасно його оновлювати;
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 не завантажувати програмне забезпечення з ненадійних джерел;
 використовувати антивіруси для роботи з комп’ютерами;
 нікому не передавати особисті персональні дані (пін-коди карток, паролі до акаунтів тощо);
 створювати складні паролі;
 не здійснювати платіжних операцій у відкритій, незахищеній мережі Wi-Fi;
 не відкривати файли та листи від підозрілих джерел;
 не переходити на підозрілі посилання та за спливаючими вікнами;
 не заходити на ненадійні сайти та не завантажувати з них жодного ПЗ;
 не вставляти у свій комп’ютер флешки та зовнішні диски, якщо не довіряєте повністю їх джерелу;
 періодично здійснювати резервне копіювання важливої інформації [1, c. 153].
Виконання зазначених засобів безпеки дозволить лише мінімізувати можливість випадкового
несанкціонованого проникнення у ваші пристрої та системи. Однак неможливо надати повної гарантії
уникнення зламу. Для максимальної мінімізації таких ризиків компаніям рекомендовано користуватися
послугами спеціалістів у сфері кібербезпеки з чітким виконанням всіх інструкцій, які вони зазначають.
Література:
1. Косинський В.І., Швець О.Ф. Сучасні інформаційні технології. Навчальний посібник. – К.: «Знання»,
2019. – 318 с.
2. Швиденко М.З., Ткаченко О.М., Глазунова О.Г., Мокрієв М.В., Попов О.Є. Інформатика і комп’ютерна
техніка. Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2012. – 489 с.
Бексұлтан Шырын
(Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
CISCO SYSTEMS ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНДА АЙМАҚТЫҚ ЖЕЛІАРАЛЫҚ ЭКРАНДЫ ҚҰРУ
Желілік қауіпсіздік мамандарының ZPF моделіне ауысуының негізгі себептері құрылымдылығы және
қол жетімділігі. Құрылымдық тәсіл құжаттарды жүргізу және ақпарат алмасу үшін ыңғайлы. Пайдалану
ыңғайлылығы осы саладағы мамандардың көпшілігіне сенімді желілік қауіпсіздікті жүзеге асыруға мүмкіндік
береді.
Cisco IOS-ге кіретін ZPF желіаралық экран үш операцияны орындай алады:
Инспексиялау- жай-күйін сақтай отырып, Cisco IOS пакеттерді инспекциялау тетігін іске асырады.
Кері қайтару - ACL тізімінен тыйым салу операторының аналогы болып табылады. Log
қабылданбаған пакеттер туралы ақпаратты журналға тіркеуге мүмкіндік береді.
Өткізу - ACL тізіміндегі рұқсат операторының аналогы болып табылады.Трафикті өткізу әрекеті
трафик қосылымының немесе сеанстарының жағдайын бақыламайды.

Сурет 1 — Қауіпсіздік аймағының базалық топологиясы
Транзиттік трафик үшін ережелер.
Маршрутизатордың интерфейсі арқылы өтетін трафик, интерфейстің жұмысын анықтайтын бірнеше
ережелерге сәйкестігі тексеріледі. Транзиттік трафик үлгісімен сурет 1 сәйкес келтірілген топологиядан
танысуға болады.
Ереже кесте 1 көрсетілгендей, кіріс және шығыс интерфейстері бір аймақтың мүшелері болып
табылатындығына байланысты:
 Егер интерфейстің ешқайсысы аймақтың мүшесі болмаса, трафиктің өтуіне рұқсат етіледі.
 Егер екі интерфейс бір аймақтың мүшелері болса, онда трафиктің өтуіне рұқсат етіледі.
 Егер интерфейстердің бірі аймақтың мүшесі болып табылса, ал екіншісі ол болып табылмаса, онда
тиісті аймақтардың жұбы бар-жоғына қарамастан, трафикті қайтару нәтижесі болады.
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 Егер екі интерфейс бір жұп зонаға тиесілі болып, сондай-ақ ол үшін саясат болса: инспекциялау,
рұқсат беру немесе қайтару операцияларын орындау осы саясатқа сәйкес анықталады.
ZPF желіаралық экранды орнату.
Суретте келтірілген топология мен қадамдар ZPF аймақтық желіаралық экранды баптау процесін
көрсету үшін осы бөлімде пайдаланылатын болады. Қадамдардың барлық реттілігін орындау міндетті
емес. Алайда, баптаудың кейбір әрекеттері көрсетілген тәртіпте орындалуы керек. Мысалы, сынып
картасын саясат картасына тағайындау алдында конфигурациялау қажет. Сондай-ақ, саясат
конфигурациясын орындамай тұрып, саясат карталарын аймақ жұптарына тағайындауға болмайды.
Конфигурацияның басқа, бірақ әлі реттелмеген бөлігіне байланысты бөлімді конфигурациялау кезінде
маршрутизатордың жауабы қателік туралы хабарлама болады [1].
Аймақтық желіаралық экранды баптау рәсімі:
1-қадам. Аймақтарды құру
2-қадам. Класстар картасы көмегімен трафикті анықтаңыз
3-қадам. Саясат картасымен әрекетті анықтақтаңыз
4-қадам. Аймақтар жұбын анықтап және оларды саясат картасымен сәйкестендіру
5-қадам. Аймақтарды тиісті интерфейстерге бекітіңіз
Бірінші қадам, сурет 2 көрсетілгендей, аймақтарды құру болып табылады. Алайда аймақтарын құру
бірнеше сұрақтарға жауап беру қажет:
 Бұл аймаққа қандай интерфейстер қосылуы керек?
 Зонада қандай атаулар болады?
 Аймақтар арасында қандай трафик қажет және қандай бағытта?
Топологияда келтірілген мысалда екі интерфейс және екі аймақ бар, ал трафик тек бір бағытта
таралады. Сыртқы аймақтан түсетін трафик жіберілмейді.Zone security пәрмені көмегімен желіаралық
экран аймағын жасаймыз.

Сурет 2 — Аймақтық желіаралық экранның саясат топологиясы
Синтаксис:
Router(config)# zone security zone-name
Мысалы:
R1(config)# zone security PRIVATE
R1(config-sec-zone)# exit
R1(config)# zone security PUBLIC
Екінші қадам, трафикті анықтау үшін сыныптар картасын пайдаланудан тұрады. Сынып сәйкес
шарттарды пайдалана отырып, олардың мазмұны бойынша пакеттер жиынтығын анықтау үшін
қолданылады. Әдетте, класс белгілі бір саясатты көрсететін қандай да бір әрекетті сәйкестендірілген
трафикке қолдануға болатындай етіп анықталады.Сынып, сынып карталарының көмегімен анықталады [1].
Төменде class-map командасының синтаксисі көрсетілген. Сыныптар карталары бірнеше түрлерге
ие.Кілт сөз inspect, ZPF желіаралық экран конфигурациясы кезінде сынып картасын анықтау үшін
қолданылады. Бірнеше сәйкестік критерийлерімен жағдай үшін пакеттерді бағалау тәсілін анықтаймыз.
Пакеттер сәйкестік критерийлерінің біріне (match-any) немесе сынып мүшесі болып саналуы үшін барлық
сәйкестік критерийлеріне (match-all) сәйкес келуі тиіс.
class-map командасының синтаксисі:
Router(config)# class-map type inspect [match-any | match-all] class-map-name
Төменде class-map командасының субрежимінде сәйкестік ережелері үшін синтаксис көрсетілген.
Белгілі бір хаттама немесе басқа сынып картасы бойынша трафикті ACL тізіміне сәйкестігін тексереміз.
class-map командасының субрежим синтаксисі:
Router(config-cmap)# match access-group {acl -# | acl-name}
Router(config-cmap)# match protocol protocol-name
Router(config-cmap)# match class-map class-map-name
Жоғарыдағы топологияда R1 маршрутизатордан PUBLIC аймағына HTTP трафик өтуі рұқсат
етілген.HTTP трафигі рұқсат етілген жағдайда HTTPS және DNS хаттамаларын да рұқсат етілген санатқа
қосу ұсынылады. HTTP-TRAFFIC класының мүшесі мәртебесін алу үшін, трафик көрсетілген ережелердің
кез келгенін қанағаттандыра алады.
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R1(config)# class-map type inspect match-any HTTP-TRAFFIC
R1(config-cmap)# match protocol http
R1(config-cmap)# match protocol https
R1(config-cmap)# match protocol dns
Әрекетті анықтау.
Үшінші қадам, кейбір класқа тиесілі трафик үшін қолданылатын әрекеттерді анықтау мақсатында
саясат картасын пайдалану. Төменде саясат картасын конфигурауиялау үшін командалар синтаксисі
көрсетілген. Іс-әрекеттер деп орындалатын функциялар түсініледі.Олар әдетте трафик класына жатады.
Мысалы, inspect, drop және pass әрекеттер болып табылады [2]:
 inspect - Бұл әрекет күй негізінде трафикті бақылауды қамтамасыз етеді.Мысалы, егер PRIVATE
аймағынан PUBLIC аймағына таралатын трафик бақыланатын болса, маршрутизатор TCP және UDP
протоколдары бойынша трафик үшін қосылулар мен сессиялар туралы ақпаратты сақтайды. Бұл жағдайда
Маршрутизатор private аймағынан қосылу арқылы жіберілетін сұраныстарға жауап ретінде PUBLIC
аймағының хостынан түсетін қайтарымды трафикке рұқсат етеді.
 drop - Бұл әрекет барлық трафикке әдепкі бойынша қолданылады. Әрбір ACL тізімінің соңында
әдепкі бойынша қолданылатын deny any операторына ұқсас, әрбір саясат картасының соңында IOS
қолданатын drop айқын әрекеті бар. Бұл саясат картасы әрбір конфигурациясының соңғы бөлімінде class
class-default ретінде белгіленген. Саясат картасындағы басқа сынып карталары да қажетсіз трафикті
өткізбеу үшін конфигурацияланған болуы мүмкін. ACL тізімдеріне қарама-қарсы, трафикті өткізбеу ешқалай
белгіленбейді және ICMP хаттамасы бойынша қолжетімсіздік туралы хабарламалар трафик көзіне
жіберілмейді.
 pass - Бұл әрекет маршрутизаторға трафикті бір аймақтан екіншісіне жіберуге мүмкіндік береді.
Pass әрекетін орындағанда, байланыс күйін бақылау жүргізілмейді. Бұл әрекет трафикті тек бір бағытта
өтуге рұқсат береді. Кері бағытта қайтарылатын трафикті рұқсат ету үшін тиісті саясатты қолдану қажет.
Pass әрекеті IPsec сияқты болжамды мінез-құлықпен қорғалған хаттамалар үшін өте қолайлы. Дегенмен,
қосымшалардағы трафиктің көп бөлігі ZPF желіаралық экранында inspect пәрменін қолдану арқылы
оңтайлы өңделеді.
Синтаксискомандыpolicy-map:
Router(config)# policy-map type inspect policy-ma-name
Router(config-pmap)# class type inspect class-map-name
Router(config-pmap-c)# { inspect | drop | pass }
Төменде саясат картасы конфигурациясының мысалы бар.Алдыңғы қадамда конфигурацияланған
HTTP-TRAFFIC класы PRIV-TO-PUB-POLICY ретінде белгіленген жаңа саясат картасымен байланысты.
Есеп бойынша үшінші inspect командасы HTTP-TRAFFIC сыныбының мүшесі болып табылатын барлық
трафиктің жағдайы туралы ақпаратты сақтау үшін R1 маршрутизаторын конфигурациялауды орындайды.
policy-map картасын баптау үлгісі:
R1(config)# policy-map type inspect PRIV-TO-PUB-POLICY
R1(config-nmap)# class type inspect HTTP-TRAFFIC
R1(config-nmap-c)# inspect
Сәйкестік үшін екі аймақ пен саясатты анықтаймыз
Төртінші қадамның мазмұны - бұл жұп аймақты анықтау және осы жұп аймақты саясат картасына
байланыстыру. Төменде тиісті команданың синтаксисі көрсетілген. Zone-pair security пәрменімен аймақтар
жұбын құрамыз. Содан кейін саясат картасын және онымен байланысты әрекеттерді аймақтардың
жұптарына байланыстыру үшін service-policy type inspect командасын пайдаланамыз.
zone-pair және service-policy командаларының синтаксисі:
Router(config)# zone-pairsecurityzone-pair-namesource { source-zone-name | self } destination {
destination-zone-name | self }
Router(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspectpolicy-map-name
Төменде аймақтардың жұптары конфигурациясының мысалы бар. PRIV-PUB аймақтарының
жұптарын құру кезінде ол үшін PRIVATE аймағы көзі ретінде, ал PUBLIC аймағы тағайындалған орын
ретінде берілді. Содан кейін осы жұпқа алдыңғы қадамда құрылған саясат картасы бекітілген.
Синтаксис команд zone-pair и service-policy:
service-policy баптау үлгісі:
R1(config)# zone-pair security PRIV-PUB source PRIVATE destination PUBLIC
R1(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect PRIV-TO-PUB-POLICY
Интерфейс аймағын белгілейміз
Бесінші қадам, тиісті интерфейстерге аймақтарды тағайындаудан тұрады.Аумақты интерфейспен
байланыстыру сол аймаққа тағайындалған сервистік саясатты қолдануға әкеледі. Егер қызмет көрсету
саясаты аймаққа конфигурацияланбаса, барлық транзиттік трафик жойылады. Интерфейске аймақ
тағайындау үшін төменде көрсетілгендей zone-member security пәрменін қолдану керек. Бұл мысалда
GIGabitEthernet 0/0 интерфейсі PRIVATE аймағына, ал Serial 0/0/0 интерфейсі PUBLIC аймағына
тағайындалған.
Синтаксис:
Router(config-if)# zone-member security zone-name
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Мысал:
R1(config) interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# zone-member security PRIVATE
R1(config-if) interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# zone-member security PUBLIC
Енді қызмет көрсету саясаты жұмыс істейтін болады. PRIVATE аймағынан шығатын және PUBLIC
аймағына арналған HTTP, HTTPS және DNS протоколдары бойынша трафик бақыланады. PUBLIC
аймағынан шығатын және PRIVATE аймағына арналған трафик, егер ол PRIVATE аймағынан хостер
бастамашылық жасаған сессиялардың бір бөлігі болған жағдайда ғана өткізіледі.
ZPF желіаралық экран конфигурациясын баптаудың негізгі міндеті-әртүрлі желі сегменттеріне сәйкес
келетін және әртүрлі қорғаныс деңгейлерін қамтамасыз етуге арналған аймақтарды құру болып табылады.
ZPF желіаралық экранды іске асыру CBAC салыстырғанда құрылымдалған және түсіну үшін ыңғайлы
болып табылады. ZPF трафикті жіктеу және сүзу үшін сынып карталары және саясат карталары сияқты
құралдарды қолданады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. http://www.ccienetlab.com/security/10-zone-based-firewall-zbf-na-cisco-marshrutizatorah.html
2. http://xgu.ru/wiki/Zone-Based_Policy_Firewall
Ғылыми жетекші:
ф-м.ғ.к., доцент Сауханова Жанат Сергезиевна.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Ақбота Аухатбаева
(Алматы, Қазақстан)
ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІН ҚАРҚЫНДЫ ЕНГІЗУДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ
ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ
Жаһандық экономиканың тұрақты даму перспективалары біртіндеп дәстүрлі қазбалы энергия
ресурстарын алмастыратын және неғұрлым үлкен мәнге ие жаңартылатын энергия көздерін тиімді
пайдалану мүмкіндіктерімен тығыз байланысты. Экономиканың осы саласына инвестициялық шығындар
ұзақ мерзімді салымдардан ағымдағы рентабельді инвестицияларға өтімділіктің ұзақ мерзімдерімен
болашаққа айнала отырып, ұдайы өсуде [1].
Жаңартылатын энергетика дәстүрлі энергетикамен салыстырғанда анағұрлыучм бәсекеге қабілетті
болып отыр. Оның өндірісінің өзіндік құны үнемі төмендеуде, технологиялар жетілдірілуде, энергетиканың
осы сегментін субсидиялау біртіндеп азаяды. Жаңартылатын энергияны біркелкі емес өндіру
проблемалары нивеляцияланады. Жаңартылатын энергия елдердің энергетикалық ұлттық қауіпсіздігіне
біртіндеп үлес қосып қана қоймай, экономиканың шикізат бағасына тұрақсыз бағаларға тәуелділігін өткенге
де алып келеді. ЖЭК секторында ірі бизнес пен ұсақ меншік иелерінің мүдделері қорғалады. Осы
мақалада көптеген елдердің мысалында ірі энергокорпорациялардың ауқымды жобаларын қолдау,
сондай-ақ шағын және орта бизнеске тиесілі шағын жобаларды қолдау зерделенді. Тұтынушылардың
әртүрлі топтары арасында жаңартылатын энергия көздерін белсенді түрде танымал ету денсаулыққа зиян
болмаған жағдайда ғана емес, сонымен қатар "таза" энергияның барлық артықшылықтарын "лас" көмір
және ықтимал қауіпті ядролық энергетикадан ажырату арқылы да жүзеге асады. Зерттеуде қарастырылған
елдердің көптеген энергетикалық саясаттарында негізделген іргелі мақсат ЖЭК-тің белсенді дамуына
және орнықты даму тұжырымдамасына сәйкес тиімсіз энергетикадан кетуге бағытталған. Көптеген елде
2009 жылғы, 2014 - 2015 жылдардағы дағдарыстарға қарамастан, тиімді жаңартылатын электр энергиясы
өндірісі енгізілуде, белгіленген даму жоспарлары орындалуда, энергияға ұқыпты қараудың
институционалдық мәдениетін қалыптастыру жүріп жатыр [2]. Халықаралық энергетикалық агенттігінің
(ХЭА) болжамы бойынша 2025 жылға қарай әлемде электр энергиясын тұтыну 26 трлн. кВт/сағ бұл ретте
электр станцияларының белгіленген қуаты 5500 ГВт-ке дейін, 2035 жылға қарай 32 трлн. кВт/сағ-қа дейін
өседі. Электр станцияларының белгіленген қуаты 5900 ГВт жетеді. Мәлімделген параметрлерге жетуде
жетекші мемлекеттердің көшбасшылары елеулі рөлге (44% - ға жуық) ЖЭК бөледі, өйткені электр
өндірудің дәстүрлі тәсілдері шектеулі бастапқы ресурсы бар, қоршаған ортаға белгілі бір зиян келтіреді.
ЖЭК секторындағы инвестициялық белсенділіктің мұнай бағаларына тәуелділігін бағалау үшін
экономиканың осы секторына инвестициялардың серпінін қарастырайық. Айта кету керек, ЖЭК
саласындағы инвестициялық белсенділік мұнайдың жоғары бағасы кезінде өседі және олар төмендеген
кезде олармен үйлеспейді, жүргізілген есептеулерді осыны растады. 2012 жылы инвестициялар көлемінің
азаюы ЖЭК технологияларын инновациялық арзандатумен, негізінен күн энергетикасы сегментінде, бұл
келесі кезеңде құрылған қуаттармен салыстырғанда жылына 31 ГВт болатын жалпы қуаты 39 ГВт
фотоэлектрлік қуаттардың инновациялық түрлендіргіштері өндірісінің өсуіне әкелді.
Еуропалық энергетикалық саясаттың негізгі ерекшеліктерін қарастырайық. ЕО тұрақты даму
тұжырымдамасының негізінде энергияны пайдалану әдістерін өзгерту қағидаты жатыр, ол оны тиімді
қолдануға ықпал етеді, қоршаған ортаны қорғауға қосымша серпін береді, сенімді энергиямен
жабдықтауды қамтамасыз етеді. Еуропалық энергетикалық саясаттың негізі болып табылатын [3]
Еуропалық Энергетикалық Хартия шартында бекітілген тиісті нормативтік базаны белгіледі. Бұл
энергетикалық ресурстар өндірісінің барлық элементтерін қамтитын құрылымдық құжат, оның ішінде
оларды жеткізу. Қазіргі уақытта ол 51 мемлекет, Еуропалық Одақ және Еуроатоммен келісім-шарттың
жекелеген тараптары ретінде ратификацияланды. Ресей, Австралия, Белоруссия, Норвегия, Исландия
осы Шартты ратификациялаған жоқ. Канада мен АҚШ тек Хартияға қол қойды. 1994 жылы қатысушылар
энергетикалық және экологиялық саясаттың негізгі мәселелерін анықтаған Энергетикалық Хартияға
Хаттамаға қол қойды. "Еуропаға арналған энергетикалық саясат"еурокомиссиясының хабарламасы 2007
жылы ЕО кешенді саясатының дамуына белгілі бір серпін берді. Ашықтық және бәсекелестік тиімділік
қағидаттарына негізделген ішкі энергетикалық нарықты қалыптастыру мақсаттарынан басқа,
жаңартылатын энергия көздері секторын басым дамыту мақсаттарынан басқа, ЕО осы құжатта әлемдік
экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі жаһандық міндеттемелерді айқындады. Экология саласында
жинақталған тәжірибенің арқасында ЕО ғаламдық өзара қарым-қатынас жүйесінде қосымша салмақ
алды [4], бұл оған қоршаған ортаны қорғау саласында жалпы әлемдік энергетикалық саясатта үстем рөл
атқаруға мүмкіндік берді [5]. Осылайша, ЕО саясатында экологияға күшті назар аударумен энергияны
тиімді пайдалану тұжырымдамасы жетілдірілуде.
ЕО энергия түрлері динамикасының негізгі тенденцияларын қарастырайық. Динамиканы
аппроксимациялау (1-сурет) ЕО-дағы энергияның негізгі түрлерінің ұсыныстарын өзгерту Еуропалық
энергетикалық саясаттың іс-қимылда айқын көрінісін береді, сондай-ақ перспективалы трендтер ЕО
энергетикалық парадигмасының болып жатқан өзгеруін көрсетеді.
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1-сурет. ЕО энергия түрлерінің динамикасының көрінісі [2]
Бұл динамикадан көретініміз, жақын болашақта төменгі өсімге ие гидроэнергетиканы қоспағанда,
барлық ЖЭК-нің қарқынды өсу үрдісі жалғасады. Биоотын, әлбетте, ұсыныс көлемі бойынша дәстүрлі
көмірсутек көздерінің бірімен салыстырылатын бірінші жаңартылатын көз болады. Биоотынның да, басқа
да ЖЭК динамикасы аппроксимация деңгейінің растығы 0,969 және 0,977 тең болатын экспоненциалды
функциямен сипатталады. Мұнай үшін трендті көрсететін екінші дәрежелі полиномиалды функциялар үшін
төмен тренд тән. Көмір және гидроэнергетика үшін, бұл жағдайда трендті сипаттау үшін сызықтық функция
қолайлы.
ЖЭК баламасыз инновациялық таңдау саясаты әлемдік энергетикамен ЖЭК секторының жиынтық
қуатын 500 ГВт енгізуді қамтамасыз етті, бұл әлемдегі барлық атом электр станцияларының қуатынан бір
жарым есе асып түсті. 2020 жылға қарай жаңартылатын көздермен электр энергиясын өндірудің жаңадан
іске қосылатын қуаттары 700 ГВт құрайды. ЖЭК өндіру көлемінің және олардың энергетикалық
баланстардағы үлесінің артуы энергия тұтынушылардың көлемі бойынша әртүрлі шаруашылық қызметінің
тиімділігін арттыруға және өз дамуының стратегиялық басымдықтарының тізбесіне ЖЭК енгізген елдер
арасындағы сенімді нығайтуға ықпал ететіндігі дәлелденген.
Жаһандық деңгейде жаңартылатын энергия көздеріне (ЖЭК) деген қызығушылық энергияға
сұраныстың артуына, қазба отынының бар қорларының азаюына, импортталатын шикізатқа тәуелділікті
азайтуға үкіметтердің ұмтылысына, сондай-ақ экологиялық қауіпсіздік проблемаларына байланысты
ұлғаюда. Көптеген зерттеулер 138-ден астам ел ЖЭК-ін ұлттық деңгейде дамытуды мақсат ретінде
айқындады [1].
Ұзақ уақыт бойы саяси және ақпараттық қолдаудың болмауы жаңартылатын энергетика саласының
жаппай қолдану деңгейіне шығуына мүмкіндік бермеді. ЖЭК секторын инновациялық ынталандырудың
тиімділігі ұлттық кредиттік-инвестициялық жүйені және нақты елдің салық саясатын жетілдірумен
айқындалады. ЖЭК-ін инновациялық дамытудағы ұлттықтан жоғары міндеттерді шешудегі ықпалын
келесідей тұжырымдадық (2-сурет).
Ұлттықтан жоғары
міндеттер

Экологиялық және
гуманитарлық әлеуметтік
қажеттіліктерді
қанағаттандыру.

Шешу тетіктері

1. ЖЭК пайдалануды
белсенді саяси
ынталандыру
2. Мемлекетаралық
экологиялық
бағдарламаларды, БҰҰ
бағдарламаларын
инициализациялау
және орындау.

Күтілетін нәтижелер

1. Жаппай электр
энергиясымен
жабдықтауға қол
жеткізу проблемасын
шешу.
2. Әлемдегі
экологиялық жағдайды
жақсарту.

2-сурет. ЖЭК-ді инновациялық дамытудағы ұлттықтан жоғары міндеттерді шешудегі ықпалы
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Осы орайда біздің елімізде жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы
мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттарына тоқталайық.
Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік реттеу мынадай
негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 1) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін
салу және пайдалану үшін қолайлы жағдайлар жасау;
2) жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып, электр және (немесе) жылу энергиясын
өндіруді ынталандыру;
3) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін салу және пайдалану үшін
инвестициялық преференцияларды ұсыну;
4) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерін Қазақстан Республикасының бірыңғай
электр энергетикасы, жылу жүйесіне және электр және жылу энергиясының нарығына тиімді біріктіру
үшін қолайлы жағдайлар жасау;
5) парниктік газ шығарындыларын төмендету жөніндегі Қазақстан Республикасының халықаралық
міндеттемелерін орындауға ықпал ету.
Сонымен, ЖЭК өндіру көлемінің және энергетикалық баланстардағы ЖЭК үлесінің ұлғаюы энергия
тұтынушылардың көлемі бойынша әртүрлі шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыруға және ЖЭК – ін өз
дамуының стратегиялық басымдықтарының тізбесіне енгізген елдер арасында да, ел ішінде де - мемлекет,
бизнес және азаматтық қоғам арасында да сенімді нығайтуға ықпал ететіндігі дәлелденген. "Болашақ
экономикасы" салаларында бәсекеге қабілетті жұмыс орындарын құруда, бюджет жүйесінің түрлі
деңгейлеріне салық түсімдерін ұлғайтуда, энергия сыйымдылығын азайтуда, ұлттық өндірушілердің
қуаттарын қосымша жүктеуде көрініс табатын ЖЭК пайдаланудың инновациялық жобаларын іске
асырудың мультипликативтік әсері анықталды. Алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені, оның ресейлік
жағдайларға бейімделу мүмкіндігін ескеретін және ЖЭК инновациялық даму пайдасына кідіріссіз таңдауды
алдын ала анықтайтын ЖЭК әзірлеу және пайдалану саласындағы инновацияларды қолдаудың тиімді
тетіктері, еліміздің нарығында электр энергиясын өндіру және тұтыну теңгерімдері құрылымындағы
олардың үлесін ұлғайту негізделген. Олардың ішінде:
а) қазіргі уақытта импорт бойынша сатып алынатын ЖЭК жабдықтары өндірісін оқшаулауды
қамтамасыз ететін офсеттік келісім шарттарды қолдану, неғұрлым капиталды қажетсінетін ЖЭК өндірісінің
тиімділігін арттыру, технологиялар трансфері және тікелей инвестициялардың өсуі;
б) энергетикалық желілерді біріктіруді ынталандыратын техникалық стандарттар мен нормативтік
құқықтық актілерді әзірлеу және енгізу, ЖЭК өндірушілері үшін әкімшілік кедергілер мен инфрақұрылымдық
шектеулерді алып тастау; жаңартылатын энергия көздерін дамыту;
в) әлеуметтік сала объектілерінің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобаларын іске асыру
кезінде өмірлік цикл келісім шарттарын қолдану.
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ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ І ВИТРАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ КОТУШКИ ІНДУКТИВНОСТІ
Встановлено, що накопичення заряду та енергії в електростатичному полі конденсатора
відбувається ефективніше, ніж витрачання[1; 2]. Наслідки закону збереження і перетворення енергії
вказують досяжність підвищення ефективності витрачання енергії конденсатора до рівня її
накопичення [6; 7]. Наступним кроком є дослідження динаміки накопичення енергії в магнітному полі
котушки індуктивності й порівняльний аналіз ефективності її витрачання.
Ефективність накопичення і витрачання енергії в магнітному полі котушки індуктивності
Згідно [3, с. 81] «…Основним параметром лінійної котушки індуктивності є індуктивність 𝑳, яка
характеризує пропорційну залежність між потокозчепленням 𝜳𝑳 та струмом 𝒊𝑳 , який протікає через
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котушку: 𝜳𝑳 = 𝑳𝒊𝑳 ». Ця теза вимагає уточнення в тому, що вказана залежність лінійна лише у системі
відліку котушки індуктивності відносно параметра 𝑳, який безпосередньо їй належить.
Далі в [3, с. 81] вказано, що «… Взаємозв’язок між миттєвими значеннями струму 𝒊𝑳 та напруги 𝒖𝑳
𝒅𝜳
𝒅𝒊
лінійної котушки … описує формула: 𝒖𝑳 (𝒕) = 𝑳 = 𝑳 𝑳, … звідки випливає, що напруга на зовнішніх
𝒅𝒕
𝒅𝒕
виводах лінійної котушки пропорційна до швидкості зміни струму, який протікає через неї …». Тут слід
звернути увагу на перехід від напруги 𝒖𝑳 , лінійної в системі відліку котушки індуктивності відносно
параметра 𝑳, до напруги 𝒖𝑳 (𝒕), нелінійної в системі відліку часу 𝒕, який не належить до параметрів котушки
індуктивності. Наостанок в [3, с. 81] встановлено: «… Енергію магнітного поля, … у довільний момент часу
𝑳𝒊𝟐 (𝒕 )

𝜳𝟐 (𝒕 )

𝒕𝒙 … знайдемо за формулою: 𝑾𝑳 (𝒕𝒙 ) = ⋯ = 𝑳𝟐 𝒙 = 𝑳𝟐𝑳 𝒙 ». Отже, очевидно, що лінійна котушка
індуктивності нелінійно накопичує енергію магнітного поля в системі відліку часу 𝒕. Водночас, енергетична
ефективність будь-яких фізичних процесів визначається саме у системі відліку часу.
Розглянемо динаміку нелінійних перехідних процесів під час вмикання лінійної котушки індуктивності
на постійну напругу [4, с. 101-103], а також її вимикання із замкненням на розрядний
опір [4, с. 104-107].
Згідно [4, с. 101-103] «… У разі ввімкнення нерозгалуженого електричного кола із зосередженими 𝒓 −
𝑳-параметрами на постійну напругу … закон змінення струму 𝒊(𝒕) протягом перехідного процесу після
ввімкнення кола, подамо … у вигляді суми усталеної 𝒊У (𝒕) і вільної 𝒊В (𝒕) складових, тобто 𝒊(𝒕) = 𝒊У (𝒕) +
𝒕

𝑼

𝒅𝒊

𝒊В (𝒕) … = 𝒓 (𝟏 − 𝒆 −𝝉 ) … Що стосується напруги на котушці індуктивності, то її визначають так: 𝒖𝑳 = 𝑳 𝒅𝒕 =
𝒕

𝒅 𝑼

𝑳𝑼𝒓

𝒕

𝒕

𝑳 [ (𝟏 − 𝒆−𝝉 )] =
𝒆−𝝉 = 𝑼𝒆−𝝉». Графіки перехідного процесу вмикання котушки індуктивності на постійну
𝒅𝒕 𝒓
𝒓𝑳
напругу наведені на рис. 1 згідно [4, с. 101-103].
Згідно [4, с. 104-107] «… Вимкнення кола з котушкою індуктивності супроводжується високим
значенням ЕРС самоіндукції 𝒆𝑳 𝒎𝒂𝒙 , … щоб її зменшити, котушку індуктивності … попередньо замикають на
розрядний опір 𝒓𝒑, внаслідок чого … деякий час підтримується згасальний струм, зумовлений дією ЕРС
𝒅𝒊

самоіндукції 𝒆𝑳 = −𝑳 𝒅𝒕 … Диференціальне рівняння електричної рівноваги для кола котушки індуктивності,
𝒅𝒊

замкненої на розрядний опір … має вигляд (𝒓 + 𝒓𝒑 )𝒊 + 𝑳 𝒅𝒕 = 𝟎 … повний розв’язок щодо струму … буде
𝑼

𝒕

𝒓𝒑

𝒊(𝒕) = 𝒓 𝒆−𝝉 … ЕРС самоіндукції … пропорційна розрядному опору 𝒆𝑳 𝒎𝒂𝒙 = 𝑼 (𝟏 + 𝒓 )». Графіки перехідного
процесу вимикання котушки індуктивності із замкненням на розрядний опір наведені на рис. 2
згідно [4, с. 106-107].
На рис. 1, 2 тонуванням виділене відхилення графіків перехідних процесів, нелінійних в системі
відліку часу 𝒕, від уявних лінійних залежностей, якщо б вони мали місце у перехідних процесах вмикання
лінійної котушки індуктивності на постійну напругу і її вимикання із замкненням на розрядний опір.
Відхилення показує, що швидкість зростання і спадання нелінійних графіків перехідних процесів
перевищує відповідні швидкості уявних лінійних залежностей.

Отже, в системі відліку часу лінійна котушка індуктивності швидко й ефективно накопичує енергію під
час вмикання на постійну напругу, але «занадто» швидко її втрачає під час вимикання із замкненням на
розрядний опір.
Порушення і відновлення рівноваги густини та енергії магнітного поля
у контурі котушки індуктивності
Лінійна котушка індуктивності і лінійний конденсатор – це дуальні компоненти, а основні вирази, що
їх описують, мають однакову структуру і одержуються заміною параметрів 𝒖𝑳 на 𝒊𝑪, 𝒊𝑳 на 𝒖𝑪 , 𝑳 на
𝑪 [3, с. 82].
𝟏
В [1; 2] з’ясовано, що фізичний зміст множника
у формулі енергії електростатичного поля
𝟐
конденсатора відображає факт утворення різниці потенціалів пластин конденсатора переміщенням лише
половини взаємодіючих зарядів, натомість, інша половина виникає як дзеркальні заряди. Перетворення
формули енергії електростатичного поля конденсатора наочно відображає цей факт:
𝟏
𝑾𝑪 = (𝟐 𝒒)𝜟𝝋 ⇒ 𝟐𝑾𝑪 = 𝒒𝜟𝝋.
(1)
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Формула енергії магнітного поля котушки індуктивності має ту ж структуру, що і формула (1)
дуального їй компонента – конденсатора [3, с. 81; 4, с. 107; 5, с. 435-437]. Отже, можливе аналогічне
перетворення цієї формули:
𝟏
𝑾𝑳 = ( 𝒊𝟐 )𝑳 ⇒ 𝟐𝑾𝑳 = 𝒊𝟐 𝑳.
(2)
Очевидно, фізичний зміст множника

𝟏
𝟐

𝟐

в формулах (1) і (2) аналогічний. Проте, відомі джерела,

зокрема, [3, с. 81-82; 4, с. 101-107; 5, с. 435-437] не розглядають фізичний зміст множника

𝟏
𝟐

у формулі (2).
𝟏

Наприклад, рівняння енергетичного балансу в [4, с. 101-103; 5, с. 435-437] не пов’язує множник 𝟐 з
утворенням теплоти Джоуля – Ленца в активних елементах кола під час ввімкнення котушки індуктивності
на постійну напругу. Натомість, теорія енергії електростатичного поля конденсатора, зокрема [3, с. 143𝟏
146], пояснює фізичний зміст множника
у формулі (1) саме тим, що джерело ЕРС витрачає лише
𝟐
половину роботи на заряджання конденсатора, а іншу половину – на утворення теплоти Джоуля – Ленца у
колі заряджання [1]. Тобто, існує логічне протиріччя в обґрунтуванні основних виразів дуальних
𝟏
компонентів, що містять множник .
𝟐
Згідно [5, с. 437] «… власна енергія струму, а отже, і робота утворення магнітного поля»
ототожнюється «… з енергією однорідного магнітного поля, зосередженого всередині довгого соленоїда.
Ця енергія пропорційна до об’єму, тому … має зміст об’ємної густини енергії магнітного поля соленоїда».

На рис. 3 маємо прямий провідник, у якому тече струм 𝒊(𝒕), що створює магнітне поле. Об’ємна
густина поля – кількість силових ліній поля в одиниці об’єму, перебуває в стані динамічної рівноваги у
точках, симетричних в системі відліку з початком у центрі провідника із струмом, зокрема, на відтинку
𝑨𝑩𝑪𝑫.
На рис. 4 показано порушення рівноваги кількості силових ліній, а отже і об’ємної густини магнітного
поля в системі відліку з початком у центрі провідника із струмом, внаслідок утворення замкненого контуру
𝑨′ 𝑩′ 𝑪′ 𝑫′ . Контур утворено завернутим у петлю відтинком 𝑨𝑩𝑪𝑫 прямого провідника без переривання
протікання у ньому струму 𝒊(𝒕), й він тотожний з лінійною котушкою індуктивності, що складається з одного
витка провідника.
З рис. 4 очевидно, що кількість 𝒏 = 𝟏𝟎 силових ліній поля в об’ємі контуру 𝑨′ 𝑩′ 𝑪′ 𝑫′ удвічі перевищує
кількість 𝒏 = 𝟓 силових ліній поля у таких же об’ємах ззовні контуру. Водночас, кількість 𝒏 = 𝟓 силових
ліній поля в об’ємі ззовні контуру на рис. 4, така ж, як кількість 𝒏 = 𝟓 силових ліній поля в такому ж об’ємі
на рис. 3 до завертання відтинку 𝑨𝑩𝑪𝑫 прямого провідника із струмом 𝒊(𝒕) у контур. Кількість силових ліній
поля відтинків провідника, не завернутих у контур, на рис. 5 в однаковому об’ємі також рівна кількості 𝒏 = 𝟓
силових ліній поля відтинку 𝑨𝑩𝑪𝑫 прямого провідника на рис. 3. Натомість, струм у контурі 𝑨′ 𝑩′ 𝑪′ 𝑫′ на рис.
4, струм у не завернутих в контур 𝑨′ 𝑩′ 𝑪′ 𝑫′ відтинках провідника на рис. 5 й струм у відтинку 𝑨𝑩𝑪𝑫 прямого
провідника на рис. 3 – це один і той же струм 𝒊(𝒕). Відтак, об’ємна густина, а отже й енергія, магнітного
поля струму 𝒊(𝒕) у контурі 𝑨′ 𝑩′ 𝑪′ 𝑫′ удвічі більші ніж ззовні контуру.

𝟏

Оскільки формула (2) спирається на струм 𝒊(𝒕), то множник 𝟐 відображає факт накопичення енергії
магнітного поля контуру, рівної енергії магнітного поля прямого провідника, лише половиною магнітного
поля струму 𝒊(𝒕), тобто, половиною витка контуру. Натомість, магнітне поле струму 𝒊(𝒕) повного витка
𝟏
контуру накопичує удвічі більшу енергію: 𝑾𝑳 = (𝟐 𝒊𝟐 )𝑳 ⇒ 𝟐𝑾𝑳 = 𝒊𝟐 𝑳.
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Математична модель порушення рівноваги об’ємної густини магнітного поля половини витка
замкненого контуру на рис. 4 описується як порушення рівноваги «електромагнітного важеля», аналогічно
«електростатичному важелю» в [1; 2; 7]. Математичну модель повного витка контуру на рис. 4 складають
два «електромагнітні важелі» з протилежно орієнтованими кутами нахилу.
Відтак, накопичення енергії внаслідок порушення рівноваги об’ємної густини магнітного поля в
системі відліку лінійної котушки індуктивності з початком у центрі провідника із струмом, що тече у
замкненому контурі, відповідає наслідку закону збереження енергії [6]: сума енергії магнітного поля струму
у контурі котушки індуктивності та енергії магнітного поля струму ззовні контуру не більше ніж у двічі
перевищує енергію магнітного поля струму ззовні контуру, але не перевищує енергію магнітного поля
котушки індуктивності.
Водночас, згідно [5, с. 435-437; 4, с. 104-107; 3, с. 81-82], у разі вимикання струму 𝒊(𝒕) із замкненням
котушки індуктивності на розрядний опір витрачається уся накопичена енергія магнітного поля.
Отже, витрачання енергії внаслідок відновлення рівноваги об’ємної густини магнітного поля в
системі відліку лінійної котушки індуктивності з початком у центрі провідника із струмом, що тече у
замкненому контурі, відповідає оберненому наслідку закону збереження і перетворення енергії [7]: енергія,
яка витрачається при відновленні рівноваги об’ємної густини магнітного поля котушки індуктивності, не
менша ніж сума енергії магнітного поля струму у контурі котушки індуктивності та енергії магнітного поля
струму ззовні контуру, але не перевищує енергію магнітного поля котушки індуктивності.
Натомість, ефективність витрачання енергії магнітного поля лінійної котушки індуктивності
визначається відносно параметра, що не належить системі відліку котушки індуктивності безпосередньо, а
саме – часу.
Висновок
Накопичення енергії магнітним полем котушки індуктивності, як і електростатичним полем
конденсатора, відбувається ефективніше, ніж витрачання. Наслідки закону збереження і перетворення
енергії вказують досяжність підвищення ефективності витрачання енергії котушкою індуктивності і
конденсатором до рівня ефективності її накопичення.
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LORAWAN ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЫЛЖЫМАЛЫ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ГЕОЛОКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІН
ОРЫНДАУДА ҚОЛДАНУ
Кіріспе
LoRaWAN – бұл аймақтық немесе ғаламдық желіге төмен қуатты тұтынатын желі құрылғыларын
сымсыз қосуға, сондай-ақ екі бағытты тарату, деректерді беру қауіпсіздігі, IoT басты талаптарын
қанағаттандыратын, мобильділік талаптарына сәйкес арнайы әзірленген алыс радиусты желілік
хаттамасы [1].
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2015 жылдың қаңтар айында LoRaWAN хаттамасын қабылдау және дамыту мақсатында
LoRaAlliance коммерциялық емес ұйымы аз энергия тұтынатын жаһандық желілер (LPWAN –
LowPowerWideAreaNetwork) үшін бірыңғай стандарт ретінде құрылды. LoRaAlliance деңгейлерінің
қатысушылары бағдарламалық қамтамасыз етуді өндірушілер, микроэлектроника, байланыс
операторлары және т. б. болып табылады. LoRaAlliance құрамын IBM, Semtech, Cisco, Inmarsat, Swisscom
және басқалар толықтырады. LoRa Alliance технологиясы лицензиясыз спектр жиілік диапазонын
қолданады және оның жабдықтары жеке, сыртқы, гибридті желілерде орнатылады.
LoRa технологиясы жұмыс істеу принципі Semtechдайындаған LoRa модуляция әдісі және LoRaWAN
ашық хаттамасынментығыз байланысты. LoRa модуляциясы физикалық деңгейдің (OSI medialayer 1), ал
LoRaWAN –MAC арналық деңгейдің протоколы (OSI medialayer 2) кең әсер ету радиусына ия көптүйінді
желіге арналған. Желі тораптарының негізгі ерекшелігі – деректер алмасудың төмен жылдамдығы, үлкен
байланыс қашықтығы (ауылдық жерлерде 15 км және тығыз қалалық құрылыста 5 км), соңғы жабдық
құнының төмен болуы және жоғары сезімталдыққа ие қабылдағыштар (-130 dBm)болып табылады [1].
Алыстан әсер ету радиусына ие LoRa қабылдағыш таратқыштары сигналды өңдеудің ең аз кідіруін
қамтамасыз ететін қарапайым архитектура "жұлдыз" топологиясын қолдануға мүмкіндік береді.
Топологияның маңызды ерекшелігі транзитті ретрансляторлар болмайды және базалық станциялар
(шлюздер) соңғы құрылғылар мен орталық желілік сервер арасындағы хабарламаларды қайта таратады.
LoRaWAN желісінің архитектурасы. LoRaWAN хаттамасы батареялардан (аккумуляторлардан)
қоректендіруді пайдалану кезінде ақпаратты жеткізу жылдамдығы мен құрылғылардың жұмыс уақыты
арасында компромисті қамтамасыз ете отырып, соңғы құрылғылар үшін оңтайландырылған қуат көзімен
жұмыс істейтін әр түрлі сынып тораптарын біріктіреді. Хаттама толық екі жақты байланыс орнатуды
қамтамасыз етеді және архитектура шифрлеудің белгіленген әдістері арқылы бүкіл жүйенің жалпы
қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді. LoRaWAN архитектурасы мобильді шеткі құрылғылармен
(end-node) белсенді жұмыс жүргізу есебімен құрылған. LoRaWAN желісі абоненттік құрылғылардан,
базалық станциялардан (шлюздерден), желілік серверден және бағдарламалардың серверлерінен
тұрады.LoRaWAN кең ауқымды қолданбаларда көрсетілген әр түрлі талаптарды қанағаттандыру үшін үш
түрлі сыныпқа бөлінген соңғы құрылғыларынаие [1].
Екі бағытты шеткі құрылғылар “класс А” (Bi-directionalend-devices, Class A). Серверге деректерді беру
кезінде ең аз қуатты қолдану қажет болған кезде осындай құрылғылар пайдаланылады. "A" сыныбы әдепкі
бойынша LoRaWAN барлық соңғы құрылғыларына қолдау көрсете алады. Жіберу әрқашан соңғы
құрылғының бастамасымен іске асады және толығымен асинхронды болады. Сосын желіден жауап күтетін
екі уақыт терезесі ашылады. Тарату интервалы қысқа кездейсоқ уақытша ығысумен меншікті қажеттіліктер
негізінде соңғы құрылғымен жоспарланады.
Екі бағытты шеткі құрылғылар “класс B” (Bi-directionalend-devices, Class B) кесте бойынша қосымша
қабылдау терезелерін ашады. Түйін (end-node) сервермен берілген кесте бойынша қабылдағышты қосады.
Сервер кесте бойынша соңғы түйінге (end-node) хабарлама жібереді. Қабылдау терезесін ашу үшін, соңғы
нүкте шлюзден арнайы сигналдармен (маяктар бойынша – Beacon) синхрондалады. Бұл желі үшін соңғы
құрылғы деректерді қабылдауға дайын болған уақытты білуге мүмкіндік береді.
Ең көп қабылдағыш терезесіне ие екі бағытты соңғы құрылғылар бар “класс С” (Bi-directionalenddevices, Class C). "C" сыныбының шеткі құрылғылары үздіксіз қабылдау терезесіне ие. Қабылдау терезесі
тек деректерді жіберу уақытында ғана жабылады. Соңғы құрылғылардың бұл түрі үлкен деректер көлемін
алу қажет болған кезде қолданылады.
TDoA әдісінгеолокациялық жүйеде қолдану.TDoA (TimeDifferenceofArrival) әдісісигналдың
радиосәулелендіру көзінен қабылдау пунктіне дейін келу уақытының айырмашылығын өлшеуге
негізделген. Келу уақытының айырмашылығын анықтау үшін әрбір қабылдау пунктіне келіп түсетін
радиосәулелендіру көзі сигналдарының келу сәттері арасындағы уақытша кідірістерді өлшеу керек.TDoA
жұмыс принципі сурет 1 көрсетілген.

