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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Saidmurodova I., Raximov A.L.
(Qarshi, O’zbekiston)
LAGERSTROMEA INDICA L. NING INTRODUKSIYASIGA DOIR
Shaharlar va boshqa aholi yashaydigan hududlarni ko’kalamzorlashtirish va turli xil manzarali o’simliklarni
iqlimlashtirish dolzarb masaladir. Har qanday manzarali o’simliklar insonlarga estetik zavq va ko’tarinki kayfiyat
bag’ishlaydi, hamda atrof-muhit havosini musaffolashda, ayniqsa Qarshi sharoitida yozning jaziramasida havoni
namlab turishda hissasi katta. Qarshi sharoitida introduksiya qilingan istiqbolli turlardan biri Lagerstromea Indica
L. - Hind lagerstremiyasi ham shu xossalarni o’zida nomoyon qiladi.
Hind lagerstremiyasi – Naykosadoshlar (Luthraceae Linde.L) oilasiga mansub tur, balandligi 7 m gacha
yetadigan daraxt bo‘lib, ko‘pincha 3,5 -5 metrli buta holida o‘sadi. Barglari tuxumsimon yoki ellipssimon, etdor,
yaltiroq va to‘q yashil rangda. Mevalari yumaloq, mayda, diametri 6-8 mm. Iyun oyining boshlaridan oktabr oyining
oxirigacha gullaydi, sentabr - oktabr oylarida meva hosil qiladi [1].
U uzoq muddat gullashi, gullarining mo‘lligi va o‘ziga xos tuzilishi, rangining boyligi tufayli manzarali
o‘simliklar orasida alohida e’tiborga ega.
Tadqiqot olib borayotgan Hind lagerstremiyasi Tabiiy holda Koreya, Xitoyning janubi va o‘rta qismida Xubey, Yunnan, Sichuan viloyatlarida o‘sadi.
Madaniy holda Qirim va Kavkazning Qora dengiz sohillarida, O‘rta Osiyo respublikalarining janubiy
viloyatlarida o‘sadi. Manzarali o’simlik sifatida ochiq yerlar va gultuvaklarda o‘stiriladi [1].
Hind lagerstremiyasi ko‘p tarqalgan Markaziy Xitoy geografik oblasti Yanszi daryosi havzasida, subtropik
mintaqada joylashgan. Yanszidan janubda Xitoyning butun janubi-sharqini, balandligi 2000 metrgacha yetadigan,
Nanlin tog‘i egallagan va viloyat iqlimining tarkib topishida bu tog‘ tizmasi muhim ahamiyat kasb etadi.
Hind lagerstremiyasi tabiiy areali janubga tomon kengayib, Tayvan va Xanan orollariga o‘tadi. Yapon
orollarining 37-380 shimoliy kenglikdan janubda, subekvatorial mintaqada subtropik o‘rmonlarda ham ular
uchraydi.
Hindi xitoy yarim orollarida ham bo‘lib, uning shimoliy chegarasi tropikdan janubroqda, janubiy chegaralari
esa Malukka yarim oroligacha deyarli ekvatorga yetib boradi.
Internet ma’lumotlariga ko‘ra, Hind lagerstremiyasi hozirda Janubiy va Shimoliy Amerika, Avstraliya va
Osiyo qit’asining juda ko‘p mamlakatlarida madaniy holda keng tarqalgan. Xususan, Amerikaning Nyu-York,
Massacho’sets, Texas, Florida kabi shtatlarida manzarali o‘simlik sifatida istirohat va milliy bog‘larda ko‘plab
o‘stiriladi.
Yevropada 1747 yilda Hindistondan keltirilgan, shu sababli unga K. Linney Hind lagerstremiyasi deb nom
bergan va bu yerdan dunyoning ko‘plab mamlakatlariga tarqatilgan.
MDH davlatlarining ko‘pchiligida Qirimning Janubiy sohillarida, Qora dengiz bo‘ylarida, Kavkaz orti
respublikalarida va Batumida o‘stiriladi.
Yaltadagi Nikita botanika bog‘ida 1816 yildan o‘stiriladi. 1888 yilda ekilganlari hozirgi kungacha o‘sib chiroy
bag‘ishlab turibdi. Qari ekzemplyarlari Alupka, Mellas, Artek va O‘rta Osiyoda dastlab Qirimdan ko‘chat holida
keltirilgan.