Сурет 1 – TDoA жұмыс принципі
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Жалпы қолданыста радиосәулелендіру көзі координаттарын анықтау үшін жазықтықта 3 қабылдау
пункті, ал кеңістікте кемінде 4 қабылдау пункті қажет болады. TDoA дәлдігі базаның ұлғаюымен артады,
яғни қабылдау пункттері арасындағы қашықтықтың азаюы кезінде[2, 74 бет].
TDoA іске асыруы үшін кең жолақты сигналдарды өңдеудің күрделі аппаратурасы және барлық
қабылдау пункттерін синхрондау жүйесі қажет.
TdoA әдісінде сигналдың нақты құрылымы туралы ақпарат талап етілмейді. Сигналдың негізгі
энергиясы шоғырланған спектр аумағын пайдаланудың өзі жеткілікті.
Радиосәулелендіру көзінің орналасуы жазықтықта екі гипербола сызығының қиылысу нүктесі және
үшөлшемдік кеңістікте қабылдау пункттерінің орналасу нүктелерінде фокустармен үш айналу
гиперболоидтарының қиылысу нүктесі арқылы анықталады [2, 80 бет].
TdoA әдісінің негізгі ерекшеліктері:
– жылдамдығы орта 120 кбит/с – жоғары 2 Мбит/с дейін;
– тар жолақты сигналдар жағдайында модуляцияланбаған сигналдармен жұмыс істемейді;
– бір элементті антенна.
LoRa-геолокация. LoRa-геолокация GPS (Global Positioning System) қабылдағышты қолданбай
LoRaWAN желісінде жұмыс істейтін құрылғының координаттарын анықтауға мүмкіндік береді. LoRa және
TdoA негізінде геолокация жүйесінің архитектурасы сурет 2 бейнеленген.

Сурет 2 – LoRa және TdoA негізінде геолокация жүйесінің архитектурасы
LoRa-геолокация жұмыс істеу принципі:
– базалық станция, RSSI (ReceivedSignalStrengthIndicator) қабылданатын сигнал деңгейінің
көрсеткіші және SNR (signal-to-noiseratio) сигнал/шу қатынасы соңғы құрылғылардан Uplink хабарларды
(соңғы құрылғыдан серверге жіберілген шығыс хабарламасы) алған кезде уақытша белгілерді анықтайды;
– соңғы тораптардан алынған сигнал ең кем дегенде үш базалық станциямен қабылданады және
TdoA алгоритмі көмегімен объектінің орналасқан жерінің координаттары анықталады;
– соңғы құрылғылардан келген сигналдың келу уақытын есептеу қажет емес, LoRa шлюздерінің
кейбір микросхемалары сигналдың келу уақытын наносекундқа дейінгі дәлдікпен белгілеп алатын
сағаттарға ие;
– LoRaWAN желісіндегі соңғы құрылғылардан келіп түскен кез келген Uplink оның позициясын
есептеуге мүмкіндік береді.
Қорытынды
Жүргізілген зерттеу шеңберінде жылжымалы объектінің орналасуын анықтау міндеті және оны шешу
жолдары қарастырылды. Мақалада координаттарды анықтаудың ең дәл әдісі ретінде TdoA сипатталған.
Салыстыру барысында LoRa басқа радиолокациялық технологиялардан келесі артықшылықтары
анықталды: кең әрекет ету радиусы, төмен энергия тұтыну, орнату жеңілдігі, құны мен сенімділігі.
Нысанның орналасқан жерін анықтау үшін қажетті Uplink хабарламаларын жіберу үшін үлкен жылдамдық
қажет емес екені белгілі. Осылайша, LoRa деректерді тасымалдау жылдамдығының төмен болуы
батареяның ұзақ уақыт жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып,жабылатын аумақтың ауданы, жер бедері, базалық станция
арасындағы қашықтық, қоршаған ортадағы кедергілер (шулар) деңгейі LoRa-геолокация дәлдігіне әсер
ететіні анықталды. Осы факторлардың оңтайлы арақатынасында геолокацияның қажетті дәлдігіне қол
жеткізуге болады.

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

167

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. LoRaWAN желісінің архитектурасы. [Электронды ресурс]. URL: https://itechinfo.ru/content/обзортехнологии-lora#архитектура.
2. Гринь И.В., Ершов Р.А., Морозов О.А., Фидельман В.Р. Оценка координат источника радиоизлучения на
основе решения линеаризованной системы уравнений разностно-дальномерного метода // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2014. –№ 4. – С. 71-81.
Ғылыми жетекші:
д-ртехн. наук. Жакатаев Токсан Айыпханович
В.П. Калінчик, В.В. Калінчик, Д.О. Мельник, К.А. Василенко
(Київ, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
Вступ. Системний ефект енергозбереження може бути отриманий лише на основі введення цілісної
системи планування і управління енергоспоживанням, що охоплює всі рівні підприємства. Особливої
актуальності це питання отримало в даний час у зв'язку з необхідністю ведення підприємствами
погодинного планування електроспоживання. Рішення даного завдання тісно пов'язане з можливістю
прогнозування електроспоживання.
Викладення основного матеріалу. Всі методи прогнозування поділяються на дві групи: інтуїтивні
та формалізовані [1].
Інтуїтивне прогнозування застосовується в тих завданнях, коли об'єкт прогнозування або занадто
простий, або, навпаки, дуже складний, тому неможливо врахувати вплив зовнішніх факторів.
Формалізовані методи можуть бути розділені на статистичні та структурні моделі прогнозування.
Суть статистичних моделей полягає в тому, що аналітично задаються як зовнішні фактори, так і
функціональна залежність між майбутніми та фактичними значеннями часового ряду. Статистичні методи
включають множинну лінійну і нелінійну регресію, а також методи, побудовані на основі авторегресійних
моделей з лінійним і експоненціальним згладжуванням.
Регресивні методи. Дані методи прогнозування засновані на застосуванні регресійного аналізу
(множинної регресії) і є одними з найбільш широко використовуваними статистичними методами [2].
Регресійний аналіз використовується з двох причин:
1. Опис залежності між змінними допомагає встановити наявність можливого причинного зв'язку;
2. За допомогою порівняння регресії можна прогнозувати значення залежної змінної за значеннями
незалежних змінних, що дозволяє визначити предиктор для залежної змінної.
При побудові рівнянь множинної регресії основним етапом є відбір найбільш істотних факторів, що
впливають на результуючу ознаку. Цей етап побудови моделі множинної регресії проводиться на основі
якісного теоретичного аналізу в поєднанні з використанням статистичних прийомів. Зазвичай відбір
факторів проходить дві стадії. На першій стадії на основі змістовного аналізу намічають коло факторів, які
істотно впливають на результуючу ознаку. На другій стадії якісний аналіз доповнюється кількісними
оцінками, які дозволяють відібрати статистично істотні фактори для розглянутих конкретних умов
реалізації зв'язку.
При побудові регресійних моделей, перш за все, виникає питання про вид функціональної
залежності, що характеризує взаємозв'язки між результуючою ознакою і декількома ознаками-факторами.
Вибір форми зв'язку повинен ґрунтуватися на якісному, теоретичному і логічному аналізі сутності
досліджуваних явищ.
Прогнозна модель обмежується лінійною регресією
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 ∙ 𝑋1 + 𝑏2 ∙ 𝑋2 + ∙∙∙ +𝑏𝑛 ∙ 𝑋𝑛 + 𝜀,
де Y – результуюча ознака; Х1, …, Хn – факторні ознаки (фактори); b1, …, bn - коефіцієнти регресії; a
– вільний член регресії; ε – помилка моделі.
Коефіцієнти регресії bj визначаються таким чином, щоб неузгодженості ε, що характеризують ступінь
наближення реальних значень до результуючої ознаки Y за допомогою лінійної моделі 𝑎 + 𝑏1 ∙ 𝑋1 + 𝑏2 ∙
𝑋2 + ∙∙∙ +𝑏𝑛 ∙ 𝑋𝑛 , були мінімальними. Це досягається на основі методу найменших квадратів.
Методи регресії зазвичай використовуються для моделювання взаємозв'язків електроспоживання з
іншими факторами, такими як погодні фактори (температура, вологість, швидкість і напрям вітру і ін.), тип
дня і клас споживачів. Моделі регресії включають детерміновані чинники, наприклад, святкові дні, а також
стохастичні впливи, такі як екзогенні чинники, наприклад, метрологічні. Ці методи засновані на
експериментальних даних навантаження в минулому, щоб встановити математичну модель для
прогнозування майбутнього навантаження.
В даний час найбільш широко використовуються наступні методи оцінки параметрів моделі
багатовимірної регресії [3]:
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- метод байесовських оцінок параметрів, він застосовується, коли апріорі відомому розподіли
ймовірностей сімейства умовних розподілів;
- метод максимальної правдоподібності, який використовується. якщо відсутня інформація про
щільність ймовірностей, а апріорі відома лише умовна щільність;
- метод найменших квадратів, який не вимагає ніякої додаткової апріорної інформації про процес,
крім безпосередньо вибірок реалізацій самого процесу і факторів, що впливають.
Авторегресійна модель – модель часових рядів, в якій значення часового ряду в даний момент
лінійно залежать від попередніх значень цього ж ряду. Авторегресійний процес порядку p визначається
наступним чином
𝑝

𝑋𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑋𝑡−𝑖 + 𝜀 𝑡,
𝑖=1

де аi - параметри моделі (коефіцієнти авторегресії); с - постійна (часто для спрощення
передбачається рівною нулю), εt - білий шум.
Найпростішим прикладом є авторегресійний процес першого порядку
𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝑎1 ∙ 𝑋𝑡−1 + 𝜀𝑡 .
При роботі з рядами наявність шуму часто ускладнює аналіз структури ряду. Щоб виключити його
вплив і краще побачити структуру ряду, можна використовувати методи згладжування рядів.
Авторегресійні методи зі змінним середнім. Найпростіший метод згладжування рядів – ковзне
середнє. Модель авторегресії - змінного середнього – одна з математичних моделей, що
використовуються для аналізу і прогнозування стаціонарних часових рядів в статистиці.
Модель змінного середнього q-го порядку - модель часового ряду виду:
𝑞

𝑋𝑡 = ∑ 𝑏𝑗 ∙ 𝜀𝑡−𝑗 ,
𝑗=1

де εt-j - білий шум, bj - параметри моделі (b0 можна вважати рівним 1 без обмеження спільності).
Також в модель іноді додають константу. Проте, оскільки найчастіше моделі ковзного середнього
використовуються для моделювання випадкових помилок часових рядів, то константу можна вважати
параметром основної моделі.
Найчастіше на практиці використовують процес змінного середнього першого порядку
𝑋𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝑏 ∙ 𝜀𝑡−𝑗 .
Авторегресійні методи з експоненціальним згладжуванням. Моделі експоненціального
згладжування і прогнозування [4] відносяться до класу адаптивних методів прогнозування, основною
характеристикою яких є здатність безперервно враховувати еволюцію динамічних характеристик
досліджуваних процесів, підлаштовуватися під цю динаміку, надаючи, зокрема, більшу вагу і більш високу
інформаційну цінність спостереженням, які ближче розташовані до поточного моменту часу. Сенс терміну
полягає в тому, що адаптивне прогнозування дозволяє оновлювати прогнози з мінімальною затримкою і за
допомогою відносно нескладних математичних процедур.
Експоненціальне згладжування, як і метод змінних середніх, для прогнозу використовує минулі
значення часового ряду. Суть методу експоненціального згладжування полягає в тому, що часовий ряд
згладжується за допомогою зваженої ковзної середньої, в якій ваги підпорядковуються експоненціальному
закону. Метод експоненціального згладжування обчислює значення згладженого ряду шляхом оновлення
значень, розрахованих на попередньому кроці, використовуючи інформацію з поточного кроку. Інформація
з попереднього і поточного кроків береться з різними вагами, якими можна керувати. Зважена змінна
середня з експоненціально розподіленими вагами характеризує значення процесу на кінці інтервалу
згладжування, тобто є середньою характеристикою останніх рівнів ряду. Саме це властивість і
використовується для прогнозування.
Існує декілька варіантів даного методу [3,5,6]:
- одинарне згладжування для рядів, у яких немає тренду і сезонності;
- подвійне згладжування для рядів, у яких є тренд, але немає сезонності;
- потрійне згладжування для рядів, у яких є і тренд, і сезонність.
Звичайне експоненціальне згладжування застосовується в разі відсутності в даних тренду або
сезонності і може бути записане наступним чином
𝐹𝑡+1 = ɑ ∙ 𝑋𝑡 + (1 − ɑ) ∙ 𝐹𝑡 ,
де Ft+1 - прогнозне (згладжене) значення на період t+1; α - параметр згладжування - (0 <α <1); Хt поточне значення часового ряду; Ft - прогнозне значення на період t, або згладжене значення для періоду
t-1.
Подвійне згладжування (модель Хольта) використовує вже два рівняння - одне рівняння оцінює
тренд як різницю між поточним і попереднім згладженим значеннями, потім згладжує тренд простим
згладжуванням. Друге рівняння виконує згладжування як в разі простого варіанту, але в другому доданку
використовується сума попереднього згладженого значення і тренда.
В результаті модель Хольта може бути записана наступним чином::
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𝐹𝑡+1 = ɑ ∙ 𝑋𝑡 + (1 − ɑ) ∙ (𝐹𝑡 + 𝑇𝑡 )
{𝑇𝑡+1 = 𝛾 ∙ (𝐹𝑡+1 − (𝐹𝑡+1 ) + (1 − 𝛾) ∙ 𝐹𝑡
𝐻1+𝑚 = 𝐹𝑡+1 + 𝑚 ∙ 𝑇𝑡+ 1
де Tt - оцінка тренда; γ - параметр згладжування для оцінки тренда; m - період, на який здійснюється
прогноз; Ht + m - прогноз по Хольту на період t + m.
Початкові значення згладженого ряду (F0) і трендової оцінки (T0) обчислюються за такими
формулами:
𝑋𝑛 − 𝑋1
𝑇0
𝑇0 =
, 𝐹0 = 𝑋1 − ,
𝑛−1
2
де Х1 і Хn - перше і останнє спостереження ряду, відповідно; n - довжина ряду.
Потрійне згладжування (модель Хольта - Вінтерса) включає ще один компонент - сезонність, і
використовує ще одне рівняння. Система рівнянь моделі Хольта – Вінтерса має наступний вид:
𝑋𝑡
𝐹𝑡+1 = ɑ ∙
+ (1 − ɑ) ∙ (𝐹𝑡−1 + 𝑇𝑡−1 )
𝑆𝑡−𝑝
𝑇𝑡 = 𝛾 ∙ (𝐹𝑡 − (𝐹𝑡−1 ) + (1 − 𝛾) ∙ 𝑇𝑡−1
𝑋𝑡
𝑆𝑡 = 𝛿 ∙
+ (1 − 𝛿) ∙ 𝑆𝑡−𝑝
𝐹𝑡
{
𝑊1+𝑚 = (𝐹𝑡 + 𝑚 ∙ 𝑇𝑡 ) ∙ 𝑆𝑡
де St - оцінка сезонної компоненти (сезонності); δ - параметр сезонного згладжування; p - число
періодів в сезонному циклі (для року - 12 місяців); Wt+m - прогноз по Вінтерсу на період t + m.
Метод
експоненціального
згладжування
зручний
при
математичному
моделюванні
електроспоживання, якщо процес що моделюється має такі особливості [3]:
- монотонний характер зміни без різких короткочасних стрибків;
- процес зміни обумовлений дією великої кількості зовнішніх чинників, причому ступінь і характер
впливу, склад факторів, що впливають змінюється в часі;
- процес зміни є нестаціонарним в статистичному сенсі, а часовий ряд процесу відноситься до
коротких часових рядів з числом відліків до 100.
Даний метод володіє достатніми робастними властивостями і часто дає позитивні результати в тих
випадках, коли застосування більш складних моделей для прогнозування призводить до зайвої чутливості
моделі і нестійкості прогнозування.
Висновки. Для коректного використання регресійного аналізу слід дотримуватися певних умов.
Факторні ознаки повинні бути задані точно і бути некорельованими, в їх вимірах не повинно бути
автокореляції і вони повинні бути однорідні. Результуюча ознака повинна мати постійну дисперсію. До всіх
авторегресійних моделей часових рядів пред'являються вимоги виконання статистичних критеріїв:
критерій стаціонарності і випадковості часового ряду, критерій значущості коваріаційних та кореляційних
матриць. Метод експоненціального згладжування застосовується, якщо процес, що моделюється, має
монотонний характер змін без різких короткочасних коливань, а часовий ряд процесу відноситься до
коротких часовим рядів з числом відліків до 100.
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ВИКОРИСТАННЯ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНОЇ
ЕНЕРГОСИСТЕМИ
Вступ. Сучасна промисловість в основному забезпечується централізованим електропостачанням
від електричних мереж напругою 10-110 кВ. Національною енергетичною програмою (НЕП) України
намічене широке використання не тільки традиційних, а й нетрадиційних джерел у тому числі вітрових
електростанцій, сонячних електричних установок, гідроелектростанцій, використання альтернативних
(місцевих) видів палива. Проаналізуємо склад джерел енергії для побудови комплексної
енергосистеми [1-4].
Системи централізованого електропостачання. Системи електропостачання формуються на
основі мереж високої, середньої і низької напруги. Електричні мережі складаються із ліній електропередач
110; 35; 10; 0,38 кВ.
Добовий графік навантаження об'єднаної енергосистеми (ЕЕС) України має яскраво виражені
ранкові і вечірні максимуми, зону зниження навантаження на 2-3 години в середині дня і глибокий провал
навантаження на протязі 6-7 годин уночі. Навантаження уночі складають лише 50-60% від максимального
значення. Графіки навантаження енергосистем можуть бути значно вирівняні за допомогою регулювання
добових графіків електричних навантажень промислових підприємств та сільськогосподарського
виробництва. Таке регулювання можна досягти управлінням електроспоживання, або побудовою
комбінованої енергосистеми.
Дизельні електричні станції. У дизельних електричних станціях (ДЕС) використовують переважно
чотиритактні дизелі із числом циліндрів від 2 до 12 і з різноманітними системами охолодження: повітряною,
водоповітряною. Такі ДЕС комплектуються синхронними трифазними генераторами на напругу 0,23; 0,4;
6,3; 15 кВ.
Дизельні агрегати промислового призначення випускаються з потужністю від 5 до 500 кВт і більше.
Недоліком дизельних генераторів є висока вартість електроенергії, яка генерується.
Сонячні електростанції (СЕС). Перетворення сонячної енергії в електричну енергію здійснюється
за допомогою фотоелектричних перетворювачів, які є пріоритетними з наступних причин: екологічна
чистота перетворення енергії; безшумна робота; відсутність рухомих частин; безпека для навколишнього
середовища; фотоелектричні перетворювачі мають високі експлуатаційні якості (термін служби 25 - 30
років).
При всіх перевагах фотоелектричних перетворювачів у них є значний недолік - висока вартість. Цей
недолік згодом нівелюється. За 50 років помітно знизилася питома вартість фотоелектричних модулів.
Очевидним недоліком сонячного випромінювання, як джерела енергії, є нерівномірність його надходження
на земну поверхню, яка визначається добовою і сезонною циклічністю, а також погодними умовами.
Вартість одержуваної таким чином електроенергії значно перевершує вартість електроенергії, що
виробляється традиційними методами. Ця одна з основних причин, яка стримує розвиток
великомасштабної сонячної електроенергетики.
Вітроелектрогенеруючі установки Вітроенергетичні установки (ВЕУ) досягли сьогодні рівня
комерційної зрілості й у місцях зі сприятливими швидкостями вітру можуть конкурувати з традиційними
джерелами електропостачання.
Для сучасного технічного рівня ВЕУ використовуються в районах з середньорічною швидкістю вітру
5 м/с та більше на висоті флюгера більше 10 м.
Загальна потужність перспективних вітроелектростанцій в Україні оцінюється в 16000 МВт з
можливістю річного виробітку електроенергії близько 30 млрд.квт*год. При цьому потужність ВЕУ в складі
енергетичної системи не повинна перевищувати величини генеруючого резерву, приблизно 7500 МВт.
По середньорічним швидкостям вітру більше 5 м/с можна виділити такі регіони та зони. До регіонів
відноситься Карпатський, Приазовський, Донбаський, до зон – Харківська та Полтавська.
При використанні вітроелектричних установок (ВЕУ) основною проблемою є низька якість
вироблюваної електроенергії, обумовлена нерівномірністю вітрового напору як за короткі проміжки часу,
так і за тривалі, обчислюванні добами і місяцями, що спричиняє за собою необхідність накопичення енергії
в періоди затишку.
Когенераційні установки. Когенерація – це термодинамічне виробництво двох або більше форм
корисної енергії з єдиного первинного джерела енергії, що являється найефективнішою
паливозберігаючою технологією в енергетиці.
Конкретні і незаперечні конкурентні переваги власної когенераційної електростанції: більш
ефективне використання дорогого палива (загальний коефіцієнт використання палива в установках
досягає 90%); можливість одержання дешевої електроенергії для споживачів; одержання необхідної
кількості дешевого теплоносія для технології тригенерації; зниження рівня викидів шкідливих речовин і
парникових газів; впровадження передової високоефективної технології тригенерації в технологічний цикл
підприємств.
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Електричні установки на біогазі. Однією з основних шляхів скорочення споживання природного
газу в Україні може стати широке вживання технологій виробництва енергії з місцевих видів палива, таких
як біомаса і торф, а також використання біогазових технологій. Ці технології включають отримання біогазу
шляхом анаеробної ферментації відходів тваринництва (гній, послід), рослинництва і видобуток біогазу на
полігонах твердих побутових відходів.
Біогаз на 50-60% складається з метану і може використовуватися в адаптованих двигунах для
виробництва електроенергії або застосовуватися замість природного газу в промисловому виробництві
(наприклад, на цементних заводах).
Для використання біогазу з виділенням необхідної для використання теплової енергії
застосовуються, залежно від розмірів установки, різні види двигунів і різні способи згорання (бензин,
дизель, двигун змішаного палива), які істотно відрізняються по своїй ефективності, термінам
функціонування і інвестиційним витратам. Для використання теплової енергії від двигуна служить, як
правило, холодна вода або гарячий відпрацьований газ. При комбінуванні енергії в даний час може бути
досягнута найвища ефективність перетворення енергії біогазу. Загальний КПД знаходиться в межах 8590% використаної енергії.
Приклад побудови комплексної електроенергетичної системи. Комплексний підхід до
використання поновлюваних джерел забезпечує найбільш повну реалізацію забезпечення виробництва
електричною і тепловою енергією. Комплексна електроенергетична система (рис. 1) розроблена на основі
СЕС, ВЕУ, біогазової установки і централізованого електропостачання (можливі інші комбінації
розосереджених джерел енергії).

Енергосист
ема

СЕС

ВЕУ

----

Біогазова
установка

СПОЖИВАЧІ
Рис.1. Приклад побудови комплексної енергосистеми
Умови оптимального використання різних джерел енергії визначається сукупністю критеріїв
оптимальності та системи обмежень (низька якість електроенергії, собівартість електроенергії та інших).
Схема передбачає отримання електричної енергії протягом доби від різних джерел живлення (ВЕУ,
КЕУ, ДЕС та енергосистема).
Висновки. Найбільша частка електроенергії надходить від електросистеми. Але СЕС, ВЕУ та
біогазові установки забезпечують значну частку електроенергії в піковій та полу піковій зонах з високим
тарифним коефіцієнтом, що значною мірою зменшує величину оплати за спожиту електроенергію. Вартість
електроенергії, виробленою ДЕС коштує дорожче ніж від інших джерел живлення, тому використовуються
лише в аварійних ситуаціях.
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NEURAL NETWORK MODEL OF THE MECHATRONIC CRUSHING AND MILLING COMPLEX FOR
OPTIMIZATION OF ELECTRIC CONSUMPTION
Introduction
An analysis of the trends in energy-saving policies and energy strategies in Ukraine shows that the
importance of energy-saving technologies in all industries is increasing. In this regard, energy efficient
management for crushing and grinding processes with the complex methodological approach to the problem of
energy efficiency in general, gives a significant effect. In processing plants and the production of building
materials, crushing and grinding operations account for up to 50–70% of total capital costs and the same share of
total operating costs. Effective crushing and grinding control is possible with the most complete mathematical
model of the situation.
The purpose and objectives of the work
The work of the crushing and grinding complex is determined by several dozen factors, many of which are
random in nature. Each combination of factors corresponds to a specific technical and energy mode of operation
of the complex. If the model more accurately reflects the properties of the physical system and the more fully
taken into account during operational control the factors and properties of the system that affect the
characteristics of the operating mode, then more efficient the control will be and the lower the energy
consumption for the processes of crushing and grinding.
The aim of the work is to increase the technical and economic indicators of power consumption of the
crushing and grinding complex by introducing a system using artificial neural networks, which implements the
algorithm for optimal control of power consumption.
Results of research
Research conducted at enterprises using crushing and grinding technology have identified a number of
factors that have the most significant effect on the nature of power consumption. These factors include the
magnitude of the ball load, the rotation speed of the mill and the performance of the grinding unit, the mode of
operation of the mill, the magnitude of the friction force between the inner surface of the drum, such as a lining
and many others [1]. It is characteristic of the electric drive of such a mill that the unit cost of binder production is
significantly reduced with an increase in productivity [2].
Based on the data presented, a neural network is being constructed to control the mechatronic complex.
The controlled parameters act as the output vector, and the corresponding values of the regulated quantities, the
parameters of the equipment and the ground substance - the input vector. In the model, the selected factors will
be used as inputs, and parameters as output values. Each network input corresponds to one of the factors. The
network outputs correspond to performance, thinness and power consumption; network weighting factors
determine the significance of factors [3].
As a result of training the communication network between the elements, they will acquire some values,
which will correspond to the least importance of each parameter. Knowing the numerical values that determine
the importance of the parameters, an expression is compiled for the objective function, taking into account the
requirements for all parameters.
The task of optimizing specific power consumption for a crushing complex with a given performance range
is formulated as

Wsp (Q, i, k N )  min

Q  const  Qmin , Qmax 

i  i permis

where Wsp - is the specific electrical consumption, Q - is the productivity of the unit, i - is the degree of
grinding of the product (the ratio of the size T of the product at the inlet to the size of the product at the outlet),
ipermis - is permissible degree of grinding k N - the number of stages of grinding, V - is the speed of rotation of the
drive engine.
The system model of the units is presented in Fig. 1.
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Fig. 1 Model of complex
Each stage of material grinding or grinding unit is represented as a separate unit, implemented in the form
of ANN (Artificial Neural Network). The number of input and output vectors varies depending on the task. In the
generalized model, the selected factors will be used as inputs, and process parameters or those control actions
that regulate them as output values [4]. Example of network of milling unit is presented in Fig. 2.
Using training procedures, weights and biases are assigned that minimize decision error. By analyzing the
available input and output data, the weights and offsets of the network are automatically adjusted so as to
minimize the difference between the desired signal and the resulting output from the simulation. The learning
error for a specific configuration of the neural network is determined by running through the network all available
observations and comparing the output values with the desired, target values. As such a function, the sum of the
squared errors is most often taken.

Ball load
Productivity
Raw material properties
Electroconsumption
The speed of rotation of
the drum

Supply of raw
materials

Quality of grinding

Lining condition

Fig. 2 Neural model of milling unit
On each cycle, all training observations are sequentially fed to the network input, the output values are
compared with the target values, and the error function is calculated. The learning process stops either by the
implementation of a certain number of cycles, or when the error reaches a certain small value or stops
decreasing. Network outputs correspond to productivity, thinness and power consumption. Network weights
determine the significance of factors. In addition to identifying factors, the network can detect the forecast state of
the system based on the available data and optimize the work for a given parameter.
Implementing the above principles on existing data samples using the above algorithms in a Mathlab
environment, a number of neural networks were trained. The network inputs are fed data on the performance and
load of the mill. The output vector contains information about specific power and fineness of material.

174

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

Fig. 3 Artificial neural network model
The proposed structure of the automatic control system of the crushing and grinding complex may include
the following blocks (Fig. 4), the primary information collection unit (PICU), the basic model of the system, the
computing unit (CU) for adjusting the model parameters and the forming of control actions and the executive unit
(EU).

Fig. 4 The structure of the automatic control system for the grinding and grinding complex
The composition of the primary information collection units (PICU) includes devices that collect data on the
process parameters (productivity, fineness, etc.), and the executive unit (EU) includes devices that perform
control actions (power supply, load, rotation speed control system drum mill, etc.). A model based on primary
information about the complex will be tuned to the optimal mode of operation according to a given criterion.
Conclusions
A new model of the crushing and grinding complex is proposed, which takes into account the multi-factor
field of the system and displays its internal connections, based on the mathematical apparatus of artificial neural
networks. In the formation of the objective function, this model allows you to take into account components that
have a greater effect on power consumption and other technical and economic indicators of the complex, which
allows to increase the energy efficiency of the complex by ensuring that the complex operates in an optimal mode
for power consumption.
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ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ІШТЕН ЖАНУ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫНЫҢ
СЕНІМДІЛІГІНІҢ МӘСЕЛЕРІ
Бүгінгі таңда халық шаруашылығындағы жүк тасымаланың 80% -дан астамы, ал жолаушылар
тасымалдаудың 75% -дан астамы автокөлік арқылы жүзеге асырылады. Елімізде автокөлік паркінің
жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру оларға техникалық және жөндеу қызметін көрсетуге сай
қомақты шығынды қажет. Мысалы, автокөлікті жұмысқа жарамды жағдайда болуын қамтамасыз ету үшін
жылына жеке жеңіл автокөлік иесіне 15000-мен 20000 тг, жүк тасымалдаушы көлікке 150000 тг-ден 180000
тг автобустар үшін 200000 тг-ден 300000 тг шығын жұмсалады. Яғни автокөлік негізінде жүзеге асатын
тасымал барлық тасымал жүйесінің пайдаланатын отының көлемді тұтынушысы: мұнай өнімінің 66
пайызын, еңбек қорының 70пайызын, ал қаржының 50 пайызын қамтиды.
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Бәрімізге аян жану өнімінің залалды қалдықтарынан қоршаған ортаны қорғау мәселесі күрделенуде.
Біздің алдымызда ғаламшарымыздың бүкіл ауқымында да табиғатты қорғаудың зор міндеті тұр. Соңғы
ширек ғасырда атмосферадағы көмірқышқыл газының шамасы 345 млрд тоннаға көбейді. Әрине адамзат
бүгінгі тіршілігінще автокөлік пайдаланудан бас тарта алмайды. Міне сол себепті іштен жану
қозғалтқыштарын қолданудың зардаптарымен күресудің қажеттілігі туындайды. Сонымен іштен жану
қозғалтқышты жетілдірудің екі негізгібағыты даралап айта аламыз — қозғалтқыштың, сенімділігін, үлестік
қуатын, өміршеңдігін артыру және өзіндік құнын азайту болса, екіншісі – оның қолданатын отынын
үнемділігі және экологиялық тиімділігімен байланысты. Яғни бүгінгі таңда іштен жанатын
қозғалтқыштардың өнімділігін арттыруда механизмдерді жетілдіру, оларға арналған жанармайлардың
сапасын арттыру жаңа түрлерін іздестіру осы бағыттағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр.
Машиналарды пайдалану жұмысы үш аспектіні көрсетеді - оларды тағайындауда, қызмет көрсетуде
және пайдалану кезінде.
Бірінші аспект - мақсатты пайдалану - машиналарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін
ұйымдастырушылық шараларды қамтиды.
Екінші - жұмыс жағдайын сақтау - машиналарға техникалық қызмет көрсету және сақтау арқылы
жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету.
Үшіншісі - жұмыс істеуін қамтамасыз ету - қызметтік материалмен қамтамасыз ету (TCM, қосалқы
бөлшектер және басқалар).
Машиналардың жұмысын қамтамасыз ету үшін бірінші кезекте энергиямен қамтамасыз ету мәселесі
тұр. Мобильді технологиялар үшін энергия көзі негізінен ішкі жану қозғалтқыштары (ІЖҚ) болып табылады.
Іштен жану қозғалтқыштары (ІЖҚ) экономиканың көптеген салаларында, әсіресе көлік құралдарында
пайдаланылады. Механикалық энергия көзі ретінде іштен жану поршеньді қозғалтқышы энергетика мен
көлікте кең қолданыс алды. Оның себебі ғаламшарымызда қазіргі кездегі жағдай бойынша одан үнемді
жылу машинасы жоқ болып есептеледі. Осы поршеньдік ІЖҚ артықшылығы ғалымдардың бағалауы
бойынша, 30...40 жыл шамасында өзінің ерекшелігін сақтайды.
Ғылыми-техникалық прогресс жұмыс үрдісін күшейтуді және іштен жану қозғалтқыштарының жұмыс
параметрлерін жақсартуды талап етеді, бұл сөзсіз құраушылармен мен бөлшектердің жұмыс режимдерінің
жалпы қарқындылығын арттырады және сенімділігін қамтамасыз ету және қызмет мерзімін ұзарту
мәселесін шешу мүмкіндігін күрделендіреді. Сонымен бірге іштен жану қозғалтқыштардың жанасу беттері
арасындағы үйкелу, тозу және майлау қағидалары бұрынғысынша өзгермейді. Сондықтан іштен жану
қозғалтқыштарының сенімділігі және тиімділігі негізінен түрлі масштабтағы сыртқы қарқынды
жүктемелердің қозғалтқыш құраушыларының тозу жағдайында теріс әсерлерін қаншалықты елемеуге
болатынына байланысты. Осыған орай іштен жану қозғалтқышының сенімділігін және төзімділігін арттыру
жолдарын зерделеу өнеркәсіпті ғылыми техникалық тұрғыда дамытуда өзекті мәселелердің бірі болып
қала бермек.Машина жасау өнімінің сапасын арттыруда іштен жану қозғалтқыштарына (ІЖҚ) маңызды мән
беріледі, әр түрлі машиналар мен механизмдерден неғұрлым жаппай энергетикалық құрал болып табылуы
себепті көп жағдайда олардың сенімділігі мен жұмыс тиімділігін жетілдіруге аса үлкен назар бөлінеді.
Себебі елімізде автокөлік паркінің жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру оларға техникалық
және жөндеу қызметін көрсетуге сай қомақты шығын қажет. Мысалы, автокөлікті жұмысқа жарамды
жағдайда болуын қамтамасыз ету үшін жылына жеке жеңіл автокөлік иесіне 15000-мен 20000 тг, жүк
тасымалдаушы көлікке 150000 тг-ден 180000 тг автобустар үшін 200000 тг-ден 300000 тг шығын
жұмсалады.
Автокөлік әрқашан жұмысқа дайын болуы үшін едәуір қаражат бөлшектер, материалдар саны
жұмсалады, сонымен қатар техникалық және жөндеу қызметін көрсету барысында технологиялық
аспаптар мен жабдықтардың әр түрін пайдалануды қажет етеді.
Орнатылатын күш қондырғыларына (ІЖҚ) қойылатын талаптар мобильді объектілерде: автокөлік,
трактор және басқа да көлік құрамында жұмыс істеу тиімділігі, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адамға
және қоршаған ортаға ең аз теріс әсер ету, қолданыс кезінде тұтынатын материалдары мен энергияны
азайту.
Қозғалтқыштардың сенімділігі мен беріктігін одан әрі арттыру жөніндегі жұмыстар бөлшектер мен
тораптардың тең беріктігін қамтамасыз ету есебінен жүргізілуі тиіс (шеткі жағдайларда беріктігі жоғары
базалық бөлшектерге қатысты ресурстың көптігі) [1]
Машина жасау технологиясында соңғы уақытта беттік пластикалық деформациялау мен өңдеу
процестерінің үлес салмағы айтарлықтай артты. Көрсетілген әдістерге үлкен қызығушылық олардың бір
үрдіс кезінде әрлеу және беріктендіргіш өңдеу әсерлерін біріктіру мүмкіндігімен байланысты, бұл
амалдарды алмастыруға мүмкіндік береді, мысалы, жұқа дәлдеу, тегістеу немесе беріктендірумен
финишты өңдеуде жылтырату мүмкіндігін береді.
Машина жасау бұйымдарының сенімділігі мен ұзақ мерзімділігінің жоғарлауы өңдеудің жоғары
сапасымен байланысты және беріктенуден, түйіспелі қаттылықтан, тозуға төзімділіктен және олардың
жұмыс беттерінің төзімділігінен кейін бөлшектердің конструктивтік және шаршаңқы беріктігінің ұлғаюы және
т.б есебінен қол жеткізіледі.
Өңдеу-нығыздаушы өңдеудің көрсетілген артықшылықтарын пайдалану кезінде салқындатуды
болдырмау мүмкіндігімен ұштастыру машина жасау өндірісін жаңғырту кезінде оның тиімділігін,
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экологиялық жағынан тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін нығыздаушы әдістерді
таңдаудың басымдығына ықпал етеді.
Әрлеу беріктендіргіш әдістерді практикалық қолданудың көптеген белгілі мысалдары олар көбінесе
ұсақ сериялы өндірісте және тозуға төзімділігі, шаршау беріктігі және т.б. бойынша жоғары талаптар
қойылатын жауапты бөлшектер үшін (мысалы, авиақұрылыс және энергия машина құрылысында)
енгізілгенін көрсетеді [2].
Жаппай өндіріс жағдайлары үшін, мысалы, автокөліктерде тиімділікті, экологиялық жағынан кері
әсері және оларды дайындаудың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі, әсіресе отандық өнімге деген
сұранысты арттыру кезінде де өзекті. Қазіргі уақытта ол майлаушы салқындататын сұйықтықты қолданбай,
күшпен мәжбүрлі салқындатумен соңғы өңдеу процестерін нығайтатын әдістерге ауыстыру жолымен
шешіледі. Олар өте қысқа уақыт ішінде 6...10с беріктендірілетін бөлшектердің дәлдігі мен сапасына
қойылатын берілген талаптарды автоматты түрде бұйым шығару цикліне сәйкес жылына миллион дана
орындаудың жоғары сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс,
Автокөлік дайындаудың экологиялығын салқындатусыз кең аймақты жаюдың жаңа технологиясын
меңгеру есебінен арттыру шыңдалған болаттан және жоғары төзімді шойыннан жасалған бөлшектерді
керосинмен немесе майлы эмульсиямен мол суарумен, бұл ретте олардың жұмыс беттерін беріктендірудің
қосымша артықшылықтарын қамтамасыз ете отырып, лентамен жылтыратуды ауыстыруға мүмкіндік
береді.
Қозғалтқыштардың жоғары сенімділігі, жабдықтың тұрып қалу уақытын қысқарту, машина өнімділігін
арттыру, жөндеуге кететін шығындарды азайту және қосалқы бөлшектерге қажеттілікті қысқарту есебінен
халық шаруашылығында үлкен экономикалық әсер береді. Қозғалтқыштың қызмет ету мерзімін ұлғайту,
олардың қуатын ұлғайтуға әсерін тигізеді.
Қозғалтқыштың ұзақ мерзімді қызмет істеуі жанғыш қоспалардың сапалық құрамына тәуелді. Қазіргі
кезде көлік ауыл шаруашылығы техникаларының барлығы механикалық энергия негізінен, органикалық
отынның қызуынан қозғаушы күш алады. Осы мақсатта қолданылатын жылу қозғалтқыштарының басым
көпшілігі мұнайдан өндірілетін сұйық отынмен жұмыс істейді. Жанғыш қоспадағы компоненттердің (отын
және ауа) концентрациялық арақатынасы ауаның артықтық коэффициенті (α) деп аталатын ерекше
коэффициентпен бағаланады. Жанғыш қоспаны түзетін жанармай ретінде А-72, А-76, А-80, А-85, АИ-90,
АИ-93, АИ-98 бензин маркілері алынады. Теория сай 1 кг бензин толығымен жану үшін 15 кг ауа қажет
екендігі анықталған.
Жанғыш қоспаның құрамы ауа қатынасының коэффициенті арқылы сипатталады, ол а деп
белгіленеді.
а = Ь§/Ьо
бұл жерде Ь§ - жану процесіне қатысатын ауаның нақты мөлшері; Ьо~ жанармай толық жану үшін
қажетті ауаның теориялық мәні.
Жанғыш қоспа цилиндрге енгенде жану қалдығымен қосылады сонымен жұмыс қоспасына ауысады.
Жану қалдығының жанғыш қоспаға қосылуы оның тұтануына кері әсерін тигізеді.
Егер жанатын қоспада тотықтырғыш (ауа) мөлшері оның құрамындағы отынды тодық жануына
жеткілікті болса, онда α1. Дизельжі ІЖҚ α коэффициентінің кең ауқымында жұмыс істейді. Ал сыртқы
қоспалы қозғалтқыштар үшін α мәндерінің тар диапазоны тән (әдетте, α 0,75...1,15 шегінде болады). α
сандық мәндерімен қазіргі заманғы қозғалтқыш құрылымның маңызды мәселелерінің бірі, дәлірек
айтқанда, мәселелер кешеніне байланысты. Шын мәнінде, сыртқы қоспа түзілген қозғалтқышқа қандай
жүктеме болса да ауаның артық коэффициентінің сандық мәні көрсетілген шектерде болуы тиіс, өйткені
аталған мәндерден тыс жұмыс циклін жүзеге асыру мүмкін емес. Сонымен қатар бұл қайшылық болып
табылады: жүктеме болмаған жағдайда, біз әлі де α қамтамасыз ету мақсатында отынның шығынын
жасанды аталған шектерде дейін арттыруға міндеттіміз
Электродтық кеңістікке тікелей жанасатын жану камерасы кеңістігінің жергілікті аймағында тұтану
білтесінің электродтық кеңістігіне тікелей жанасатын, жақсы жанатын жанғыш қоспа (α = 1,0-ден сәл аз)
қалыптасады. Бұл жерде от пайда болады, оның таралуы ЖК бойынша өте кедей қоспаларды жағуға
мүмкіндік береді (α мәні 1,0-ден елеулі шамаға асатын). Мұндай қозғалтқыштар белгілі. Бұл форкамералыалаулы от алдырғыш қозғалтқыштар және қатпарлы қоспа түзетін қозғалтқыштар. Қазіргі жағдай бойынша
қозғалтқыштардың осындай түрін қатардағы пайдалануға кеңінен енгізуге оларды пайдаланудың әртүрлі
жағдайларына қатысты машиналардың осындай түрінің сипатын жеткіліксіз зерделеу кедергі келтіреді.
Сыртқы қоспамен ІЖҚ үнемділігін арттырудың басқа маңызды құралын пайдалану, атап айтқанда,
сығылу дәрежесін арттыру детонация құбылысымен (мәселесімен), яғни отынның жануының бұрыс әсер
етеді, тез от алу сипаты қиынға соғады. Бүгінгі таңда 𝜀 арттыру мүмкіндігі 10,5...11,0 шамасымен
шектеледі. Неғұрлым 𝜀 мәні жоғары болған кезде, бастапқыда жақсы бірақ содан кейін үдеткішке ауысады,
жетекте дыбыс пайда болуымен, бөлшектердің температурасының артуымен, майлы беттің
қабырғаларында үйкелетін бөлігінің бұзылуына, қуатының азаюы мен қозғалтқыш үнемділігінің кемуіне
әкеліп соғады. Аталған мән-жайлар детонация құбылысымен бірге жүретін режимдердегі қозғалтқыштың
жұмысын орынсыз және апаттық қауіпті етеді. Детонацияның алдын алу проблемасы отындардың
антидетонациялық сапасын арттыру жөніндегі шаралармен байланысты. Бұл тұрғыдан ең тиімді және кең
таралған құрал-отынға арналған арнайы телімдерді қолдану болып табылады.
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Жиі қолданылатын қоспалар - бұл этил сұйықтықтары (қорғасын химиялық қосылыстарға негізделген
қоспалар). Бұл қоспалар улы және қауіпті болып табылады. Осы фактіні көрсету үшін сапасы жақсарған
бензиндер белгілі бір түске боялған (сары, қызыл, көк). Бірақ жану өнімдері, демек, қозғалтқыштың ЖК-да
отын компоненттерін тотығу кезінде түзілген қорғасын қосылыстары қоршаған ортаға шығарылады. Осыған
байланысты, мұндай кемшіліктер болмайтын отын түрлерін (немесе оларға қосымша заттар) жасау
мәселесі туындайды. Жанармайдың бұл түрлері мен олардың қоспалары жасалды, бірақ оларды өндірудің
арзан технологиясын құру мәселесі толығымен шешілмеген күйінде қалып отыр.
Өнеркәсіптік мақсаттағы қозғалтқыштарда білік жылдамдығы артқан сайын, қозғалтқыштың қуатты
да арта береді. Қуаттылықты арттыру жөніндегі шараларды жүзеге асыру бірқатар басқа мәселелерді
шешу қажеттілігімен байланысты. Атап айтқанда, қуатты қозғалтқыш толық жүктеме жағдайында тиімді
үнемділікпен сипатталады, әсіресе автомобиль қозғалтқыштары үшін бұл әдеттегі емес (бұған дейін
мұндай қозғалтқыштар жұмыс жағдайында жиі жүктеме астында қолданылады). Бірақ ішінара
жүктемелерге ауысқан кезде бұл сапа айтарлықтай төмендейді, өйткені ол төмен жүктемелерде жұмыс
істеуге есептелмеген. Мұндай жағдайларда шығудың жолы - цилиндрлердің бір бөлігін өшіру (немесе
цилиндрлерді ішінара өшіру: цикл арқылы жанармай беру). Содан кейін өшірілген цилиндрлер жұмыс
барысында қалған бөлшектерді «жүктейді». Осы жағдайды іске асырудың арқасында жұмыс
цилиндрлерінің ПӘК - і едәуір артады және жалпы станоктың тиімділігі артады. Қозғалтқышты құру
практикасында жоғарыда аталған оқиғаның кеңінен енгізілуі цилиндрлердің бір бөлігіне отын беруді өшіру
үшін автоматикалық құрылғылардың жетіспеушілігімен (немесе цилиндрлер арқылы цилиндрлерге отын
жеткізумен), сонымен қатар цилиндрдің өшуімен жұмыс жағдайында қозғалтқыш динамикасының
жеткіліксіз білімімен (иінді біліктің біркелкі емес айналу дәрежесі артады, поршеньдік сақиналардың сору
әсерінің теріс әсерлері де пайда болуы мүмкін) [2].
ІЖҚ сенімділігін артыру негізгі жолдары: ІЖҚ қуатын және оны пайдалану коэффициентін ұлғайту;
қозғалтқыш салмағының азаюы; көлік құралының трансмиссиясына бейімделуді дайындауға және
ұлғайтуға арналған шығындарды төмендету; ТСМ-ге арналған шығындарды төмендету; сенімділігін
арттыру; қозғалтқыштың іске қосу қасиеттерін және оның жұмыс режиміне шығу мүмкіндігін жақсарту;
экологиялылықты арттыру (түтіннің, уыттылықтың, шудың, дірілдің және т. б. азаюы).
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Leyla Fazylova, Alshyn Zhakulov
(Karaganda, Kazakhstan)
AUTOMATION OF TEXT STYLE ASSESSMENT BASED ON STATISTICAL PARAMETERS
In the XX century a number of applied disciplines appeared at the intersection of linguistics, mathematics
and computer science. In particular, statistical linguistics is a discipline that studies the quantitative laws of the
natural language that appear in texts. At the moment, there are a number of studies that present mathematical
models for assessing text complexity. However, these models are obtained mainly for English texts and are not
supported by appropriate automated analysis systems. Meanwhile, the need for such systems and appropriate
methods for analyzing texts arises from expert methodologists, creators of textbooks, as well as teachers who
develop various teaching materials. With the development of the system of examination and certification of
educational and methodological literature, there is a need for objective and quickly implemented assessments of
a number of complexity parameters of educational texts [1].
The objective of our study is to study the quantitative assessment of the complexity of the text. As the main
criteria, statistical parameters of the text are used, such as word length, average sentence length, percentage of
polysyllabic words, and others. The named parameters require quite complex methods and technologies for
determination. The various formulas obtained on the basis of these parameters evaluate the so-called readability
or complexity of the text. These parameters are easy to quantify and can be used to automate the assessment.
The aim of the work is to develop a program to automate the definition of text style. The program can be
used in the educational process to verify term papers and dissertations and determine the conformity of
publications with the style of a scientific article. The automatic classifier of the functional style of the text is
created on the basis of texts related to four different functional styles [2]. The classification criterion is the range of
word lengths and the entropy of the text being checked.
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During the creation of the «Text Classifier» program, existing programs for searching and analyzing textual
information were analyzed: the Kirsanov product of the «Garant-Park-Internet» company, the readability tool,
«Khudlomer» [3], and «Orphogrammka».
To create the program «Text Classifier» the capabilities of the programming language Delphi 7.0, the
hypertext markup language HTML are synthesized. JavaScript was used to process the html document. The
version is written in JavaScript and defines the functional style of the text: conversational style, fiction style,
newspaper and information style, scientific and business style. The principle of the program is based on the
following estimates [3]:
 text entropy;
 Mandenhall spectrum;
 J. Zipf's law.
The main stage in the development of software is the definition of the interface parts of the program. Figure
1 showsthemainprogramwindow.

Picture 1. The main window of the “Text Classifier” program
The main form contains the TWebBrowser component for downloading or entering processed documents.
The TOpenDialog component implements a file open dialog. When this dialog starts, a window appears (Picture
2), in which you can select the name of the file to open.

Picture2.dialog box for downloading files
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If the dialog box is successfully closed (by pressing the Open button), the selected file name is returned as
the result. The file is uploaded to the WebBrowser window. Restriction of data loading are files in RTF format.
When you click on the “Check” button, a script is executed, the result of which is the correspondence or
inconsistency of the style with the level of the term paper (scientific text), with the additional characteristics of the
text being checked (Picture 3):

Picture 3. Text analysis result
When you click on the "Back" button, you are transferred to the main window for downloading or entering
processed documents. OpenDialog uses the Ctrl modifier key to select multiple files. The processing result
contains the path of the document being checked, the conclusion about the style of the text being checked, the
percentage of compliance (Picture 4):

Picture 4. Result of processing multiple documents
ASPack is used to optimize the program. The created text classifier requires additional testing for statistical
processing of large arrays of textbooks and other methodological materials. In the future, the proposed text
classifier can be used in the educational process to determine the correspondence of the level of term papers,
dissertations, as well as to speed up the check for the presence and determination of the number of errors in the
text.
References:
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Лейла Фазылова, Людмила Устинова
(Караганда, Казахстан)
ОЦЕНКА СТИЛЯ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
В XX веке появился ряд дисциплин прикладного характера на стыке лингвистики, математики и
информатики. В частности, статистическая лингвистика – это дисциплина, изучающая количественные
закономерности естественного языка, проявляющиеся в текстах. На данный момент существует ряд
исследований, в которых представлены математические модели оценки сложности текста. Однако эти
модели получены в основном для английских текстов и не подкреплены соответствующими системами
автоматизированного анализа. Между тем, необходимость подобных систем и соответствующих методик
анализа текстов возникает у экспертов-методистов, создателей учебников, а также учителей,
разрабатывающих различные методические материалы в регионах на национальных языках. В
Казахстане с развитием системы экспертизы и сертификации учебной и методической литературы
появилась необходимость в объективных и быстро реализуемых оценках ряда параметров сложности
учебных текстов.
Задачей нашего исследования является изучение качественных и количественных оценок
сложности текста. В качестве основных критериев используются статистические параметры текста, такие,
как длина слова, средняя длина предложения, процент многосложных слов и другие [1]. С учетом
специфики казахского языка, названные параметры требуют достаточно сложных методов и технологий
определения. Полученные на основе этих параметров различные формулы оценивают так называемую
удобочитаемость или сложность текста. Эти параметры легко поддаются количественному выражению и
могут быть использованы для автоматизации оценки.
Целью данной работы является разработка программы для автоматизации определения стиля
текстов. Программа может применяться для верификации курсовых, дипломных работ и для определения
соответствия публикаций стилю научной статьи. Автоматический классификатор функционального стиля
текста создан на базе текстов, относящихся к четырём различным функциональным стилям [2]. Критерием
классификации является спектр длин слов и энтропия проверяемого текста.
В ходе создания программы «Классификатор текста» были проанализированы существующие
программы поиска и анализа текстовой информации: продукт Кирсанова компании «Гарант-ПаркИнтернет», инструмент удобочитаемости, «Худломер» [3], «Орфограммка».
Ранее авторами были разработаны и описаны в научных статьях [4], [5] соответствующие
программы «Классификатор текста». В одной из разработанных программ были синтезированы
возможности языка программирования Delphi 7.0, языка гипертекстовой разметки HTML. Для обработки
html документа был использован JavaScript. Версия написана на языке JavaScript и определяет
функциональный стиль текста: разговорный стиль, стиль художественной литературы, газетноинформационный стиль, научно-деловой стиль. Она является аналогом программы «Худломер», но ее
отличительной особенностью является возможность множественной загрузки документов и высокая
скорость обработки текстов. Это позволило применить данную программу для проверки курсовых и
дипломных работ на соответствие научному стилю. Недостатком программы по сравнению с такими
программами, как «Худломер», «Орфограммка», является то, что она работает в оффлайн-режиме.
Вторая программа разработана авторами на языке Visual Basic for Application (VBA) и
предназначена для вывода статистики удобочитаемости с учетом нескольких языков. Такой выбор связан
с популярностью текстового редактора MSWord. Программа анализирует текст или любой его фрагмент
на русском или английском языках. Преимуществом данной программы является тот факт, что проверка
выполняется непосредственно в самом документе, т.е. не требуется загрузка текста из документа в
оболочку программы.
Принцип работы этих двух программ основывается на следующих оценках [3]:
 энтропия текста;
 спектр Манденхолла;
 закон Дж. Ципфа;
 оценка Флеша.
Продолжением исследований авторов является модификация второй программы для проверки
текстов на казахском языке на соответствие научному стилю. Основным этапом при разработке
программного обеспечения является модификация макроса с учетом специфики казахского языка.
Результатом выполнения макроса является соответствие или несоответствие стиля текста уровню
курсовой, дипломной работы или научной статьи с выводом дополнительных характеристик проверяемого
текста.
Результаты статистики удобочитаемости сохраняются в отдельный файл с использованием
коллекции readabilitystatistics объекта Document. В основе всех, указанных выше, оценок лежит формула
читаемости Флеша, которая позволяет оценить удобочитаемость текстовых материалов.
Проверка удобочитаемости по Флешу оценивается по 100-балльной шкале. Например, уровень
дипломной работы по Флешу должен находиться в диапазоне 0-30 (таблица 1).
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Таблица 1. Проверка удобочитаемости по Флешу
Уровень образования
Студент
Выпускник ВУЗа

Показатель
31-50
0-30

Основными характеристиками текста по Флешу являются: среднее число слогов в слове и средняя
длина предложения.
Формула расчета показателя удобочитаемости по Флешу [1]:
Индекс Флеша (англ )  206.835 k1  ASL  k2  ASW,

где ASL - среднее число слов в предложении (число слов, деленное на число предложений); ASW среднее число слогов в слове (число слогов, деленное на число слов); k1, k2 - параметры языка.
Для казахского языка выдвигается гипотеза, что параметры k1, k2 находятся в диапазонах
1.5  k1  1.3, 60.1  k2  50.1 .

Для подтверждения данной гипотезы требуется обработка больших объемов текстовых материалов,
для чего можно использовать разработанный макропакет. В перспективе предлагаемый макропакет может
применяться для определения соответствия уровня курсовых, дипломных работ и научных статей на
казахском языке. Автоматизация проверки текстов на соответствие научному стилю позволит увеличить
эффективность обработки документов.
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школа, 1987 — 352 с.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
Оксана Науменко
(Киев, Украина)
СПЕКТРОСКОПИЯ ЭКСИТОННЫХ СОСТОЯНИЙ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
КВАЗИНУЛЬМЕРНЫХ НАНОСИСТЕМАХ
Оптические и электрооптические свойства квазинульмерных наноструктур, предстающих собой
полупроводниковые квантовые точки (КТ) сферической формы с радиусом 𝑎 ≈ 1 − 10 нм выращенные в
прозрачных диэлектрических (или полупроводниковых) матрицах [1, с. 23], в значительной мере
определяются энергетическим спектром пространственно- ограниченной электронно-дырочной пары
(экситона) [16, с. 34]. Энергетический спектр носителей заряда в КТ, начиная с размеров 𝑎 порядка
боровского радиуса электрона 𝑎𝑒 или дырки 𝑎ℎ и менее, будет полностью дискретным [1, с. 56]. Поэтому
такие КТ называют «сверхатомами» [9, с. 63]. В этих условиях влияние сферической поверхности раздела
(КТ – диэлектрическая матрица) может вызвать размерное квантование энергетического спектра
электрона и дырки в КТ, связанное как с чисто пространственным ограничением области
квантования [7, с. 89], так и с поляризационным взаимодействием носителей заряда с поверхностью
КТ [11, с. 105].
Поскольку энергетическая щель полупроводникового материала, который содержит в своем объеме
КТ, существенно меньше, чем в диэлектрических (полупроводниковых) матрицах, то движение носителей
заряда в сферической КТ ограничено во всех трех направлениях объемом КТ (т.е. носители заряда
двигаются в трехмерной сферической потенциальной яме КТ). Последнее обстоятельство приводит к
тому, что квазичастицы (электрон, дырка и экситон), в КТ не обладают квазиимпульсом. Поэтому можно
говорить только о состояниях квазичастиц в КТ. В дальнейшем под экситоном в КТ будем понимать такое
экситонное состояние в КТ, которое не имеет квазиимпульса [11, с. 76, 15, с. 204, 16, с. 58].
В большинстве теоретических моделей, в которых рассчитывались энергетические спектры
квазичастиц в КТ, авторами использовалось приближение эффективной массы, которому приписывалась
применимость к КТ по аналогии с массивными монокристаллами [14, с.69]. Вопрос о применимости
приближения эффективной массы к описанию полупроводниковых КТ является до сих пор
нерешенным [22, с. 84].
В работе [15] предложен новый модифицированный метод эффективной массы, с помощью
0
0
которого описывался энергетический спектр экситона в полупроводниковых КТ с радиусами 𝑎 ≈ 𝑎𝑒𝑥
(𝑎𝑒𝑥
–
боровский радиус экситона в полупроводниковом материале, который содержится в объеме КТ).
Показано, что в рамках модели КТ, в которой КТ моделировалась бесконечно глубокой потенциальной
ямой, приближение эффективной массы можно применять к описанию экситона в КТ с радиусами 𝑎,
0
сравнимыми с боровским радиусом экситона 𝑎𝑒𝑥
, считая, что приведенная эффективная масса экситона
𝜇 = 𝜇(𝑎) является функцией радиуса 𝑎 КТ.
В экспериментальной работе [10] исследовались оптические свойства образцов боросиликатного
стекла, содержащих КТ селенида цинка. Средние радиусы 𝑎̅ таких КТ находились в диапазоне 𝑎̅ ≈ 2,0 −
0
4,8 нм и были соизмеримы с боровским радиусом экситона 𝑎𝑒𝑥
≈ 3,7 нм в монокристалле ZnSe. При малых
концентрациях КТ, когда оптические свойства образцов в основном определялись оптическими
свойствами одиночных КТ в матрице боросиликатного стекла, в образцах были обнаружены сдвиги
максимумов (пиков) спектров поглощения и низкотемпературной люминесценции в коротковолновую
область (по отношению к ширине запрещенной зоны 𝐸𝑔0 монокристалла селенида цинка). Авторы [10]
предполагали, что такие сдвиги обусловлены размерным квантованием энергетических спектров
электрона и дырки, локализованных вблизи сферической поверхности КТ. При этом оставался
неизученным вопрос – размерное квантование каких именно состояний электрона и дырки
(локализованных на внешней сферической поверхности раздела (КТ – диэлектрическая матрица), или же
локализованных в объеме КТ) вызывало такие сдвиги пиков спектров поглощения и люминесценции
образцов.
В адиабатическом приближении, а также в рамках модифицированного метода эффективной
массы [15, с. 118], в [16, с. 73, 23, с. 96] получено выражение для энергии связи экситона, электрон и
дырка которого движутся в объеме полупроводниковой КТ. В [16, 23] также обнаружен эффект
существенного увеличения энергии связи экситона в КТ селенида и сульфида кадмия с радиусами a,
сравнимыми с боровскими радиусами экситона аех, относительно энергии связи экситона в
монокристаллах селенида и сульфида кадмия (в 7,4 и 4,5 раз соответственно).
В экспериментальной работе [7] установлено, что неравновесные электроны, создаваемые при
межзонном возбуждении КТ сульфида кадмия, имеют конечную вероятность преодоления потенциального
барьера и выхода в матрицу боросиликатного стекла, в которую погружена КТ. При исследовании
образцов стекол с КТ сульфида кадмия и селенида цинка в экспериментальных работах [10] (так же, как и
в [7]), обнаружено, что электрон может локализоваться в поляризационной яме вблизи внешней
поверхности КТ, а дырка при этом движется в объеме КТ.
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Применению полупроводниковых наносистем в качестве активной области нанолазеров
препятствует малая энергия связи экситона в КТ. Поэтому исследования, направленные на поиск
наноструктур, в которых наблюдалось бы существенное увеличение энергии связи экситона в КТ,
являются актуальными.
Теория экситонных состояний в полупроводниковых квазинульмерных наносистемах в настоящее
время развита недостаточно, в частности, отсутствует теория экситона с пространственно разделенными электроном и дыркой в квазинульмерных наносистемах. Поэтому в работах [21-25] развита
теория экситона с пространственно разделенными электроном и дыркой (дырка находится в объеме
полупроводниковой КТ, а электрон локализирован на внешней сферической поверхности раздела (КТ диэлектрическая матрица)). Показано, что коротковолновый сдвиг пика спектра низкотемпературной
люминесценции образцов, содержащих КТ селенида цинка, который наблюдается в условиях
экспериментов [10], обусловлен размерным квантованием энергии основного состояния экситона (с
пространственно разделенными электроном и дыркой). Обнаружен эффект существенного увеличения
энергии связи экситона (с пространственно разделенными электроном и дыркой) в наносистеме,
содержащей КТ селенида цинка (в (4,1-72,6) раз) по сравнению с энергией связи экситона в
монокристалле селенида цинка.
С помощью сравнения зависимости энергии основного состояния экситона от радиуса a КТ,
полученной вариационным методом, в рамках модифицированного метода эффективной массы, с
экспериментальным значением пика спектра низкотемпературной люминесценции [10, с. 115], найден
средний радиус КТ селенида цинка. Показано, что коротковолновый сдвиг пика спектра
низкотемпературной люминесценции образцов, содержащих КТ селенида цинка, который наблюдался в
условиях экспериментов [10, с. 117], обусловлен перенормировкой энергии кулоновского взаимодействия
электрона с дыркой, а также энергии поляризационного взаимодействия электрона и дырки со
сферической поверхностью раздела (КТ – диэлектрическая матрица), связанной с пространственным
ограничением области квантования объемом КТ. При этом дырка движется в объеме КТ, а электрон
локализован на внешней сферической поверхности раздела (КТ – диэлектрическая матрица).
Для применения полупроводниковых наносистем содержащих КТ селенида цинка, в качестве
активной области лазеров необходимо, чтобы энергия связи экситона Eex a,   в наносистеме была
порядка нескольких kT0 при комнатной температуре Т0 ( k – постоянная Больцмана). В качестве активной
области полупроводниковых лазеров на КТ можно использовать наносистемы, состоящие из КТ селенида
цинка, выращенных в матрице боросиликатного стекла. В интервале радиусов a КТ селенида цинка, не
превышающих 20 нм, параметр

Eex a,   / kT0

принимает существенные значения, находящиеся в

интервале (от 3,1 до 56).
Обнаружен эффект существенного увеличения энергии связи основного состояния экситона в
наносистеме, содержащей КТ селенида цинка с радиусами а, не превышающих 20 нм, (в (4,1 – 72,6) раз)
по сравнению с энергией связи экситона в монокристалле селенида цинка [24, с. 205, 25, с. 36]. Показано,
что эффект существенного увеличения энергии связи основного состояния экситона в изучаемой
наносистеме определяется двумя факторами: 1) существенным увеличением энергии кулоновского
взаимодействия электрона с дыркой, а также увеличением энергии взаимодействия электрона и дырки с
«чужими» изображениями (эффект «диэлектрического усиления»); 2) пространственным ограничением
области квантования объемом КТ, при этом с увеличением радиуса а КТ, начиная с радиуса КТ