Janubiy O‘zbekistonda Hind lagerstremiyasi dastlab 1935 yilda iqlimlashtirilgan. (Kulikov, 1965). Denov va
Badixon dendrariysi, Termiz va Toshkentda 1951-1981 yillardan o‘stirila boshlagan. Ommaviy ko‘paytirib joylarga
tarqatilgan, lekin 1967-1968 yilning qahraton qishda yoppasiga sovuq urdi. Keyingi yillarda Botanika bog‘ida
qayta iqlimlashtirilgan [2].
Qarshi shahriga 1975 yilda Yaponiyadan ko‘chat holida keltirilib, tuman hokimligi binosining kirish joyida
ekilgan. Ayni paytda shu o‘simlik barq urib o‘smoqda.
Qarshi shahriga Hind Lagerstromea L dastlab 1995 yilda professor L. Yoziyev tomonidan keltirilib
iqlimlashtirilgan. Juda manzarali o‘simlik ekanligi sababli unga qiziqish keyingi yillarda keskin oshdi. Qarshi tuman
ko‘kalamzorlashtirish idorasi tomonidan ham keyingi yillarda 5 mingdan ortiq ko‘chat yetishtirilgan va turli joylarga
ekish uchun realizatsiya qilingan.
Shunday qilib, Hind lagerstremiyasi tabiiy holda subtropik iqlimga mansub va namlik yuqori bo‘lgan
o‘lkalarda o‘sadi. Hozirgi kunda o’shbu o‘simlikni urug‘lari orqali kontinental iqlimga mansub joylarda ham
o‘stirilmoqda. Hozirgi kunda Lagerstromea Indica L ning bioekologik xususiyatlari ustida ilmiy izlanishlar olib
borilmoqda.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Деревя и кустарники СССР. IV том. М.Л - 1958, 736-с.
2. Набиев М.М., Казакбоев Р.Й. Определител декоративних деревев и кустарников Узбекистана. –
Ташкент. 1975. - С. 122-123
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Юлія Глєбова, Анатолій Вертійчук
(Київ, Україна)
ЕТАЛОННА ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА –ФІЗІОЛОГІНО-ЛІКУВАЛЬНА
Проблема повноцінного харчування актуальна. Практично не можливе належне харчування людини
без тваринницької продукції. Особливо важливі в цьому значенні білок та інші біологічно цінні речовини в
харчових яйцях.
Відповідно, об’єктом нашого дослідження є найбільш цінні продукти.
Метод дослідження – ретроспективний аналіз науково-літературних джерел щодо оцінки поживності
та інших факторів, які визначають якість продукції.
Вони багатовимірні. Ми конкретизуємося, передусім, на визначенні П.П. Царенка [1], про те, що
протеїни курячого яйця містить усі незамінні амінокислоти, що забезпечує його найвищу повноцінність,
прийняту за еталон. Кількісно переважають у ньому, зокрема такі амінокислоти, як лейцин й ізолейцин,
глютамінова та аспарагінова кислоти лізин, аргінін, пролін, валін (5-12 %). Метіонін, цистин, триптофан,
тирозин та інші містяться в кількості 1-2%.
Крім протеїнової цінності, як найважливішого комплексу поживних речовин, що включає всі білки та
аміни в яйці містяться вітаміни, макро- та мікроелементи. Найбільше їх у жовтку яйця. Отже куряче яйце
задовольняє добову потребу людини у вітаміні А на 13-15 %, у вітаміні D– на 10-40%, В2 –на 8-10 %, В12 –
на 50-100%. Інші вітаміни та каротиноїди істотно поповнюють потребу їх в організмі [1, с. 15].
Із мінеральних речовин у білку яйця багато натрію, сірки, хлору, калію, у жовтку – фосфору, сірки,
кальцію, заліза, цинку, міді. У яйці є також магній, марганець, молібден, кобальт, йод, хром, алюміній,
кремній, селен, свинець, бор, бром, барій тощо.
У жовтку яйця відношення ненасичених жирних кислот до насичених складає 7:3, що обумовлю
низьку температуру їх плавлення та високе засвоєння. У білку яйця міститься лізоцим, який має
бактерицидні властивості.