a  ac(2)  29,8 нм экситон становится двумерным с энергией связи, которая почти на два порядка
превышает энергию связи экситона в монокристалле селенида цинка.
Эффект «диэлектрического усиления» обусловлен тем, что в случае, когда диэлектрическая
проницаемость матрицы  1 значительно меньше, чем диэлектрическая проницаемость КТ  2 ,
существенную роль во взаимодействии между электроном и дыркой в изучаемой наносистеме играет
поле, создаваемое этими квазичастицами в матрице. При этом взаимодействие между электроном и
дыркой в наносистеме оказывается значительно больше, чем в неограниченном полупроводнике с
диэлектрической проницаемостью  2 [25, с. 70].
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Данііл Ахтирський
(Україна, Кремінна)
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ В НАПАДІ БАСКЕТБОЛІСТІВ АМАТОРСЬКОЇ ЛІГИ
Актуальність. Однією з тенденцій розвитку сучасного баскетболу є постійне підвищення рівня
техніко-тактичної майстерності гравців. Команда баскетболістів здатна досягти високих спортивних
результатів тільки тоді, коли вона укомплектована гравцями з різнобічною фізичною підготовкою, які
досконало володіють усіма прийомами, вміють правильно орієнтуватися на високих швидкостях в умовах
активного протистояння в тактичних ситуаціях, а також володіють яскравою індивідуальністю манери гри.
На сучасному етапі ефективність дій в баскетболі залежить від багатьох факторів, їх поєднання і взаємодії.
За допомогою різних методів дослідження можна встановити зв'язок між різними видами атаки і
ефективністю ТТД баскетболістів [5].
Провідні баскетбольні експерти О. Я. Гомельський, Д. Р. Вуден, С. Стонкус підкреслюють, що
слабким місцем висококласних гравців є недостатній рівень індивідуальної тактичної підготовленості. Це
пов'язано з обмеженим використанням наукових і практичних даних про механізми сприйняття і обробки
інформації в системі підготовки кадрів.
Сучасний баскетбол відрізняється від усіх спортивних ігор специфікою протидій нападника і
захисника, основною ознакою яких є ситуативність – досить жорстка регламентація конкретними умовами
діяльності, правилами і інтенсивністю ігрових дій. В процесі протидій між змагаються гравцями
здійснюється складна техніко-тактична діяльність, що вимагає від баскетболістів розвитку спеціальних
якостей. Для нападника результатом діяльності є потрапляння м'яча в корзину, для захисника відбір,
накривання або перехоплення м'яча.
В ігрових видах спорту важливе місце займають руху, які мають цільовий характер. Перемога в
баскетболі визначається найбільшою кількістю м'ячів, закинутих у кошик противника. У зв'язку з цим кидок
м'яча в корзину є найважливішим елементом техніки нападу в баскетболі. Інші дії як індивідуальні, так і
колективні, служать створенню сприятливих умов для виконання кидка [3].
Мета дослідження: провести аналіз ефективності техніко тактичних дій баскетболістів в нападі (на
прикладі команди СК Спартак з м. Рубіжного).
Результати дослідження. Кожен гравець який знаходиться у нападі повинен досконало володіти
такими навичками як: техніка володіння тілом та технікою володіння м’ячем
Виходячи з тенденції сучасного баскетболу, коли активність ігрових дій постійно зростає, велику
роль відіграє високий темп, техніка володіння тілом. Однак вдосконаленню техніки пересування часто не
приділяється достатньої уваги, тому навіть у висококваліфікованих командах є гравці, які не володіють
достатніми знаннями про пересування по корту.
Як підкреслює Фарфель В. С., успіх в атаці приходить до команди з більш впевненим володінням
м'ячем, чиї гравці швидше приймають і реалізують рішення, частіше кидають по рингу, агресивно атакують
і руйнують оборонні споруди суперника, грають самими різними способами і не дають обороні
адаптуватися до своєї системи атаки.
У сучасному баскетболі прийоми володіння м'ячем виконуються на високій швидкості, в умовах
активного протистояння суперників, коли кожен гравець повинен вміти точно і своєчасно виконувати пас,
ловити м'яч в різних ситуаціях, миттєво змінювати напрямок м'яча або здійснювати кидок в кошик без
підготовки.
Сучасна тактика баскетболу являє собою складний процес взаємодії гравців у нападі та захисті [5].
Успіх цих взаємодій залежить від рівня фізичної, технічної, психологічної підготовленості гравців, а також
засвоєння ними індивідуальних групових, командних, тактичних дій у нападі і захисті. Тому в
індивідуальному тренуванні баскетболістів техніко-тактичному підрозділу вдосконалення майстерності
відводиться важливе місце.
Головними напрямками індивідуальної техніко-тактичної підготовки є вивчення суті та
найважливіших теоретико-методичних положень тактики баскетболу; оволодіння технічними прийомами та
тактичними діями; вдосконалення тактичного мислення; вивчення інформації, необхідної для практичної
реалізації тактичної підготовленості; практична реалізація тактичної підготовленості, тощо. Кожен з цих
напрямків техніко-тактичної підготовки ґрунтується на використанні певних засобів та методів [1].
Аналіз спеціальної літератури, узагальнення передового практичного досвіду показують, що
найбільш важливими особливостями техніко-тактичної підготовки на сучасному етапі розвитку
баскетболу є:
‒ універсалізація гравців поряд з тенденцією до спеціалізації (поняття універсалізації в основному
стосується високорослих гравців, зокрема центрових, які прагнуть відійти від своїх звичних позицій біля
щита, беручи активну участь не тільки в завершенні атаки, але і в її підготовці; спеціалізація більш
характерна для захисників, серед яких є гравці захисники і захисники, схильні атакувати).;
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‒ всебічний розвиток інтелектуальних здібностей, цілеспрямована підготовка до самостійного
осмислення конкурентних ситуацій, вміння імпровізувати в конкурентному обмеженні часу, простору та
інформації;;
‒ використання тактичних дій, заснованих на двох-трьох бігових комбінаціях;
‒ збільште час, протягом якого противник застосовує активний захист;
‒ створення в ході тренувальних занять умов, наближених до змагальних, з використанням
кількісного підходу (обмеження простору і часу), підвищення активності тощо;
‒ всебічне використання методу моделювання манери гри суперника, особливо в груповому та
індивідуальному аспектах.
Протягом змагань аматорської ліги за допомогою педагогічних спостережень, стенографування та
математичної статистики були визначені параметри техніко тактичних дій гравців у нападі.
У процесі педагогічного спостереження було визначено ефективність ТТД, і ці дані фіксувалися за
допомогою стенографування [2]. Для аналізу ефективності роботи гравця в нападі були використані такі
види ТТД:
• Фоли
• Втрати
• Підбори під чужим кошиком
• Результативні передачі
• Штрафні кидки
• Кидки з ближньої дистанції
• Кидки з дальньої дистанції.
З усіх показників ТТД команди за всю гру, які фіксувалися на протязі гри.
В середньому в іграх, де команда зазнала поразки, було виконано стільки ТТД:
• Фолів 17
• Втрат 15
• Підбори під чужим кошиком 9
• Результативних передач 7
• Попадання штрафних кидків – 58%
• Попадання з ближніх дистанцій – 58%
• Попадання з середніх дистанцій – 27%
• Попадання з далеких дистанцій – 33%
Команда виконує в середньому у виграних іграх:
• Фолів 15
• Втрат 17
• Підбори під чужим кошиком 12
• Результативних передач 8
• Попадання штрафних кидків – 69%
• Попадання з ближніх дистанцій – 59%
• Попадання з середніх дистанцій – 31%
• Попадання з далеких дистанцій – 30%
У тенденції дії в атаці, а саме фоли, протягом 8 останніх ігор їх кількість в середньому не
зменшилася. Кількість втрат склало в середньому 17. Кількість підбирань під чужим кошиком в середньому
склало 11, результативних передач – 7. В динаміці по штрафним кидкам відсоток влучень збільшився з
65% до 84%, за кидками з ближніх дистанцій збільшився приблизно на 10%. З середніх дистанцій
варіювався від 36% до 60%, а в останніх двох іграх цей показник опускався до 10%. Це обумовлено не тим,
що команда стала на багато гірше потрапляти в кошик з середньої дистанції, хоча така тенденція трохи
відстежується, а більше аргументується тим, що гравців стало більше і сума кидків відповідно теж
збільшилася і тому відсоток влучень зменшився. Попадання кидків з далеких дистанцій на початку змагань
був на рівні 30%, в середині ж опускався до 26%, на протязі останніх ігор знову піднявся до 30%.
Висновки. Ефективність дій в сучасному баскетболі залежить від багатьох факторів, їх поєднання і
взаємодії. Рівнем технічної підготовленості в значній мірі визначається реалізація накопичених
спортсменом можливостей в інших компонентах тренованості, таких, як фізична, тактична, психологічна
та інших.
Наведені результати даного педагогічного дослідження не надають повного вирішення всіх проблем,
котрі є у практиці сучасної підготовки баскетболістів. Але вони відкривають можливості для пошуку
резервів підвищення спортивних показників шляхом використання педагогічних технологій.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПЛАВАННЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ
З кожним роком значно збільшується кількість людей з захворюваннями опорно-рухового апарату:
остеохондроз, сколіоз, порушенням постави, ходи, викривленням хребтового стовпа і т.д. З огляду на це,
кожна людина повинна прагнути до зміцнення свого здоров’я і усвідомлювати свою роль у житті
суспільства.
У процесі росту та життя організму з різних несприятливих причин можуть виникати деформації
хребта, ніг, стопи.
Плоскостопість – це деформація форми стопи, для якої характерне зниження її склепіння. При
значній деформації стопа повністю втрачає свої ресорні та амортизуючі властивості. У нормі стопа людини
має два склепіння: повздовжнє і поперечне. Важко переоцінити їхню роль: вони допомагають утримувати
рівновагу та амортизують під час ходьби. При плоскостопості, тобто порушенні її нормальної форми,
навантаження, яке мають брати на себе стопи, компенсують стегновий, колінний та гомілковостопний
суглоби ніг, а також хребет. При виражених ступенях плоскостопості хребет починає боліти досить швидко,
адже не призначений для таких навантажень. Крім того, боліти можуть суглоби стегна, коліна та гомілки.
Плоскостопість спричиняє порушення постави і є одним з факторів ризику розвитку варикозного
розширення вен. Тому під час огляду фахівець-ортопед зосереджує свою увагу не лише на плоскостопості,
а й на стані кістяка загалом.
Плоскостопість чи не найпоширеніше із захворювань опорно-рухового апарату. Це захворювання
може до невпізнання змінити, а іноді знівечити ходу людини. У людини, яка страждає на плоскостопість,
хода як правило незграбна, невпевнена і напружена, носки сильно розведені в сторони. Під час ходьби
човгають ногами, швидко стомлюються, самопочуття їх погіршується, розумова і фізична працездатність
знижується.
Найхарактернішими ознаками плоскостопості є швидка втомлюваність і больові відчуття в ногах під
час ходьби.
Плоскостопість може бути вродженою, але значно частіше – у переважній більшості випадків – вона
набута.
Придбана (набута) плоскостопість класифікується наступним чином:
1. Паралітична – виникає через параліч м’язів стопи і гомілки, в результаті перенесеного
поліомеліту.
2. Рахітна – наслідок перенесеного рахіту. Рахіт – причина ослаблення м’язів і зв’язок, кісток.
Стопам важко утримувати навантаження в таких умовах, тому вони деформуються.
3. Травматична – виникає після переломів стопи або пошкодження її тканин.
4. Статична – є найпоширенішою формою плоскостопості. Її спричиняють зайва вага, слабкість
м’язів та зв’язок стопи через низьку фізичну активність, тривалі навантаження на стопи (у людей «стоячих»
професій), а також постійне носіння незручного та вузького взуття, особливо на підборах. Ось чому часто
рекомендують купити ортопедичне взуття не тільки в разі вже існуючих дефектів, а в процесі вище
згаданих навантажень, які ми звалюємо на ноги.
З огляду на характер деформації стопи, розрізняють наступні види плоскостопості: поперечна,
поздовжня, комбінована.
Поперечна плоскостопість – сплощення поперечного зводу. Справа в тому, що на плеснові кістки
(саме до них кріпляться пальці на ногах) розподіляється навантаження. У здорової ноги основне
навантаження припадає на 2 кістки – першу і останню, але при поперечному вигляді плоскостопості вона
падає на всі 5 кісток. Таким чином і відбувається сплощення стоп. Крім того, нога з поперечною
плоскостопістю дуже схильна до появи мозолів і натоптишів. Постраждалі відчувають біль і дискомфорт.
Поздовжня плоскостопість – поздовжнє сплощення стопи. Стопа змінюється зовні, практично
опускається до підлоги. Пацієнт відчуває біль, особливо при фізичній активності, змінюється хода.
Шкарпетки розгортаються в різні боки.
Комбінована плоскостопість – очевидно, це сплощення відразу двох склепінь. Підошва повністю
спирається на підлогу, плеснові кістки розширені. Можуть з’являтися хворобливі відчуття не тільки в стопі,
а й в спині, колінах. Спостерігаються набряки, іноді пацієнт починає кульгати. Такий тип плоскостопості
вимагає негайного огляду фахівця.
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Ступені плоскостопості:
Перший ступінь плоскостопості називають слабовираженим. Зазвичай людина його не відчуває.
Якщо при першому ступені плоскостопості не зловживати носінням взуття на підборах, дотримуватися
здорового режиму фізичних навантажень, стежити за своєю вагою та уникати тривалого стояння, воно не
впливатиме на загальне самопочуття.
Другий ступінь плоскостопості називають помірно вираженим. Ці зміни помітні неозброєним оком,
захворювання може супроводжуватися болем у гомілковостопному суглобі, у стопі, при цьому іноді
змінюється хода, стаючи важчою.
Третій ступінь плоскостопості – це повна деформація склепінь стопи. При третьому ступені
плоскостопості часто розвивається сколіоз чи інші порушення постави, виникають остеохондроз, артроз,
порушуються структури хребта, утворюються міжхребцеві грижі.
Лікувальна фізична культура при плоскостопості є здебільшого основним і найбільш фізіологічним
засобом лікування. Завдання ЛФК – відновлення та зміцнення м’язово-сухожилкового апарату, що
підтримує склепіння стопи. Для цього використовують вправи на виховання правильної постави тіла у
положенні стоячи і під час ходьби, виправлення деформації і зменшення сплощення склепіння стопи,
усунення пронованого положення п’ятки. Для цього поєднують спеціальні вправи із загальнозміцнюючими.
ЛФК призначають за трьома періодами (ввідний, основний і заключний).
У ввідний період спеціальні вправи для м’язів гомілки і стопи виконують з положення лежачи і
сидячи, що виключає вплив маси тіла на склепіння стоп. Спеціальні вправи чергують із вправами на
розслаблення та загальнорозвиваючими для всіх м’язових груп. У цей період бажано вирівняти тонус
м’язів гомілки, покращити координацію рухів.
В основний період слід досягти корекції положення стопи і закріпити його. Використовують вправи
для зміцнення переднього і заднього великогомілкових м’язів і згиначів пальців, вправи з поступовим
збільшенням навантаження на стопи. В комплекси включають вправи з предметами: захват пальцями ніг
дрібних предметів (камінців, кульок, олівців, квасолі та ін.) і їх перекладання (збирання пальцями ніг
килимка з м’якої тканини, катання підошвами палиці тощо). Для закріплення корекції використовують
спеціальні види ходьби – на носках, п’ятках, зовнішній поверхні стоп, з паралельною постановкою стоп.
Виправленню положення п’ятки сприяють також ходьба по похилій поверхні, ребристій дошці. Всі
спеціальні вправи включають у заняття разом із загальнорозвиваючими при зростаючому дозуванні і
поєднують з вправами на виховання правильної постави.
У заключний період до лікувальної та ранкової гігієнічної гімнастики додають лікувальну ходьбу,
теренкур, гідрокінезитерапію та спортивно-прикладні вправи. Використовують плавання вільним стилем,
рухливі і спортивні ігри. Їзду на велосипеді, ходьбу на лижах, ковзання, близький туризм. Однак обмежують
вправи з обтяженнями у вихідному положенні стоячи, стрибкові вправи.
Вправи, які використовуються для корекції поздовжньої і поперечної плоскостопості в різних вихідних
положеннях:
• Вправи в ходьбі: ходьба на носках, на п’ятах, на зовнішньому зводі, на внутрішньому зводі,
«гусячим кроком», на носках в напівприсіді; з поворотом стоп, п’ятами назовні, носками всередину; на
носках з високим підніманням стегон; ковзаючим кроком зі згинанням пальців; по ребристій дошці; по
гімнастичній палиці вздовж і впоперек; по похилій площині на носках; по колоді на носках; схресним кроком
на зовнішньому краї стопи; танцювальні кроки на носках; ходьба по набивним м’ячам.
• Вправи у вихідному положенні стоячи: підведення на носках разом і поперемінно; перекат з п’яти
на носок і назад; напівприсід і присід на шкарпетках; напівприсід і присід, п’яти нарізно, носки разом;
піднімання п’ят без відриву від підлоги пальців ніг; присід на гімнастичній палиці; напівприсід на
гімнастичній рейці з хватом рук на рівні грудей; балансування на м’ячі.
• Вправи у вихідному положенні сидячи: ноги паралельно, підведення п’ят разом і поперемінно;
тильне згинання стоп разом і поперемінно; піднімання п’яти однієї ноги і носка іншої; захоплення пальцями
ніг дрібних предметів і їх перекладання; сід по-турецьки; підгортання пальцями матерчатого килимка;
перекидання один одному м’ячів ногами.
• Вправи у вихідному положенні лежачи: відтягування шкарпеток; стопи на підлозі, розведення п’ят в
сторони і назад; почергове підведення п’ят від опори; ноги зігнуті, стегна розведені, стопи торкаються
підошвами один одного; відведення і приведення стоп в області п’ят з упором на передню частину стопи;
круговий рух стоп; ковзання стопою по гомілці іншої ноги; лежачи на животі – віджимання від підлоги, ноги
на носках; лежачи на спині – піднімання прямих ніг, шкарпетки на себе; імітація плавання стилем «кроль».
Крім того, необхідно включати в заняття лазіння по канату і гімнастичній стінці, стрибки через
скакалку, стрибки з м’ячем між стоп, стрибки на носках –на одній і двох ногах одночасно, вправи в
балансуванні, вправи на спеціальних тренажерах для стоп, плавання і так далі.
Оздоровча роль плавання порівняно з іншими видами фізичних вправ полягає у різнобічному впливі
води на організм людини, що пов’язано із фізичними, термічними, хімічними та механічними
властивостями води.
Плавання – ефективний засіб профілактики та лікування різних захворювань. Показане воно й при
порушеннях постави, наслідках травм опорно-рухового апарату тощо.
Гідростатична невагомість позитивно впливає на опорно-руховий апарат, знімаючи тиск усього тіла
на нього, створює умови для коригування рухової функції, порушеної хворобою або травмою. Сила води
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(виштовхувальна) створює сприятливі умови для осіб, які мають надмірну масу тіла, для занять та
виконання фізичних вправ, що на суші викликало б в них великі труднощі.
Плавання включає ряд циклічних вправ. У роботі беруть участь усі основні групи м’язів,
навантаження на них розподіляється рівномірно. У воді вправи виконуються плавно, з великою
амплітудою, без тиску маси тіла на опорно-руховий апарат. Це знижує статичне напруження м’язів і
виключає ризик травмування.
Головне завдання – корекція положення стопи й закріплення його, зміцнюючи м’язи стопи й гомілки.
Для цього застосовуються спеціальні вправи для зміцнення м’язів гомілки і стопи. Повністю
виключається ходьба з розведеними носками та на внутрішньому краї стопи, коли сила ваги припадає на
внутрішнє склепіння. Спеціальні вправи чергуються із вправами для загального розвитку для усіх м’язових
груп, з вправами на виховання правильної постави та на розслаблення.
Орієнтовні вправи для застосування при плоскостопості:
• В. п. – стоячи на глибині, вода до грудей: ходьба у воді з різними рухами (напівприсід, присід, на
пальцях, на п’ятках тощо); вистрибування з води (стоячи, вода до плечей); діставання дрібних предметів
пальцями ніг (іграшки, м’ячик, палиця); піднімання на носки й опускання на всю стопу; активні рухи
пальцями стопи, стопою в усіх напрямках; пересування «гусінь» – згинаючи пальці ніг і підтягуючи стопу
уперед.
• Плавання у ластах (рухи ногами кролем);
• В. п. – лежачи у воді біля бортика, тримаючись руками – робота ногами способом «кроль»;
• В. п. – стоячи біля бортика на краю приступки або сходинки – піднятися на носки й опуститися.
Рекомендації з профілактики плоскостопості: влітку частіше ходити босоніж по піску, дрібному
гравію, глині, скошеній траві, плавати переважно способами «кроль на грудях» і «кроль на спині», кататися
на велосипеді, взимку на лижах, грати в спортивні ігри з м’ячем, приділяти увагу загартовуванню і
загальному руховому режиму, носити раціональне взуття, виховувати навик правильної постави і
правильного положення стоп при ходьбі і статичних навантаженнях.
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПАУЕРЛІФТЕРІВ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ
Постійне зростання досягнень в сучасному спорті визначає необхідність наукового пошуку,
спрямованого на удосконалення всіх компонентів тренувальної та змагальної діяльності спортсменів. У
багатьох країнах світу пауерліфтинг давно став улюбленим, масовим і видовищним видом спорту. В
Україні сьогодні це один з найпопулярніших видів спортивного силового єдиноборства. На змагальний
поміст помірятися силами виходять спортсмени різного віку і статі. За такий нетривалий період свого
існування рівень вітчизняного пауерліфтингу піднявся до світових відміток [3; 5; 7].
Популярність пауерліфтингу пояснюється простотою, доступністю цього виду спорту, швидким
зростанням результатів і позитивним впливом на здоров’я спортсмена. Заняття пауерліфтингом сприяють
збільшенню м’язової сили, зміцненню зав’язків і суглобів; допомагають виробити витривалість, гнучкість та
інші корисні якості; виховують волю, впевненість в своїх силах; підвищують працездатність всього
організму [1; 9].
Дослідження, проведені такими вченими, як: Т. Кириченко, Л. Котенджи, А. Стеценко та ін. свідчать,
що вміло організована силова підготовка з урахуванням індивідуального підходу в загальній системі
тренування, дозволяє досягти високих результатів в силовому триборстві [3; 4; 7]. Однак вищезазначена
проблема потребує низки уточнень та корегувань.
Розглянемо фундаментальні методичні положення, які можуть бути орієнтирами при підготовці
атлетів в пауерліфтингу. Окреме тренувальне заняття, є елементарною структурною одиницею
тренувального процесу в цілому. Його мета і завдання визначають вибір необхідних вправ, величини
навантаження, режиму роботи і відпочинку.
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Для більш ефективного приросту максимальної сили, вправи з обтяженнями необхідно виконувати в
середньому і повільному темпі. Для підвищення ефективності тренування необхідне поетапне збільшення
максимальної сили.
На будь-якому етапі підготовки спортсмен повинен здійснити таку кількість підходів, яке дозволило б
йому зберегти задану техніку вправи, темп, кількість повторень, вагу обтяження і інтервали відпочинку.
Оперативним показником ефективності тренувального процесу може бути динаміка збільшення рівня
тренованості у всіх, особливо змагальних, вправах з періодичністю 1-2 тижневих тренувальних
мікроциклів. Тривалість передзмагального тренувального мезоцикла визначається індивідуальними
термінами входження в спортивну форму.
Правильна структура силових тренувань в пауерліфтингу повинна включати в себе 10-хвилинну
розминку, в ході якої відбувається робота з м’якими тканинами. Після цього повинна відбуватися силова
робота протягом 40-45 хвилин. Основною помилкою початківців спортсменів є те, що вони мало уваги
приділяють руховим вправам і розминці [8].
Правильна динамічна розминка дозволяє підготувати тіло атлета до досягнення кращих силових
показників. Вона також знижує травматизм, підвищує температуру тіла, зволожує мускулатуру і суглоби.
Динамічне навантаження допоможе краще виконувати вправи зі штангою і дозволить збільшити силу
спортсмена.
У структуру тренування силового атлета повинні входити п’ять-шість спеціальних силових вправ,
спрямованих на розвиток сили. Це зазвичай малорухливі односуглобні вправи, в яких задіяні індивідуальні
групи м’язів. Також необхідно використовувати багатосуставні силові вправи, виконання яких з високою
інтенсивністю призведе до зростання навантажень на м’язи і нервову систему. При цьому велика частина
силових навантажень має припадати на верхні м’язи тіла, так як вони складніше, ніж м’язи нижньої частини
тіла [5; 9].
У тренування також повинні бути включені вправи на корекцію слабких стабілізуючих м’язів верхньої
частини тіла спортсмена. Вони повинні включати в себе обертання шиєю і стабілізацію лопаток. При цьому
треба пам’ятати, що часу на відпочинок повинно відводитися більше між підходами, ніж в бодібілдингтренуваннях. Час відпочинку для спортсмена повинен підбиратися в індивідуальному порядку.
Багато зарубіжних фахівців давно користуються методиками провідних радянських важкоатлетичних
тренерів, досягнення яких відомі у всьому світі. Наші атлети не раз це доводили на чемпіонатах світу та
Олімпійських іграх, на міжнародних змаганнях усіх рівнів. Про вищезазначене свідчать і сотні світових
рекордів [2].
Коли справа доходить до вибору пауерліфтінгової програми, існує незліченна безліч думок, і у
кожного, швидше за все, буде своя думка про те, що краще. Вибір правильного плану для конкретного
тренувального віку і здібностей не лише максимізує прогрес, але і позбавить від травм і від втрати часу.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що для вдосконалення техніки змагальних вправ
доцільно розділяти тренування на присідове, жимове і тягове. Такий поділ крім усього іншого залишає
спортсмену сили для виконання допоміжних вправ.
Як показав аналіз протоколів змагань, наприклад, протягом 1999-2008 рр., у відкритих чемпіонатах
світу було розіграно 370 комплектів нагород. Географія держав, спроможних претендувати на передові
позиції у чоловічому пауерліфтингу протягом останніх років залишається досить стабільною. Чемпіонами
ставали, як правило, спортсмени Росії, України, Польщі, США, Угорщини, Казахстану, Японії, Індонезії [6].
Отже, пауерліфтинг, як і кожен вид спорту, має свої, притаманні лише йому особливості. Поширення
пауерліфтингу вимагає більш досконалої комплексної оцінки та аналізу цього виду спорту й виходу на
новий, більш якісний рівень вивчення його різних аспектів для подальшого розвитку. Результати
проведеного дослідження мають слугувати підставою для переосмислення та коригування управлінням
пауерліфтингом у подальшому. Вирішення зазначених у роботі завдань відкриває простір для подальших
наукових досліджень, пов’язаних із місцем та значенням пауерліфтингу в системі українського спортивного
руху.
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ПРОВІДНІ ФАКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПАУЕРЛІФТИНГУ
Силова підготовка є базовою для досягнення високих спортивних результатів у пауерліфтингу, а
вивчення джерельної бази підтверджує думку багатьох дослідників про пріоритетність фактору
цілеспрямованої силової підготовки для досягнення максимальних результатів у цьому виді спорту [3, 4].
За даними цих джерел, ефективність побудови тренувального процесу і здатність до прояву сили у
спортсменів визначається багатьма факторами.
Як вважає Л.С. Дворкін [4], провідну роль серед них відіграють наступні: злагодженість процесів
нервово-м’язової координації, вольові зусилля, м’язова маса. Причому, усі ці фактори органічно
взаємозалежні.
А.М. Воробйов [3] на прикладі важкоатлетичного спорту показав вплив різних факторів на прояв сили
м’язів. Автор вважає, що сила скорочення м’язів у першу чергу залежить від їхнього анатомічного стану.
Значно впливає на силу м’язів пауерліфтерів гіпоксія і ультрафіолетова радіація. Ефект силового
тренування спортсменів багато в чому залежить від характеру харчування. Факторами, що впливають на
працездатність спортсмена, є режими праці та відпочинку, гормональний фон.
Підвищення працездатності може досягатися шляхом подразнення визначених рецепторів –
світлових, звукових, температурних, смакових. Значно впливає на силу мязів спортсмена м’язове
навантаження, якому він піддається під час тренувальних занять силової спрямованості. Крім цього, автор
указує, що м’язова сила спортсмена має властивість варіюватися і знаходитися у прямій залежності від
часу доби і періоду року.
У своїй роботі Ю.В. Верхошанський [1] відзначає, щодо факторів, які впливають на силові здібності
атлетів відноситься співвідношення швидких і повільних волокон у м’язах, а також кількісний зміст
енергетичних субстратів і їхня доступність для включення в метаболічні процеси тих м’язових групи, що
залучаються до роботи.
В.Г. Олешко [6] показує і підтверджує на значному фактичному матеріалі, що тренування спортсмена
з великим обтяженням і невеликою кількістю повторень мобілізує значне число швидких м’язових волокон,
у той час як тренування з невеликим обтяженням і великою кількістю повторень активізує як швидкі, так і
повільні волокна.
Автор вважає, що під час тривалого силового тренування відсотковий розподіл швидких і повільних
волокон не змінюється. У той же час за даними деяких авторів, виявляється, що під час застосування
тривалих чи багаторазових повторних зусиль силові можливості спортсмена, серед інших факторів
залежать і від кількості енергоматеріалів, що містяться у
Науковцями [3, 5, 6] широко досліджується і дискутується питання щодо співвідношення різних
факторів, що впливають на спортивний результат у видах спорту, що вимагають максимальних м’язових
зусиль (важка атлетика, гирьовий спорт, пауерліфтинг, культуризм, богатирське багатоборство). Однак,
фахівцями фізіологами [2], котрі вивчали цю проблему, в основному, розглядаються механізми
забезпечення сили м’язової напруги, а от значення різних факторів, що впливають на спортивний
результат у видах спорту, пов’язаних із проявом максимальних силових зусиль, практично не
досліджується.
В існуючій цілісній системі спортивної підготовки важливе значення має тренувальне завдання як
перший блок багаторічного тренування. Проте, відношення до цього «блоку» різне [7] з боку деяких
авторів, що займалися розглядом і оцінкою ефективності застосування цих завдань у практиці
тренувальної роботи.
Під тренувальним завданням В.П. Губа [3] розуміє призначені для тренування вправи з усіма
можливими умовами їх виконання і різного роду установками, зформованими для спортсмена. Значення
завдання автор визначає в залежності від його місця в ряді інших завдань, а їхня організація в часі
визначає цілісність заняття.
Л.С. Дворкін [4] розглядає тренувальне завдання як первинну ланку в реалізації цілеспрямованого і
більш чіткого управління тренуванням. Таким чином, фахівці з силових видів спорту дійшли висновку, що
використання розроблених тренувальних завдань дає можливість удосконалювати побудову тренувальних
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занять [6, 7], додаючи їм цілеспрямованості у впливі на структуру й ефективність тренувального процесу в
цілому.
Розгляд і аналіз літературних джерел, що стосуються засобів і методики тренування пауерліфтерів
різної спортивної кваліфікації показав, що всебічні дослідження, проведені з різних аспектів системи
підготовки створили досить міцну і науково обґрунтовану теорію тренування у цьому виді спорту. Будучи
методологічною основою, ця теорія визначила перспективні напрямки у тренуванні спортсменів, що
займаються пауерліфтингом, тут основними стали питання розвитку фізичних якостей, обґрунтування
ефективних засобів і методів спортивного тренування як юних, так і дорослих спортсменів [7].
У той же час питання систематизації критеріїв побудови тренувального процесу є не досить чітко
розробленими фахівцями у практиці підготовки пауерліфтерів різної спортивної кваліфікації.
У зв’язку з цим постає проблема про визначення систематизації більшості з виділених фахівцями
критеріїв удосконалення, їхнього ранжирування і визначення провідних, за допомогою яких можна було б
оперативно керувати спортивною підготовкою атлетів, поступово підвищуючи інтенсивність і обсяг
тренувальних навантажень, з огляду на рівень і перспективи досягнення високої спортивної майстерності.
Вирішення завдань спортивної підготовки досягається застосуванням засобів і методів, що мають
визначену спрямованість. В.Г. Олешко [6] підкреслює, що вони органічно поєднані між собою.
Основним засобом реалізації тренувального процесу є фізичні вправи. Класифікуються вони за
зовнішньою і внутрішньою структурою [1, 3, 7]. Можна групувати вправи за принципом фізіологічного
впливу. Крім того, фахівці групують вправи за структурою руху. При класифікації враховується складність,
доступність, прикладний характер вправ, тощо [2, 4].
Крім того, багато фахівців особливу роль відводять спеціально-підготовчим вправам [5, 6, 7].
Розвиток силових якостей має важливе значення для досягнення високих результатів у більшості
видів спорту. Сила людини визначається за її здатністю переборювати зовнішній опір або протистояти
йому за допомогою м’язових зусиль. Умовно розрізняють силу загальну і спеціальну. Під загальною
силовою підготовленістю розуміється різнобічний розвиток мускулатури для прояву сили в різних режимах,
різноманітних рухах. Спеціальна силова підготовленість характеризується здатністю прояву сили м’язів
стосовно до спортивної спеціалізації.
Питання розвитку м’язової сили як однієї з провідніх фізичних якостей у дітей, підлітків, юнаків і
дорослих спортсменів досить широко висвітлені у дослідженнях провідних спеціалістів в галузі теорії,
методики і практики фізичної культури і спорту [7].
Що стосується основних положень методики виховання сили (засобів, методів виконання вправ,
величини опору, інтенсивності виконання, кількості повторень, тривалості і характеру відпочинку, режимом
роботи м’язів) у підготовці спортсменів, що займаються пауерліфтингом, з цього питання думки фахівців
розходяться.
Дослідження [1, 6, 7] показали, що у заняттях з підлітками можна використовувати власне силові
вправи, за допомогою яких сила м’язів зростає, в основному, за рахунок збільшення переміщуваної ваги.
Більшість фахівців пропонує вправи зі штангою (жим, поштовх і ривок), різні присідання з обтяженням. Для
всіх цих вправ характерні деякі позитивні моменти, але вони мають і ряд істотних недоліків. Так інколи
вони розвивають силу спортсмена поза структурою основної вправи. Тому необхідно шукати і підбирати
нові, більш ефективні засоби, що впливають цілеспрямовано і локально на ті групи м’язів спортсменів, що
беруть основну участь у реалізації рухових. До таких варто віднести тренажерні пристрої і новітні технічні
засоби навчання [6].
Аналіз літературних джерел, присвячених вивченню застосування засобів і методів розвитку
загальної і спеціальної сили у пауерліфтерів фізної спортивної кваліфікації, дозволив виявити наявність
спеціальних тренувальних впливів на спортсменів під час занять. Фахівці по-різному оцінюють вправи, що
розвивають силу. Одні пропонують займатися з гирями, штангою, гантелями, набивними м’ячами,
використовуючи повторний метод виконання вправ [7], а інші – вважають за можливе застосовувати
комплекси вправ у різних сполученнях [5], треті найбільш ефективним засобом у тренуванні вважають
застосування штанги (гантелей) різної ваги [3], четверті – за допомогою спеціальних тренажерів [6].
Втім усі перераховані методи дають можливість розвивати, в основному, загальну силу і тільки
частково – спеціальну. Застосування в тренуванні спортсменів штанги, набивних м’ячів і інших аналогічних
засобів не дозволяє у повному обсязі моделювати необхідне сполучення режимів роботи м’язів в умовах
поєднання розвитку фізичних якостей і необхідності удосконалення спортивної техніки.
На думку практиків і теоретиків спорту, успішне рішення цієї проблеми значною мірою можливе при
використанні тренажерних пристроїв. У цьому напрямку за останні роки накопичений значний досвід, що
ґрунтується на практичному застосуванні тренажерних пристроїв, у процесі підготовки спортсменів у
силових видах спорту [5].
Характеризуючи засоби спортивного тренування, що застосовуються у процесі занять
пауерліфтингом стає цілком очевидним, що для вирішення трьох основних задач тренувального процесу –
навчання, виховання фізичних якостей і удосконалення в обраному виді спорту (у даному випадку
пауерліфтингу) застосовують різноманітні вправи. Їх умовно розділяють на чотири основні групи стосовно
впливу і спрямованості застосування в учбово-тренувальному та змагальному процесах.
До першої групи належать змагальні вправи, що властиві для пауерліфтингу (присідання, жим
лежачи, станова тяга). До другої групи загальнорозвиваючі фізичні вправи для всебічного фізичного
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розвитку. До третьої групи належать підготовчі спеціальні вправи для навчання і розвитку фізичних
якостей. До четвертої групи відносять вправи з інших видів спорту. Фізичні вправи включають до активної
діяльності різні м’язові групи. Завдяки цьому, в організмі людини відбувається ціла низка фізіологічних,
психічних, біохімічних і інших процесів, що викликають зміни як рухової, так і вегетативної систем [2, 6].
Проведені дослідження фахівців підтверджують ефективність застосування тренажерів у
тренувальному процесі спортсменів різного віку і кваліфікації. Можна припускати, що розробка
тренажерних пристроїв і впровадження їх у практику будуть сприяти подальшому розвитку можливостей
тренувального процесу в плані його індивідуалізації й активізації шляхом створення ефективних моделей
підготовки. Тренажери, обладнані пристроями контролю і управління, є у даний час новим засобом, ще
більш спеціалізованим і спрямованим на удосконалення спортивної підготовки [6].
Застосування технічних засобів і тренажерів сприяє швидкому формуванню рухових навичок,
розвитку необхідних фізичних якостей і урізноманітнює учбово-тренувальний процес, пов’язаний з
подоланням значних фізичних навантажень, які викликають стомлення нервової системи.
На думку низки вчених і практиків, що вивчали тренувальний процес у пауерліфтингу, роль
спеціальних вправ, особливо у підготовці спортсменів, надзвичайно зросла. Спеціальні вправи
здебільшого являють собою елементи, чи частини декількох рухів основної вправи. Тобто за формою і
характером рухів спеціальні вправи здебільшого мають велику подібність із специфікою обраного виду
спорту [1].
Таким чином, успішна підготовка спортсменів-пауерліфтерів знаходиться у прямій залежності від
методики побудови учбово-тренувального процесу, що має свої особливості для атлетів різного віку і рівня
майстерності.
Встановлено, що однією з найважливіших передумов конструктивного підходу до обраної
проблематики є виявлення факторів, які визначають рівень спортивних досягнень, розробка модельних
характеристик, що визначають спортивний результат у спортсменів і обґрунтування тренувальних завдань
різної спрямованості. Крім того, ефективності побудови тренувального процесу атлетів різної спортивної
кваліфікації буде сприяти оптимальний вибір тренувальних засобів і методів підготовки.
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Світлана Коляденко
(Київ, Україна)
ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В современных условиях общественной жизни, когда существование человека все в большей
степени завит от понимания им ценности своего здоровья, проблема формирования валеологической
культуры выходит на первый план. Социально-экономические, политические и изменения общественной
жизни, связанные с процессом глобализации и информатизации культуры, отражаются, и чаще всего,
негативно на здоровье людей. Эти процессы изменили характер труда, а следовательно, образ жизни
человека, когда требуется большая умственная и интеллектуальная нагрузка при снижении физической
активности. Материально-экономическая сфера, где особенно заметны технизация и информатизация
производства, становится все более заинтересованной не столько в физически здоровой рабочей силе,
сколько в образованной, интеллектуальной, способной работать в информационном пространстве.
Экономический кризис поставил людей в условия «экономить» на здоровье, в то время как
информационные технологии в медицине повышают стоимость медицинского обслуживания и не
подходят для массовой профилактики. Современная политическая сфера общественной жизни также еще
не стала фактором формирования здорового образа жизни. Однако самая сложная проблема связана с
кризисом духовной культуры. В ментальном мире многих людей здоровье не является важнейшей
ценностью. Не способствует формированию ценности здоровья вестернизация культуры, связанная с
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пропагандой материального достатка. В таких социокультурных условиях формируется представление о
здоровье как о предпосылке достижения успеха, причем речь идет о физическом, соматическом здоровье,
в том время как здоровье духовное, нравственное не находит места в ценностном сознании людей.
Усугубляет ситуацию распространение новых, ранее не известных заболеваний, – СПИДа,
микроплазменных инфекций, гриппа различной этиологии, а также резкая возрастающая динамика
сердечно-сосудистых, онкологических, неврологических заболеваний, алкоголизма и наркомании. Даже
краткий анализ проблем, связанных с формированием здорового образа жизни и сохранением здоровья,
позволяет понять актуальность изучения валеологической культуры в современном обществе. Чаще всего
валеологическую культуру рассматривают как «социально-психологическую деятельность индивидуума,
направленную на укрепление и сохранение здоровья, освоение норм, принципов, традиций здорового
образа жизни, превращение их во внутреннее богатство личности» [2, с. 28]. Деятельность –
специфический способ бытия человека, и в этом качестве она выступает как сфера культуры. С точки
зрения деятельностного подхода в валеологической культуре можно выделить следующие аспекты:
носителем этого типа культуры выступает человек, а сама валеологическая культура – это надприродный
результат человеческой деятельности. Однако в отличие от других видов культур валеологическая в
своем содержании имеет экологическую составляющую. Поэтому в некоторых работах можно встретить
понятие «эколого-валеологическая культура», которое указывает на зависимость здоровья человека от
природной среды обитания. Основная функция культуры – «человекотворческая». Это значит, что
усваивая нормы, принципы, традиции здорового образа жизни, превращая их во внутреннее богатство,
человек становится личностью, способной к самоутверждению и самореализации. В некотором смысле
валеологичекую культуру можно рассматривать как меру раскрытия сущностных сил человека.
Валеологическая культура существует только в человеке и через человека и в этом плане выступает
способом его существования. Валеологическая культура представляет собой единство материальной и
духовной сферы. Как культура в целом, валеологическая культура должна рассматриваться как прогресс,
т. к. создавая этот фрагмент мира культуры, человек обеспечивает прогрессивное развитие всего
общества. Валеологическая культура представляет собой систему целей и ценностей, идеалов и образов,
которые стимулируют стремление человечества к образцовому состоянию. Исходя из деятельностной
концепции культуры и принимая во внимание ее сущностные характеристики, можно определить
валеологическую культуру как особый тип культуры, в основе которого лежит деятельность человека,
направленная на сохранение физического, психического, духовно-нравственного здоровья, продление его
жизни и избавление от болезни. [3, с. 320]. Деятельностный подход предполагает системный анализ
валеологической культуры, согласно которому ее можно представить как особую форму бытия человека,
которая включает такие качества, которые порождены его общественной жизнью (в данном случае
здоровье, здоровый образ жизни), а также «сверхприродные» способы деятельности (т. е. социальная
активность, направленная на сохранение здоровья, продление жизни); общение, идеалы, ценности,
социальные институты и организации, обеспечивающие целостность валеологической культуры.
Валеологическая культура появилась вместе с появлением человека. Забота о собственном телесном
состоянии, сохранении своего здоровья и жизни легли в основу валеологической культуры. Свою
институализацию валеологическая культура приобрела благодаря устойчивости самой деятельности,
направленной на сохранение здоровья. Институализация культуры закрепила социальные нормы,
правила, традиции и роли по обеспечению здоровья, привела их в нужную систему, способную
удовлетворять данную социальную потребность людей. В этом плане валеологическую культуру можно
рассматривать как особый социальный нормативный конструкт, который формирует ценностные и
психологические установки личности, выражающиеся в менталитете, поведении, образе жизни людей.
Следует отметить, что валеологическая культура – явление конкретно-историческое. Она отражает
объективно существующий социальный порядок, отношения людей к себе, к природе, к собственному
здоровью, к здоровью других людей, она коррелирует со всеми изменениями, которым подвержено
общество. Валеологическая культура может быть представлена как индивидуально – культура индивида,
так и на общественном уровне – культура социума. Индивидуальная валеологическая культура личности
зависит от социального окружения, воспитания, религиозных чувств, мировосприятия. Поэтому она всегда
вариативна, особенно в процессе реализации. [1, с. 5]. Проблема формирования валеологической
культуры личности, особенно в условиях трансформации общественной жизни, может быть решена через
ответственное отношение человека к собственному здоровью, которое предполагает развитое
мировоззрение и высокий уровень общей культуры. Эти детерминанты, в свою очередь, определяются
влиянием объективных и субъективных факторов. К объективным факторам следует отнести, прежде
всего, материальную основу жизни индивида, а также социальное окружение и природную среду
обитания,
уровень
развития
здравоохранения
и
эффективность
социальных
программ,
коммерциализацию медицины и уничтожение ее санитарно-профилактической функции. При этом
отметим, что материальная жизнь человека не является ведущим фактором формирования здорового
образа жизни. Можно быть экономически богатым человеком, но при этом быть больным, ведущим не
здоровый образ жизни. Образ жизни – это отношение к условиям своей жизни, способ их использования
для достижения здоровья. В настоящее время фактором, обеспечивающим здоровье населения, в первую
очередь, становятся социальное окружение и природная среда обитания. Изменяя свое отношение к
миру, социуму, природе человек способен создать новый тип отношений, основу которых должны
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составлять принципы ответственности и заботы перед собой и другими людьми. К сожалению, процессы,
которые общество и отдельный индивидуум переживают в настоящее время, не способствуют духовному,
психическому и физическому комфорту, а следовательно, здоровому образу жизни. Рост безработицы,
неудовлетворенность жильем и питанием, межнациональные, семейные, политические конфликты,
агрессивность телекоммуникативных воздействий на психику человека и прочие социальные негативные
процессы приводят к хроническим заболеваниям нервной системы, развитию социально значимых
болезней, апатии к жизни, к суициду. Субъективные факторы, связанные с активностью самой личности,
ее поведением, сознанием и отношением к ценности собственной жизни и здоровью, идеальны, но
опредмечиваются в материальных формах – в телесной организации человека, в результатах его
валеологической деятельности, в здоровье и здоровом образе жизни. Важнейшими субъективными
факторами являются ценностное сознание индивида, его знания и идеалы, а также господствующие в
обществе мировоззренческие установки, нравственные принципы, правовые законы и обычаи. В системе
ценностного сознания здоровье является витальной ценностью, но не всегда высшей. Чаще всего в своей
жизни (обыденной, профессиональной, политической, научной) человек жертвует собственным здоровьем
ради той высшей ценности, которую он для себя избрал – материальное благо, карьера, власть, истина.
Помочь разобраться в системе ценностей, обозначить приоритеты в собственном образе жизни помогают
знания, образование и просвещение. Эти факторы значимы в процессе формирования валеологической
культуры, т. к. способны перейти в убеждения и открыть истину о том, что здоровьем можно управлять,
обладая знанием валеологии и философской культурой. Идеалы как элемент ценностного сознания
личности также выступают значимыми факторами формирования валеологической культуры.
Деятельность личности по сохранению здоровья и собственной жизни обладает проективной формой
сознания. Поэтому через идеалы, которые формируются на основе деятельности, выражается желаемый
образ жизни человека. [4, с. 350]. Человек всегда мечтал о жизни без страха смерти, о вечной молодости
и здоровье. Эти мечты во многом формируют фантастические идеи, способствуют распространению так
называемых «медицинских мифов». К ним следует относиться критически. Однако в целом идеалы
значимы в плане формирования валеологической культуры, так как в них выражается воля людей к
здоровой и полноценной жизни. Таким образом, проблема формирования валеологической культуры
личности может быть решена на основе диалектической взаимосвязи действий объективных и
субъективных факторов, индивидуального и общественного подхода к здоровью, экологической
деятельности, направленной на сохранение природной среды обитания человека, и социальных
программ, способствующих установлению социального порядка и комфорта жизнеобеспечения.
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(Дніпро, Україна)
НЕОБХІДНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
Енергійні заняття фізкультурою - це важливий рівень програми лікування цукрового діабету після
низьковуглеводневої дієти, цукрознижувальної терапії та інсулінотерапії.
Тип 1: завжди вимагає введення інсуліну. В основі цукрового діабету першого типу лежать аутоімунні
процеси. Необхідність щоденного введення інсуліну також означає, що контроль цукру під час тренувань
буде непростою справою, бо і фізичне навантаження, і інсулін знижують рівень цукру в крові. Буде
потрібно змінювати дозу інсуліну, що вводиться і кількість вуглеводів до, під час і після тренування, тому
що гіпоглікемія зазвичай спостерігається на тлі або після фізичної активності.
Тип 2: інсулінорезистентність і перенапруження підшлункової залози. Особливістю є те, що фізична
активність покращує роботу інсуліну. Саме тому тренування і обмеження в дієті часто ефективні для
контролю глікемії на ранніх стадіях діабету 2 типу.
Перш ніж починати займатися фізкультурою, бажано обговорити це з лікарем, тому що існує великий
перелік протипоказань для різних видів фізичних вправ при діабеті 1 і 2 типу.
Навіщо займатися фізкультурою при діабеті? Будь-який рух здійснюється за рахунок роботи м'язів.
При м'язовій роботі енергетичним ресурсом є глюкоза. В деякій кількості глюкоза заздалегідь запасається
м'язовими клітинами у вигляді глікогену і витрачається за потребою. Коли запаси глікогену в клітинах
закінчуються, починається надходження глюкози з крові. В умовах активної роботи клітини стають більш
чутливими до глюкози, як наслідок для надходження в них глюкози потрібна менша кількість інсуліну. У
здорової людини підшлункова залоза в цьому випадку виділяє меншу кількість інсуліну, що запобігає
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надмірному зниженню концентрації глюкози в крові. У хворого на цукровий діабет, який знаходиться на
інсулінотерапії або цукрознижувальних препаратах, для запобігання надмірного зниження глюкози в крові,
може виникнути потреба в регулюванні дозування препаратів або додатковому прийомі легкозасвоюваних
вуглеводів у вигляді їжі.
Якщо до початку фізичного навантаження у хворого була помірна гіперглікемія, то можна очікувати
зниження рівня глюкози в крові до нормального. Якщо ж до початку фізичного навантаження концентрація
глюкози була нормальною, то після може відзначатися гіпоглікемічний стан.
Хворі на діабет 1 типу з великим стажем до початку виконання програми лікування зазвичай
протягом довгих років страждають від перепадів рівня цукру в крові. Скачки цукру викликають у них
хронічну втому і депресію. В такій ситуації їм не до занять фізкультурою, і тому малорухливий спосіб життя
збільшує їхні проблеми. Фізкультура при діабеті 1 типу має складний вплив на контроль цукру в крові. При
деяких обставинах вона може не тільки знижувати, а навіть підвищувати рівень цукру. Щоб цього не було,
потрібно приділяти достатньо уваги самоконтролю за фізіологічними показниками хворого.
При діабеті 2 типу фізичні вправи важливі, тому що вони підвищують чутливість клітин до інсуліну,
тобто знижують інсулінорезистентність. Доведено, що ріст м'язової маси в результаті силових тренувань
знижує інсулінорезистентність. При заняттях оздоровчим бігом або іншими видами кардиотренувань
м'язова маса не росте, але все одно спостерігається такий же чудовий ефект. [1]
Інсулінорезистентність пов'язана з співвідношенням жиру на животі і навколо талії до м'язової маси.
Чим більше в організмі жиру і менше м'язів, тим слабкіше чутливість клітин до інсуліну. Чим більш фізично
тренованим стає організм, тим менші дозування інсуліну в уколах знадобляться. А чим менше інсуліну
циркулює в крові, тим менше жиру відкладеться. Адже інсулін – це головний гормон, який стимулює
ожиріння і заважає схуднути.
Фізичні вправи для хворих на діабет діляться на силові та кардіотренування. Силові вправи - це
підняття важких предметів в спортзалі, а також віджимання і присідання. Кардіотренування зміцнюють
серцево-судинну систему, нормалізують артеріальний тиск і запобігають інфарктам. До їх переліку входять
оздоровчий біг, плавання, велоспорт, лижний спорт, веслування тощо.
Заняття фізкультурою змінюють дозування інсуліну. Якщо регулярно займатися будь-якими видами
фізичних вправ, то протягом декількох місяців відчувається, що інсулін все більш ефективно знижує рівень
цукру в крові. Завдяки цьому дозування інсуліну в ін'єкціях потрібно буде значно знизити. Це стосується
хворих на діабет 1 і 2 типу. Якщо припинити заняття фізкультурою, то такий ефект зберігається ще
протягом 2-х тижнів. Це важливо знати хворим, які лікують свій діабет уколами інсуліну.
Для хворих на цукровий діабет показані помірні і дозовані фізичні навантаження: піший туризм, ігри з
м'ячем, бадмінтон, гімнастичні вправи, плавання, катання на велосипеді, ковзанах, лижах і т. д.
Не рекомендуються екстремальні види спорту, які можуть бути небезпечні для життя в разі
гіпоглікемії (наприклад, стрибки з парашутом, альпінізм, підводне плавання).
Як правило, пацієнтам з діабетом рекомендують займатися спортом з родичами або друзями, які
знайомі з проявами діабету і знають, що треба робити, якщо у хворого трапляється стан гіпоглікемії.
Самоконтроль при фізичних навантаженнях вкрай важливий. Інтенсивні і незвичні фізичні
навантаження вимагають визначення до та після них концентрації глюкози в крові. Гіпоглікемія, виділення
глюкози з сечею (глюкозурія) і тим більше поява ацетону в сечі (ацетонурія) під час або після фізичного
навантаження свідчать про зміни концентрації інсуліну. Слід враховувати, що чим триваліші навантаження,
тим ймовірніше виникнення відстроченої гіпоглікемії протягом декількох годин після навантаження. [2]
При цукровому діабеті регуляція обміну речовин порушена, тому у відповідь на навантаження
можливе падіння рівня глюкози в крові нижче норми. Наприклад, якщо харчування і доза
цукрознижувальних препаратів підібрана без урахування фізичної активності, і ця активність почалася при
невисокому рівні глікемії (6 ммоль/л і нижче), то м'язова робота приведе до гіпоглікемії. Якщо цукор крові
до навантаження, навпаки, був дещо підвищеним, то фізична активність призведе до нормалізації глікемії.
Здавалося б, фізичне навантаження може служити ідеальним засобом для зниження рівня цукру в крові.
Однак, не все так просто. Глюкоза може надійти всередину клітин тільки при достатній кількості інсуліну.
Якщо фізичне навантаження поєднується з дефіцитом інсуліну, то вміст глюкози в крові збільшується, але
речовина при цьому не може потрапити в клітини організму. В цьому випадку енергія буде утворюватися
за рахунок розщеплення жирів – підвищиться рівень ацетону. При занадто високому рівні глікемії – більше
13 ммоль/л – фізичні навантаження категорично протипоказані через небезпеку кетоацидозу.
Інтенсивні короткочасні навантаження, як правило, вимагають додаткового прийому
швидкозасвоюваних вуглеводів, тоді як тривале помірне навантаження вимагає додаткових доз інсуліну і
збільшення споживання змішаної їжі.
З огляду на можливу гіпоглікемію, при рівні глюкози менше 7,0 ммоль/л, перед заняттям фізичними
вправами потрібно з'їсти невелику кількість повільно засвоюваних вуглеводів: печиво, бутерброд з сиром,
кілька яблук.
Інший варіант - заздалегідь зменшити дозу сахарознижуючого препарату або інсуліну. Якщо ви
збираєтеся займатися активно, то оптимально втамовувати спрагу яблучним або апельсиновим соком,
розведеним навпіл водою. Також, займаючись спортом, обов'язково потрібно мати з собою "швидкі"
вуглеводи – цукор, фруктовий сік – для швидкого зняття гіпоглікемії.
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Важливо, що гіпоглікемія може наступити через кілька годин після припинення фізичної активності,
так що самоконтроль в цей час також обов'язковий.
Можна спостерігати за інтенсивністю тренувань по-різному. Наприклад, вибрати в якості критерію
інтенсивності пульс. Пульс частішає в прямій залежності до споживання кисню, хоча з віком залежність
знижується. Щоб вправи були ефективними, необхідно підтримувати пульс під час занять в певному
діапазоні. Для досягнення максимального ефекту, треба тренуватися на 60-90% від максимального пульсу
або 50-85% резерву пульсу.
Однак, слід пам'ятати про ускладнення, які є протипоказаннями для фізичних навантажень.
Існують об'єктивні обставини, які можуть обмежити вибір доступних видів фізичної активності, а
також частоту і інтенсивність виконання вправ. [3]
Один із найбільш серйозних ризиків занять фізкультурою при діабеті – посилити свої проблеми з
ногами. Існує значна вірогідність пошкодити ногу, а будь-які рани і травми у хворих на діабет загоюються
особливо погано. Травма на нозі може загноїтися, розвинеться гангрена, і потрібно буде ампутувати стопу
або ногу цілком. Це дуже поширений сценарій. Щоб його уникнути, вивчіть і ретельно виконуйте правила
догляду за ногами при діабеті.
Серцево-судинна система. Кожній людині у віці старше 40 років, а діабетикам старше 30 років,
потрібно пройти обстеження і з'ясувати, наскільки її коронарні артерії вражені атеросклерозом. Коронарні
артерії – ті, які живлять кров'ю серце. Якщо вони закупорені атеросклеротичними бляшками, то може
статися інфаркт. Це особливо ймовірно в момент підвищеного навантаження на серце, коли людина
виконує фізичні вправи або нервує.
Вкрай бажано придбати пульсометр і використовувати його під час тренувань. Максимально
допустимий пульс розраховується за формулою "220 - вік у роках". Наприклад, для 60-річної людини це
виходить 160 ударів в хвилину. Але це теоретичний максимальний пульс. До нього краще навіть не
наближатися. Гарне тренування - це коли розганяють свій пульс до 60-80% теоретичного максимуму.
Перед початком занять фізкультурою всім хворим на діабет рекомендується проконсультуватися в
офтальмолога. Причому потрібен не простий офтальмолог, а той, який вміє оцінювати, наскільки
просунулася діабетична ретинопатія - це ускладнення діабету, через яке кровоносні судини в очах стають
дуже крихкими. Якщо надмірно напружуватися, нахилятися вниз головою або важко приземлятися на ноги,
то є ризик, що судини в очах раптово лопнуть. Виникне крововилив, яке може призвести до сліпоти.
Офтальмолог, який має досвід лікування діабетичної ретинопатії, може оцінити ймовірність такого
розвитку подій.
Якщо ризик крововиливу в очах високий, то у діабетика залишається вельми обмежений вибір
варіантів фізкультури. Йому під загрозою настання сліпоти забороняється займатися будь-якими видами
спорту, які вимагають м'язового напруження або різкого переміщення з місця на місце. Протипоказані
підняття важких предметів, віджимання, присідання, біг, стрибки, пірнання, баскетбол, регбі тощо. Таким
хворим зазвичай рекомендують займатися плаванням без пірнання або їздою на велосипеді. Само собою,
гуляти пішки теж можна.
Діабетична нейропатія - це порушення провідності різних нервів через хронічне підвищення рівня
цукру в крові. Діабетична нейропатія викликає безліч проблем, однією з яких є непритомність. Якщо у вас
трапляється непритомність, то під час занять фізкультурою потрібно бути особливо обережними.
Наприклад, небезпечно втратити свідомість, під час підйому штанги без страхування.
Якщо аналізи показують, що у людини є білок в сечі, то під впливом фізичного навантаження його
там стане ще більше. Фізкультура є навантаженням для нирок і може прискорювати розвиток ниркової
недостатності. Це, мабуть, єдиний випадок, коли невідомо, що більше – користь від фізкультури або
шкода. У будь-якому випадку, прогулянки на свіжому повітрі, а також комплекс вправ з легкими гантелями
для самих немічних діабетиків принесуть користь і не зашкодять ниркам. [4]
Стати фізично розвиненою людиною – це краще, що можна зробити пацієнту з діабетом. Фізична
підготовка дає незаперечні переваги. Що стосується хворих на діабет, то користь від фізичних вправ для
них, мабуть, навіть більше, ніж для здорових. Основний виграш від фізичних вправ – посилення дії
інсуліну, що дає можливість легше управляти діабетом. Поліпшення рівнів холестерину (підвищення
"хорошого" холестерину - ЛПВП і зниження "поганого" холестерину - ЛПНП); зниження рівня тригліцеридів
– все це зменшує ризик хвороб серця. Регулярні вправи можуть знизити рівень системного запалення, і, як
наслідок, здатність тромбоцитів до злипання. Таким чином, зменшується ризик утворення тромбозів, що
призводять до інфарктів і інсультів.
Щонайменше, активний спосіб життя допоможе справлятися зі стресом і додасть оптимізму і
наполегливості в боротьбі з діабетом.
1.
2.
3.
4.
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ПОЛІПШЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВУЗІ
Здорове молоде покоління є фундаментом будь-якого суспільства і держави в цілому, а фізична
культура є частиною загальної культури людини, а також частиною культури суспільства і являє собою
сукупність цінностей, знань і норм, які використовуються суспільством для розвитку фізичних та
інтелектуальних здібностей людини, що особливо актуально в процесі розвитку і становлення студентської
молоді.
Фізичний розвиток, тісно пов'язаний зі здоров'ям - це процес зміни і становлення природних
морфологічних і функціональних властивостей організму людини протягом його життя (зростання, маса
тіла, окружність грудної клітини, життєва ємність легенів і ін.) [2].
Підвищення рівня здоров'я молодих людей залежить від багатьох факторів, однак вирішальним
серед них є позиція самої людини його ставлення до власного здоров'я. До основних факторів
вдосконалення людини, як особистість, відноситься розширення його світогляду, а самореалізація в
суспільстві можлива тільки в процесі духовного і фізичного самовдосконалення [1].
Метою нашого дослідження було проведення аналіз впливу спорту на здоров’я молоді під час
навчання у вищому навчальному закладі.
Проблема здоров'я населення країни обумовлена, як різноманітністю демографічного складу
сучасного суспільства, так і характером, спрямованістю, підходами, способами і засобами збереження
здоров'я, складнощами формування у населення активної позиції до його збереженню.
Студентський спорт, з його багатим ціннісним потенціалом, має безпосередній вплив на загальну
культуру суспільства. Це здійснюється за допомогою соціалізації особистості студента. Фізичне і духовне
вдосконалення особистості молодої людини, його повноцінне і активне життя, здоров'я, здоровий спосіб
життя, дух спортивного суперництва, поваги і співпереживання, ті людські цінності, які закладені в основі
студентського спорту.
На сьогоднішній день фізичне виховання - сприяє формуванню духовної сфери студентів, так як
воно відіграє суттєву роль у розвитку особистості. Слід зазначити, що такі компоненти структури
особистості, як функціональні механізми психіки, досвід особистості і властивості особистості, можуть
успішно розвиватися тільки в процесі освоєння індивідом фізичного виховання.
Вищі навчальні заклади поряд з навчанням і вихованням обов'язково повинні ставити в
пріоритетному порядку задачу збереження здоров'я молодї людини, студента. Необхідний перегляд
ставлення до здоров'я студентів. Формування культури здорового способу життя має стати обов'язковим і
безпосереднім результатом освіти [3].
Проблема здоров'я студентської молоді стає пріоритетним напрямком розвитку у вищих навчальних
закладів.
Повсякденна навчальна робота, заліково-екзаменаційні сесії з їх інтенсивним навантаженням двічі
протягом року, навчальні та виробничі практики - все це вимагає від студентів не тільки старанності, а й
доброго здоров'я, гарної психо-фізичної підготовленості.
Фізичне самовдосконалення студента, його дбайливе ставлення до свого організму, до своєї краси,
здоров'я свого тіла є досить важливим елементом фізичної культури.
Відомо, що найкращим способом збереження краси і зміцнення здоров'я є фізичні вправи. Для
збереження і зміцнення здоров'я, високого рівня працездатності, людина щодня повинна витрачати тільки
на роботу м'язів 1200 ккал. Більшість людей, що проживають в місті не мають достатньої рухової
активності і необхідного фізичного навантаження.
Можливості різних видів спорту в зміцненні здоров'я, корекції статури і постави, підвищення
загальної працездатності, психічної стійкості, нарешті, в самоствердженні дуже великі. При цьому здоров'я
виступає як провідний чинник, який визначає не тільки гармонійний розвиток молодої людини, а й
успішність освоєння професії, плідність його майбутньої професійної діяльності[3].
На сьогоднішній день студентський спорт являє собою узагальнену категорію діяльності студентів у
формі занять з фізичного виховання або підготовки до змагань з метою досягнення граничних результатів
в обраному виді.
Заняття спортом визначає здоров'я людини, тобто те, як він проводить свій час (сферу інтересів,
хобі), і то, де і як він вчиться. Але є і зворотна залежність: здоров'я людей залежить від якісних
характеристик їх способу життя (рівня соціальної, економічної та трудової активності, ступеня міграційної
рухливості людей, прилучення їх до сучасних досягнень культури, науки, мистецтва, техніки і технології,
характеру і способів проведення дозвілля і відпочинку).
Спорт історично є головним джерелом широкого поширення фізичної культури і спорту серед
молоді, його основної живильної середовищем всієї фізкультурно-спортивної діяльності молоді.
Опитування серед студентів Національного університету харчових технологій показує, що спорт
сприятливо впливає не тільки на фізичне становлення молодих людей, а й на їхній емоційний, духовний
розвиток.
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Таким чином, студентський спорт відіграє дуже важливу роль в підготовці життєздатного і соціально
активного молодого покоління. Формуючи культуру молоді, він виступає будівельним елементом у
формуванні загальної культури суспільства. Так як, молоде покоління є дуже важливим соціальноструктурним компонентом, і в подальшому саме з нього буде складатися суспільство. Потрібно на ранніх
вікових стадіях формувати у людей культуру поведінки, спілкування, соціальних взаємин, і саме спорт
сприяє цьому.
Аналіз сучасного стану здоров'я студентів показав, що положення здоров'я на вершині життєвих
потреб для них носить скоріше теоретичний аспект, так як на практиці воно займає далеко не перші
позиції. Низький рівень здоров'я серед учнів підтверджується тим, що більша частина студентів не
дотримуються принципи здорового способу життя.
Методичні основи використання засобів фізичної культури і спорту в процесі підготовки фахівців,
ефективна підготовка фахівців у ВНЗ вимагає створення умов для інтенсивного і напруженої творчої праці
без перевантаження і перевтоми, в повідомленні з активним відпочинком і фізичним вдосконаленням, яке
буде сприяти підтримці досить високою і стійкою навчально-трудові активності і працездатність студентів.
Дослідниками було встановлено, що з більшості факторів, які мають вплив на формування здоров'я
студентів виходячи з 100%, на заняття фізичною культурою і спортом доводиться 15-30%, на сон - 24-30%,
на харчування - 10-16% на сумарне вплив інших факторів припадає 24-54%.
Уважне ставлення до свого здоров'я необхідно активно виховувати в студентські роки. Однак нерідко
студенти порушують елементарні правила гігієни, режиму харчування і сну. Згідно проведеного
анкетування 34% студентів йдуть на заняття без сніданку, 50% студентів починають підготовку після 21
години, сон у 87% триває 5-6 годин на добу. У зв'язку з цим працездатність знижується на 10-20%[2].
Тому спалаху інфекційних захворювань в осінньо-зимовий і зимово-весняний період охоплюють до
80% студентам.
Також, згідно з проведеними дослідженнями відзначається погіршення стану здоров'я студентів з
переходом на старші курси навчання. Так, загальна кількість студентів на 1-3 курсі в НУХТ складає 3585
студентів; з них 34% - в спеціальній медичній групі (на 1 курсі 28%, на 2 курсі 33%, на 3 курсі 39%).
В першу чергу це пояснюється надмірною навчальним навантаженням, яку отримує неадаптованих
до цього студент, особливо на 1 курсі. Через насиченою навчальної програми у студентів просто не
вистачає часу і сил на те щоб зайнятися своїм здоров'ям. Неправильний режим харчування призводить до
виникнення патологій в травному тракті і інших хронічних захворюваннями, і як результат-зниження
загального рівня працездатності, низька якість навчання, академічна неуспішність.
Для ефективної підготовка фахівців у ВНЗ необхідно створення умов для інтенсивного і напруженої
творчої праці без перевантаження і перевтоми.
Таким чином, щоб досягти мети фізичного виховання у вузі студенту важливо сформувати фізичну
культуру особистості, мотиваційне ставлення до фізичної культури, установку на здоровий спосіб життя,
фізичне самовдосконалення і самовиховання, потреба в регулярних заняттях фізичними вправами і
спортом, а також провести корекцію режиму дня.
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ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА ІМУНІТЕТ ЛЮДИНИ
У сучасному світі на людину щодня діє багато негативних факторів, в тому числі несприятливі
екологічні умови. Майже в кожному місті є заводи, які викидають в атмосферу різні шкідливі речовини. У
зв’язку з розвитком нових технологій, фізична активність людей постійно скорочується, що підштовхує до
сильних змін в організмі, несприятливих для здоров’я людини. Сидячий спосіб життя призводить до ряду
захворювань, пов’язаних з різними системами організму. З цієї причини людина повинна намагатися
зміцнювати своє здоров’я всіма способами. Одним із таких засобів є заняття спортом.
У 2008 році групою вчених було проведено два дослідження, у ході яких вивчали вплив бігу на
імунітет [3, с. 1152].
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У першому досліді мишей розділили на дві групи, одна з яких відпочивала, а друга бігала до
стомлення. Після зараження грипом велика частина мишок-бігунів злягла з застудою, маючи при цьому
важчий процес протікання захворювання, тоді як більша частина, що відпочивала була здорова [1, с. 1153].
У другому експерименті мишей попередньо заразили вірусом грипу і розділили на три групи: перша
відпочивала, друга група бігла крос протягом 20-30 хвилин, а третя «насолоджувалася бігом» протягом
двох з половиною годин [1, с. 1154].
Вірус грипу досить суворий до мишей. Через три дні приблизно половина піддослідних з першої
групи, що відпочивала, померла. З другої, котра бігла крос смертність скала 12%, а в групі любителів
довгого бігу – 70%. Причому ті, що вижили в третій групі відрізнялися особливо важкими симптомами
хвороби у порівнянні з контрольною (першою) групою [1, с. 1155].
Дані дослідження привели до переосмислення більш ранньої концепції, яку фізіологи назвали «Jкрива», що визначає взаємозв'язок фізичної активності і стану імунітету. Відповідно до цієї моделі, ризик
захворіти на застуду або грип, так і ймовірність того, що хвороба буде проходити досить важко, знижується
при «тренуваннях помірної інтенсивності» [2, с. 155]. При цьому ризик захворіти або отримати особливо
тяжкий перебіг захворювання високий при інтенсивних заняттях спортом, або при тривалій інтенсивній
підготовці.
Помірна фізична активність стимулює роботу різних систем організму, включаючи м'язову, серцевосудинну і дихальну. Як наслідок відбувається посилення кровопостачання головного мозку, покращується
розумова активність [5, с. 10].
Наприклад, дуже показові реакції людини на ситуації, коли їй необхідно багато працювати (це може
бути підготовка до іспитів або великі проекти на роботі).
Люди фізично активні легше переносять стресове навантаження, а ті, що не займаються спортом,
скоріше втомлюються, у них швидше знижується концентрація уваги і, відповідно, продуктивність роботи.
Під час і після фізичної роботи концентрація багатьох гормонів у крові змінюється. Виділяється
підвищена кількість адреналіну, норадреналіну. Ці гормони викликають бадьорість, фізичну і розумову
працездатність, гарний настрій [5, с. 15].
Також спорт є активатором неспецифічного імунітету, якщо навантаження не є надмірними для
людини. Помірна рухова активність позитивно позначається на функціональному стані дихальної системи,
периферичного кровообігу, слизових оболонок респіраторної системи [1, с. 320].
Заняття спортом позитивно відбиваються на місцевому імунітеті слизового епітелію дихальних
шляхів. Поліпшується здатність миготливого епітелію до самоочищення, виведенню слизового секрету з
бронхів, перешкоджається попадання інфекції в нижні дихальні шляхи.
Збільшення кровообігу, підвищення пульсового тиску при фізичному навантаженні активізує NKклітини, підвищує число макрофагів, що відповідають за неспецифічний імунітет. Тому ймовірність
захворіти респіраторною інфекцією при систематичних помірних занять спортом знижується [4, с. 2862].
Місцевий клітинний, гуморальний імунітет вдається підвищити за допомогою помірних занять
спортом у людей всіх вікових категорій, навіть при хронічних захворюваннях легенів (хронічний бронхіт,
бронхіальна астма). При заняттях спортом в організмі збільшується швидкість кровотоку, лімфодренажу,
що прискорює швидкість імунних реакцій [1, с. 324].
Основні причини зниження імунітету при заняттях спортом наступні [7, с. 2275].
1. Різкий початок тренувань, відсутність «втягувального» етапу. Спорт зміцнює імунітет, але тільки
з плином часу. На першому ж етапі, якщо зайнятися спортом занадто різко імунітет неминуче
послаблюється.
2. Перетренованість. Навантаження, що дається м'язам, перевищує можливість організму до
регенерації і б'є по його захисним механізмам. Занепад сил, хронічна сонливість, зниження настрою, втома
– все це може бути ознаками перетренованості. І, як наслідок, зниження імунітету.
3. Відсутність повноцінного харчування. Імунітет людини залежить від вітамінів, мінералів і
багатьох мікроелементів. При їх нестачі навіть без фізичних навантажень імунітет може знизитися.
4. Недооцінювання погодних умов. Неуважність, недбалість в одязі або просто бажання виділитися
штовхають часом спортсменів на необдумані вчинки. Легкий одяг, відсутність шапки в прохолодні і холодні
пори року після тренування (коли сили організму виснажені в спортзалі) роблять можливість застудитися
найбільш вірогідною. Навіть повністю здорова людина, вийшовши з мокрою головою зі спортзалу на
вулицю, запросто може застудитися і звалитися з температурою [7, с. 2286].
Серед інших важливих чинників, які ослаблюють імунну систему, можна виділити недолік сну, важкий
психологічний стрес (в тому числі і хронічний) і втрату ваги.
Для того, щоб заняття спортом позитивно впливали на імунітет потрібно по-перше, загартовуватися,
по-друге, приділяти увагу кардіотренуванням, по-третє, дотримуватися режиму, а також відмовитись від
шкідливих звичок та повноцінно харчуватися [6, с. 132].
Загартовування. Воно буває дуже різним, за різними методиками, але зводиться до одного – різкого
перепаду температур тіла за допомогою води і повітря. І поступово ці перепади температур збільшуються,
робляться тривалішими. Багато обливаються вранці, хтось тримає ноги в холодній воді. Методик багато.
Почати можна з того, що відвідуючи сауну після тренування – обливатися після неї холодною водою.
Поступово збільшуючи число заходів в сауну і обливань до 2–3 і після додаючи ще холодний душ. Так
само позитивно впливає контрастний душ з ранку, який швидко будить всі внутрішні органи людини і
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налаштує її на активний день. Головне не допускати сильного переохолодження, тоді відбудеться
зворотний ефект.
Кардіо. Аеробні вправи не тільки спалюють жир, зміцнюють серцево-судинну систему, а й позитивно
впливають на імунітет. Важливо, що займатися аеробікою треба на свіжому повітрі. Заняття в
задушливому залі при дефіциті кисню швидше дадуть зайве навантаження на серце ніж зміцнять імунітет.
Тому будь-які види спорту на свіжому повітрі зміцнять імунітет і здоров'я.
Режим. Нормальний режим дня. Біологічний годинник існує і сон з 9 вечора до 6 ранку і з 3 ночі до 12
дня – це дуже різні речі, незважаючи на однакову тривалість. Після першого – прокидаєшся відпочившим і
бадьорим. Після другого– виснаженим і розбитим. Тому важливо упорядкувати режим дня на період
початку тренувань, коли імунітету дістається найбільше, і на осінньо-весняний період різних вірусних
епідемій. Повноцінний відпочинок це дуже важливий елемент у зміцненні імунітету.
Відмова від шкідливих звичок. Треба віддавати собі звіт, що вони серйозно знижують імунітет і є
перешкодою для зростання м'язової тканини і силових показників.
Правильне харчування. Жирна і шкідлива їжа, що містить багато канцерогенів, так само негативно
діє на внутрішні органи організму і в цілому на імунітет людини [6, с. 135].
Таким чином, однією з можливих стратегій підтримки активності та нормальної функції імунної
системи є комбінування збалансованого харчування і додаткових загальнозміцнюючих заходів –
запобігання психологічного стресу, надмірних тренувань і перетренованості, достатній сон, особиста
гігієна, а також уникання швидкої втрати ваги, що може викликати порушення імунітету.
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ХАРАКТИРИСТИКА ТАКТИКИ ГРИ У ФУТБОЛІ
Тактичні завдання, що стоять перед командою, вирішуються з урахуванням особливостей ведення
гри суперником, стану поля, кліматичних умов. Організованість у діях команди багато в чому залежить від
чіткого розподілу функцій між футболістами.
Воротар повинен досконало володіти технікою гри, уміти правильно вибирати місце, швидко
оцінювати обстановку, миттєво визначати напрямок, траєкторію і швидкість руху м'яча, рішуче і вміло
керувати обороною. Йому треба поєднати гру "у воротах" з діями «на виходах». Воротар — перший
організатор атак.
Захисники повинні вільно володіти всіма елементами техніки гри, уміло протидіяти супернику з
м'ячем і без нього, своєчасно взаємодіяти при організації оборони й атаки. Основні вимоги до граючого в
захисті: колективно й індивідуально вміло діяти в зоні; своєчасно протидіяти передачам і ударам по
воротах, успішно вести боротьбу за верховий м'яч; правильно здійснювати страховку партнерів і воротаря;
чітко взаємодіяти, створюючи штучне положення "поза грою".
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При організації нападу захисник» «повинні: відкриватися для одержання м'яча від воротаря; після
оволодіння м'ячем своєчасно і точно виконувати передачі партнерам; несподівано відкриватися на фланзі
чи підключатися в центрі; уміло виконувати подачу чи "простріл" із флангу; завершувати атаку ударом по
воротах.
Гравці середньої лінії повинні вміти організовувати атаки, завершувати їх і переходити до оборонних
дій на високому рівні виконавської майстерності.
Основні дії в нападі: організація переходу від захисту до нападу і подальший розвиток атаки;
забезпечення раптовості в розвитку атаки за допомогою переведення м'яча на фланг і швидкісного
маневру у відкриту зону; контроль середини поля й активна участь у завершенні атак.
Основні дії в захисті: протидії швидкому розвитку у відповідь атаки супротивника за допомогою
контролю за ближнім у даній зоні чи персонально закріпленим суперником; протидія передачі й ударам по
воротах; страховка партнерів і взаємодія з ними.
Нападаючі повинні вміти поєднувати індивідуальні і групові дії, правильно вибирати позиції,
виконувати завершальні атаки в умовах постійного єдиноборства.
Основні дії в атаці: розташування на грані положення "поза грою" і своєчасний відхід назад для
одержання м'яча; швидкісний маневр по флангу з подальшою передачею чи прострілом м'яча у штрафний
майданчик; активна участь у завершенні атак.
При переході в оборону нападаючі контролюють дії захисників чи вступають у єдиноборство з
найближчим суперником, котрий володіє м'ячем. У захисті беруть участь залежно від ситуації.
Тактика гри нападу
Організація дій команди, котра володіє м'ячем, з метою взяття воріт суперника відноситься до тактики нападу. Різноманітність форм побудови наступальних дій, варіювання темпу і напрямку розвитку
атаки, багатство технічних прийомів єдиноборства —усе це створює важкі умори для суперника. Командна
тактика нападу являє собою організацію колективних дій усієї команди для вирішення завдань атаки. При
будь-яких тактичних системах командна тактика реалізується швидким чи поступовим розгортанням
нападу.
При швидкому нападі дії футболістів гранично насичені елементами раптовості. Маневрування на
високих швидкостях повинне в найкоротший час і за допомогою найменшої кількості передач
забезпечувати виведення одного з партнерів на ударну позицію. Основні вимоги: обов'язкове своєчасне
виконання довгих передач уперед з метою "відрізати" суперників; перша передача повинна, як правило,
направлятися "диспетчеру", котрий оцінює обстановку, швидко направляє м'яч на лінію атаки; у
завершальній фазі атаки використовувати награні комбінації з найкоротшим виходом нападаючих до воріт;
гравці середньої лінії зобов'язані швидко створювати другий ешелон атаки. При поступовому розгортанні
нараду здійснюється тривалий контроль за м'ячем з використанням коротких і середніх передач.
Організована оборона суперника вимагає від атакуючих виконання серії багатоходових комбінацій, широкого маневру, створення чисельної переваги на окремих ділянках поля в розрахунку на прорив захисних
побудов в одній із ланок. Основні вимоги:
 застосування точних передач і активне маневрування по всій ширині поля;
 постійна готовність до несподіваної передачі в передок» лінію атаки, тобто до швидкісного
прориву;
 варіювання напрямку атаки з одного флангу на інший;
 ешелоноване розташування футболістів з підключенням на ударну позицію гравці» середньої лінії і
захисників.
Основні принципи організації нападу
При системі 1+4+3+3 команди звичайно грають із двома крайніми і центральними нападаючими або
з двома центральними і крайнім.
Основне завдання крайніх нападаючих — обіграти своїх "опікунів" у єдиноборстві чи за допомогою
партнера. Надалі доцільні вихід до лінії воріт і подача м'яча верхом чи простріл уздовж воріт, "зрізання
кута", тобто вихід на ударну позицію.
Центральний нападаючий при підключенні в атаку гравця середньої лінії повинен обманним
маневром вивести опікуна з центральної зони. Нападаючі маневрують по ширині поля, а їх зони займають
партнери.
Два гравці середньої лінії (атакуючий і "диспетчер") висуваються на передній рубіж, третій — діє
трохи позаду, забезпечуючи разом із крайніми захисниками ешелоновану атаку. Головне в діях гравців
середньої лінії — безперервне підключення в атаку і зміна її напрямку.
Захисники беруть участь у нападі епізодично. При відсутності одного з крайніх нападаючих його зону
часто займає крайній захисник.
При системі 1+4+4+2 обов'язкова наявність не менш двох гравців, котрі постійно знаходяться в
середній лінії, і диспетчера. Один з основних тактичних варіантів — штучне звільнення того чи іншого
флангу для активного підключення в атаку гравців середньої лінії чи крайніх захисників. Нападаючі багато
маневрують по ширині поля, створюючи цим можливість одержання "гострої" передачі або утворюючи
своєрідні "вікна" — вільні зони для підключення партнерів.
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Крайні захисники систематично беруть участь у нападі, діючи як крайні нападаючі, або підтримують
атаку в другому ешелоні. Активніше підключаються центральні захисники, які несподівано виходять на
ударну позицію в центрі.
Тактика захисту
Гра в захисті припускає організацію позиції і дій гравців з метою запобігти чи ускладнити атакуючим
можливість наблизитися до воріт і завдати точного удару. Усі дії команди, що обороняється, є
відповідними на дії атакуючих і обумовлюються особливостями тактики суперника. Гра в обороні
різноманітна, багатопланова і спрямована на захист воріт, на активну боротьбу за оволодіння м'ячем і
організацію успішної атаки.
Тактична підготовка футболіста
Тактична підготовка здійснюється в процесі теоретичних і практичних навчально-тренувальних
занять.
Під теоретичною підготовкою футболістів слід розуміти навчання системи знань, необхідних для
ведення гри.
Вона повинна бути направлена на використання отриманих знань на практиці.
При підготовці до проведення теоретичних занять з юними футболістами вчителю рекомендується:
а) визначити мелодичну форму проведення теоретичного заняття (бесіда, опитування, розбір гри чи
настанови);
б) визначити кількість часу для даної теми;
в) підготуватися до проведення заняття, склавши короткий конспект.
Усні повідомлення вчителя підкріплюються наочними посібниками — малюнками з різними
тактичними комбінаціями, макетом футбольного поля, класною дошкою.
Учням пояснюють окремі компоненти гри (дій футболіста в атаці, обороні, взаємодії в різних
ситуаціях).
Особливе місце в теоретичних заняттях з тактики займають настанови щодо майбутньої гри і розбір
минулої. Учитель висвітлює учням загальний план гри з урахуванням сильних і слабких сторін супротивної
команди й окремих суперників. Визначається як тактика всієї команди, так і завдання кожному гравцеві,
обговорюються варіанти взаємодій, комбінації при стандартних положеннях.
У процесі розбору гри, що відбулася, вчитель аналізує й оцінює вдалі і невдалі дії всієї команди, її
ланок і окремих футболістів по виконанню наміченого плану. При цьому слід активізувати і розвивати
самостійне тактичне мислення юних футболістів, заохочувати їх, залучати до обміну думками.
Основний метод навчання тактики й удосконалювання в ній - багаторазове повторення ігрових і
спеціальних, вправ на освоєння індивідуальних і трупових тактичних дій у конкретній обстановці.
Використовуються різноманітні тренувальні вправи.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ МІОФАСЦІАЛЬНОГО РЕЛІЗУ В ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ
Фізична культура і спорт є невід‛ємною частиною культури та кожного індивіда в тому числі. На
даному етапі розвитку суспільства навряд чи можна виділити хоча б якусь сферу людської діяльності, яка
б не була прямо чи опосередковано пов’язана зі спортом та фізичною культурою [1].
Останнім часом в нашій країні та по всьому світу все більше розвивається та пропагується як
професійний, так і аматорський спорт.
Спорт як багатогранне суспільне явище є сферою підготовки людини до трудової діяльності,
задоволення духовних запитів суспільства, зміцнення та розширення інтернаціональних зв'язків, а також
спорт є одним з важливих засобів етичного та естетичного виховання [2].
Спорт - найбільш доступний метод зміцнення та збереження здоров'я і працездатності людини. На
даний час виникають і формуються різноманітні види занять фізичними вправами, поліпшуються вже
знайомі техніки та методи, активізуються інноваційні різновиди спорту, саме це і викликає великий інтерес
у молоді.
В умовах розвитку технічного прогресу з появою комп'ютерів, смартфонів і інших «девайсів», що
полегшують працю і повсякденне життя людини, фізична активність людей різко скоротилася в порівнянні
навіть з минулим десятиліттям [1].
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Це призводить до зниження функціональних можливостей людини, послабленню його скелетном'язового апарату, змінам в роботі внутрішніх органів – змінам, на жаль, в гіршу сторону. Нехватка руху та
енерговитрат призводить до збоїв в роботі всіх систем (м‛язової, судинної, сердечної, дихальної) та
організму в цілому, сприяючи виникненню різноманітних захворювань.
Проте, якщо людина веде здоровий спосіб життя, активно займається спортом, навіть в таких
випадках люди не застраховані від болі, частіше за все вони стикаються з больовими відчуттями в м'язах.
Це не звичайні м'язові болі після тренувань, які проходять самі, а біль, який з часом посилюється
настільки, що доводиться звертатися до лікарів. Причому ці больові синдроми можуть зустрічатися навіть
якщо людина не займається фізичними вправами [4, с. 65]. Наявність такого дискомфорту у спортсмена,
офісного працівника, водія та представників будь-якого виду діяльності можуть привести до порушень
функцій опорно-рухового апарату, емоційної напруги, а для спортсменів - порушення техніки виконання
вправ [2]. В такому випадку підійде відносно нова методика, яка з недавніх пір стала застосовуватися в
сфері фітнес-індустрії - міофасціальний реліз або міофасціальне розслаблення.
Ймовірною причиною цих проблем є негативні зміни в міофасціальних структурах, які складаються з
м'язової тканини «міо» і супроводжуючої її павутини сполучної тканини «фасція». Сполучна тканина грає
важливу роль у функціонуванні м'язів, як органу. Як практично кожен орган нашого тіла, який має свою
оболонку, м'язи теж оповиті особливою плівкою - так званою фасцією. М'язи і фасції нерозривно пов'язані
між собою: розслаблення або вкорочення фасції безпосередньо впливає і на функціонування м'язів [7].
У здоровому стані фасціальна тканина розтягується і рухається без обмеження. Але з віком, після
пережитих фізичних і емоційних травм, повторюваного стресу і через погану поставу, вона втрачає свою
еластичність, стає тугою і обмеженою в рухливості, утворюються осередки «спайок», де м'язи і фасції, по
суті, зростаються один з одним, утворюючи рубці. Це захисний механізм, який допомагає стабілізувати тіло
в період травми, але, на жаль, він же і є причиною хронічної напруги, що приводить до деформації тіла, які
складно виправити. Також при перенапруженні фасції погіршується кровоток в судинах, які через неї
проходять. Крім цього існує нерозривний зв'язок між фасціями: напруга однієї фасції відбивається і на
тонусі інших фасцій. Тому є можливість, впливаючи на яку-небудь фасцію, вплинути на стан м'язів, судин і
інших фасцій [7, с. 28].
Тут же слід звернути увагу і на такий термін, як «тригерна(критична) точка», який був введений в
1942 році доктором JanetG.Travell. Головним нововведенням в її роботах була концепція міофасціального
больового синдрому, який описується, як фокус надчутливості в м'язах, який здатний сильно впливати на
функції центральної нервової системи (ЦНС). За визначенням Джанет Тревел, міофасціальний больовий
синдром - вегетативні симптоми, відображені в активних міофасціальних тригерних точках, з проявом
дисфункцій.
Тригерна (критична) точка - зона надчутливості тканини, діаметром в декілька міліметрів,
хвороблива при стисненні. Ці точки, що відчуваються, як горошини в товщі м'язів, вкорочують м'язові
волокна, частиною яких є вони самі. При цьому через стиснення одного сегмента м'язового волокна інші
його сегменти знаходяться в стані розтягування. В результаті м'язове волокно стає тугим і малорухливим,
що негативно впливає на діапазон рухів. Тригерні точки заважають м'язові розслабитися, в результаті чого
він швидко втомлюється, повільно відновлюється після напруги і піддається зайвим скороченням під час
роботи. Тригерні точки позбавляють м'язи еластичності до такої міри, що вони змінюють натяг фасціальних
ланцюгів, що відбивається і на інших м'язах, а також обмежує рухливість суглобі [4].
У цій ситуації на допомогу приходить такий метод, як міофасціальний реліз. Міофасціальний реліз це одночасний мануальний вплив і на м'язи, і на сполучну тканину, спрямоване на розслаблення
міофасціальних структур. Ефект досягається за рахунок здавлювання і пасивного розтягування тієї м'язи,
яка потребує реабілітації [3, с. 103].
Термін «міофасціальний реліз» вперше прозвучав в 1981 році. Його «батьківщиною» можна вважати
штат Мічиган. Саме там у 1981 році з‛явився університетський навчальний курс, присвячений
міофасціальному фітнесу. Авторами курсу по міофасціальному релізу були Anthony Chila (Энтоні Чіла)
таCarol Manheim (Керол Манэйм). З цього моменту термін «міофасціальний реліз» (МФР) набуває
поширення, він охоплює безліч різних методик. Навчання міофасціальному релізу корисно для масажистів,
остеопатів, фітнес-інструкторів, професійних спортсменів, терапевтів, викладачів фізичної культури.
МФР незамінний там, де потрібно прискорити процес відновлення після тренування, прибрати
больові відчуття в м'язах, підвищити гнучкість і знизити ймовірність травм, усунути м'язовий гіпертонус
(підвищену напругу м‛язів).
У фітнес-індустрії на даний час представлений спрощений спосіб міофасціального релізу – Self
Myofascial Release (самостійний міофасціальний реліз), який виконується самою людиною без допомоги
тренера. Така техніка передбачає наявність обладнання, за допомогою якого можна тиснути на напружену
область в м'язах для досягнення розслаблення і зникнення больових відчуттів [3, с. 107].
Найчастіше в якості такого обладнання використовується спеціальний пінопластовий циліндр –
(foamroller). Такі циліндри не є чимось новим, вони давно використовуються в сфері фітнесу. Наприклад,
як один з предметів в тих чи інших заняттях, де метою є тренування балансу. Або на заняттях по системі
«пілатес», як різновид малого обладнання поряд з кільцем і м'ячем. Тепер же область застосування цих
циліндрів розширилася: вони стали невід'ємною частиною самотерапії та самотренувань, завдяки їх
використанню міофасціальний реліз придбав приставку «Self» – самостійний, індивідуальний.
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Циліндри відрізняються складом матеріалу, від якого залежить їх жорсткість, і діаметром, який
забезпечує більшу або меншу площу зіткнення з тілом. Ці відмінності дозволяють варіювати ступінь тиску
на тканини тіла. Тим, хто тільки починає освоювати методику МФР, рекомендують вибирати циліндри з
меншою жорсткістю, виготовлені з відносно м'яких матеріалів. Жорсткі циліндри з щільних і міцних
матеріалів можуть дати дуже сильні больові відчуття і навіть привести до пошкоджень м'яких тканин [5].
Варіанти практичного застосування міофасціального релізу для отримання того чи іншого ефекту:
• У розминці з метою можливого підвищення амплітуди рухів в суглобах для того, щоб в подальшому
тренуванні знизити ризик отримання травм при високо амплітудних діях.
• У заключній частині заняття з метою можливого прискорення процесу відновлення м'язів після
навантаження і ймовірного зменшення м'язового після тренувального болю.
• Як самостійний тренувальний засіб з метою можливого реабілітаційного впливу на хворобливі
ділянки м'язів для зниження м'язового тонусу.
• З метою розвитку гнучкості в найбільш потребуючих цього частинах тіла.
Ефект МФР проявляється в корекції розбалансованих м'язів, які викликають постуральні проблеми
(проблеми з поставою, з утриманням тієї чи іншої пози) і збільшують ризик появи травм. Застосування
МФР на проблемних областях допомагає тілу повернутися до свого природного стану. Регулярне
використання МФР дозволяє позбутися від зчеплення рубцевої тканини з м'язовими волокнами, що
покращує якість рухів і зменшує больовий синдром [3, с. 105].
Щоб міофасціальний реліз спрацював, окремий м'яз слід «прокатувати» не менше 30 секунд, а якщо
м'яз досить сильно напружений, то може знадобитися більше часу 1 – 2 хвилини. При цьому можна
зупинити «прокатку» на больовій точці і утримувати близько 30 – 45 секунд. Однак, якщо виникає різка
біль, яка відрізняється від больового відчуття тригерних точок, тиск на цю ділянку треба припинити:
ймовірно, в зоні тиску виявився нерв або судина.
Тиск, що створюється ролом (циліндром) при взаємодії з тілом, повинен викликати реакцію
руйнування тригерних точок і розслабляти «прокатувати» м'язи, сприяючи підвищенню їх розтяжності [6].
Для досягнення такого ефекту слід «катати» рол повільно, навмисно створюючи тиск на болючі ділянки,
поки вони не стануть менш чутливими. Коли відчуття стануть комфортними, треба буде підвищити тиск на
області «прокатки». Для цього замість одночасного впливу на праву і ліву частини тулуба або праву і ліву
ногу (руку) слід «прокатувати» ізольовано окремі м'язові групи спочатку правою, а потім лівою (або
навпаки) стороною тулуба, спочатку однієї, а потім іншої ноги (руки), посилюючи тиск за рахунок
перенесення ваги однієї ноги (руки) на іншу.
«Прокатки» найкраще починати з проксимальної (ближньої до тулуба) частини кінцівки, а потім
поступово переходити до дистальним (віддаленим від тулуба) частинам кінцівки відповідно до змін
внутрішньо-м'язової напруги.
Під час «прокаток» необхідно дихати глибоко і повільно, щоб допомогти тілу розслабитися. Швидке,
часте, поверхневе дихання перешкоджає зниженню напруги [5].
Можна використовувати «прокатування» м'язів епізодично, від випадку до випадку, в залежності від
появи больових відчуттів. При необхідності вплив може бути регулярним: допустиме щоденне
застосування міофасціального релізу однієї і тієї ж м'язової групи по одному або два рази [6].
МФР відмінно працює і з тим, хто полюбляє фітнес, і з професійними спортсменами. Викладачам та
тренерам цей метод подобається за простоту використання і за яскраво-виражений позитивний ефект.
Щоб краще відчути на собі переваги міофасціального релізу достатньо спробувати попрацювати над
надактивними м'язами (литковий і камбаловидний м'яз, чотириглавий м'яз стегна, велика і середня
сідничні м'язи, найширший м'яз спини і грудні м'язи). Методика міофасціального релізу підходи не лише
тим, хто прагне покращити стан свого тіла, а й для тих хто має на меті скинути зайву вагу.
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ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Постановка проблеми. Початок XXI століття характеризується кризогенною нестабільністю
національної економіки, зміною ролі людини та персоніфікованих відносин у сфері суспільного
виробництва, соціалізації економіки та активізацією її державного регулювання.
Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики України є впровадження системи здорового
способу життя молоді. Реалізація цього напрямку є складовою розвитку національної фізичної культури,
актуалізації фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, формування фізичного, психічного,
соціального і духовного здоров’я молоді. У зв’язку з цим набуває імперативу дослідження теоретикометодологічних основ здорового способу життя.
Виклад основного матеріалу. Формування та спроби аналізу здорового образу життя відносяться
ще до стародавніх часів.
У роботах Платона та Аристотеля відображається прагнення людини до усвідомлення її місця у
навколишньому середовищі, використання законів природної гармонії для свого блага. Особлива увага
приділяється фізичній підготовці молоді у спорті, що підтверджується принципом геодонікизму (добро –
перемога у змаганнях, міцне здоров’я; страждання – хвороби).
Середньовіччя відіграло в еволюції категорії здоровий образ життя суперечливу роль. У творах Хоми
Аквинського він ототожнюється з фізичною працею: «У поті обличчя їж хліб твій». А в економічних утопіях
Т. Мора і Т. Кампанелли формування здорового образу життя визначається залежністю людини від
природи та умов побудови нового суспільства (Міста Сонця, острова Утопія).
Індустріальна епоха знаменувала новий етап визначення здорового образу життя людини, що
ототожнювався з необхідністю підвищення продуктивності праці.
Використовуючи формально-логічні методи дослідження, А. Сміт і Д. Рікардо, спираючись на теорію
трудової вартості, розглядають образ життя людини як об’єкт для необмеженої експансії капіталу, джерело
багатства.
К. Маркс і Ф. Енгельс, виходячи із діалектико-матеріалістичного розуміння розвитку суспільства,
розглядають образ життя людини як фактор динаміки додаткової вартості, що змінюється
прямопропорційно його покращенню.
Так, з позицій неокласики, здоровий образ життя – це умова для розвитку підприємницьких
здібностей людини, що розглядається як один з пріоритетних економічних ресурсів.
Для кейнсіанського напрямку економічної думки характерним є аналіз впливу економічного
зростання на динаміку активізації здорового образу життя людини, вибору механізмів, інструментів
державної соціальної політики щодо зміцнення здоров’я нації [3].
Усвідомлюючи імперативний характер абсолютизації здорового образу життя націй, представники
соціального інституціоналізму розглядають цю проблему у двох аспектах: цілісному і частковому.
Частковий - вибір системи і управління фізичним вихованням молоді, цілісний – формування біосоціальної
планетарної концепції здорової нації.
На сучасному етапі проблематика здорового образу життя активно розробляється представниками
національної світової наукової спільноти. Роками створювався серйозний базис для її подальшого
теоретичного осмислення. Однак, на наш погляд, існуючі дослідження, більшою мірою, носять аналітичний
характер. Реалії переконують у необхідності цілісного аналізу категорії «здоровий образ життя» й
формування ефективного механізму його реалізації.
Представники вітчизняного наукового співтовариства, що розглядають філософські і соціальні
проблеми медицини, стверджують, що головне у формуванні здорового способу життя – сама людина,
мотиви її вчинків, спосіб мислення, що тільки у разі відмови від традиційного медичного поняття здорового
способу життя як переліку гігієнічних умов існування людини можна покращити стан суспільного здоров’я.
Розглядаються й питання відповідального ставлення до власного здоров’я. Наголошується, що значну
роль у цьому відіграють фактори суб’єктивного порядку, адже у своєму бутті людина відповідальна за свій
спосіб життя [1].
Крім того, здоровий спосіб життя визначається як «спосіб життєдіяльності, спрямований на
зміцнення і покращення здоров’я людей. При цьому сам спосіб життя містить в собі чотири категорії:
економічну – «рівень життя», соціологічну – «якість життя», соціально-психологічну – «стиль життя»,
соціально-економічну – «устрій життя».
У медико-гігієнічних дослідженнях основна увага приділяється аспекту здорового способу життя, що
ототожнюється з раціональним поєднанням фізичних і психічних навантажень, ефективним раціональним
режимом праці та відпочинку, оптимізацією активності, особистої гігієни, раціональним харчуванням,
відсутністю шкідливих звичок, заняттям фізичною культурою [2].
Отже, узагальнюючи матеріали літературних джерел, можна зробити висновки, що до розкриття
наукового змісту поняття «здоровий образ життя» активно долучилися представники всіх напрямків
економічної думки, які розробили концептуальні засади формування системи здорового образу життя,
дали характеристику даного феномена. На жаль, окреслене питання все ж таки обмежувалось лише
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аналітичним аспектом, що розглядався лише як виховання навичок гігієнічної поведінки та профілактики
шкідливих звичок [3].
Для сучасних досліджень феномену «здоровий спосіб життя» характерне комплексне розуміння
досліджуваного питання. Так, у дослідженнях провідних фахівців наукової спільноти наведені різні
визначення щодо поняття «здоровий спосіб життя».
Таким чином, здоровий спосіб життя розглядається як сукупність форм життєдіяльності людини, яка
забезпечує її здоров’я та успішний життєвий шлях. Власне, це – гармонійна життєдіяльність людини, що
сприяє зміцненню і збереженню здоров’я.
Крім того, існують теорії, що визначають здоровий спосіб життя через діяльність, форму
життєдіяльності, яка ґрунтується на вимогах добового біоритму і включає такі основні складові, як:
особиста гігієна, рухова активність, режим харчування та сну, загартування, чергування праці відпочинку,
відсутність шкідливих звичок. Він безпосередньо пов’язаний з особистісно-специфічним втіленням людьми
своїх соціальних, психологічних та фізичних можливостей і здібностей [5].
В межах вітчизняного наукового співтовариства сутність здорового способу життя як форми
повсякденного життя ототожнюється з адаптивними можливостями організму, що сприяють їх успішному
відновленню, підтримці і розвитку, повноцінному використанню соціально-психологічних функцій [4].
Висновки. Отже, при дослідженні здорового способу життя велика увага наукової спільноти
приділяється системі ціннісно-змістових установок, знань, мотиваційно-вольового досвіду особистості, яка
безперервно трансформується, та практичній діяльності суб’єкта, спрямованій на збереження якісного
стану його резервних можливостей, що проявляються як на індивідуальному, так і соціальному рівнях.
Література:
1. Бальсевич В.К. Физическая активность человека / В.К.Бальсевич, В.П.Запорожанов. – К.: Здоров’я,
1987. – 284 с.
2. Пороховский O.A. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку //
О. А. Пороховский. – Економічна теорія, 2009. – № 1. – С. 5-14.
3. Тарасевич В.Н. Экуника: гипотезы и опыты. / В.Н.Тарасевич. – Москва: ТЕИС, 2008. – 565 с.
4. Хаджинов Валерій. Дослідження стану здоров’я студентів, які навчаються у вищих навчальних
закладах/ Хаджинов Валерій, Сеймук Анатолій, Чекмарьова Наталя // Проблеми формування здорового
способу життя молоді: Всеукр. наук.-практ. конф.: зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. –
С. 124-126.
5. Health and food/Special eurobarometer 246. European Comission, November, 2006. – 166 p.
Шатрова Олена, Єланська Олександра
(Дніпро, Україна)
ВПЛИВ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
У сучасному суспільстві спостерігається підвищення наукового інтересу до людей похилого віку у
зв’язку з тенденцією до старіння населення, яка є характерною для усіх країн світу. Це викликає зміни у
демографічній, соціальній та економічній структурі суспільства, системі розподілу та споживання послуг,
кадрової політики, де працююче населення має забезпечувати потреби осіб пенсійного віку. Зазначене
суттєво впливає на ефективність державної політики України в забезпеченні права громадян на належну
якість життя [1]. Тож статистика якнайкраще показує актуальність та важливість роботи в напрямку
оздоровлення та реабілітації людей похилого віку.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), одним з основних факторів підвищення
ризику смерті вважається відсутність фізичної активності, на частку якої припадає 6% летальних випадків.
Найбільш доступним і поширеним різновидом фізичних вправ є ходьба. Вона сприяє оздоровленню,
стимулює процеси обміну речовин, дихання, кровообігу, залучає до роботи м’язи. Фізичне навантаження
при ходьбі спрямоване на активізацію режиму людини та легко піддається дозуванню, що пояснює широке
застосування ходьби та її видів на всіх етапах реабілітації.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, людині необхідно займатися будь-яким видом безперервної
фізичної активності щонайменше 40 хвилин на добу для підтримання здоров’я в належному стані. Одним з
найперспективніших видів рухової активності на сьогодні є так звана скандинавська ходьба – ходьба із
застосуванням спеціальних палиць.
Останнім часом скандинавська ходьба як вид фітнесу набирає популярності у всьому світі. Як
різновид фітнесу на свіжому повітрі вона стала модною на Заході в 90-і роки. Історія скандинавської
ходьби бере свій початок з давніх часів. Тоді переважно паломники, вівчарі чи інші використовували палиці
як опору. Отже, оскільки нова вправа прийшла зі скандинавських країн, то її і стали називати
скандинавської ходьбою [2].
В Україні скандинавська ходьба як вид фізичного навантаження з’явилася порівняно недавно, проте
з кожним роком набуває дедалі більшого поширення й популярності. Фізична активність допомагає м’язам
залишатися в тонусі, покращує циркуляцію крові і загальне самопочуття. Існує багато різних варіантів
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занять спортом, але є унікальний вид фітнесу, який підходить абсолютно всім – це скандинавська ходьба,
яка також відома як нордична ходьба [3].
Скандинавська ходьба – це вид любительського спорту, в якому людина ходить, спираючись на
спеціальні палиці. При відштовхуванні палицями під час ходьби підвищується навантаження на верхню
частину тіла і збільшується витрата енергії. У скандинавській ходьбі задіяно 90 % усіх м’язів людського
організму, при цьому спалюється на 46 % більше калорій, ніж за звичайної ходьби, в якій бере участь
усього 70 % м’язів. Займаючись скандинавської ходьбою, людина в середньому спалює 700 кілокалорій за
годину, для порівняння при бігу спалюється 300 кілокалорій за годину [4]. Для скандинавської ходьби
використовуються спеціальні розсувні палки, які легко підганяються під зріст людини. Головна їх
відмінність – спеціальний темляк-перчатка для кріплення на кисть. Завдяки йому техніка скандинавської
ходьби відрізняється від будь-якої іншої, оскільки максимально задіяні м’язи верхнього плечового поясу. Ні
з лижними палицями, ні з палицями для трекінгу таку кількість м’язів не задієш. Популярність
скандінавської ходьби обусловлюється тим, що вона проста для виконання і не вимагає ніяких умов.
Достатньо вийти на вулицю, до парку або скверу, можна ходити по асфальту, по ґрунтовій дорозі, навіть по
снігу і ходити цілий рік. Також приваблює дешевизна цього виду спорту – не потрібно ніякого спорядження
окрім палиць, зручного взуття та одягу залежно від пори року. Техніка ходьби досить проста і її, за
бажанням, кожний може вивчити з першого разу, без інструктора. Отже, переваги скандинавської ходьби
перед звичайною ходьбою та бігом є очевидними.
Скандинавська ходьба є достатньо доступним видом спорту не тільки з фінансової точки зору, але й
за рахунок оптимального навантаження. Тобто цей вид спорту підходить всім – і спортсменам, які бажають
підтримувати форму, і початківцям і ледачим, і людям з зайвою вагою, і літнім людям, які піклуються про
своє здоров'я і яким більшість інших видів спорту протипоказані і можуть тільки нашкодити.
Старіння – це складний біологічний процес перебудови всього організму, який не слід зводити лише
до зовнішніх змін і зниження життєвої активності. Швидкість старіння кожного індивіда різна і залежить від
багатьох факторів. Тому для людей похилого віку це ідеальний вид спорту. Найважливіша користь від
занять скандинавською ходьбою проявляється в тому, що вони відбуваються на свіжому повітрі, що
дозволяє наситити ваш організм киснем і одержати заряд енергії від природи [5]. Ходьба легко вписується
у звичний графік, на заняття не потрібно витрачати багато часу. Тренування можуть відвідувати особи з
різним рівнем фізичної підготовки. Лікувальна ходьба може застосовуватися для збільшення обсягу
рухової активності і корекції факторів ризику розвитку багатьох захворювань. Дозовані фізичні
навантаження під час ходьби з палицями активно впливають на весь організм. Заняття позитивно
впливають на обмін речовин, серцево-судинну, нервову та дихальну системи, систему крові, опорноруховий апарат.
У процесі скандинавської ходьби задіються не тільки м’язи нижньої частини тулуба, а й м’язи спини
та плечового поясу, що сприяє активації так званого м’язового насоса організму. Чергування скорочення і
розслаблення м’язів усього тіла підвищує тонус венозних судин, розташованих між м’язами, що сприяє
кращому проходженню венозної крові від периферії до правих відділів серця. Покращення венозного
відтоку крові перешкоджає розвитку венозного застою і набряків нижніх кінцівок, що є профілактикою
варикозного розширення вен. Таким чином, при фізичних навантаженнях знижується навантаження на
серце та активізується кровообіг, підвищується еластичность судинної стінки, що сприяє нормалізації
артеріального тиску [6].
При регулярних заняттях скандинавською ходьбою покращується функціональний стан опорнорухового апарату. Перш за все зменшуються тиск і навантаження на колінні суглоби та хребет. Крім того,
зміцнюються м’язи спини та шиї, підвищується рівень статичної і динамічної витривалості, збільшується
еластичність зв’язкового апарату і обсяг руху в суглобах, формується і зберігається правильна постава.
Тренування позитивно впливають на стан дихальної системи. Скандинавська ходьба сприяє
більшому поглинанню кисню порівняно зі звичайною ходьбою. Прогулянки найчастіше відбуваються на
свіжому повітрі, тому організм отримує велику кількість кисню. На заняттях практикується діафрагмове
дихання, яке дозволяє задіювати всі частки легень, збільшуючи їх життєву ємність на 30% за рахунок
значно більшого, ніж у стані спокою, споживання. Ходьба з палками дає можливість літнім людям вести
більш активний спосіб життя і збільшувати працездатність.
Енергійною ходьбою з палицями можна збільшувати свою витривалість і відновлювати рухливість
суглобів після перенесених травм. При цьому скандинавська ходьба абсолютно виключає можливість
отримання травм, чого не можна сказати про біг, а тому її особливо рекомендують людям похилого віку.
Малоактивний спосіб життя викликає безліч порушень в організмі у роботі суглобів, у припливі крові,
у поставі. Як наслідок виникають набряки, варикоз, артрити. Отже, саме при скандинавській ходьби
суглоби знаходяться в активному стані, більш насичуються кальцієм і тому добре розробляються. Узагалі
скандинавська ходьба діє на організм за 40 показниками. Але після будь-яких фізичних навантажень,
зокрема й після скандинавської ходьби, необхідний час на відновлення організму. Під час вибору
тривалості періоду реабілітації слід ураховувати час відновлення м’язевого апарату. Окремо слід
зазначити, що при невеликому навантаженні на колінні суглоби використовувати ходьбу з палицями
можуть і ті, кому протипоказані активні вправи після перенесеного інфаркту, при рухових розладах після
перенесеного інсульту, при ішемічній хворобі серця, при помітному зниженні цукру в крові. Але навіть за
таких серйозних порушень здоров’я ходьба з палицями є досить ефективною [7].
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Нині скандинавська ходьба вважається перспективним напрямом фізичної культури. Є декілька
незаперечних переваг, що видокремлюють її від інших видів фітнесу: мінімальний ризик травмування,
можливість застосування в рамках реабілітації при різних захворюваннях, доступність і зручність
тренувань. На відміну від бігу, ходьба з палицями не перевантажує коліна та хребет, а відтак, практично
унеможливлює травматизацію. Навантаження під час тренувань розподіляється рівномірно, а палиці, що
виступають як додаткова опора, роблять ходьбу максимально безпечною. Цей факт обґрунтовує
можливість і необхідність застосування скандинавської ходьби для людей похилого віку. Навантаження
при скандинавській ходьбі не таке інтенсивне, як при занятті бігом, тому вона доступна для людей, яким
протипоказані кардіонавантаження. Таким чином, скандинавська ходьба є простим і доступним видом
фізичного навантаження, який набирає популярності в Україні та може скласти конкуренцію традиційному
оздоровчому спорту.
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Тарас Шпичка
(Київ, Україна)
ХАРАКТИРИСТИКА ТАКТИКИ ГРИ В ФУТЗАЛІ
Якість проведення навчально-тренувального процесу в футзалі забезпечує безпосередньо не
стільки ріст спортивної майстерності гравців, скільки виховання здорових, працездатних і морально стійких
громадян України. Тому проблему стратегії і тактики гри, вважаємо, слід розглядати як введення до знань
футзальної теорії. Знання з організації, планування та їх втілення в навчально-тренувальному процесі є
важливою допомогою в кваліфікованому підході фахівців до особливостей спортивного тренування.
Стратегія - слово грецького походження: у військовій науці - це важлива частина військового
мистецтва, ведення військових операцій; у політиці - ведення революційних боїв; у шахах - загальні
структурні принципи, якими суперник користується протягом турніру або окремого матчу. У міні-футболі
(футзал) під стратегією розуміють процес планування, побудови і спрямування особливостей підготовки та
дій команди протягом усього спортивного сезону.
Стратегічна мета є програмною лінією будь-якого футзального клубу (команди). Вона передбачає,
зокрема, зміцнення клубу тренерськими кадрами, гравцями, запрошеними з інших клубів. Зміна гравців
відбувається безперервно: одні відходять за віком, інші – через травми та з різних непередбачених причин.
Свою стратегію має тривала перспектива досягнення командою кінцевої мети, а досить короткочасну підготовка до конкретного турніру, окремого відповідального матчу тощо.
Стратегія підготовки до гри характеризується кількісними показниками проведених тренувальних
занять і товариських зустрічей, інформацією про особливості гри суперника, передбаченням адекватного
тактичного плану, відповідною мотивацією гравців на матч. А крім того, спосіб доставки гравців на матч,
особливості харчування та ін.
Усі підрозділи футзального клубу покликані забезпечувати досягнення стратегічної мети команд, що
беруть участь у змаганнях. Для успішного поступу колективу потрібно:
- забезпечити матеріальні та інші умови для підготовки команди;
- забезпечити відповідне планування і проведення тренувального процесу, створення колективу,
здатного досягти визначеної мети.
Система гри це основний спосіб гри команди, який визначає особливості розташування і
пересування гравців за завданням, встановленим за позиціями в атаці і захисті, спрямованими на
досягнення мети. Система гри не дає точних вказівок, як діяти, але окреслює рамки дій, особливості
розташування сил на площадці з конкретними ігровими функціями, що випливають з рівня здібностей і
підготовленості гравців та якості виконання ними одержаних завдань. Гра у футзал це спортивний
поєдинок команд, що намагаються реалізувати під час гри тактичні завдання, які, на їхню думку, є
вирішальними для здобуття перемоги. Під час гри захист протистоїть атаці, і ці дві фази мають однаково
важливе значення в ході матчу.
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Протягом гри футзалістам доводиться безперервно розв'язувати основні й специфічні тактичні
завдання атакуючого та оборонного характеру, що випливають з їхніх функцій в рамках розробленого на
гру плану. Гра як в захисній, так і в атакуючій фазі вимагає від гравців оперативного розв'язання ігрових
ситуацій, використання для цього різноманітних тактичних засобів Тому і йдеться про тактику гри в обороні
та атаці. Вона має бути скоординованою, і тому в обох цих фазах для правильного розв'язання завдань
гравцями використовуються фізичні та технічні можливості за мінливих умов гри.
Стиль гри - це прийоми та дії, які часто повторюються командою і окремими гравцями під час матчу.
Навчання тактиці гри в футзал
Гра у футзал - це спортивна боротьба, яка ґрунтується на безпосередньому контакті з суперником у
дозволених правилами гри межах, дія досягнення високих показників у футзал, крім фізичної та технічної
підготовки, гравці мусять мати досить високий рівень теоретичних знань. Він і визначає програму навчання
тактиці гри.
Вибір тактики гри залежить від багатьох чинників, спричинених внутрішніми та зовнішніми умовами.
Внутрішні умови:
1. Рівень технічної підготовки гравців власної команди та команди суперника.
2. Рівень розвитку рухових якостей (швидкості, сили, витривалості) власної команди
та команди суперника.
3. Стан технічної готовності до гри власної команди та команди суперника.
Зовнішні умови:
- стан майданчика (розміри, поверхня);
- місце проведення змагань;
- умови, що випливають із турнірного положення команд, які зустрічаються.
Якщо команда має перевагу в техніці, вона намагається проводити гру різноманітними способами,
переходячи на індивідуальні дії. У випадку переваги технічних дій на боці суперника, слід переключатися
на зміцнений захист і застосовувати швидкі атаки. Якщо у команди є перевага в кондиційній (фізичній)
підготовці, гравцям доцільно використовувати безперервну зміну позицій, "розтягувати" гру по ширині і
довжині поля, завдяки чому суперник змушений буде перейти на бігові поєдинки. Для нейтралізації цієї
переваги краще перейти на уповільнену гру, уникати індивідуальних дій. Щоб проникнути на половину
площадки суперника, застосовуються точні передачі. Вони потрібні ще й для того, щоб не втрачати
контроль над м'ячем, захищатися краще позиційно. Якщо перевага суперника у фізичній підготовці не
відчувається, тоді вирішального значення набувають, психічні фактори. Тому тренер має займатися
розвитком особистості й темпераменту кожного гравця зокрема, тренер мусить, передбачливо оцінювати
ситуацію, що панує під час матчу серед своїх гравців і суперників та своєчасно вносити відповідні
корективи в тактичні дії своєї команди.
Тактика гри у нападі в футзалі
Атаки здійснюються як одним, так і кількома гравцями. Індивідуальні атака складається з ведення
м'яча, обведення, фінтів і звичайно завершується ударом по воротах або передачею м'яча партнеру. Цим
способом атаки гравці користуються тоді, коли колективні дії неможливі або ускладнені (масований захист,
щільне прикривання гравців суперника тощо).
У групових атаках беруть участь не менше двох гравців, їх головним завданням є створення
чисельної переваги над суперником на одному із ділянок площадки з метою взяття воріт. Засобами
здійснення групових атак є подачі, прийом м'яча, виходи гравців на вільні позиції, з використанням
швидкості пересування гравця, або застосування фінтів, щоб завести суперника в оману та відірватися від
нього.
Тактика захисту у футзалі
Завданням тактики гри в захисті є відбирання м'яча у суперника, уповільнення атак, завдяки тактиці
захисту має бути створена така обстановка, щоб суперник грав найменш ефективно та корисно.
Індивідуальний захист побудований на виборі позиції (розташуванні гравців), відборі м'яча в
суперника і захисній тактиці воротаря.
Захисник має бути повернутий обличчям до суперника і спиною до власних воріт (тобто бути на
прямій лінії, що з'єднує суперника і середину власних воріт).
Розрізняють щільне (персональне) і зонне прикривання суперника. Щільним прикриванням захисник
користується у випадках, коли він більш швидкий, ніж суперник. За всіх інших умов варто застосовувати
зонний принцип прикривання суперника. По мірі наближення суперника до воріт його слід прикривати
щільніше.
Відібрати м'яч у суперника можна внаслідок:
– випередження, коли той готується прийняти м'яч;
– атаки, під час прийому ним м'яча;
– відповідних дій в умовах, коли м'ячем оволодів суперник.
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THE BASIC CRITERIA OF INTERACTIVE MODEL OF TRAINING
Today, more than never, the teacher is expected to have an attitude well-grounded, with innovative
teaching methods, they should possess skills of a living language, to be opened for dialogue, to have to
conversation. Teachers are obliged to know all shades of word meanings and expressions of studied language
and to be able to inform them to students. To make lessons really fascinating, they should apply constantly
various kinds of educational activity, to incur various roles: the teacher, the organizer of dialogue, the opponent in
discussions and so on.
We should talk about the use of interactive methods of training, which encourage interest in the profession;
promote the efficient acquisition of training material; form patterns of conduct; provide high motivation, strength,
knowledge, team spirit and freedom of expression; and most importantly, contribute to the complex competences
of future specialists. We will give an overview of the modern teaching methods that are most widespread in the
scientific and methodological literature and have the potential to form the competences of future professionals.
Methodological basis of interactive methods is the knowledge theory. The educational problem can be
expressed in the form of the task which first of all stirs up its informative activity, for example training, discussion,
business and didactic game, presentation, case drawing up, working out of individual and group projects etc.
Interactive training - (from Latin "Inter" между +"action" действие) is the training in dialogue. This training
as joint process of knowledge in which the knowledge is extracted in joint activity through dialogue of students
among themselves and the teacher. Language studying is the individual process depending on teacher's ability
correctlyorganise lessons, to choose a correct method of training, to draw students' attention to a studied subject,
to develop their creative independence.
Let's compare the basic criteria of traditional and interactive models of training.
The basic criteria of traditional model of training are accuracy, indisputability, reliability stated; the total
control, presumably presence of independent work during after-hour time.
The basic criteria of interactive model of training: possibility of informal discussion, a free statement of a
material, the initiative of the student, presence group work which demand collective efforts, the constant control
during a semester, fulfillment of written works.
The interactive model should be focused on necessity of achievement of understanding of the transferred
information. And process of an information transfer should be constructed on a principle of interaction of the
teacher and the student.
At a choice of this or that other model various methods of training are used. Complex use of various
methods should enter into any system of training to language, whether it be formation of certain skills of a
pronunciation, use of a lexical material, grammatical or stylistic correct registration of the statement.
Interactive activity during the lessons of English language assumes the organisation and development of
dialogue which conducts to mutual understanding, to interaction, to the joint decision of the general, but
significant problems for each participant. In total several years ago the word-combination «interactive dialogue»
met in a context, connected mainly the description of information systems. But recently this term joins in a turn of
a pedagogical science as a recognition of necessity of equally active dialogue of subjects of educational process the teacher and the student, the teacher and pupils, the dialogue based on dialogue forms of process of
knowledge.
When planning interactive interaction, the teacher must properly organize the activities of each student and
exercise constant control over its implementation. Use the following organization guidelines:
- organize the work of students in groups in which, they compare the statements they have proposed, and
choose the most or least popular, and then speak on behalf of the group;
- organize the work of students in groups in which each member of the group receives a personal task that
should work for the overall result; Invite students to discuss each individual’s information and find only one correct
solution.
- organize work in pairs so that students show their attitude to the problem, express their own opinion;
- organize a role-playing game so that all students understand the tasks assigned to them, are able to
resolve the situations you have created that activate the feelings and thoughts of each student;
- Invite students to discuss problem situations, raise discussion questions that have at least two opposing
points of view;
- Invite students using questions starting with “what...?” Where...? when...? why...? what for...? etc. "get the
necessary information from the interlocutor;
- Provide students with the opportunity to discuss issues both in pairs and in front of the whole class;
- organize the work so that all students are involved, control the process of their interaction
Interactive methods promote deepening of knowledge in studying of a material at students, to formation of
requirements for self-education and development of corresponding skills of independent work; assume orientation
to active methods of mastering by knowledge, development of creative abilities of students, transition from line to
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the individualised training taking into account requirements and possibilities of the person. They help to improve
quality of mastering of a new material:
- Use of video data, the Internet, presentation;
- Exercises and the employment having creative character;
- Group tasks;
- Educational, role, business games;
- Employment-excursions; meetings with creative people and experts;
- Employment-performances, creation of films, release of newspapers;
- The decision of complicated questions and problems by means of methods «The comparative
diagramme», «Brain storm», "Carousel" and etc.
The dialogical form of dialogue assumes other approaches to planning and carrying out of employment or
of some employment on a theme. Approximately third of the school hours which have been taken away on its
studying, the informative part occupies. Here the base of the further activity is pawned: knowledge is acquired.
The following part of school hours - productive. It also is actually dialogue - the special communicative
environment when there is an exchange of opinions, problems are resolved. Creative plans are realised. The form
and work kinds can be different. During dialogue training students study to solve challenges on the basis of the
analysis of circumstances and the corresponding information, to consider the opposite points of view, to make the
thought over decisions. Individual, pair and group work on employment problems will for this purpose be
organised. Most often used method - work in small groups.
Let’s stop our attention on some methods which stimulate creative activity of the learners in solving
problems and express their ideas freckly.
Brainstorming. It is technique for generating new ideas on a topic. Various variants of solving the problem
are usually given here. In brainstorming quantity of utterances is important but not the quality. Teacher should
listen to all utterances and not criticize them. Instead of this he inspire the learners to give as many variants of
solving the problem as he (or she) can. Lacks of criticism create favorable conditions for the learners to express
the ideas freely and these of course motivate them. At the end of brainstorming activity all the expressed
utterances are written and then analyzed.
The introduction of interactive methods and techniques in teaching a foreign language is the social
interaction of students, interpersonal communications, the most important features that allow you to interact with
the community, interpret the situation and design your own actions.
Discussion. This type of interactive method requires to study teaching material on the theme before
starting discussion. After having learnt the lexico-grammatical material on the theme the learners may start
discussion. This method helps the learners consistently and logically express their ideas by presenting grounds
for their utterances. Here the learners work in small groups and this improves their activity because every
member of the group may express his/her ideas and takes part in the discussion.
The forms of organizing group work are the following:
a) a theme is selected (chosen);
b) learners must have learnt the chosen problem;
c) groups are formed;
d) teacher gives instruction and announces the time;
e) controls the activity of learners and if it is needed, helps and stimulated them.
f) at the end of the discussion one representative of each group makes presentation.
"Carousel" is an interactive method of work, in the process of which two rings are formed: internal and
external. The inner ring is formed by students sitting motionless, and in the outer ring, students change every 30
seconds. Thus, they manage to speak several topics in a few minutes and try to convince the interlocutor of their
correctness. Using this method allows you to effectively practice etiquette dialogues. The implementation of the
“ideological carousel” technique involves the following algorithm of work:
1. Each member of the microgroup (4-5 people) is given a blank sheet of paper and everyone is asked the
same question. Without a verbal exchange of views, all participants write on their sheets of paper spontaneous
wording of answers to it.
2. Leaflets with time-deficit recordings are transmitted in a clockwise circle to neighbors in a microgroup.
Upon receipt of a sheet of entries, each participant must make a new entry without repeating the existing ones.
Work ends when everyone returns his piece. At this stage, the records are not analyzed or evaluated.
3. In microgroups, there is a discussion of the responses formulated by the participants, suggestions and
the selection in the final list of the most important, relevant ones.
4. Exchange of the results of the developments of microgroups. All microgroups offer their wordings from
the final list in turn. If the wording does not meet the objections of other groups, it is included in the final general
list.
Interactive methods promote an intensification of process of training. They allow students:
- To make knowledge more accessible;
- To study to formulate own opinion;
- Correctly to express the thoughts, to build proofs of the point of view, to be able to give reason for the
point of view, to conduct discussion;
- To study to listen to other person, to respect alternative opinion;
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- To model various social situations and to resolve their joint efforts, to enrich the life experience (social,
legal) through inclusion in various vital both legal situations and their experience;
- To study to build constructive relations in group, to define the place in it, to avoid conflicts, to resolve
them, to search for compromises, to aspire to dialogue;
- To analyze the registration information, creatively to approach to educational process;
- To develop skills of design activity, self-study works and creative works.
In modern conditions of wide development of international contacts practical possession of English
language gets huge value for experts of various areas of a science, technics and culture.
Thus, use of interactive methods of English language at different stages of studying of a material allows to
realise idea of cooperation training and trainees, learns to their constructive interaction, promotes improvement of
a psychological climate on employment, positively influences increase of level of knowledge, a standard of
speech of students.
In conclusion, it should be noted that all interactive methods and techniques develop communicative
abilities and skills, help to establish emotional contacts between students, train them to work in a team, listen to
the opinions of their group-mates, and establish closer contact between students and the teacher. Practice shows
that the use of interactive methods and techniques in a foreign language lesson relieves nervous tension in
students, makes it possible to change forms of activity, and switch attention to key issues of the lesson topic.
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Анастасія Ващук
(Київ, Україна)
РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТОГЕННОГО ТЕКСТУ
Феномен мовленнєвого впливу як домінанта сугестії з’явився у другій чверті минулого століття та
знайшов відображення у працях таких відомих вчених як С. Бернштейн, М. Рубакін, Л. Якубинський, а
згодом мовленнєвий вплив став об’єктом досліджень Джеймса Клеппера, Пола Лазарфельда, Гарольда
Дуайта Ласвелл та ін.
В наш час лінгвістикою вивчаються питання, які пов'язані з вербальним впливом на людину через
збільшення кількості сфер, в яких використовується даний метод впливу. Такими сферами є політика,
комерційна діяльність, релігія, медицина, реклама, телебачення та інші засоби масової інформації.
З метою впливу можуть використовуватися власне патогенні та терапевтичні тексти. Терапевтичні
тексти впливають на підсвідомість людини позитивно, налаштовуючи її на чудові емоції, вдачу, добро,
злагоду, мир та щастя. Введення у текст патогенності має протилежний ефект, здійснюючи деструктивний
вплив на підсвідомість людини.
Слід зауважити, що поняття патогенного тексту вперше використав та запровадив Борис Потятиник,
а вагомі внески в дослідження даної проблематики внесли такі відомі вчені як Р. Докінс, М. Аркадьєв,
К. Серажим, С. Проскуріна, М. Кіца та інші. На думку Б. Потятиника, «патогенні тексти спрямовані на підрив
віри в Бога, державних і національних інтересів, становлять загрозу глобальній безпеці та суспільній
моралі, мають шкідливий психологічний вплив, спонукають до нехтування основними правами і свободами
людини» [4, с. 37].
Введення у текст патогенності активно використовується у медіа-просторі, пронизуючи майже всі
сучасні тексти. Насправді, тексти, що містять в собі елементи патогенності, на перший погляд є
безневинними. Навіть не підозрюючи про небезпеку, ми жадібно задовольняємо жагу до знань,
захлинаючись читаємо цікаві та інформативні тексти релігійного або психологічного спрямування, очікуючи
приливу енергії, нових знань, позитивних емоцій, та врешті отримуємо протилежний ефект. Важливо те,
що ці тексти впливають не лише на свідомість людей, а й на інформаційний простір країни в цілому,
створюючи загрозу для безпеки людини.
Патогенним текст стає за допомогою наступних засобів: ритмічної організації; граматичних та
фонетичних
повторень
значущих
елементів;
лексико-семантичних
повторів;
використання
емоціогеннихслів та інвектив.
Ефективність будь-якого сугестивного впливу залежить, зокрема, від ритмічності, тому в цій статті
зроблено спробу проаналізувати саме ритмічну організацію патогенного тексту.
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У межах дослідження сугестивних текстів головною формальною ознакою ритму є повтор чуттєво
відчутних елементів – прагматично сильних слів та звуків мови. Ефект навіювання досягається за
допомогою великої кількості повторень, що призводить до економії уваги, автоматизації мовних зусиль
мовця і сприяє ефективності сприйняття змісту навіюваного матеріалу [1, с. 4].
Аналіз сугестивного тексту демонструє існування двох особливих груп лексичних одиниць. До
першої групи входить нейтральна лексика, яка має відношення до теми тексту, до другої – прагматично
маркована лексика, яка співвідноситься із запланованим результатом впливу, прагматичним ефектом.
Прагматичними є лексичні одиниці, які викликають емоційний відгук у адресата. Сугестивні тексти
налічують велику кількість мовних і контекстуальних синонімів; на підставі своєрідних відносин, які
встановлюються між смисловими варіантами, утворюються внутрішньотекстові парадигми, які сприяють
виникненню в тексті особливих системних лексичних об'єднань: функціонально-текстових груп [1, с. 11].
Функціонально-текстова група (ФТГ) виявляється на основі суцільної вибірки взаємопов'язаних
лексичних одиниць тексту. Центром групи стає найчастотніша і значуща лексема, периферію складають
одиниці, об'єднані на семантичній, або, ширше, тематичній підставі, пов'язані єдністю змісту і
комунікативної функції в тексті [1, с. 11].
Аналізуючи деструктивні релігійні організації окультного спрямування нами була виявлена велика
кількість елементів патогенності. То ж, ми вважаємо доцільним аналізувати елементи патогенності на
прикладі релігійної сектантської організації, що асоціюється як протестантська, - духовного центру
«Відродження».
Вони позиціонують себе як чесні люди, які хочуть допомагати людям, а Володимир Мунтян,
засновник і лідер об’єднання, взагалі асоціює себе апостолом. В.Мунтян є автором великої кількості
релігійних книжок, зокрема «Четвертое измерение. Закрой глаза и смотри», «Три золотыежилы», «Твой
бог всегда за тебя», «Принципы достижения цели» и др., написаних російською мовою. Майже всі праці
В.Мунтяна є невеличкими за обсягом, у зв’язку з відсутністю їх у вільному доступі, зупинимося на розгляді
опису книжок, що називаються «Вера, переплавленная огнем» та «Четвертое измерение. Закрой глаза и
смотри». У даних працях містяться фрагменти патогенності, інтегровані у загальне белетристичне
полотно.
З метою з’ясування домінантних смислів, які закарбовуються у читача, дослідимо декілька
фрагментів з книги та проведемо підрахунок частотності вербальних одиниць за допомогою комп’ютерної
програми ADVEGO [https://advego.ru/text/seo/]. Використання програми дозволяє визначити найуживаніші
ключові слова тексту.
Проаналізуймо дібраний фрагмент: «…Но она ощущала какую-то странную боль внизу живота, которая усиливалась день ото дня. Вскоре эта боль стала непереносимой, начались постоянные
кровотечения, и тогда Виктория обратилась к врачу. То, что она услышала, прозвучало как приговор: рак
шейки матки. Тысячи мыслей пронеслись в ее голове после этих страшных слов: конец мечтам, никакой
радости, полная безысходность, а ведь ей еще нет и 40… Был назначен длительный курс лечения:
облучение, химиотерапия, лекарства. Изнемогая от постоянной боли, Виктория продолжала служить
Богу. Каждые шесть часов она пила сильные обезболивающие препараты, но все равно выходила на
сцену и прославляла Бога…Она видела, как на служении в церкви Бог исцеляет многих людей от разных
заболеваний, и в ее сердце жила вера, что великий Бог, Которому она служит, Своей могущественной
силой однажды исцелит и ее.
Впереди было служение в Ледовом дворце, и, как всегда, была назначена Первая линия для людей
с неизлечимыми болезнями, за которых молился лично пастор. Виктория ожидала этого дня, зная, что
если с ней ничего не произойдет в этот день и Бог ей не поможет, то ей не поможет уже никто. Болезнь
прогрессировала, не оставляя никаких шансов нажизнь, боль становилась все сильнее, и ничего не
помогало.
В тот день она приехала на собрание одной из первых. Служение в Ледовом началось, и сильное
помазание пришло в зал. Виктория умоляла Бога об исцелении и ожидала Его прикосновения. Когда
пастор Владимир Мунтян подошел к ней для молитвы, Дух Святой сильно коснулся ее, и она упалапод
Его
силой».
[Електронний
ресурс].–Режим
доступу:https://www.livelib.ru/book/1001001338-verapereplavlennaya-ognem-vladimir-muntyan
Семантичний аналіз:
Фраза/слово
бог
боль
сильный
служение
бог служит
болезнь
все
начаться
никакой
ничего