Однак у жовтку курячого яйця є 0,2 -0,3 гхолестерину, що складає приблизно шосту частину від
кількості, яку синтезує організм людини за добу [1]. Оскільки холестерин відкладається на стінках жовчного
міхура, нирок, кровоносних судин то експансивні автори назвали його «убийцей №1» [2]. Пізніше була
встановлена позитивна роль холестерину: є матеріалом для синтезу гормонів коркового шару та
наднирників, статевих органів, вітаміну D тощо. Проте, не дивлячись на наукові докази про безпідставність
хибних думок щодо холестерину, у суспільстві, медицині, рекламі, запанував погляд про негативний вплив
на здоров’я людини курячих яєць та інших продуктів що містять холестерин.
Знаючі про високі позитивні характеристики харчових яєць і беручи до уваги певний позитивний
власний досвід щодо їх використання, ми обумовилися до можливості їх споживання в сирому виді в
значно більшій кількості порівно з існуючими офіційними рекомендаціями [3, 4], а також із лікувальною
метою.
Лікувальну спрямованість харчових яєць, ми визначили на основі біологічної цінності інших
складових (білків, амінокислот, вітамінів, мінеральних речовин) та на підставі бактерицидної активності
лізоциму, чим забезпечуються за звичайних умов тривале зберігання яєць та ембріональний розвиток
потомства. (Для зберігання молока застосовують пастеризацію¸ стерилізацію, а для м’яса, риби, соління,
копчення тощо).
Наші дослідження були довготривалими. Спочатку одна особа особисто за власним бажанням
тривалий час споживала сирі яйця із наростаючою кількістю за день, тиждень, за рік, загальною
протяжністю 26 років. Протягом цих досліджень до експерименту долучилися інші особи, вживаючи сирі
курячі яйця в різній кількості (табл.1).
Таблиця 1. Схема споживання сирих курячих яєць окремими особами
Рік народження
особи

1937

1940
1949
1958
1972
1937

Вік досліджуваної
особи, роки

Тривалість
дослідження роки

57-76
77-78
79-80
81
82-83
78-80
68-70
59,5-60,5
45,5-48
81,5

20
20
2
1
2
3
3
2
2,5
0,5

Кількість спожитих яєць на добу,
штук
За
За
За тиждень
день
рік
1
7
365
1-3
8-10
450-500
2-3
14-21
73-1095
5
35
1825
5-6
≈ 38
≈2000
1-2
7-8
400
1-2
7-8
400
1-2
7-8
400
2
14
730
2
14
-
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Спостереження показали, що за споживання зазначеної кількості сирих курячих яєць існуючи в
людини недомагання та хвороби (головний біль, підвищений кров’яний тиск, хвороби травних органів
послаблялися і зникали). В особи, яка протягом останніх двох років споживала по 5-6 яєць за добу, у крові
вміст холестерину та інші показники були в межах норми. В особи (остання в таблиці), в якої до
споживання сирих яєць проявилися непрохідність в кишечнику, і лікарі прописали робити операцію, за
переходу на споживання сирих яєць із укропом, петрушкою, капустою здоров’я відновилося.
Нашими спостереженнями встановлено, що холестерин може бути шкідливим за споживання
смажених продуктів, залежно від індивідуальних особливостей. За одночасного вживання сирих яєць, і
«смаженого» холестерину шкідлива дія його нівелюється. Самоконтроль за дією на організм спожитих
продуктів сприяє здоров’ю. Шкідливий не природних холестерин, а смажений.
Гіпотетично ми вважаємо харчові яйця подібними до ікри риби, як статевих продуктів, що мають
поживний потенціал для розвитку нових організмів.
За наявності в яйцях лізоциму в комплексі з найціннішими біологічно важливими для людини
речовинами, харчові сирі яйця є ідеальним продуктом харчування.
Література:
1. Царенко П.П. Повышение качества продукции птицеводства: пищевые и инкубационные яйца /
П.П. Царенко. – Л.: Агропромиздат, 1988. – 240 с.
2. Боголюбский С.И. Селекция сельскохозяйстенной птицы / С.И. Боголюбский. – М.: Агропромиздат.
1991. – 258 с.
3. Методика збільшення споживання високопоживних продуктів зі значним вмістом холестерину: свідоцтво
про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру. № 61075 від 07.08.2015 / Ю.А. Глєбова,
А.І. Вертійчук. – Державна служба інтелектуальної власності України.
4. Спосіб спростування кредо про шкідливість для людей продуктів із великим вмістом холестерину:
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру: Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір наукового характеру. № 83707 від 05.11.2019 /Ю.А. Глєбова, А.І. Вертійчук. –
Державна служба інтелектуальної власності України.

Асмик Григорян, Арменуи Арутюнян, Татевик Агаджанян
(Ванадзор, Армения)
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ
Как известно, колорадский жук широко распространен в различных странах мира и является одним
из серьезных вредителей картофеля. Впервые как вредитель он был зарегистрирован в штате Колорадо в
1859 году [4, с. 156]. В начале 20-го века колорадский жук поселился на европейском материке.
Предполагают, что его первый очаг появился во Франции (порт Бордо) в 1916-1918 годах, куда случайно
был завезен американскими кораблями [4, с. 157]. В 1935 г. вредитель проник в Испанию, Бельгию, в 1936
году – в Голландию, Германию [5, с. 60-61]. На территории бывшего СССР первые очаги колорадского
жука были отмечены в Львовской области в 1949 году[1, с. 6].
На территории Армении вредитель впервые был зарегистрирован в 1976 г. [2, с. 3]. Обладая
экологической пластичностью, колорадский жук успешно адаптировался на всей территории республики,
характеризующейся большой вертикальной зональностью.
Согласно литературным данным, колорадский жук может питаться на 24 видах посленовых
растений. Его полное развитие, кроме картофеля, происходит на баклажане, томате, перце. Однако, на
этих культурах плодовитость и вероятность выживания гусениц не велика. Когда вредитель переходит к
питанию на картофеле, заметно увеличивается потенциал его размножения, повышается экологическая
гибкость, что приводит к расширению ареала [2, с. 1-42].
В Армении работы по изучению колорадского жука проводились на территории Араратской равнины
и в Нагорном Карабахе [2; с. 1-42; 3, с. 5-28]. В Лорийской области республики относительно
вредоносности колорадского жука специальные исследования не проводились. Этому вопросу посвящена
данная работа.
Целью работы было: выявление колорадского жука в Лорийской области, определение степени его
распространения в зависимости от вертикальной зональности, устойчивости некоторых сортов картофеля
к данному вредителю, изучение биологических особенностей колорадского жука путем проведения
фенологических наблюдений.
Исследовательские работы проводились в течение 2017 – 2019 гг. на территории 15-ти хозяйств
ряда районов Лорийской области (Туманянском, Гугарском, Спитакском, Степанаванском), находящихся
на высоте от 740 до 1720 м над уровнем моря.
Работы проводились маршрутными обследованиями и стационарными наблюдениями.
Исследования показали, что количество вредителя зависело от высоты местности. Так, в нижней
зоне области в расчете на 1 м2 количество яиц вредителя по зонам было от 300 до 750 шт, гусениц – от 77
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до 125-ти, взрослых жуков – от 5-ти до 13-ти. Наибольшее число вредителя наблюдалось в нижней зоне
области.
Стационарные наблюдения проводились в среднейзоне (1125-1450 м) Лорийской области. Изучения
проводились как на территориях полей, так и в приготовленных опытных участках. С этой целью
выбирались участки диаметром 1 м2. С четырех сторон этого участка вставлялись деревянные палки,
затем их обвязывали целофановыми пленками высотой примерно 1 м, а края прижимали к земле
тяжелыми камнями. В каждом хозяйстве размещали от одного до трех опытных участков (рис.1, 2).
Последние находились на расстоянии 50 м друг от друга.
Фенологические наблюдения проводились с целью определения сроков появления перезимовавших
жуков, гусениц вредителя, начала их окукливания, появления жуков нового поколения и ухода их на
зимовку. Параллельно наблюдения за гусеницами проводилиась и в лабораторных условиях.

Рис.1. Три опытных участка навысоте 1125 м
над ур.м.

Рис.2. Опытный участок на высоте 1150 м над ур.м.