Кількість
6
4
3
3
2
2
2
2
2
2

Частота, %
2.38
1.59
1.19
1.19
0.79 / 1.59
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
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помочь
постоянный
сила
служении
служить

2
2
2
2
2
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0.79
0.79
0.79
0.79 / 2.38
0.79

Таким чином, проаналізований текстовий фрагмент має явні ознаки патогенного. Аналіз частотності
лексем демонструє домінування в його структурі лексичних одиниць, які утворюють дві функціональнотекстові групи: «Страждання та відчай» і «Віра та зцілення молитвою», з явним переважанням першої.
«Страждання та відчай»:эта боль стала непереносимой, постоянные кровотечения, сильные
обезболивающие препараты; люди с неизлечимыми болезнями; приговор: рак шейки матки: конец мечтам,
никакой радости, полная безысходность, а ведь ей еще нет и 40; облучение, химиотерапия, лекарства;
болезнь прогрессировала, не оставляя никаких шансов нажизнь, боль становилась все сильнее, и ничего
не помогало.
«Віра та зцілення молитвою»:Виктория продолжала служить Богу, все равно выходила на сцену и
прославляла Бога; в ее сердце жила вера, что великий Бог, Которому она служит, Своей
могущественной силой однажды исцелит и ее; Бог исцеляет многих людей; сильное помазание пришло
в зал. Виктория умоляла Бога об исцелении и ожидала Его прикосновения; Дух Святой сильно коснулся
ее.
Наступний наведений нами фрагмент з книги «Четвертое измерение. Закрой глаза и смотри» є
також дуже яскравим прикладом того, як за допомогою лексичних одиниць із негативним значенням можна
імплементувати людині неминучість, смуток і вплинути таким чином на її психоемоційний стан:«До 2004
года моя жизнь напоминала бег по замкнутому кругу: я прилагал огромные усилия, работал целыми
днями, но ничего не менялось. Да, я молился и получал ответы, но не имел перемен в жизни в полном
смысле этого слова. Как будто я был записан в категорию обремененных мыслями о выживании людей
низшего класса, для которых недоступно счастье и наслаждение, у которых намного больше проблем, чем
их решений. И речь здесь не просто о материальных вещах, но о состоянии души, об исполнении
призвания, об исполнении твоих желаний, о чувстве победы. Речь идет о доминировании над
обстоятельствами, а не доминировании обстоятельств над тобою» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://vo.org.ua/news/zakroy-glaza-i-smotri-molitva-v-chetvertom-izmerenii.
Семантичний аналіз:
Фраза/слово

Кількість

Частота, %

исполнение
призвания
выживание
душа
желание
категория
класс
круг
материальный
меняться
много
молиться
мысль
прилагать
проблема
работать

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.35
2.35 / 4.71
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18