В исследуемой зоне выход первых перезимовавших жуков наблюдался при температуре
воздуха11.5°C, спаривание происходило на 3-5 день. Начало откладки яиц наблюдалось в третьей декаде
апреля – начале мая, при средней температуре воздуха 12-140C. Однако, часть первых отложенных яиц
погибало, по-видимому, из-за понижения температуры воздуха в ночные часы. В течение дня самки
откладывали 1-2 раза. Наибольшее количество яиц в одной кладке было примерно 80, а в большинстве
случаев – 25-35 шт. Яйца откладывали на нижнюю сторону листьев картофеля, однако, яйцекладки
колорадского жука обнаруживались даже на тех растениях, которые не являлись для них кормовыми,
например, листья бобовых, подсолнечника и ряда зерновых, которые росли на прилежащих участках.
Первые гусеницы вредителя появлялись на 5-6 день. Количество линек гусениц определяли в
лабораторных условиях. Как показали наблюдения, гусеницы линяют 3 раза. Линьки происходят на 5-6
день. Гусеницы 4-го поколения зарываются в землю и на 6-7 день начинается окукливание и, примерно
через 7 дней, они превращаются в жуков.
В полевых условиях гусеницы первого поколения были зарегистрированы на высоте 1125 м над ур.
моря в конце апреля – начале мая, на высоте 1150 м – в первой декаде мая, а на высоте 1450 м – в
третьей декаде мая. В первой декаде июня были отмечены новые кладки яиц. Гусеницы второго
поколения зарегистрированы соответственно: в середине июня, в конце июня и в начале июля.
Откладка яиц жуками второго поколения завершилась в конце августа. Уход жуков на зимовку
зарегистрирован в начале октября. Процесс этот длился примерно 7-10 дней, в течение которого жуки
бродили по листьям различных растений и по поверхности земли.
Исследованиями выяснилось, что жуки погружаются в почву на глубину до 50-60 см. Основная часть
жуков на высоте 1125 м находилась на глубине 20-30 см, на высоте 1150 м – на глубине 30-40 см, а на
высоте 1450 м – на глубине примерно 40-50 см. То есть, чем выше над уровнем моря расположено
картофельное поле, тем глубже в почву погружаются зимующие жуки вредителя.
Изучалась также выживаемость колорадского жука при недостатке пищи. Выяснилось, что в
отсутствии пищи на 6 – 8 день жуки заметно ослабевают, но затем, после получения пищи, их активность
полностью восстанавливается. Без питания жуки выдерживали максимум 18 дней.
С целью определения наиболее устойчивых к колорадскому жуку сортов картофеля, проводились
следующие опыты. На дно трех больших картонных коробок одновременно раскладывали листья
различных сортов картофеля (мажестик, розовый, фиолетовый) и на них подсаживали одинаковое
количество гусениц и жуков вредителя. Коробки накрывали мелкоячеистой сеткой. Через 2 дня начали
проверять листья для определения предпочитаемых вредителем сортов картофеля. Выяснилось, что в
наибольшей степени повреждаются листья сортов мажестик и розовый. Наблюдения за повреждаемостью
вредителем сортов картофеля в полевых условиях подтвердили данные лабораторных опытов. Так,
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зараженность сорта мажестик составила примерно 60%, а урожай с этого участка составил 39,6 ц/га.
Урожай сортов розовый и фиолетовый составили соответственно 42,4 ц/га и 48,2 ц/га. Следовательно,
наиболее устойчивым сортом картофеля к колорадскому жуку в Лорийской области является сорт
фиолетовый.
Нами были проведены опыты по применению биологического метода борьбы против колорадского
жука. В этих опытах испытывались озерные лягушки и домашние куры. В обеих случаяхрезультат был
положительным. Лягушек (по 3 экземпляра) помещали в изолированные опытные участки,
приготовленные как показано на рисунках 1 и 2. Чтобы кожа лягушек могла увлажняться, туда размещали
также пластмассовые латки с водой, размером 45 x 35 x6см.Лягушки предпочитали в основном личинок
колорадского жука, которые двигались.
Кур выпускали на небольшие участки картофельных полей в то время, когда была сформирована
корневая система растения и значительная листовая поверхность, в противном случае куры выклевывали
клубни. Контрольными участками служили прилегающие территории. Визуальные наблюдения показали,
что куры довольно эффективно уничтожают гусениц и в меньшей степени - взрослых жуков вредителя.
Следует отметить еще один интересный факт. На участках картофельных полей, граничащих с
деревьями грецких орехов гусеницы и взрослые особи колорадского жука или отсутствовали, или
находились в незначительном количестве. Вероятно, причиной тому является содержание в листьях
грецкого ореха инсектицидного вещества – люглона.
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Оксана Миздренко, Діана Єфіменко
(Переяслав, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО БІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Оптимальна організація навчання не лише дає змогу отримати необхідні знання, уміння та навички,
а й надає можливість зберегти здоров’я дітей. Навпаки, порушення гігієнічних вимог і принципів побудови
навчально-виховного процесу сприяє погіршення стану здоров’я за рахунок формування «шкільних
хвороб» та донозологічних станів, пов’язаних із навчанням.
Основним видом діяльності школяра є навчання, тому важливе значення має гігієнічне нормування
навчального навантаження. До основних гігієнічних принципів організації навчання у школі належать такі:
відповідність навчального навантаження віковим та індивідуальним особливостям дитини; організація
навчання з урахуванням динаміки працездатності дітей упродовж уроку, навчального дня, навчального
тижня, року; чергування різних видів діяльності та відпочинку; регламентація тривалості уроків та
перерв [4, с. 15].
Гігієнічне нормування навчального навантаження засноване на вивченні функціонального стану
організму, що підлягає цьому впливу. При цьому встановлюється як оптимум (істинна норма), так і
допустимі відхилення від нього (умовна норма), при яких спостерігається помірне напруження
функціональних систем, що характеризуються перебудовою регуляторних механізмів. За межею умовної
норми знаходиться допустимий вплив, якому відповідає значне напруження, що зумовлює активізацію
фізіологічних резервів. При збільшенні навантаження виникає стан, пов’язаний із сильною перенапругою
фізіологічних механізмів, що призводить до погіршення функціонального стану організму і як наслідок –
виникає порушення здоров’я.
Основним критерієм психогігієнічної оцінки навчального навантаження є його відповідність
функціональним можливостям організму дитини на кожному віковому етапі. Педагогічний процес має бути
організований таким чином, щоб при відповідності навантаження віковим можливостям дітей
забезпечувати правильний гармонійний розвиток [5, с. 8].
Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності має
розпочинатися 1 вересня і закінчуватися не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року
для учні школи І ступеня (початкова школа) не може бути меншою 175 робочих днів, для учнів
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загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів) – меншою 190 робочих днів. Протягом навчального
року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові і весняні загальним обсягом не менше 30 днів.
Ураховуючи психофізіологічні особливості учнів, Закон «Про середню освіту» передбачає допустиму
тривалість годин на тиждень. З точки зору охорони психічного здоров’я школярів в ідеалі в початковій
школи (особливо в 1-х класах) повинно бути не більше 3-х уроків на день, а в середній – не більше 5
уроків. Але разом з тим об’єм знань щорічно зростає, і школярі свідомо чи несвідомо повинні цими
знаннями оволодівати, тому що шкільна освіта покликана забезпечити досягнення випускником соціальної
зрілості, достатньої для подальшого самовизначення й самореалізації особистості у всіх сферах
життєдіяльності. Завдання школи полягає в тому, як за меншу кількість навчальних годин засвоїти більше
навчального матеріалу, який постійно вдосконалюється.
У вирішенні цієї проблеми можна виділити наступні напрямки: по-перше, розробка нових засобів і
методів викладання, направлених на активізацію резервних можливостей людини; по-друге, збільшення
тривалості всього періоду навчання в школі, що дозволить зменшити щорічне, а відповідно й щоденне
навантаження; по-третє, вузька спеціалізація шкіл зі створенням спеціалізованих програм навчання з
більшою чи меншою кількістю уроків з тих чи інших дисциплін [2, с. 11].
Законом «Про середню освіту» передбачено реалізацію даних напрямків (зокрема перехід на 12-ти
річне навчання з 2001 навчального року, початок навчання із 6-ти років, 4-ри річну початкову школу, 12-ти
бальну систему оцінювання знань, вузьку спеціалізацію останніх років навчання тощо).