Проаналізований текстовий фрагмент має ознаки патогенного. Аналіз частотності лексем
демонструє домінування в його структурі лексичних одиниць, які утворюють функціонально-текстову групу:
«Смуток та неминучість»: бег по замкнутому кругу; ничего не менялось; был записан в категорию
обремененных мыслями о выживании людей низшего класса, для которых недоступно счастье и
наслаждение, у которых намного больше проблем, чем их решений.
Таким чином, наведені фрагменти патогенних текстів з книги В.Мунтяна характеризуються високою
частотністю негативних лексичних одиниць, які утворюють патогенні функціонально-текстові групи, що
насаджують читачеві додаткові смисли, які впливають на його психоемоційний стан, призводячи до його
негативізації.
У межах дослідження патогенних текстів головною формальною ознакою ритму є повтор чуттєво
відчутних елементів. Ефект навіювання досягається за допомогою великої кількості повторень, що й було
проаналізовано у цій статті.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОБРАЗНОСТІ В ОПОВІДАННІ РЕЯ РЕДБЕРІ «THE VELDT»
Що б не писав Р.Бредбері, він завжди залишається самим собою, впізнаваним з перших рядків.
Трагічні конфлікти навколишньої дійсності, історичні зрушення, долі людей – усе він сприймає лірично,
емоційно. Його фантастика завжди дещо сумна. Це «почуття породжене свідомістю неминучості втрат на
тому важкому шляху, яким ідуть люди. Це почуття породжене й смутком розставання з “зупиненою миттю”,
у яку вмістилися людські надії, радість, біль, туга» [1, c. 3].
Творчість Р.Бредбері стала предметом дослідження багатьох науковців, серед яких
Ю.Біломлинська, Ю. Анютін, А. Оганян, Н. Рисова, П. Хмара, С. Кінг, Я.Засурський, К. Андреєв,
О. Ванслова, В. Гаков, Н. Качанова, М. Кисельова, О. Невський, М. Пальцев, В. Ревич, В. Джонсон, К. Еміс.
В аналізованому нами короткому оповіданні Рея Бредбері «The Veldt» створюється картина сімейних
буднів родини Хідлі: Джорджа, Лідії та їх дітей. Основні події відбуваються в їх будинку протягом кількох
годин. В статті нами була зроблена спроба проаналізувати основні засоби створення образності в творі.
Одним з прямих та найбільш характерних засобів створення образності є емотивна та експресивна
лексика, що повністю виправдано в цьому оповіданні: письменник широко використовує лексеми з
емоційною конотацією. Так, вже в самій назві будинку Happylife Home емотивна лексема Happy не лише
несе інформативний потенціал, але й створює яскравий контраст при цілісному сприйнятті твору, оскільки
насправді життя в цьому домі є, навпаки, глибоко трагічним. Ця назва стає своєрідним експресивним
показником ілюзії щастя, яку батьки створили для дітей і яка насправді обернулася трагедією.
Образ автора в оповіданні не представлений безпосередньо. Автор є своєрідним відстороненим
розповідачем: розповідь ведеться від третьої особи, більшу частину тексту складають репліки персонажів.
Інформація, що передається розповідачем, не містить прямої оцінки, не віддзеркалює позицію автора, а
лише передає атмосферу, задум, ідею твору через відповідні зображально-виражальні засоби. Головна
увага автора зосереджена на тропах та особливостях їх використання – саме це є головною ідеєю
втілення авторського задуму. Твір починається з реплік головних героїв, що надані у прямій мові без
посилання на їх автора. Це діалог персонажів, побудований на коротких репліках: "George, I wish you'd look
at the nursery." "What's wrong with it?" "I don't know." "I just want you to look at it,… or call a psychologist in to
look at it." "What would a psychologist want with a nursery?" [4].
Це дає змогу читачеві одразу зануритися у розвиток події твору. Структура та набір лексичного
матеріалу надають читачеві можливість відчути неформальну розмову між двома близькими людьми.
Проте іменник psychologist набуває виразної експресивності, оскільки поєднується в цьому контексті з
поняттям, що позначає дитячий простір існування – nursery. Через таке поєднання читач одразу починає
розуміти підтекстове повідомлення про існуючу проблему, яка пізніше стає основою трагічного сюжету.
О.Бредбері широко використовує в оповіданні символи та алюзії з метою створити виразний
підтекст, завдяки якому сприйняття тексту відбувається на кількох рівня. Читач розуміє підтекст твору не
прямо, а через натяки, алюзії, що значно впливає на образність всього оповідання. Алюзія використана
автором вже в самих іменах дітей – Пітер і Венді: “You've got to tell Wendy and Peter not to read any more on
Africa” [4]. Автор невипадково обрав такі імена для персонажів: алюзія на головних героїв казки про Пітера
Пена і Венді, написаної Дж. Баррі, допомагає у створенні глибокого інформативного та експресивного
підтексту. Діти, зображені в оповіданні Р.Бредбері, так само, як і персонажі Дж.Баррі, відкидають поняття
відповідальності, користуються перевагами і радощами дитинства, спричиняють трагічний фінал.
Діти виступають одним з найяскравіших символів в оповіданні, уособлюючи майбутнє. Як показує
зображена автором картина фантастичної дійсності, майбутнє, уособлене дітьми, є жорстоким і байдужим,
зосередженим лише на власних потребах і забаганках і готове принести в жертву заради них будь-кого і
будь-що. Діти свідомо стають вбивцями власних батьків заради гри, і потім абсолютно байдужо
спілкуються з іншою особою, без будь-яких виражень емоцій з приводу трагедії, такий символів вражає
своєю глибиною. Діти, забезпечені в усіх своїх матеріальних та моральних потребах, постають перед
читачем як нещадні руйнівники. Автор бачить цих дітей, покалічених дійсністю. Для нього це є символом
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зникнення найбільш природних людських почуттів, їхнього перекручення в самому зародку й у той же час –
символ світу, що гине, у якому його майбутнє – діти – повертається проти нього самого.
Найвищим ступенем їх байдужості стає фінальна фраза оповідання, сповнена глибокої експресії,
оскільки формула етикету, вжита дівчинкою, яка спостерігає за левами, що доїдають її батьків, вражає
глибиною алогічності: "A cup of tea?" asked Wendy in the silence” [4]. За допомогою контрасту автор не лише
додає яскравий штрих у характер персонажа, але й поглиблює образність твору, увиразнює трагізм
конфлікту. Наприкінці твору автор використовує пряму мову, створюючи кільцеве обрамлення структури
оповідання.
Алюзія вживана і в уривку, де Джордж пригадує, як раніше діти створювали казкову віртуальну
реальність: спогади стають нагадуванням про казки світу, уособлюють світ дитячих фантазій: “He stepped
into Africa. How many times in the last year had he opened this door and found Wonderland, Alice, the Mock
Turtle, or Aladdin and his Magical Lamp, or Jack Pumpkinhead of Oz, or Dr. Doolittle, or the cow jumping over a
very real-appearing moon-all the delightful contraptions of a make-believe world. How often had he seen Pegasus
flying in the sky ceiling, or seen fountains of red fireworks, or heard angel voices singing. But now, is yellow hot
Africa, this bake oven with murder in the heat…” [4]. Сповнена казкових деталей картина є контрастом
реалістичному африканському пейзажу, що уособлює перехід дітей на новий рівень активності.
Ще одним ключовим елементом образності оповідання стають леви, з якими пов'язаний весь трагізм
ситуації. Діти виступають убивцями батьків, а леви – інструментом цього вбивства, уособлюючи агресію
світу майбутнього, який пожирає людей, що його створили. Постійно звертаючись до образу левів, автор
надає читачу відчути небезпеку, використовуючи епітети, порівняння, метафори. Перша поява левів не
лякає Джорджа – навпаки, викликає у нього щире захоплення винахідником такої кімнати, що створює
настільки живі образи: “The lions were coming. And again George Hadley was filled with admiration for the
mechanical genius who had conceived this room. A miracle of efficiency selling for an absurdly low price… Oh,
occasionally they frightened you with their clinical accuracy, they startled you, gave you a twinge, but most of the
time what fun for everyone, not only your own son and daughter, but for yourself when you felt like a quick jaunt
to a foreign land, a quick change of scenery. Well, here it was!”[4]. Емоційний контекст передається через
окличні речення, вигуки та емотивні лексеми: admiration, genius, miracle, startled. Автор вводить елемент
передчуття небезпеки через емотивні лексеми з негативною конотацією frightened, absurdly спочатку як
натяки, що набувають виразності з розвитком сюжету. Відчуття смертельної небезпеки,
взаємопроникнення реального і віртуального світів підсилюється описом віртуальної картини в кімнаті,
кожну деталь якої Джордж сприймає за реальну: “And it was clearly indicated that the children had been
spending a little too much time on Africa. That sun. He could feel it on his neck, still, like a hot paw. And the lions.
And the smell of blood. Remarkable how the nursery caught the telepathic emanations of the children's minds
and created life to fill their every desire. The children thought lions, and there were lions. The children thought
zebras, and there were zebras. Sun - sun. Giraffes - giraffes. Death and death” [4]. Використовуючи детальний
опис, повтори слів Р.Бредбері відтворює стан занепокоєння батька, усвідомлення небезпечності того, що
відбувається. У описі левів автор використовує багато епітетів, що пов’язані зі смертю: “The lions on three
sides of them, in the yellow veldt grass, padding through the dry straw, rumbling and roaring in their throats…Mr.
Hadley looked…at the beasts edging slowly forward crouching, tails stiff. Mr. and Mrs. Hadley
screamed…and…realized why…screams bad sounded familiar” [4].
Автор широко використовує емотивні лексеми для позначення почуттів і емоцій. Так, змальовуючи
реакцію дітей на спробу батьків припинити небезпечні на їх погляд ігри, у короткому уривку тексту було
вжито кілька емотивних лексем: “The two children were in hysterics. They screamed and pranced and threw
things. They yelled and sobbed and swore and jumped at the furniture” [4]. Письменник використовує емотивне
повторення (анафору), створюючи динаміку, високий ступінь емоційного напруження тексту. Вживання
однорідних членів речення виразно передають вибух негативних емоцій, що відображено у репліках
персонажів: "Oh, I hate you!", "I wish you were dead!" [4]. Діти виказують ненависть лише через те, що в них
відібрали іграшку. Поєднання авторської характеристики та емоційних реплік створює образ дітей, готових
на все заради примх, та батьків, які не здатні їм протистояти.
Письменник використовує контраст: коли батько дозволяє матері увімкнути кімнату, стан дітей
змінюється, що зображено в тесті посмішками на заплаканих обличчях: "Daddy, Daddy, Daddy!" sang the
children, smiling with wet faces” [4]. За мить побажання дітьми смерті батькові змінюється лагідним словом
«Daddy», вжитим у повторі з метою створення виразності, та посмішками на обличчях, ще мокрих від сліз.
Через дрібні словесні засоби письменник створює контраст, поглиблює сприйняття персонажів й ідеї
твору.
Важлива образна роль у творі відводиться опису пейзажу та інтер’єру. Місцем розгортання трагічних
подій є кімната, що здатна трансформуватись, зображена через виразні епітети. Особливу увагу
привертає сповнений деталей та епітетів образ африканської прерії, що втілилась у віртуальній реальності
кімнати: “There was a green, lovely forest, a lovely river, a purple mountain, high voices singing, and Rima, lovely
and mysterious, lurking in the trees with colorful flights of butterflies, like animated bouquets, lingering in her long
hair…Only Rima was here now, singing a song so beautiful that it brought tears to your eyes” [4]. Звуки,
візуальні образи та запахи разом створюють об’ємну картину реальності, дають читачеві побачити
уявлення дітей у тривимірному форматі реального паралельного світу. Емотивні лексеми lovely,
mysterious, beautiful створюють контраст, описуючи красу, на тлі якої відбудеться трагедія.
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Навіть згадування про речі, які належали раніше батькам і були знищені левами, стають
додатковими експресивними художніми деталями: “-George Hadley walked through the singing glade and
picked up something that lay in the comer near where the lions had been. He walked… to his wife. "What is that?"
she asked. "An old wallet of mine," he said.- He bent and picked up a bloody scarf. "This yours?" "No." George
Hadley's face was rigid. "It belongs to Lydia" [4].
Вживаючи велику кількість виразних художніх деталей, автор дадає твору контрастності, створює
атмосферу напруженого передчуття небезпеки. Вони є провісниками трагічного фіналу і водночас
каталізаторами його: знайдений закривавлений шарф матері переконує батьків вимкнути кімнату, що
додає дітям агресії, які за це вбивають батьків.
Отже, образність оповідання створюється автором через ряд художніх засобів, ключовими серед
яких стали алюзія, контраст, епітети, метафори, символи, художні деталі, широке використання емотивних
лексичних одиниць. Треба пам’ятати, що Людина «залишається для нього головною цінністю буття: життя
відроджується з кожним новим людським життям» [2, c. 12].
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ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-ЛІТЕРАТУРИ В КНР
У данній статті ми розглянемо виникнення і бурхливий розвиток китайської інтернет-літератури
(ваньлуо вэньсюэ).
Перший сайт на китайській мові, присвячений виключно літературі, був зареєстрований Ван
Сяофеем в 1991 р.; тоді ж Шао Люнь опублікував в Інтернеті перший китайський роман. Менше чверті
століття знадобилося для перетворення китайської інтернет-літератури (поезія, проза, блоги і так далі) на
суттєвий сегмент економічної структури країни, орієнтирований на багатомільйонну аудиторію як усередині
країни, так і за кордоном; дуже показовим є факт появи у китайських книжкових магазинах спеціалізованих
відділів "Книги з Інтернету".
Унікальною особливістю інтернет-літератури є постійний контакт з читачами, висока оперативність
при досить низьких (порівняно з друкованими виданнями) розцінках, саме це перетворило її на одну із
культурних сфер, що найдинамічніше розвиваються. Якщо в 1999 р. існував єдиний сайт, присвячений
літературі, то тепер сайти і ресурси, що займаються виключно інтернет-літературою, насилу піддаються
численню і мають мільйони передплатників.
Так, китайський ресурс "Qidian Reader", що перетворився на один із додатків платформи "Android",
саме він розглядається як найбільше зібрання творів в стилі "фентезі" у світі. Відмітно, що китайські твори
цього жанру користуються колосальним успіхом на заході, особливо в США.
Важливо відмітити, що йдеться саме про онлайнову творчість, а не про цифрові версії раніше
написаних і виданих традиційним способом творів. Література в Китаї завжди була найтіснішим чином
пов'язана з політикою і сприймалася суспільством з величезною серйозністю. Ця обставина цього разу
була підтверджена дискусією, що розгорнулася в китайському суспільстві на початку 2000-х років і
присвячена інтернет-літературі.
Навряд чи підлягає сумніву, що інтернет-література встигла перетворитися на жанр, що користується
колосальною популярністю, кидає виклик державній системі книговидання і, отже, що руйнує систему
розповсюдження інформації, що склалася. Цей феномен є ознакою радикального перевороту в історії
китайської культури - появи свого роду "нових констеляцій форми і сенсу" (с. 182), які змінюють традиційні,
що збереглися навіть в соціалістичну епоху уявлення про "офіційний" і "неофіційний". "Неофіційне" не
розглядається як свідомо вороже, проте в друкарському виді усі його зразки підлягають суворому
контролю.
Представникові європейської культури не так просто уявити собі наскільки революційним явищем
Інтернет може бути в культурі, грунтованій на ієрогліфіці. У розумінні китайської літературної еліти
класична традиція представляє собою реліквію: "Класичні жанри ніколи не переставали бути
практикованими, причому найактивнішим чином. Властива їм просодія. була передана і культурі ХХ
століття, не втративши свого впливу аж до теперішнього часу" [1, с. 492].
Захисники класицизму з найбільшим презирством відносяться до будь-яких спроб літературних
модерністів осучаснити традиційні норми. Посилює цей конфлікт і та обставина, що класицисти не
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втратили свого безроздільного панування у сфері освіти. "Упродовж всього ХХ ст. рідко можна було
побачити приклади сусідства старого і нового стилів на сторінках якого-небудь видання" [1, с. 497]. Зовні це
значною мірою пов'язано з особливостями ієоглифики як семіотичної системи - сусідство традиційного з
новим сприймається як щось нечуване, немислиме. Хвороблива реакція багато в чому пов'язана також з
межами "офіційного", що сприймається як щось гідне та серйозне, таке, що знаходиться в контексті
багатотисячолітньої традиції. Інтернет в цілому і інтернет-література зокрема серйозним чином вплинули
на дуже важливе для китайської культури розуміння того, що можна вважати офіційним, а що - ні.
Жорсткі межі існують і у свідомості самих авторів: "Поети, що ототожнюють себе з неофіційним
середовищем, навіть не намагаються створювати творіння, в яких була б зроблена спроба налагодження
мостів з традиційною просодичною системою" [1, с. 498]. Річ у тому, що для китайської культури дуже
характерне проведення жорстких меж між тим, як повинно бути", і "тим, що є". Літературні твори, написані
на мові, що не відповідає класичним нормам, розглядаються як "Чоу дэ цзи дзюй" - "потворна мова". Саме
в силу цієї обставини традиційна поезія уявляється недосяжно високою - деяким іншим світом, по суті
справи, паралельному всесвіту по відношенню до авангарду.
Проте деякі особливості інтернет-літератури (навіть високої якості) порушують деякі звичні, сталі
каноны - особливо з офіційної точки зору. Так, абсолютно втрачається чіткість позиціонування: "Сайт
"Китайські поети ("Zhong Shiˮ) з самого початку свого існування (2004) сприяв розмиванню меж між
автором, читачем, видавництвом, публікатором і критиком" [1, с. 505]. Крім того, потенційно небезпечним
видається і стиль, що затвердився в китайському Інтернеті (особливо "високолобому"), чи "у тоу" відповідно до нього висловлювати свою думку стало прийнятним додаючи нотки анормальності й абсурду,
цей стиль буре свій початок від творчості такого класика китайської літератури ХХ ст., як Лу Синь,.
Ще одним з напрямів китайської інтернет-літератури є жанр "фентезі". Для китайської аудиторії він
став відомий як «і инь сяошо» («похіть розуму»). У 2001 р. був створений сайт «Китайський союз магічної
фантазії» («Сюаньхуань вэньсюэ сихуэй»), який до 2004 р. входив до сотні самих відвідуваних сайтів у
світі. Сайт розробив унікальну схему публікації творів, згідно якої самі читані з них отримують статус "VIP",
після чого автор починає отримувати відрахування, помножені на число його передплатників.
Дуже часто в змаганні із звичайними, друкарськими видавництвами китайським авторам вдається
знайти деякі нові рішення, що надають їм такий ореол "гламуру", в променях якого друкарська продукція
з'являється як щось застаріле - атрибут "дідівських часів". Важливе значення тут мають також спроби
перехитрити цензуру. Проте найбільша увага приділяється стилістичній новизні і техніці листа. Одним з
локусов зосередження авторів з подібними спрямуваннями став створений в 1997 р. сайт "Жоншу Ця"
(відомий також під своєю англомовною назвоню "Under the Banyan Tree" або просто "Banyan"). У порівнянні
з літературними сайтами, що раніше з'явилися, приділяли увагу головним чином онлайновим публікаціям
цілком звичайних літературних творів. видавцям якого пощастило знайти новий формат, який, принаймні,
частково був сформований функціонерами цифрових інтерактивних медіа" [1, с. 507].
Одним з найбільш поширених жанрів китайської інтернет-літератури був і залишається деяка
подібність традиційного жанру "бі цзы" - свого роду коротких прозаїчних есе. Саме так починалася кар'єра
Чэнь Цуня як інтернет письменника. Цей шанхайський автор, один із засновників популярного інтернетресурсу "Banyan", до часу появи в Китаї Інтернету встиг здобути собі популярність завдяки звичайним,
друкарським публікаціям. Нині Чэнь Цунь вже не публікується в "Banyan", оскільки перейшов на інші сайти,
виступаючи на одному з них в ролі модератора. Чэнь Цунь виступив з новаторськими ідеями, почавши
включати у свої публікації картинки і звукові файли. Зростанню його популярності сприяло і те, що він
першим став інтегрувати коментарі читачів - таким чином, вони перетворювалися на свого роду співавторів
його творів.
"Значення того, що «Banyan» сприяє просуванню цих творів, полягало в усвідомленні того факту, що
нові медіа з особливою прихильністю поглядають на експерименти з хроніками приватного життя,
написаними щоденниковим стилем, шануючи їх цілком респектабельними з точки зору літературної
форми" [1, с. 531]. Таким чином, знаходження в лоні китайської традиції представляється у багатьох сенсах
найкращою стратегією для тих, хто прагне до здобуття прихтльності в китайській інтернет-літературі.
Література:
1. Чжу Цзянь, Чжан Цзюн. Дандай веньсюе сіньчао (Нова хвиля у сучасній китайскій литературі). /Цзянь
Чжу, Цзюн Чжан. – Пекін: Видавництво Пекінського університету мов,1997.– 582 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ РЕКЛАМІ
Актуальність цього дослідження зумовлена тим, що сучасна німецька лінгвістика активно
займається дослідженням рекламного дискурсу, оскільки він став невід’ємною частиною повсякденного
життя населення, та присутній практично у всіх сферах діяльності сучасного соціуму. Окрім того, подібне
дослідження є на часі внаслідок широкої взаємодії рекламної мови із суспільними процесами.
Метою дослідження є аналіз способів адекватного перекладу неологізмів згідно з граматичною та
семантичною структурою мови перекладу, а також шляхи досягнення максимальної ефективності
маркетингових кампаній завдяки пошуку оптимальних лінгвокультурних концептів в процесі перекладу
певного рекламного повідомлення.
Об’єктом дослідження є неологізми, поява яких характерна для сучасного німецькомовного
рекламного дискурсу.
Предметом дослідження є способи перекладу новоутворених лексичних одиниць та лексикосемантичного поля аграрного рекламного дискурсу.
Вивченням рекламного дискурсу займалися такі визначні німецькі вчені-мовознавці, як R. Römer,
S. Grosse, W. Brandt, E. Schmieder та ін. Питанням неологізмів в українській мові, а також їх
функціонуванням займалось багато вітчизняних вчених, серед яких Є.М. Верещагін, Ю.А. Зацний,
В.Г. Костомаров, Ю.О. Жлуктенко.
Мова є складним явищем, яке першочергово відображає якісні зміни у житті суспільства загалом та у
діяльності людини зокрема. Розвиток суспільства відображається власне у лексичних одиницях, що
з’являються, а також у модифікації існуючих лексем, невживаних форм, зміні їхнього значення.
Існує чимало різних визначень терміну «неологізм», однак усі вчені відносять до неологізму як нові
слова, що з'являються в мові в результаті різних змін у житті суспільства, так і нові значення уже існуючих
слів
У текстах сучасної німецькомовної комерційної реклами прослідковується тяжіння до так званої
інформаційної ефективності та певної стислості, це у свою чергу зумовлюється тісною залежністю реклами
від змін в розмовній мові носіїв, що є безпосередніми реципієнтами рекламних повідомлень. Слід також
зазначити, що рекламний дискурс перебуває у постійній взаємодії як із повсякденною мовою, так і з мовою
літератури, ЗМІ. Рекламний дискурс збагачується звідси не лише новими лексичними одиницями та
мовними зворотами, а також і сам насичує функціонуючу мову. Так, наприклад, із реклами в лінгвістичне
середовище німців прийшли такі слова та вирази, як baureif (готовий до забудови), alles paletti (у
найкращому вигляді), wasserdicht (водонепроникний) [1, c. 26].
При роботі з неологізмами основні складнощі пов’язані власне з новизною лексичної одиниці. Адже,
якщо лексична одиниця не була досі зареєстрованою в словниках, перекладачу необхідно самостійно
визначити значення цієї одиниці за структурою, а також встановити наявність варіативних чи синонімічних
форм. Коректний переклад неологізму залежить від його структури і неможливий без ретельного аналізу
способів творення кожної лексичної одиниці [6, с. 355].
Для виникнення та поширення великої кількості неологізмів найбільш сприятливим середовищем є
власне та реклама, у якій анонсується поява відносно нових товарів на ринку, або йдеться про
удосконалення вже існуючих зразків. Це особливо поширено в контексті маркетингових кампаній нової
сільськогосподарської техніки, але в загальному, це лише одна з небагатьох сфер широкого
розповсюдження неологізмів. Як правило, динаміка розвитку цього сегменту ринку є особливо високою,
відповідно з новими розробками збільшується попит на ті маркетингові стратегії, які зможуть створити не
лише певний неологізм як лексичне новоутворення, а перш за все неологізм як особливий концепт, ідею.
Тобто такий, що в перспективі ввійде в повсякденне життя потенційного покупця, й відповідно, розширить
коло зацікавлених осіб. У цьому полягає принципово суттєве значення неологізмів, які станом на сьогодні є
не тільки об’єктом великої кількості лінгвістичних досліджень з вивчення темпів та напрямків розвитку
мови, а й ефективним інструментом заохочення споживачів, зокрема на ринку аграрних товарів та
послуг [4, с. 155].
Таким чином, разом із появою нових моделей чи продуктів, рекламний дискурс насичується рядом
унікальних характеристик, якими послуговуються маркетологи задля створення певного ажіотажу, серед
них такі: Verhandlungstisch – лексичне новоутворення-композит, шляхом лексико-граматичних
трансформацій відповідно до норм мови-реципієнта перекладаємо як «стіл переговорів»;
Wandhängemöbel є прикладом ще одного складного композиту, для перекладу якого може бути
використаним відповідник, поширений у рекламних текстах вітчизняного виробника/постачальника:
«настінні меблі», або ж перекладаємо шляхом описового переклад як «меблі, які кріпляться до стіни»;
Abwaschtisch – неологізм-композит, який можна перекласти двома способами: за допомогою описового
методу, або ж пошуку прямого відповідника в мові перекладу, відповідно, маємо: «стіл для миття
посуду» (описовий переклад), або ж «кухонна мийка» (пошук відповідника, із застосуванням
генералізації) [3, c. 158].
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Слід також зазначити, що разом із тим у аграрній рекламі, як і в рекламних текстах взагалі,
з’являється велика кількість експресивно-забарвлених прикметників, таких як figurgünstig – сідаючий по
фігурі (вдаємося до лексико-граматичних трансформацій, відповідно, перекладаємо неологізм-композит за
допомогою вказаної вище конструкції), hautsympatisch – ніжний до шкіри, knitterarm – такий, що не
мнеться, löffelfertig – апартаменти з готовим ремонтом, diebstahlsicher – захищений від злодіїв,
wartungsfrei – такий, що не потребує технічного обслуговування, staubfrei – такий, що не містить пилу,
schlüsselfertig – готовий до заселення [4, с. 271].
Особливим видом словотвору, яким послуговується сьогоднішня німецькомовна реклама є
створення назви бренду та метонімія, яка тісно з цим процесом пов’язана, і, безумовно, впливає на
поповнення загальнонаціонального словникового запасу також. Так, наприклад, назва фірми, яка є
виробником певного товару закріплюється в мові як власне назва цього товару. Так, наприклад, die Levis –
це джинси, які виготовляє однойменний виробник, а die Clarks – черевики фірми «Clark» [3, с. 161].
Особливого значення набуває англо-американська лексика, яка наразі активно вливається в
німецькомовне середовище внаслідок ряду глобалізаційних процесів та розвитку економіки зокрема. Слід
зазначити, що занепокоєння німецької наукової лінгвістичної спільноти щодо забруднення мови
англіцизмами зовсім не є безпідставним, і ця тема є предметом досліджень багатьох науковців. З початку
90-х років минулого століття в рекламі все більш поширеним ставало використання слів та
словосполучень, а іноді навіть й цілих фраз англійською мовою. Таке бажання бути «на часі» нерідко може
виявитися тим гальмуючим важелем в розрізі розвитку мови власне національним, самобутнім шляхом.
Таким чином, німецькомовний рекламний дискурс переповнений неологізмами англійського походження, і
от як це приблизно виглядає: Der Ford Focus begeistert mit seiner exzellenten Fahrdynamik sowie technischen
Highlights wie der Rückfahrtkamera oder der Ford Power-Startfunktion. Ford Focus. Feel the
difference [7, с. 136].
Якщо порівнювати рекламний дискурс із текстом, який відноситься до будь-якого іншого
функціонального стилю, бачимо, що рекламний дискурс відрізняється з-поміж усіх інших перш за все
своєрідною гіперболізацією прикметників найвищого ступеню: Die besten Shops, das beste Hotel oder
einfach die weltbeste Schokotorte der Stadt [7, с. 148].
Неологізми як лексичні новоутворення характерні для певної сфери діяльності людини можуть
перекладатися за допомогою таких видів перекладу, як безпосередньо прямий, або буквальний переклад,
або описовий. Якщо у мові-реципієнті немає прямого еквівалента для передачі значення того чи іншого
явища, слід вдатися до описового перекладу, або ж передати власне фонетичну чи орфографічну форму
тієї чи іншої лексичної одиниці. Таким чином, при перекладі неологізмів доцільно використовувати такі
способи перекладу, як транскрипція, транслітерація, калькування, або ж описовий переклад.
Транскрипційний метод базується на принципі передачі українськими буквами звуків німецького
варіанту певної лексичної одиниці. Так, наприклад, термін німецькомовного походження на позначення
породи птахів der Broiler – бройлер увійшов в українську мову як неологізм, зазнавши транскрипційного
методу перекладу.
Наступний метод – транслітерація, базується на передачі графічного образу, тобто букв.
Транслітерація, як правило, застосовується для перекладу власних назв (CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH
– ТОВ КЛААС), характеристик побуту чи культурних особливостей (das Oktoberfest –
Октоберфест) [5, c. 60].
Метод калькування використовується для передачі тієї лексики, яка не має відповідника в мові
перекладу. Таким чином, створюється нова лексична одиниця із словотвірними особливостями,
характерними для мови перекладу. Так, наприклад, «der Blutdiamant» – термін, на який можна натрапити в
рекламних повідомленнях, для носіїв німецької мови має значення «алмази-сирці видобуті в зоні воєнних
дій та продані, як правило, нелегально з метою фінансування дій воєнного характеру». За допомогою
калькування така лексична одиниця може бути перекладена як «кривавий алмаз». Лексема «Passivhaus»
використовується для позначення енергоефективного будівельного стандарту, який створює комфортні
умови проживання, одночасно є економічним і дає мінімальний негативний вплив на навколишнє
середовище», і може бути перекладеним як «енергоощадний будинок» [5, с. 52].
Описовий переклад у свою чергу полягає в передачі значення лексичної одиниці за допомогою
прямої заміни її складових розгорнутими словосполученнями, які розкривають суттєві ознаки і значення
цієї лексичної одиниці. Візьмемо до уваги популярний сьогодні термін «das Beitrittsland». Українською
мовою, вдаючись до описового перекладу, він може бути перекладений як «країна, що є кандидатом на
вступ до Європейського Союзу і знаходиться на останньому етапі підготовки до вступу» [2, с. 151-152].
Спосіб перекладу неологізмів, а також і безеквівалентної лексики відрізняється в кожному
конкретному випадку і залежить від особливостей неологізму (лексичної одиниці загалом), сфери її
застосування, мотивації, емоційного забарвлення, культурного колориту як продуцента так і реципієнта
певного контексту.
Отже, при перекладі слід виявити, якою метою послуговується автор, визначити концептуальні цілі
щодо впливу на споживача та дібрати відповідник з огляду на культурно-національні особливості
реципієнта. Серед можливих способів перекладу лексичних новоутворень слід виділити транскрипцію,
транслітерацію, калькування, описовий переклад, та пошук відповідника (застосовується найчастіше при
перекладі неологізмів-композитів, які є досить поширеними з огляду на традиції німецького словотвору).
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Ведучи мову про переклад неологізмів, потрібно зазначити, що одним з найкращих і найбільш уживаних
способів передачі значення певної лексичної одиниці є саме описовий переклад, завдяки якому можна
перекласти будь-яке слово, хоча й еквівалентний переклад може мати місце у тих випадках, коли
неологізми позначають уже існуючі поняття і є синонімами до них. Але все ж відкритим залишається
питання лаконічності і милозвучності перекладу, на що можуть бути орієнтовані подальші дослідження.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІНВЕРСІЇ В АНГЛОМОВНИХ ПРЕС-РЕЛІЗАХ «ПРОДУКТУ»
Втілюючи свою думку в мовну форму, автор повідомлення неминуче висловлює своє ставлення до
предмета чи ситуації. Дуже часто таке ставлення є суб'єктивним. Це ставлення знаходить своє вираження
в мові на різних рівнях, в тому числі і на синтаксичному. На рівні синтаксису суб’єктивність представлена
певними структурами, які визначаються лінгвістами як емоційні конструкції, здатні виражати емоційне
значення, що закріпилося в узусі в якості їх характерної особливості. Під емоційним синтаксисом слід
розуміти особливі структурні утворення, метою яких є передача не стільки основного змісту повідомлення,
скільки суб'єктивно-оцінного, емоційно забарвленого ставлення мовця до предмета думки. Прикладом
такої синтаксичної структури виступає інверсія. У сучасній лінгвістіці поняття інверсії трактується
неоднозначно. Проблема інвертованого порядку слів вісвітлюється в працях таких вчених, як
В.Л. Каушанська, І.Р. Гальперін, В.Д. Аракін, Т.В. Яхонтова, Д. Деніелсон, Д.Білбер, Д. Крістал, Дж. Сілі.
Суб’єктивність мови та мовних одиниць – це емоційно-оцінна, експресивна інформація, яка міститься
в значенні мовних одиниць та конструкцій [7, с. 5]. Емоційна забарвленість і експресивність в значній мірі
створюється різними емфатичними засобами: граматичними та лексичними. Це положення
підтверджується тим, що різні засоби вираження емфази зустрічаються навіть у тих жанрах письмової
мови, які не повинні містити емоційної забарвленості, наприклад, прес-реліз. Емфаза - це виділення
певного елемента висловлювання. Емфатичні моделі – це конструкції, звороти, поєднання лексикограматичних елементів що природно сприймаються у протиставленні з нейтральними. Вони не тільки
можуть підкреслювати окремі члени речення, але й надавати експресивного й емоційного забарвлення
усьому реченню в цілому. Одним з найпоширеніших засобів створення емфази є інверсія.
Інверсія (лат. inversio - перестановка) - розташування членів речення в особливому порядку, який
порушує звичайний (прямий) порядок, з метою посилення виразністі мови. Інверсія пов'язана не тільки зі
зміною положення співвідносних членів речення між собою, але й з самим місцем слова в реченні. Отже,
крім граматичної інверсії в рамках теоретичної граматики (І.П. Іванова, М.Я. Блох, В.Л. Каушанская)
прийнято виділяти комунікативну інверсію, під якою розуміють зміну місця розташування членів речення в
цілях смислової або стилістичної емфази. Комунікативна інверсія використовується з метою
функціонально і стилістично протиставити компоненти пропозиції, з одного боку, що володіють більшою
інформативною значимістю і є стилістично забарвленими, а, з іншого, - нейтральні у функціональному та
стилістичному аспектах. Тобто, в найбільш акцентованому положенні виявляється той член речення, який
виноситься на початок (якщо тільки це місце не є для нього звичним) або, навпаки, відсувається в кінець
пропозиції, особливо якщо в кінці речення повідомляється щось нове. На вибір мовцем порядку слів
впливають умови спілкування, мета та зміст повідомлення, а також суб’єктивно-змістова структура
думки [6, с. 29]. Саме від того, яке місце мовець відведе в реченні для кожного слова, залежить
синтаксичне, змістове і стилістичне значення речення тим самим виконуючи одну із функцій інверсії:
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логіко-граматичну, структурно-граматичну, емоційну та комунікативно-прагматичну. При цьому реальне
оформлення порядку слів у конкретному висловлюванні відбувається, як правило, в результаті реалізації
не однієї функції, а декількох або навіть всіх разом узятих.
Існують певні вимоги до стилістичного та синтаксичного оформлення прес-релізу «Продукту». З
одного боку, він не повинен містити суб’єктивної оцінки чи інформації рекламного характеру, адже пресреліз не є рекламою – це певне поєднання реклами та редакційних матеріалів. З іншого боку, прес-релізи
мають здатність впливати на свідомість реципієнта. Ю.К. Пірогова зазначає: "Реклама та PR - сфери
існування настановчої комунікації. Рекламна та PR-інформація завжди слугують цілям комунікативного
впливу" [11, с. 209]. І хоча прес-релізи мають досить низьку експресивність, проте, це не означає, що в них
взагалі не зустрічаються емфатичні конструкції. На синтаксичному рівні все зводиться до переходу від
класичної денотативної комунікативної стратегії “хто – що – кому каже” до “хто –ЯК– кому каже” [5, с. 95].
Отже, найтиповішими випадками вживання інверсії в англомовних прес-релізах «Продукту» є
наступні:
1. Часткова інверсія, що використовується при вираженні питання:
Devoted dog owners know the dilemma – my dog is old and has health issues: I know he doesn’t feel
great, but how should I know when to let him go to the big dog park in the sky? [13]
What do SaltWorks’ sea salts have in common with Oreos? They’ve been granted the enviable
Certified Kosher designation by the highly respected global entity Orthodox Union. [14]
2) Інверсія зі стійкими структурами. У деяких випадках зворотній порядок є нормою. Так, зворотній
порядок слів вживається в головній частині складнопідрядних речень, що починаються прислівниками
hardly, scarcely, no sooner, а також у пропозиціях, що починаються словами never, nothing, not only, nowhere
та ін..
Nowhere is that frustration more prevalent than among over-the-road truck drivers, who can work up to 14
hours per day, drive more than 100,000 miles per year and face limited food choices combined with little
opportunity for exercise. [15]
No sooner has the very successful 2012 King’s Lynn Festival come to an end than organisers are
preparing for their Three Seasons series which will enable music lovers to enjoy the same high quality concerts
through the winter months. [18]
Синтезом функціонального аналізу з виявленням суб’єктивних смислів у прагматичному розумінні
стали дослідження Празького лінгвістичного кружка. Сформулювавши теорію темо-ремного членування
речення як одну з найголовніших ознак присутності, участі мовця у процесі творення висловлювання, В.
Матезіус акцентував увагу на суб’єктивному складнику, за допомогою якого мовець індивідуально
інтерпретує повідомлюваний факт об’єктивної дійсності. Празькі вчені називали нормальний, нейтральний,
фіксований порядок (або об'єктивний) в тому випадку, якщо тема і рема розташовані в звичайній
послідовності, з наростанням змісту повідомлення від теми до реми. Такий порядок слів називають також
прямим, прогресивним, неемфатичним. Такий прямий порядок актуального членування може збігатися або
не збігатися з граматичним (синтаксичним) членуванням. При прямому порядку слів тема зазвичай
збігається з підметом або групою підмета, а рема - з присудком або групою присудка.
Зворотній порядок «рема-тема» називається регресивним. Положення реми на початку або в кінці
речення може бути обумовлено так само: необхідністю її позиційної контактності з співвіднесеним членом
попередньої пропозиції чи бажанням мовця швидше висловити головне.
Таким чином, тематичні та рематичні відносини в рамках актуального членування пропозиції
відображають комунікативну стратегію мовця, який прагне передати інформацію, орієнтуючись на умови
комунікації і намагаючись домогтися при цьому певної комунікативної мети. Як відзначає Ю.С.Маслов,
«актуальна інформація передається лінійно-динамічною організацією пропозиції, тобто послідовністю його
елементів і місцем логічного наголосу» [9, с. 183]. Поряд з «об'єктивним» порядком слів у реченні
виділяється «суб'єктивний» порядок, при якому рема висувається в початок пропозиції, що надає їй
особливої значущості. Висування реми супроводжується її особливим виділенням, а саме висловлювання
набуває емоційно-експрессівного окрасу: The Next Generation Of Marketing Gurus Was There! [17]
У даному прикладі ми спостерігаємо висунення в початкову позицію доповнення, при цьому йде
зміна позицій підмета і присудка. Це пояснюється тим, що в початок пропозиції ставиться той елемент,
який має більшу комунікативну значимість й інформативність, при цьому він стає рематично виділеним.
Інтерпозиція частини присудка є емфатичною, а інверсія такого типу визначається експресивностілістічними причинами - бажанням досягнутити більшої емоційності висловлювання, вплинути на емоції.
Іноді в початковій позиції в реченні виявляються обставини причини: Because of their fragility and their
tremendous value, for all intents and purposes these typically elaborately detailed works of art never leave the
strongroom. [16]
Спостереження за використанням інверсії в прес-релізах дозволили зробити певні висновки.
Порядок слів чутливий до характеристик комунікативної організації висловлювання, які зазвичай
описуються за допомогою понять теми і реми. Порядок слів у реченні встановлює послідовність різних за
комунікативною значущістю частин висловлювання і тим самим слугує для точної передачі змісту
висловлювання. Відхилення від стандартного порядку слів допускаються, що пов'язано з актуалізацією,
тобто прагненням мовця виділити важливу для нього і нову для адресата інформацію в тема-рематичному
членуванні, також для вираження емоцій або додаткового значення. Аналіз прес-релізів показав, що
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головною функцією інверсії є комунікативно-прагматична, за допомогою якої здійснюється маніпулятивний
вплив на свідомість адресата. Ця функція одночасно об'єднує логіко-граматичну (виділення комунікативнозначимогоо елемента, здійснення логічного аргументування) й емоційну функції інверсії (посилення
експресивності висловлювання). Тобто можна зробити висновок про те, що порядок слів є інтенціональним
(іллокутивним) компонентом прес-релізу «Продукту».
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Дарина Курілко
(Київ, Україна)
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ СЛОВНИК» ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ
Сьогодні комп’ютерна лексикографія є однією з найперспективніших наук, розвиток якої
зумовлюється інформатизацією нашого життя, швидкими темпами оновлення комп’ютерних технологій,
революційними змінами в лексикографічній практиці і ще більшим застосуванням гіпертекстового
простору в щоденній діяльності.
Актуальність статті зумовлена потребою не лише в оптимізації та раціоналізації мовних
досліджень, а й у не пов’язаній з наукою необхідності пересічних користувачів у об’єктивній та достовірній
інформації словникового характеру в електронному вигляді. Адже саме словник є наповненим, змістовним,
достовірним, інформативним, точним джерелом, яке до того ж подає дані у скороченому вигляді, і саме
електронні носії є швидкими, компактними і зручними у використанні. Тому метою статті є дослідження
поєднання двох вищезгаданих речей як цінного перекладацького інструменту для здійснення лінгвістичної
діяльності, а також для освоєння елементів повсякденної дійсності.
Український вчений в галузі прикладної лінгвістики Широков В.А. характеризує комп’ютерну
лексикографію, як прикладну наукову дисципліну «на межі мовознавства та інформатики, яка вивчає
способи і прийоми застосування методів інформаційної науки і технології у теорії та практиці створення
широкого спектру лексикографічних систем» [8, с. 13].
Від моменту свого виникнення (початок комп’ютерної лексикографії як науки датується 60-ми роками
ХХ століття) до сьогоднішнього дня наука вже зазнала чималих змін, шляхом розширення її завдань від
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спочатку лише автоматизації трудомістких процесів під час створення словників до цілком
комп’ютеризованого їх укладання [6, c. 23].
Помилковим є уявлення про те, що «укладання» комп’ютерних словників є автоматичним
скануванням текстів друкованих словників чи механічним зіставленням вже готових мовних елементів,
оскільки мова має безліч знаків і символів, які не вдається розпізнати без допомоги людини, а сам процес
не обмежується лише конвертацією та ідентифікацією, а потребує структурного мислення, здатності до
формалізації даних, наукового розуму загалом.
Наявність енциклопедій і словників на електронних носіях – це один із показників інтелектуального
рівня нації, зазначає М. Левицький [5]. Сьогодні процес створення комп’ютерних словників в нашій країні
ускладняється тяжінням до стандартизованої української термінології з усіх сфер науки та виробництва, до
нейтральних термінологічних і лексичних банків в комп’ютерних словниках, що вимагає ретельної і
тривалої праці науковців.
Головними осередками розвитку української комп’ютерної лексикографії є: Відділ структурноматематичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, в якому створений
Морфемно-словотвірний фонд української мови з текстовою базою, генеральним реєстром та текстовими
процесорами для морфологічного, синтаксичного та логіко-семантичного аналізу мовного матеріалу;
Національний мовно-інформаційний фонд НАН України, де продовжується створюватися
Національна словникова база України, а також Український лінгвістичний корпус – система підтримки
дослідницьких лексикографічних проектів;
Лабораторія
комп’ютерної
лінгвістики
кафедри
сучасної
української
мови Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка, яка створила Морфемно-словотвірну базу
української мови, що містить приблизно 170000 слів;
На базі Університету «Львівська політехніка» було створене Слово –лексикографічний процесор,
для укладання одно- та багатомовних термінологічних словників використовуючи наявні бази
термінологічних даних [7, c. 526-527].
Словник – це результат лексикографічної праці, продукт лексикографічної науки, який містить в собі
сукупність певним чином структурованих мовних одиниць, з метою їх тлумачення, характеристики,
перекладу на іншу мову, з’ясування їх походження, представлення результатів асоціативного
експерименту, перевірки правильності їх написання та вимови чи подання їх синонімічного або
антонімічного ряду та інше.
Комп’ютерний словник – (його ще називають автоматичним) – це словник, укладений за допомогою
комп’ютера. Створення такого словника здійснюється за допомогою вироблення формату статті,
утворення бази даних, та лексикографічного процесора [4, c. 48].
Комп’ютерні словники поділяються на:
1. Комп’ютеризовані паперові словники, тобто комп’ютерні версії чи копії паперових словників, без
змістових та інформаційних змін, але з можливістю їх машинного прочитання, та у новому форматі.
2. Електронні словники, створені на основі комп’ютерних баз даних.
Електронний словник – це комп’ютерна база даних, яка складається з певним чином закодованих
словникових статей і дає змогу швидко знаходити необхідні слова згідно їх словотвірної та морфемної
будови. Це сукупність структурованих і упорядкованих найменувань різних понять, які зібрані в
автоматизовану систему і найчастіше стосуються конкретної вузької галузі знань. Кожна словникова
одиниця в електронному словнику зазвичай супроводжується морфологічними та синтаксичними
характеристиками, тематичними і предметними ремарками, самою дефініцією, поданням прикладів
вживання мовної одиниці, встановленням відношень з іншими мовними одиницями, якщо такі наявні та,
іноді, вказуванням іншомовних еквівалентних одиниць.
Однією з головних переваг електронних словників над звичайними словниками є те, що електронний
словник можна доповнювати, редагувати, змінювати час від часу, тобто безперервно удосконалювати, не
здійснюючи його перебудови, без поновного структурування та укладання.
Найпопулярнішими з електронних словників і найважливішими для професії перекладача, звісно, є
іноземні електронні словники, а також перекладні електронні словники, які допомагають в здійсненні
перекладу з чи на іноземну мову завдяки не лише простому поданні еквівалентного значення слова, а й
цілого ряду його значень залежно від контексту та сфери вжитку, морфологічної інформації, прикладів
вживання і транскрипції.
Зокрема, більшість відомих сьогодні іноземних видавництв має безкоштовний доступ до
електронних версій своїх словників, серед них Merriam Webster (https://www.merriam-webster.com/) –
словник, історія якого сягає 1828 року, містить не лише дефініції слів, а й можливість одразу ознайомитися
зі спорідненими словами, їх синонімами та антонімами, прикладами вживання в реченнях, його електронна
версія містить також інтерактивні завдання для активних читачів: кросворди, сканворди, квести та рубрику
«слово дня».
Langenscheidt (https://en.langenscheidt.com/) – німецька видавнича компанія, яка надає доступ в
електронній версії не лише до одномовних словників, а й до понад 25 двомовних словників та розмовників.
Дефініції у словнику мають аудіо супровід вимови для прослуховування, контекстні речення, посилання на
синоніми, а також є можливість знайти значення скорочень з різних спеціалізованих предметних областей.
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Якщо говорити саме про перекладні електронні словники, то з технічної точки зору їх поділяють на
двомовні та багатомовні. В мережі можна знайти словники з безліччю мовних пар, але найпопулярнішими
в нашому суспільстві є словники з мовною парою англійська – російська, або ж російська – англійська.
Перекладні словники з мовними парами німецька – російська і навпаки зустрічаються значно рідше. Сюди
ж відносять поділ електронних перекладних словників на вузькогалузеві та словники, що містять в собі
інформацію з багатьох сфер людської діяльності.
Сучасний розвиток новітніх технологій, посприяв виникненню ще одного способу диференціації
електронних перекладних словників на ті, платформа розміщення яких дозволяє здійснювати тільки одну
функцію (переклад з німецької на українську та з української на німецьку) або ж декілька функцій (як
наприклад найпопулярніша версія електронного словника ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru/lingvo/index.asp),
який дозволяє здійснити переклад з та на 15 мов світу, дає можливість здійснення письмового перекладу у
спільноті ABBY Language Services, а також можливість перекладу з фото, містить 10 мільйонів контекстних
прикладів і надає офлайн доступ до словників в мобільному додатку).
Серед найпопулярніших також Multilex (www.multilex.ru/online.htm) – серія електронних словників від
російської компанії лінгвістичного програмного забезпечення. Має велику кількість як загальних, так і
галузевих словників з економіки, юриспруденції, техніки, біології та медицини. Працює з сімома мовами
при перекладі. При завантаженні цього програмного продукту перекладач отримує не лише можливість
користування готовими словниками, а й допускається створення власного словника, з функцією його
імпортування та експортування.
Multitran – (https://www.multitran.com) електронний словник з більш ніж 5 мільйонами термінів та 800
тематичних напрямів пошуку, терміни кожної мовної пари доступні в двох напрямах перекладу, в онлайн
версії функціонує перекладацький форум, а також платформа дозволяє кожному користувачеві
поповнювати словник самостійно безпосередньо на сайті. В мобільному додатку Multitran пошук
супроводжується спорідненими виразами з найрізноманітніших сфер життя, а також можна конкретизувати
свій пошук, залежно від частин мови, які нас цікавлять. Існує також функція вивчення слів, шляхом їх
позначення як таких, що є бажаними для вивчення та тренування їх перекладу, написання, сприймання на
слух та їх правильної вимови.
Менш популярними, але не менш функціональними є електронні словники від української компанії
Sympleza. Словники доступні онлайн на сайті http://sympleza.com/. Проте зручнішим у використання є
додаток, який можна завантажити вибравши необхідну вам мовну пару з 7 наявних. Кожен з перекладних
словників містить близько 80-100 тисяч слів, наповнений ідіомами та фразелогічними висловами,
граматичною інформацією та дає можливість конкретизувати пошук залежно від потрібної галузі вжитку, в
більшості словників це юридична та економічна галузі. Компанія створила також тлумачні російський та
український словники, останній містить понад 200 тисяч слів, а його онлайн версія має також дуже цікавий
словник одеського говору та діалекту.
Отже, можемо зробити висновок, що електронні словники є невід’ємною частиною професійного
функціонування перекладача, які мають ряд очевидних та істотних переваг у порівнянні зі словниками
традиційними, а саме гнучкість, множинність, реверсивність та динамічність. Завдяки електронному
розміщенню словникових матеріалів мережа стає не лише джерелом фонових лінгвістичних відомостей, а
й вмістилищем спеціалізованих перекладацьких ресурсів, лінгвістичної наукової інформації, джерелом
полегшення та натхнення до праці.
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Мұқият Д.
(Талдыкорган, Казахстан)
ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИТЕІН ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ
Мемлекет болашағының кепілі – жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен өткір мәселе жоқ екені
белгілі. Қазақтың кемел талантты ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден
бастау керек», – деген.
Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты – білім беру жүйесін жаңа
экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел Президенті Н.Ә. Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге
қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Білім беру жүйесін жетілдіру осы
мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін
заман талабына сай білім қажет.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандық жол – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты
Жолдауында еліміз дамуының барлық стратегиялық бағыттарын жүзеге асыратын міндеттер қойылған.
Республика болашағына бағдар беретін бұл Жолдауда «XXI ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді,
білімді және денсаулығы мықты азаматтар», – деген.
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және
Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда
қазақ тілі – мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін
оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып,
жүйелі түрде қолдану – заман талабы болып отыр.
Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды.
Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және
технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.
Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына
сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және
Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда
қазақ тілі – мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін
оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып,
жүйелі түрде қолдану – заман талабы болып отыр.
Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды.
Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және
технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.
Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына
сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды
бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін
арттыруды талап етеді. [1, с. 67]
Қазақ әдебиеті пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан
шынайы проблемаларды анықтап, зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі
құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы
тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке,
жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және
оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау
жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары). Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі
шиыршық қағидатпен берілуі.
Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды
бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен
өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуін ынталандырады. Критериялық бағалау жүйесі Филиппин,
Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің
артықшылығы – баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады.
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады және
тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен
мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп
отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және
белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат
алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау
барлық пәндер бойынша қолданылады.