Збереженню високої працездатності протягом навчального дня, тижня, чверті тощо сприяє
правильно складений розклад уроків. При складанні розкладу уроків потрібно враховувати, що
працездатність протягом дня, тижня має закономірні коливання. Так, якщо проаналізувати денну динаміку
працездатності, то практично в усіх вікових групах перший урок не дуже продуктивний, тому що припадає
на фазу «впрацьовування». Другий і третій уроки відповідають періоду оптимально стійкої працездатності
і, відповідно, максимально продуктивні. Що стосується четвертого уроку, то в початковій школі (особливо
першому класі) він малопродуктивний, тому що припадає на період некомпенсованої втоми. У середніх і
старших класах четверті уроки більш продуктивні в порівнянні з початковою школою, тому що співпадають
з періодом компенсованої втоми (школярі можуть вольовими зусиллями подолати початкові стадії втоми і
підтримувати необхідний рівень працездатності). Але 5-ті і особливо 6-ті уроки є малопродуктивними, тому
що вони проводяться на стадії розвитку некомпенсованої втоми.
При аналізі тижневої динаміки працездатності школярів виявлено, що найменш продуктивним днем є
понеділок, а найбільш продуктивними днями – вівторок і середа. Але деякі дослідники, відмічали зниження
працездатності у школярів уже у середу, після перших двох днів навчання.
Що стосується четверга, то в молодших школярів він характеризується значним зниженням
працездатності; у середніх і старших класах працездатність у четвер якщо і знижується порівняно із
середою, то незначною мірою. П’ятниця в початкових класах – день з більш вищою працездатністю, ніж
четвер, що пояснюється емоційною налаштованість учнів на вихідний день. У середніх і старших класах –
п’ятниця малопродуктивний день, тому що настає період некомпенсованої втоми [1, с. 14].
Багаточисленні дослідження гігієністів дозволили все-таки (певною мірою умовно) класифікувати
предмети за їх складністю, причому в основу класифікації була покладена наявність об’єктивних ознак
втоми, які реєструються після того чи іншого уроку. Виявилося, що найбільш важкими предметами є
математика та іноземна мова. Потім ідуть фізика і хімія, українська мова і література, історія, географія,
біологія. Найбільш легкими предметами, що викликають найменші зрушення, характерні для втоми, є
фізкультура, трудове навчання, образотворче мистецтво, музика. У зв’язку із цим гігієністами була
складена шкала складності шкільних предметів (за об’ємом інформації, що підлягає сприйняттю та
переробці, складністю матеріалу та ступенем його новизни) [3, с. 799].
Виходячи зі складності шкільних предметів, коливань працездатності в різні години доби, складають
розклад протягом дня та тижня. Легкі уроки повинні бути на початку та в кінці дня, відносно легкими
повинні бути перший та останні дні тижня. Найвища працездатність припадає на вівторок та середу. З
четверга працездатність знижується й досить суттєво, що виправдовує рекомендації гігієністів виставляти
в цей день «легкі» предмети.
Тривалість та складність уроку – це об’єктивні величини, що не залежать від учня. Вони впливають
на всіх учнів, але не однаковою мірою та не в усіх викликають втому. Це відбувається тому, що стомлююча
дія уроку залежить від багатьох суб’єктивних факторів. До них належать: тип вищої нервової діяльності,
психічний стан, а також ступінь втоми учня.
Аналіз складності предметів виявив і певні вікові закономірності. Так, у початковій школі уроки
читання і письма виявилися більш трудомісткими, ніж уроки математики, що очевидно, пов’язано з
необхідністю оволодіння на цих уроках основними шкільнозначущими функціями. Досить суттєві
фізіологічні зрушення, типові для втоми, спостерігаються після уроків з тих нових предметів, що з’явилися
в даному класі, особливо в першому півріччі (для 7-го класу – фізика, для 8-го – хімія). Креслення, хоч і
приходить на зміну урокам образотворчого мистецтва, на перших етапах є досить трудомістким
предметом. У старших класах, як показали дослідження, одним із важких предметів є економічна
географія [2, с. 12].
Значна втома з’являється і після уроків інформатики й обчислювальної техніки. Дослідження
свідчать, що робота на близькій відстані від екрана монітора негативно діє на зір, окрім цього,
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спостерігається відчуття втоми і зниження розумової працездатності. Ознаки, що характеризують втому
після таких уроків, виявилися більш вираженими, ніж після традиційно важких уроків з математики, фізики,
хімії.