228

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

Оқушы білімін бағалау жаңа білім беру мазмұнында бес баллдық бағалау емес, критериалды
бағалау арқылы бағалануы – оқушылардың оқу жетістіктерін нақты айқындалған, бірге даярланған, оқу
үдерісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі, білім берудің мақсаттары мен мазмұнына сай
критерийлермен салыстыруға негізделген бағалау үдерісі. Критериалды бағалау оқыту, тәлім-тәрбие беру
және бағалаудың өзара байланысына негізделген. Бұл бағалау жүйесінің оқушы үшін ерекше екендігін
тәжірибе барысында байқауға болады. [2, с. 96]
Қалыптастырушы бағалау шынайылыққа бағытталады.
Оқушының өз бетімен жұмыс жасап, тұжырым жасауына ықпал етеді.
Мұғалім үшін қай оқушының қандай деңгейде екендігін байқауға мүмкіндік береді.
Оқушының өзара бір-бірін бағалауын қалыптастырады.
Ата-ана өз баласының қай оқу мақсатынан төмендігіне көз жеткізіп, сол бойынша жұмыс жасауға
мүмкіндік жасап отырады.
Әр мұғалім қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын жасау арқылы өздерінің кәсіби бағытта
дамуына қол жеткізеді.
Шығармашылық – бұл адам іс-әрекетінің түрі, бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға
ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдерді
дер кезінде қабылдай білуге үйренуі керек. Тек шығармашылық қана адамға өмірдің мәнін түсінуге,
бақытын сезінуге мүмкіндік әпереді. Мұндай күрделі мәселені шешуде үздіксіз білім беру ісінің алғашқы
сатыларының бірі болып табылатын бастауыш мектептің алатын орны ерекше, өйткені бастауыш мектеп:
1. Оқушылардың
интеллектуалдық,
рухани,
табиғи
нышандарын
дамытуға
өзінің
қызығушылықтарымен бейімділіктерін іске қосуға жағдай жасайды.
2. Жеке адамдық сенімдерін қалыптастыруға жағдай жасайды.
3. Ұжымдық және жеке іс-әрекеттер тәсілдеріне үйретеді.
Баланың еркін шығармашылықпен ойлауына, оның барлық қабілеттерін дамытуға, өз күшіне деген
сенімінің болуына жағдай жасайды. Кіші жастағы баланың оқуға, оқу арқылы қабілеттерінің дамуына көп
мүмкіндіктер бар.
Ұстаз үшін ең маңызды мақсат – әр сабағын түсінікті, тартымды, тиімді өткізу. Оны жүзеге асырудың
бір жолы – оқушыларға білім беру, тәрбиелеу барысында кеңінен қолданылып келген, оқушылардың білім
сапасын көтеруге жағдай жасайтын, сабақты тиімді ұйымдастыруға, сабақ уақытын ұтымды пайдалануға,
оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға көп көмегін тигізетін әдіс – эссені қолдана білу. Қазақ тілі
пәнінде эссе жазу жұмысы жиі қолданылады, себебі эссе жазу арқылы оқушылардың өзіндік
шығармашылық ойлау және сол ойды жазбаша бере білу дағдылары дамиды.
Эссе – жеке көзқарасты білдіретін шағын көлемдегі, еркін композициялық прозалық шығарма. Эссе
жазудың нақты мақсаты:
Белгілі мәселе бойынша өз пікірін айту және дәлелдеу; Сұрақ бойынша өзінің түсінігін, ойын айту;
Оқырмандарды ақпараттандыру;
Мәселені талқылау және шындықты табуға тырысу;
Өзінің және оқырманның көңілін толтыру, рақатқа бөлеу;
Көңіл-күйіңді білдіру және оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу;
Іс-әрекетке түрткі болу.
Эссе жаза отырып, оқушылар басқа адамның көзқарасын білуге, іскерлік қарым-қатынас жасауға,
қоғамдық ойға пікір білдіруге, өз жаңалығын жүзеге асыруға, табысқа қол жеткізуге мүмкіндік алады. Қазіргі
кезде эссе жазуға оқушылар төселіп келеді. [3, с. 162]
Қазақ тілі сабағында жаңа сабақты проблемалық ой тудыра отырып хабарлау – оқушыны жаңа
сабаққа ерте еніп, ұмтылып жауап іздеуіне көмектеседі, олардың білімге деген қызығушылығын
арттырады. Үнемі сұрақ қою жүйесімен жұмыс жасау – білімді меңгерту барысында оқушы деңгейін
шығармашылық сатыға көтереді. Бұл – сабаққа жан бітіріп, шығармашылық серпіліс тудырады.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру үшін қосымша әдебиеттерді шығармашылығы
дамитындай етіп пайдаланып отырған дұрыс. [4, с. 112]
Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін сабақтарды мынадай
жолдармен өткізуге болады:
 Сабақта АКТ-ны тиімді пайдалану;
 Сабақты түрлендіріп өткізу;
Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, кестелер мен сызбаларды пайдалану;
 Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету. Оқушылардың шығармашылық қабілетін
арттыруда мынадай
нәтижеге жетуге болады:
 Өз бетімен оқуға, жұмыстануға дағдыланады.
 Шығармашылық ізденіске жетелейді.
 Өз ісіне деген сенім пайда болады.
 Әр нәрсеге сын көзбен қарауға үйренеді.
 Салыстыруға, қорытынды жасауға үйренеді.
 Шығармашылдық белсенділік артады.
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 Осылардың нәтижесінде дарынды, қабілетті жеке тұлға қалыптасады. Жаңартылған білім беру
бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын:
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында
«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше
рет қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі.
 Осылардың нәтижесінде дарынды, қабілетті жеке тұлға қалыптасады. Жаңартылған білім беру
бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын:
тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында
«Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше
рет қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі.
Қазіргі таңда өз бетімен тыңдау дағдысын қалыптастыруға үлкен мән берілуде. Күнделікті сабақ
басталмас бұрын, бүгінгі сабақтың мақсатын таныстыру оқушының өз алдына мақсат қоя білуіне, сабақ
соңында сол мақсатқа қол жеткізгендіктеріне қайта шолу жасау арқылы өз нәтижесіне саралау жасауға
мүмкіндік беру – бұл да жаңа білім беру мазмұнының жаңа бір қыры деп айтуға болады.
Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың оқу сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы
өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл
бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті
дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек.
Шәкірттерді бәсекеге қабілетті жеке тұлға дәрежесіне жеткізе білу әр ұстаздың міндеті. Сондықтан
заман талабына сай болып жатқан өзгерістерден қауіптенбей, мақсатқа сай нәтиже аламыз деп сенемін.
Пайдаланылған әдебиет:
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық 2017 ж.
2. ҚР орта білім мазмұнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш сынып
пәндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы. –
2016 ж.
3. «Тәжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби даму
бағдарламасы Тренерге арналған нұсқаулық. – 2016 ж.
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ВПЛИВ В. ШЕКСПІРА НА НІМЕЦЬКУ ЛІТЕРАТУРУ
(НА ПРИКЛАДІ ДРАМИ Й. В. ГЕТЕ «ГЕЦ ФОН БЕРЛІХІНГЕН»)
Специфічним принципом становлення художньої літератури є персональний вплив на неї. Саме
таким явищем вважається шекспіризація – процес уважного вивчення спадщини митця, особливо відчутне
в 2 п. XVIII століття, та подальший вплив його творчості на літературу, музику, образотворче мистецтво,
театр і кінематограф.
Письменники різних часів втілювали названий підхід шляхом наслідування В. Шекспіра, опанування
тематичних, сюжетних, образних, жанрових особливостей його творів, переймання та розвитку їх.
Потреба у відродженні жанру хроніки, його переосмисленні, осучасненні викликано необхідністю
осмислення нової реальності, пошуком історичних аналогій, відображенні духу часу, де доля однієї людини
уплетена в боротьбу за майбутнє цілого народу, нації.
Саме це викликало до життя живе захоплення німецьких письменників різних епох творчістю
В. Шекспіра, зокрема його хроніками (Річард II», «Генріх IV», «Генріх V», «Генріх VI», «Річард III»; «Король
Джон» і «Генріх VIII»). Як відомо, історичним тлом їхніх подій стали протистояння королівської влади й
феодалів, розбрат династій, подолання феодальної анархії, утвердження абсолютизму, національної
єдності
Провідними ідеями шекспірівських хроні є: насадження твердої влади короля, суперечливість його
постаті, нездатність монархів протистояти анархії, викриття людських недоліків і піднесення чеснот
королівської особи; трагізм історичних подій, боротьби за національну єдність, руйнівна сила міжусобних
воєн тощо. Особливість його драм – це ланцюг подій, поданих у розвитку (зародження, перебіг, розв’язка),
безліч подробиць, цілий конгломерат образів, переплетення кількох сюжетних ліній, колоритність епізодів,
окреслення передумов конфлікту трагедії, поєднання трагічного з комічним. Окремо слід сказати про
авторські новотвори  В. Шекспір запропонував низку цілком нових художніх принципів: зображення
характерів героїв як різнобічних, духовно багатих особистостей; показ їх у розвитку; розкриття природи
людини.
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Адекватною реакцією на зростання суспільної свідомості, активізацію німецького бюргерства,
зміцнення його самосвідомості став рух «Буря і натиск», з яким нерозривно пов’язана творчість Й.В. Гете.
Своєрідним відгуком на заклик Гердера створити за прикладом британського генія національну
трагедію із «наших лицарських часів, нашою мовою, у нашій нещасній, виродженій вітчизні» стала драма
«Гец фон Берліхінген» (1773 р.), написана в манері історичних хронік В. Шекспіра. Твір, як і вимагає жанр,
відображає національну старовину епохи лицарства, відтворює події селянської війни XVI століття.
Услід за В. Шекспіром, Й.В. Гете послідовно вивчає історію своєї країни, максимально точно передає
основні її події. Головний герой – реальна постать борця з єпископською владою та імператором,
звинувачений у розбійництві, ватажок селянського повстання. Позитивно висвітлений образ бунтаря
покликаний привернути увагу читача до драматичності історії, хоробрих її героїв. Завдяки Шекспіру Гете
відмовляється від класичних правил: «хорошого смаку» художніх норм французького класицизму, правил у
театрі, «схематичність» людини. Драматичні твори Й.В. Гете представляють трагедію розчарування
особистості життям, реаліями, історичними подіями [1].
У свою чергу, Й.В. Гете звертається до вічних образів «бунтаря, «справжнього лицаря», що
характеризується низкою рис, серед яких: змістовність, множина смислів; висока художність і духовна
цінність; загальноприйнятність, здатність переходити кордони, поєднуватися з елементами інших культур
(образи, сюжети, умови), зберігаючи власну ідентичність; суголосність з іншими мистецькими категоріями;
поширеність тощо. Образ Геца фон Берліхінгена – це ідеальний патріот, сміливий, волелюбний герой,
благородний німець, гідний шани й наслідування [2, с. 48].
Рецепція творчості Шекспіра у творчому доробку Й.В. Гете (на прикладі драми «Гец фон
Берліхінген») пов’язана з продовженням взятого в англійського драматурга історичного підходу до
мистецтва, де «історія проходить по невидимій нитці», реалізму, поєднання глибоких протиріч, велич і
природність людських характерів. Тому образ Геца виявився суперечливим, з подвійними
характеристиками – високі переконання й користолюбство, благородний лицар та непокірний бунтар.
Таким зображено й народ – він прагне до активної боротьби проти феодалів, однак його дії є
неорганізованими, роздробленими і хаотичними.
Водночас змальовані у драмі події, сюжет ближчі до руссоїстів, які маніфестують ідеї рівності та
культ свободи. До того ж Й.В. Гете усвідомлює, що найвеличніший герой не здатен одноосібно змінити хід
історії, він залежить від умов свого часу. Усі персонажі п’єси є типовими й індивідуалізованими. Автор
рухається далі за Шекспіра у розвитку сюжетних ліній, деталізуючи їх безліччю змістовно повноцінних
епізодів. Це ускладнило театральну постановку твору, надавши йому епічного розмаху.
Отже, продовжуючи започатковані В. Шекспіром художні традиції, використовуючи естетику автора,
Й.В. Гете пристосовує їх до вимог свого часу, ставить на служіння німецького народу, поглиблює та
розвиває найцінніше у творчому надбанні британського драматурга.
Література:
1. Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. М.: «Советский писатель». 1994. 608 с.
2. Захаров, Н. В.Шекспиризм русской классической литературы: тезаурусный анализ: монография. Моск.
гуманит. ун-т. Ин-т фундамент. и прикл. исследований; Межд. акад. наук (IAS). М.: Изд-во Моск.
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Наталія Сафонова
(Дніпро, Україна)
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю приділення уваги фонетиці англійської
мови під час навчання у школі, адже українські школярі є носіями української мови, яка негативним чином
впливає на англійську вимову. В роботі також розглядається вплив української мови на вимову
англійською.
Об’єктом дослідження виступає навчальний процес англійської в 11 класі.
Предметом є методика формування фонетичної компетентності та застосування вправ, які б
сприяли ефективному засвоєнню вимови англійської мови.
Мета статті виявити основні складові системи вправ, спрямованих на розвиток фонетичної
компетентності учнів 11 класів.
Досягнення поставленої цілі передбачає реалізацію ряду наукових завдань:
• узагальнити поняття фонетичної компетентності й вивчити особливості й методи навчання
фонетичної компетентності;
• виявити вплив рідної мови на іноземну вимову;
• відстежити критерії створення системи вправ із розвитку вимови для учнів старших класів.
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Проблемами фонетичної компетентності займалися такі провідні науковці, як О. Б. Бігич,
Н. Ф. Бориско, В. А. Бухбіндер, Н. Л. Гончарова, А. В. Долина, С. Ю. Ніколаєва, А. А. Хомутова,
С. Ф. Шатилов, Л. В. Щерба, А. Крутенден, Г. Гіллон, М. Чапмен, Л. Джеймс та ін.
Досліджуючи термін «фонетична компетентність» ми звертаємося до основних концептуальних
розділів лінгвістики, а саме фонології та фонетики. Обидві науки тісно взаємопов’язані [12, c. 9]. Вони тісно
перетинаються, і тому створюють певну плутанину щодо їхніх значень. М. С. Трубецький включає розділ
фонетики у фонологію [5, с. 11]. Ми вважаємо, що фонетика і фонологія доповнюють одна одну і існують у
нерозривному зв’язку, бо для фонетичного опису потрібен фонологічний метод для того, щоб виділяти
фонетичні одиниці [3, с. 11]. Глибокий і всебічний розгляд різних аспектів теорії і практики фонетичної і
фонологічної діяльностей міститься в роботах Гейла Гіллона, де дається наукове обґрунтування
фонологічної компетентності як обізнаності індивіда щодо звукової або фонологічної структури слова, яке
вимовляють [10, c. 16]. До того ж, більшість іноземних науковців відмічають важливість фонетичної
компетентності, адже вона пов’язана із читанням, говорінням та вимовою особливо на ранніх етапах
вивчення мови [14, с. 34],
Відмітимо, що фонологічна компетентність є одним із найкращих показників успіху в читанні, а тому
логічним є те, що набуття цієї компетентності відбувається змалечку [11, c. 102].
Недостатня фонетична компетентність учнів може вести до нечіткої поганої вимови, яку досить
складно сприймати іншим.
За словами Н. І. Гез, у школі майже неможливо досягти бездоганної вимови учнів, тому вимоги до
неї визначають, виходячи з ідеї наближення до правильної вимови, тобто з ідеї апроксимованої вимови. Із
цією метою обмежується обсяг фонетичного матеріалу, яким повинні володіти учні, і допускається деяке
зниження якості вимови окремих звуків [1, c. 157].
При навчанні іншомовної фонетичної компетентності слід враховувати, що учні вже володіють
звуковими засобами рідної мови та, в багатьох випадках, і другої мови. З одного боку, це допомагає в
оволодінні вимовою нової (іноземної) мови, з іншого – породжує певні труднощі, викликані інтерференцією
рідної мови. Так, типовою помилкою для україномовних учнів є недотримання довготи голосних в
англійській мові, бо у рідній мові довгота не має змістовно роздільного характеру. Таким чином, у плані
навчання вимови вчитель повинен скоректувати ті фонетичні навички, що вже є в учнів, у відповідності до
фонетичної системи нової мови та доповнити її тими елементами вимови, які відсутні в рідній або другій
мові учнів [7, c. 134].
Робота над правильною вимовою без урахування особливостей звуків мови, що вивчається,
приречена на невдачу. Під час викладання англійської мови вчитель може зіткнутися із певними
дискримінаціями звуків. Під словосполученням «дискримінація звуку» маємо на увазі будь-які відмінності
звуку, що вимовляється, від автентичного. Такі труднощі найчастіше виникають в учнів при розрізненні
твердих і м’яких, дзвінких і глухих звуків, тощо.
Ще один аспект складності розвитку фонетичної компетентності полягає в тому, що вимова слів
відрізняться від їхнього написання. Не носіям мови нерідко доводиться запам’ятовувати не лише звучання
слова, а й його написання [8, c. 24].
Навчання вимови – це один із найскладніших аспектів іноземної вимови, тож до навчання вимови
слід підходити дуже відповідально. Джеральд Келлі зазначає наступний парадокс: «І учні, і вчителі
усвідомлюють важливість правильної вимови для успішної комунікації, однак цей аспект часто
ігнорують» [9, c. 13]. Він вважає, що це відбувається внаслідок того, що у вчителів немає достатньої
теоретичної бази в області фонетики, немає практичних умінь, необхідних для постановки вимови, і немає
доступу до ідей, як це зробити [9, c. 14]. Слід також відзначити брак часу на уроці. Це свідчить про
необхідність постійного професійного розвитку вчителя. Педагог має навчати учнів не лише спілкуванню, а
й фонетиці.
О. Н. Соловова розглядає три підходи до навчання фонетики акустичний, артикуляторний та
диференційний [2, c. 69 -72].
Інші методисти виділяють дещо інші назви підходів до навчання вимови, серед них: аналітичний,
імітативний та аналітико-імітативний (комбінований) [4, c. 91]. Так, аналітичний підхід передбачає окреме
формування слухових і вимовних навичок під час навчання [4, c. 92]. Серед методів навчання найбільш
розповсюдженим є традиційний та комунікативний [6, с. 310-312], кожний з яких має певні переваги та
недоліки.
Вправи на відтворення, як і слухання, мають бути суто фонетичними, спрямованими на розвиток
артикуляції окремих звуків, слів, словосполучень, речень. Водночас учні можуть вимовляти слова із
незнайомим їм значенням, що сприяє формуванню в них звуконаслідуваних навичок, направлених на
розвиток слухових і мовно-моторних відчуттів. Подані фонетичні вправи мають бути комунікативно
навантажені, тобто спочатку наводиться завуальований прихований зразок, що пізніше сприяє кращому
засвоєнню правильно поставлених фонетичних моделей фраз для коректного спілкування.
Непоганим засобом для налаштування інтонації можна вважати і лімерики, тобто короткі римовані
вірші. Чітке римування лімериків дозволяє досить точно прогнозувати його ритмічну структуру [1]. Це
сприяє кращому засвоєнню інтонем англійської мови.
Формуючи фонетичні навички, вчитель має враховувати дійсність того, що учні вже володіють
певною системою звукових засобів рідної мови. У нашому випадку розглядаємо рідну українську мову, яка
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має право на взаємодію із досліджуваною іноземною мовою. Отримані теоретичні та практичні знання із
вимови рідної мови водночас полегшують та ускладнюють процес засвоєння вимови. У першу чергу тому,
що максимально наближені звуки іноземної мови до звуків рідної мови вивчати набагато легше, адже вони
мають співзвучність та подібність. Труднощі виникають тоді, коли іноземні звуки не мають аналогів у рідній
мові, або вимагають кардинальних незручних змін рухів язика, губ та піднебіння.
Ступінь складності визначається належністю фонем до певної групи фонем. Найлегшими прийнято
вважати фонеми першої групи, оскільки під час навчання вимови цих фонем можна віддзеркалити на
навички їхньої вимови в рідній мові. Друга група фонем є важкою для оволодіння, оскільки поряд з
перенесенням спостерігається і вплив інтерференції (подібні звуки, але вимова фонетичних елементів не
збігається повністю). Найважчими для оволодіння є ті фонеми, які відсутні у рідній мові, але слід урахувати
вивчення першої іноземної мови та провести паралелі з вивченими англійськими звуками, подібних яким
немає в українській мові.
Щодо вибору фонетичного матеріалу відмітимо, що підручники та вправи можуть бути довільними,
однак при формуванні фонетичних навичок слід дотримуватися загально дидактичних принципів навчання,
тобто вести навчання від знайомого до незнайомого, від простого до складного і так далі. Недарма у
підручниках, зазвичай, зустрічаються спочатку легкі групи фонем та інтонеми, імітація яких не викликає
труднощів у учнів, адже засвоєння навичок відбувається поступово та з помірним темпом. Тож, навчання
фонетичній компетентності бере початок від фонем до інтонем. Спосіб введення фонем залежить від
їхнього ступеня складності, маємо на увазі кількість фонетичних вправ, а також їхній опис та
інструктаж [13, c. 26].
Ознайомлюючи учнів із новими звуками, вчитель повинен керуватися принципом комунікативності та
пам’ятати, що учні приходять на урок не для того, щоб вивчати нові звуки, а з метою навчитися
спілкуватися іноземною мовою. Тож, введення нових звуків краще починати зі створення необхідної
іншомовної ситуації. Формування навичок іншомовної мовленнєвої діяльності зумовлює багаторазову
вимову нового звука. Учні тренуються вимовляти звуки спочатку ізольовано, потім – у словах (слідом за
вчителем або аудіозаписом), пізніше – у фразах, у якій вчитель починав введення звука.
У якості логічного висновку, перелічимо наступні поради успішного розвитку в учнів фонетичної
компетентності:
1) У процесі навчання іноземної вимови варто звертати особливу увагу на правильність сприйняття і
вимови звуків, відсутніх у рідній мові, подібних до відповідних звуків рідної мови і до інших звуків
виучуваної мови, а також на опрацювання іншомовної інтонації.
2) Доцільно одночасно створювати слухові і мовні або артикуляційні образи під час сприйняття і
вимовляння звуків виучуваної мови.
3) Органи слуху мають бути готові до сприйняття звуків мовлення за різних умов.
4) З часом прискорювати темп мовлення, користуючись аудіо супроводженням та читанням вголос.
5) Регулярне прослуховування записів має забезпечити фіксацію їх у пам’яті, що пізніше сприяє
надбанню власних звичок в мовленні.
6) Для правильного відтворення звука варто пригадати механізм артикуляційного апарату людини,
спираючись на малюнки та поради вчителя.
Крім того, відзначимо, що оволодіння фонетичною компетентністю не має бути основною метою
вивчення іноземної мови, а лише однією з них. Фонетична компетентність лише допомагає іншим
мовленнєвим компетентностям, а саме – говорінню, аудіюванню та читанню вголос. З огляду на це, робота
над вимовою має відбуватися не окремо від інших компетентностей, а у гармонійному поєднанні та
взаємодії усіх них. Така умова сприяє комунікативній діяльності учнів та активізації комунікативної
методики.
Отже, формування фонетичної компетентності є доволі складним процесом, який вимагає великої
кількості зусиль викладача і учнів, це має бути спільною справою. Вчитель має користуватися сучасними
методами навчання вимови, а також використовувати різноманітні види вправ та завдань, спрямованих на
розвиток та вдосконалення слухових та мовленнєвих навичок. Фонетичні явища слід розглядати
невеликими порціями, але з усіма деталями та описом. Також потрібні спеціальні зусилля вчителя, щоб
переконати учнів в необхідності таких вправ.
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СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНЕ ЯВИЩЕ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
В англійській мові, як і в інших мовах, існує багато слів, які крім основної інформації містять і
додаткову інформацію, або конотативні значення. Cтилістичні конотації завжди цікавили лінгвістів, чим і
зумовлена значна кількість дослідницьких напрацювань (О.С. Ахманової [1], Е.M. Верещагіна [2, с. 22],
Д.Н. Шмельова [3, с. 9], І.В. Арнольда [4, с. 30], Й.А. Стерніна [5]) та ін. Дані значення можуть бути
чотирьох типів: оціночний, функціонально-стилістичний, емоційний, експресивно-образний.
Для початку розглянемо речення в якому одночасно присутні всі чотири компоненти, а саме
оціночний, функціонально-стилістичний, емоційний, експресивно-образний: Then Tim Kendall lost control of
himself. «For God’s sake, you damned bitch,» he said, «shut up, can’t you? D’you want to get me hanged? Shut
up I tell you. Shut that big ugly mouth of yours.» (A. Christie. A Caribbean Mystery).
У даному прикладі багато слів емоційних, експресивних що мають вульгарно-розмовну лексику, і не
залишають ніякого сумніву стосовно негативних почуттів Тіма Кендала до дружини. Особливо вирізняється
своєю грубістю слово shut up, яке одночасно слугує вираженням сильного роздратування й одночасно
образністю. Компонент оцінки присутній, але він зміщений, так як негативне ставлення спрямоване не на
те, що людина замовкне, а на те, що вона каже.
Збіг компонентів можна показати і на окремих словах: cad, coward, sneak, prig, tale-bearer, boor, lout,
stooge, busy-body, spiv, double-crosser, whipper-snapper, trash, tripe. Дані слова мають різне денотативного
значення, але однаковий емоційний компонент і однакову негативну оцінку, так як висловлюють обурення
тими чи іншими вадами або дифектами. Властива цим словам образність робить їх експресивними, а
звична асоціація з фамільярно-розмовним стилем, або сленгом, дозволяє встановити і наявність
четвертого компонента. Отже, розглянемо кожний з компонентів детальніше, для повного розуміння їх
виникнення та правильного застосування в тих чи інших різновидах мови.
Функціонально-стилістичний компонент значення у слові виникає на основі постійних асоціацій,
зв’язаних з візуальним вживанням його в певних мовних сферах або ситуаціях спілкування – в мові науки,
офіційних документах, поезії, повсякденно-побутовому спілкуванні, соціальних або професіональних
сферах спілкування. Як писав М.М. Бахтін, «Кожне слово пахне контекстами, в яких воно
жило» [6, с. 106]. Так, наприклад, слова maiden, realm вживаються переважно в поезії, терміни і
номенклатурні слова – в мові науки і техніки, певні штампи і кліше – в офіційних документах.
Оціночний компонент значення слова співвідноситься зі сферою раціонально-оціночного сприйняття.
Оцінююче значення виражає візуально-закріплене ставлення членів мовного колективу до денотату,
співвіднесеному зі словом по типу «схвалення – неодобрення», як, наприклад: розвідник – шпигун,
повстання – заколот, соратник – поплічник, вождь – ватажок, out-of-date method – time-tested method,
firm – obstinate – pig-headed. Від оціночно прикрашеної лексики слід відрізняти нейтральні слова, які
називають абстрактні поняття, пов’язані з категорією оціночного (хороший – поганий, розумний – дурний,
valuable – unvaluable, cheap – dear та ін.).
Емоційний компонент значення слова співвідноситься зі сферою емоційно-чуттєвого сприйняття.
Відповідно, емоційно забарвлене слово виражає візуально-закріплене емоційне ставлення членів мовного
колективу до денотату, співвіднесеному з цим словом, як, наприклад: негідник, шкапа, жерти, баньки, chit,
puppet, jade, villain, scoundrel та ін. Емоційне не є частиною експресивного, а один із засобів створення
експресії. Емоційні засоби завжди експресивні, але експресія може створюватися і іншими засобами. Від
емоційно забарвленої лексики слід відрізняти нейтральні слова, які називають абстрактні поняття,
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пов’язані зі сферою емоційного (любов, ненависть, роздратування, anger, pleasure, pain), і слова, які є
сигналами емоційного ставлення – вигуки та їх еквіваленти.
Експресивно-образний компонент значення слова співвідноситься з кваліфікативною сферою
чуттєво-образного сприйняття, в якому відображена закріплена мовною практикою співвіднесеність
конкретного слова з деяким об’єктом через вказування на інший об’єкт або ознаку, як, наприклад: осел,
лев, капелюх, ганчірка, log, cockerel, bully, puppy, brick – про людину.
Всі чотири типи конотативних значень обов’язкові і для слів сленгу. Сленг належить до числа
найбільш вивчених, або, у всякому разі, найбільш докладно описаних, і в той же час найбільш спірних
шарів лексики. Сленгом називаються грубуваті або штучно суто розмовні слова і вирази, які претендують
на новизну і оригінальність. В них обов’язково присутні всі типи конотацій: емоційний компонент зазвичай
іронічний, зневажливий і відповідно оцінюючий. Стилістично сленгізми чітко протиставляються
літературній нормі, і в цьому частково самий сенс новизни їх вживання. Вони завжди мають синоніми в
літературній лексиці і, таким чином, є як би другими, більш експресивними, ніж звичайні, назвами
предметів, що викликають емоційне ставлення до себе. Таким чином сленг є лексичним шаром, що
складається з слів і виразів з специфічним набором узуальних конотацій, що відрізняються від своїх
нейтральних синонімів саме цими конотаціями. Наприклад такі слова як: good, bad, beautiful, ugly належать
до оціночного компоненту, проте оцінка співпадає з їх денотативним значенням, а в відношенні
емотивності, експресивності та стилістичного фону вони нейтральні. Такі поетизми як: morn, oft, e’er, ne’er,
forsooth мають тільки цю конотацію, але емоційності, образності та оціночності в них немає.
Від конотацій слід відрізняти асоціації, пов’язані з конкретним предметом, або імплікаціонал –
неповне значення яке може проявляти себе в певних контекстах та до складу семантичних ознак якого
можуть входити і ознаки з малим відсотком ймовірності експлікації і ті що суперечать ознакам інтенсіоналу.
Наприклад, необхідними і достатніми компонентами денотативного значення слова woman є human –
female – adult, але в деяких культурах є несуттєво, що жінкам властиві м’якість, витонченість, доброта,
балакучість, чи сором’язливість. Ці компоненти входять в імплікаціонал слова woman і проявляются в
значеннях лексико-семантичних варіантів або похідних слів. Всякого роду історизм асоціюються з епохою,
коли вживались і позначались ними предмети: halberd – алебарда, habergeon – кольчуга без рукавів,
ассоціюються з лицарськими часами, назви екзотичних тварин викликають асоціації з тими країнами, в
яких вони водяться.
Отже, значна частина стилістично маркованої лексики включає змішані компоненти конотативних
значень, що свідчить про їх взаємозв’язок і взаємопроникнення. Різницю між емоційним і експресивним
значенням слів можна визначити, виходячи з мовної інтенції мовця: емоційність – якість мови, обумовлене
психічним станом мовця, вираз його почуттів, яке може і не переслідувати якихось прагматичних цілей;
експресивність – якість мови, обумовлене в першу чергу наміром мовця досягти якоїсь прагматичної мети
– якимось чином впливати на духовний або фізичний стан адресата. Відмінність між лексичним і
стилістичним значенням слова полягає, по-перше, в тому, що лексичне значення є основним, а
стилістичне значення є додатковим: лексичне значення може існувати без стилістичного, зворотне –
неможливо. По-друге, лексичне значення є співвіднесеністю з сукупністю сутнісних ознак, притаманних
денотату, а стилістичне значення є співвіднесеність – з деякими або навіть однією ознакою, які
приписуються денотату. По-третє, лексичне значення виражається експліцитно, стилістичне значення
виражається переважно імпліцитно, хоча в мовній системі воно виявляється пов’язаним з цілим
комплексом мовно-матеріальних показників і відносин нематеріального характеру. І, нарешті, стилістичне
значення формується під впливом екстралінгвістичних чинників (соціальних, культурних, естетичних та ін.),
цілком залежить від них і тому більш схильне до змін, ніж лексичне значення.
Таким чином, функціонально-стилістичний компонент значення слова можна визначити як результат
візуальної сталості даного слова за певними сферами мовної діяльності, оціночний, емоційний і
експресивний компоненти, які є загальновизнаними в даному мовному колективі. Всі ці типи значень
характеризують відносну стійкість, достатню для виявлення їх поза контекстом, але, очевидно,
недостатньою для закріплення їх у семантиці слова.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Государственное высшее учебное заведение
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество исторического факультета «Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 мая 2020 г. проводится ХХVІІ 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
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по

адресу:

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

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

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

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD в
виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.05.2020 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58:
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение: «Вашу
статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите об
этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 травня 2020 р. проводиться ХХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний моніторинг.
7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку
суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.
5. Усна історія.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.
VII. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.
XIX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.

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

розміщувати

доповіді

на

web-сторінці

за

адресою:

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська,
вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 30 травня 2020 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування текстів,
електронний сертифікат). Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через тиждень після
закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ натиснувши на слово.
Увага! Реквізити змінено. Кошти перераховуються на:
Картку Приват банку 4731 2196 1118 8412 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) та відправити SMS
підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
Або на карту карту MONOBANK 5375 4141 0434 5920 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) (переказ через
термінали IBOX БЕЗ КОМІСІЇ, для цього потрібно вибрати в меню MONOBANK вказати номер карти та номер
телефону 097 923 16 58) після переказу орг. внеску потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на цей же
номер, у повідомленні вказати ЛИШЕ прізвище учасника конференції.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ПІБ автора
Місто
за зразком Іван Петренко
(Київ, Україна)
Секція, підсекція за зразком ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
(Методика викладання мови та літератури)
Назва статті (великими літерами)
Текст статті
(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])
Література:
15.
Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух.
– Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
16.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. –
К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович
Увага!
Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів)) подаються
відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання,
науковий ступінь.
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді
комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх
сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: neasmo@gmail.соm
(тема повідомлення: 31 травня 2020 р. (у разі якщо Ваш поштовик викидає помилку не відправлення відправляйте
на адресу neasmo@ukr.net)) або на СD-дисках (дискети не приймаються) із додаванням друкованих матеріалів
+ відскановану копію або ксерокс квитанції про сплату оргвнеску. У разі відправки коштів оргвнеску на картку
Приватбанку ксерокопію квитанції не надсилається (достатньо відправити SMS вказавши прізвище автора
доповіді).
Увага! У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою, надсилати друковані
матеріали Укрпоштою не потрібно!
Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати повідомлення-відповідь:
«Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після надсилання,
тоді обов’язково зателефонуйте оргкомітету і повідомте про ситуацію.
Увага! Уразі якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора, вкажіть про це. І ми Вам
його надішлемо електронною поштою на протязі двох тижнів після завершення проведення конференції.
Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл. м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 34, гурт. 2, кім. 908.
Координатор – Бобровнік Юрій Вікторович
Контактний телефон: (097) 923 16 58.
РОБОТИ ОБ’ЄМОМ менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися за адресою
http://conferences.neasmo.org.ua/

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

245

ЗМІСТ / CОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Віталіна Курило (Суми, Україна)
ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУРЯНЕНОСТІ ПОСІВІВ
В УМОВАХ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ..........................................................................................................
Юлія Негреба, Лариса Лазоренко (Суми, Україна)
МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСУ NEMАTODA ПІДРЯДУ STRONGILATA
В УМОВАХ ПІВНІЧНО –СХІДНОЇ УКРАЇНИ ..........................................................................................
Руслан Яворівський, Зоряна Вільгушинська (Тернопіль, Україна)
АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФЛОРИ БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ «МОГИЛА».........................................................................................................................

6

7
8

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Олена Барсукова, Олена Вінницька (Одеса, Україна)
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОКЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ..............................................................................
Ганна Чернюк, Володимир Мисько (Кам’янець-Подільський, Україна)
ГЕОЛОГІЧНЕ, ГЕОМОРФОЛОГІЧНЕ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ
ГЕОПАРКУ «КУБАЧІВСЬКИЙ КАР’ЄР» ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ГЕОТУРИЗМУ .....................

12

14

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Василина Сковронська (Івано-Франківськ, Україна)
РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ .............................................
Вікторія Мандибур (Івано-Франківськ, Україна)
ПОШУК ІНФРАСТРУКТУРНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЯРЕМЧАНСЬКОЇ ОТГ ...............................

17
18

СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Інна Ахновська (Вінниця, Україна)
АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ....................................................................................
Ірина Калько (Вінниця, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГНУЧКОГО ГРАФІКУ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ........................
Олексій Майстренко (Київ, Україна)
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ:СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ ..........
Ігор Микитюк (Київ, Україна)
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Мария Младенова (Минск, Беларусь)
МСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ........................................................................................................
Владислав Пантус (Харків, Україна)
СТЕЖКИ КАР'ЄРИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ..............................
Роберт-Кирил Пилявський (Київ, Україна)
РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ .....................................................
Антон Писаренко (Вінниця, Україна)
РИЗИКИ І МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ.................................
Наталія Романченко, Юлія Марцинковська (Київ, Україна)
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ ...................................................................
Поліна Ромащенко (Київ, Україна)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ НА
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ........................................................................................................................
Світлана Степанчук (Біла Церква, Україна)
КОМУНІКАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ерлан Султашев (Республика Казахстан)
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА............
Тетяна Шайгородська (Вінниця, Україна)
ПРОГРАМА ESOP ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ, МОТИВАЦІЇ ТА УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ ......
Наталія Якимова (Вінниця, Україна)
ТРАКТУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ .....................................................................................................................

20
22
24
26
28
30
32
35
36
39
42
44
47

49

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
В’ячеслав Анненков (Київ, Україна)
«ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ» ВЛАДИ УКРАЇНИ ........................................................................................
Наталья Вароди (Берегово, Украина)
ИСТОРИЯ ЗАКАРПАТЬЯ (1918-1946) ..................................................................................................

52
54

246

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

Ярослава Коробейникова (Івано-Франківськ, Україна)
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ТА ВИКОРИСТАННЯ .............................................................................................................................
Наталія Шевченко (Ніжин, Україна)
КОРОТКА ІСТОРІЯ ХОЛОДНОГО ЯРУ .................................................................................................

56
58

СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Роман Дармограй, Володимир Антонюк, Ольга Врубель (Львів, Україна)
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ХІТИНЗВ’ЯЗУЮЧИХ БІЛКІВ КОРИ БРУСЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
(EUONYMUS EUROPAEUS L.) ..............................................................................................................
Ірина Деркач (Київ, Україна)
ВПЛИВ КЛАТРОХЕЛАТУ ФЕРУМУ(IV) НА ВІДНОСНІ КОЕФІЦІЄНТИ МАСИ
ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ПЕРЕПЕЛІВ .....................................................................................................

62
64

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Маргарита Бесчастна, Тетяна Осадча (Одеса, Україна)
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА...................................................................................................................
Марина Захаренко, Світлана Клубкова (Одеса, Україна)
ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.................................................................................................
Самандар Худайберганов (Ургенч, Узбекистан)
ЛИТЕРАТУРНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ И ЕГО РОЛЬ
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЭПОСОВ ..........................................................................................
Лі Хунянь, Тетяна Осадча (Одеса, Україна)
РОЗВИТОК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФОРТЕПІАНО В ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ........................................................................................................................

67

69

71

75

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Valentina Nikolenko (Sumy, Ukraine)
METHODOLOGICAL ASPECTS OF USING THE ANALYSIS AND SYNTHESIS AS THE BASIC
TECHNIQUES FOR THE ACTIVATION OF THE STUDENTS' MENTAL ACTIVITY
IN THE STUDY OF MATHEMATICS .......................................................................................................
Марія Антонченко (Суми, Україна)
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.............................................................................................................
Маргарита Брус, Сергей Загребельный (Краматорск, Украина)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ .................................................
Світлана Бухальська, Галина Голобош, Тамара Онищук (Рівне, Україна)
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ................................................................................................
Ольга Вожлакова (Олександрія, Україна)
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВУ КОЛЕДЖАХ ..................
Ірина Гринкевич (Рівне, Україна)
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ –ВИМОГА СУЧАСНОСТІ .....................................
Діана Дмитренко (Київ, Україна)
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ................................................................................................
Римма Долбаносова, Оксана Іванова (Суми, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ...............................................................................................................
Кундызай Жексенбай (Тараз, Казахстан)
ГАРМОНИЯ ГЕНИЕВ.............................................................................................................................
Ілля Коваленко, Ольга Лучанінова (Дніпро, Україна)
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ.....................................................................................................................
Ярослава Коробейникова, Мар’яна Пронюк (Івано-Франківськ, Україна)
ВРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ В ПРОЦЕСІ ОЦІНКИ СТУДЕНТОМ
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ЗВО ...................................................................................................................
Людмила Кримчак (Дніпро, Україна)
ДУАЛЬНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЯК ПРОДУКТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ....................................................................................
Таїсія Малашкевич (Дніпро, Україна)
КОНФЛІКТ У ЖІНОЧОМУ КОЛЕКТИВІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ .....................

77
79
81

85
88
90
91

93
95

98
99

103
105

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

Лідія Маркіна, Вікторія Онищенко (Дніпро, Україна)
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ .......................
Умида Матьяқубoва, Нигoра Нажметдинoва, Эргаш Матьяқубoв (Урганч, Узбекистoн)
ИXТИСOСЛАШТИРИЛГАН САНЪАТ МАКТАБЛАРИ МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДУЛЛИ
ЎҚИТИШ ТИЗИМИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ..................................................................................
Людмила Посна (Суми, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩІЙ ШКОЛІ ............................................................
Юлія Руденко (Одеса, Україна)
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОМОВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО (ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ) ..
Наталія Сальнікова (Маріуполь, Україна)
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ..................
Куралай Саркытбаева (Алматы, Казахстан)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ –
ХОРЕОГРАФОВ В ТВОРЧЕСКИХ ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ...............................................
Володимир Смиренський (Слов’янськ, Україна)
РОЛЬ ВОКАЛЬНО-ТІЛЕСНОЇ СХЕМИ ПІД ЧАС ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ..........................................................................................................
Леся Цівина (Хорол, Україна)
ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС .......................................................
Дилшод Шеров, Шамшир Бегназаров (Ургенч, Узбекистан)
ТАЛАБАЛАРДА ПЕДАГОГИК ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ
ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ..........................................................................................................
Ольга Лучанінова, Роман Южека (Дніпро, Україна)
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЮРИСТА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ .......................

247
107

109
110

112
114

115
117
120

122
124

СЕКЦІЯ: ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Дарина Козак (Дніпро, Україна)
ПОЛІТИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-МЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ................

127

СЕКЦІЯ: ПРАВО
Валерій Бортняк (Київ, Україна),
Назар Цибульський (с. Рея, Бердичівського р-ну, Житомирської обл., Україна)
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.........................................
Станіслав Краснов (Київ, Україна)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА
В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ .....................................................................................
Оксана Краснова (Київ, Україна)
З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ЗАТРИМАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ..........................................

129

130
133

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Тетяна Кириченко (Переяслав, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ...................................................
Тетяна Уманець (Ізмаїл, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ .............
Анастасія Широких (Рівне, Україна)
ЗДАТНІСТЬ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ..

136
138
140

СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Лариса Дроздова (Київ, Україна)
ЕКРАННІ МАС-МЕДІА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ...................................................................................

143

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ
Вероніка Омелянчук (Вінниця, Україна)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ ...............................

145

СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Айнур Алирахимова (Нур-султан, Казахстан)
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ .......................................
Тетяна Самоленко, Олена Дембіцька, Богдана Гордійчук (Київ, Україна)
КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ................................................................
Наталія Фрідріхсон (Ірпінь, Україна)
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ........................................................................

148

151
153

248

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

Бексұлтан Шырын (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
CISCO SYSTEMS ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНДА АЙМАҚТЫҚ ЖЕЛІАРАЛЫҚ ЭКРАНДЫ ҚҰРУ ........................

155

СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Leyla Fazylova, Alshyn Zhakulov (Karaganda, Kazakhstan)
AUTOMATION OF TEXT STYLE ASSESSMENT BASED ON STATISTICAL PARAMETERS .................
Ақбота Аухатбаева (Алматы, Қазақстан)
ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІН ҚАРҚЫНДЫ ЕНГІЗУДІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ
ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ.........................................................................................................................
Павло Братюк (Львів, Україна)
ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ І ВИТРАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ В МАГНІТНОМУ
ПОЛІ КОТУШКИ ІНДУКТИВНОСТІ ........................................................................................................
Еркебұлан Зейлан (Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
LORAWAN ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЫЛЖЫМАЛЫ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ГЕОЛОКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІН
ОРЫНДАУДА ҚОЛДАНУ........................................................................................................................
В.П. Калінчик, В.В. Калінчик, Д.О. Мельник, К.А. Василенко (Київ, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ .....................................................................................................................
В.П. Калінчик, В.В. Калінчик, К.А. Василенко, Д.О. Мельник (Київ, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ
КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГОСИСТЕМИ .....................................................................................................
Oleksandr Meyta (Kyiv, Ukraine)
NEURAL NETWORK MODEL OF THE MECHATRONIC CRUSHING AND MILLING COMPLEX FOR
OPTIMIZATION OF ELECTRIC CONSUMPTION ...................................................................................
Бакитжан Мурынов, Меирбек Наукенов (Атырау, Казахстан)
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ІШТЕН ЖАНУ
ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫНЫҢ СЕНІМДІЛІГІНІҢ МӘСЕЛЕРІ .......................................................................
Лейла Фазылова, Людмила Устинова (Караганда, Казахстан)
ОЦЕНКА СТИЛЯ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ .....................................................................................................

159

161
164

167

170

172
174

177

180

СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
Оксана Науменко (Киев, Украина)
СПЕКТРОСКОПИЯ ЭКСИТОННЫХ СОСТОЯНИЙ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
КВАЗИНУЛЬМЕРНЫХ НАНОСИСТЕМАХ.............................................................................................

182

СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Данііл Ахтирський (Україна, Кремінна)
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ В НАПАДІ
БАСКЕТБОЛІСТІВ АМАТОРСЬКОЇ ЛІГИ ...............................................................................................
Мила Долиніна (Київ, Україна)
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПЛАВАННЯ ПРИ ПЛОСКОСТОПОСТІ ...................................................
Владислав Зеленський, Олена Павлюк (Старобільськ, Україна)
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПАУЕРЛІФТЕРІВ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ .............
Тарас Кириченко (Переяслав, Україна)
ПРОВІДНІ ФАКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПАУЕРЛІФТИНГУ ...................
Світлана Коляденко (Київ, Україна)
ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ .........................
Катерина Коровка (Дніпро, Україна)
НЕОБХІДНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ...............................................
Ірина Павлюк (Київ, Україна)
ПОЛІПШЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВУЗІ .................................................................................................................
Діана Сорока (Дніпро, Україна)
ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ НА ІМУНІТЕТ ЛЮДИНИ .................................................
Вадим Степанюк (Київ, Україна)
ХАРАКТИРИСТИКА ТАКТИКИ ГРИ У ФУТБОЛІ ...................................................................................
Тетяна Усата (Дніпро, Україна)
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ МІОФАСЦІАЛЬНОГО РЕЛІЗУ В ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ .............
Наталя Чекмарьова, Микола Дзюбенко, Тетяна Зуєва (Дніпро, Україна)
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ...................................
Шатрова Олена, Єланська Олександра (Дніпро, Україна)
ВПЛИВ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ .....................
Тарас Шпичка (Київ, Україна)
ХАРАКТИРИСТИКА ТАКТИКИ ГРИ В ФУТЗАЛІ ....................................................................................

185
187
189
191
193
195

198
199
201
203
206
207
209

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

249

СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Aida Sariyeva (Almaty, Kazakhstan)
THE BASIC CRITERIA OF INTERACTIVE MODEL OF TRAINING .........................................................
Анастасія Ващук (Київ, Україна)
РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТОГЕННОГО ТЕКСТУ ............................................................................
Марина Волкова (Дніпро, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОБРАЗНОСТІ В ОПОВІДАННІ РЕЯ РЕДБЕРІ «THE VELDT» ...............
Юлія Гоголіна (Дніпро, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-ЛІТЕРАТУРИ В КНР ....................................................................................
Ольга Іськова (Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ РЕКЛАМІ ...................................
Світлана Козак (Луцьк, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІНВЕРСІЇ В АНГЛОМОВНИХ ПРЕС-РЕЛІЗАХ «ПРОДУКТУ» ................
Дарина Курілко (Київ, Україна)
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ СЛОВНИК» ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ ........
Мұқият Д. (Талдыкорган, Казахстан)
ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИТЕІН ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ .....................................................................................................................
Неля Перхайло (Переяслав, Україна)
ВПЛИВ В. ШЕКСПІРА НА НІМЕЦЬКУ ЛІТЕРАТУРУ (НА ПРИКЛАДІ
ДРАМИ Й. В. ГЕТЕ «ГЕЦ ФОН БЕРЛІХІНГЕН») ...................................................................................
Наталія Сафонова (Дніпро, Україна)
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ..................................................................................................................
Людмила Сога (Переяслав, Україна)
СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНЕ ЯВИЩЕ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ .....................................................

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ..........................................................

211
213
216
218
220
222
224

227

229

230
233
235

НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Информация для участников из зарубежных стран ..............................................................
Інформація для учасників з України ...........................................................................................

240
243

250

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»
Збірник наукових праць / Сборник научых робот

Українською, польською, російською, англійською, французькою, білоруською, грузинською, вірменською,
азербайджанською, казахською, узбецькою, таджицькою, киргизькою, молдавською, туркменською мовами

Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки
в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – 250 с.
Материалы ХХVІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития
современной науки в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. – Переяслав, 2020 г. – 250 с.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
В.П. Коцур,
доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України,
ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Упорядники: Ю.В. Бобровнік, А.М. Вовкодав
Верстка та дизайн: Ю.В. Бобровнік, А.М. Вовкодав

Проведення ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії»
та видання збірника наукових матеріалів стало можливим завдяки організаційній підтримці
молодіжної громадської організації «Незалежна асоціація молоді»

Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Матеріали конференції розміщенні на сайті МГО «Незалежна асоціація молоді»
за адресою http://conferences.neasmo.org.ua

Адреса оргкомітету конференції:
08401, Київська обл. м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 32, кім. 108.

Підписано до друку 06.05.2020. Формат 60х84 1/8
Збірник наукових праць видрукувано ТОВ «Колібрі 2011»,
м. Переяслав, Київська область

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

251

ДЛЯ НОТАТОК
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

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

253