Таким чином, знаючи особливості динаміки працездатності школярів і складність предмета, можна
реалізувати перший принцип правильного складання розкладу уроків: «урахування динаміки
працездатності в поєднання зі складністю предмета», тобто на дні й години високої працездатності
відвести предмети складні, а на дні й години зниженої працездатності – предмети «простіші». На перші
уроки, що припадають на фазу впрацьовування, доцільно відводити предмети середньої складності, на
другі й треті (у старших класах і на четверті) – предмети максимальної складності, на передостанні й
останні уроки – легкі предмети [4, с. 15].
Ураховуючи цей принцип, доцільно ставити один за одним два досить складних предмети з різним
характером матеріалу (наприклад, математика й іноземна мова). Однотипні предмети (українська мова і
література, фізика і хімія) ставити поряд не рекомендується.
На функціональний стан організму школярів великий вплив має структура уроку. Правильна
організація уроку перш за все передбачає врахування динаміки працездатності школярів. Під час фази
«впрацьовування» (перші 3-5 хвилин) навантаження повинно бути відносно невеликим, що дає можливість
школярам поступового «входження» в роботу. У період оптимальної стійкої працездатності (в початковій
школі цей період триває 15-20 хв, а в середніх і старших класах – 20-25 хв) навантаження має бути
максимальним. Потім його необхідно знизити, тому що починає розвиватися втома [5, с. 9].
Головним генератором позитивних емоцій учнів є інтерес до уроку. Відсутність зацікавленості до
уроку це могутній фактор утомлюваності навіть тоді, коли істинні елементи труднощів відсутні.
Таким чином, висока працездатність школяра може бути збережена за умови дотримання гігієнічних
рекомендацій щодо структури та тривалості уроку.
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Оксана Миздренко, Сніжана Ковальчук
(Переяслав, Україна)
ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
Однією з провідних особистих функцій людини є ставлення до власного здоров’я як до
найважливішого чинника реалізації життєвих цілей. Близько 75 % хвороб у дорослих є наслідком умов
життя у дитячі та молоді роки. За даними досліджень українських фахівців, 36,4 % учнів загальноосвітніх
шкіл мають низький рівень фізичного здоров’я. За останні 20 років виявлено зменшення показників маси
тіла у школярів усіх вікових груп, особливо у віці становлення статевих функцій, як у дівчаток, так і у
хлопчиків, з одного боку. З іншого боку, в Україні – 10 % дитячого населення мають надмірну масу тіла.
Щорічно серед дітей до 14 років реєструється близько 60 тисяч нових пацієнтів з ожирінням. Окрім того, на
думку деяких авторів, ці дані не відповідають дійсності і реальний рівень поширеності ожиріння в дитячому
віці є значно більшим.
Надмірна маса тіла, яка виявлена у віці до 12 років, дає підстави прогнозувати надмірну масу тіла та
ожиріння в наступні роки. І в подальшому прагнення молоді привести вагу тіла до нормальних показників
не завжди є вдалим. Статистика свідчить про те, що надмірна вага практично завжди призводить до
розвитку цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, інсульту, дискінезій
жовчного міхура, жовчнокам’яної хвороби, хронічного холестерину, безпліддя, остеохондрозу хребта і
обмінно дистрофічних поліартритів і деяких видів раку та ін. [3, с. 91].
Кожна людина має свою оптимальну вагу, що залежить від її статі, віку, зросту та комплекції. Однак,
в результаті неправильного харчування баланс організму може порушитися, що часто призводить до
фізичних і емоційних розладів.
Також незадовільний стан харчування призводить до зниження імунного і гуморального захисту
організму і як наслідок до збільшення кількості інфекційних та неінфекційних захворювань, передчасного
виснаження організму і зростання смертності; гальмування фізичного та психічного розвитку молодого
організму і як наслідок зниження соціального статусу особи; ускладнення виконання організмом
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репродуктивної функції (зниження ймовірності запліднення, кволе та хворе потомство з незначною
потенціальною тривалістю життя, низьким соціальним статусом та генетичними вадами).
Хвороби, що пов’язані із недостатнім або надлишковим харчуванням, називаються аліментарними.
Розлади харчування організму – це патологічні стани, обумовлені нестачею або надлишком необхідних
для життєдіяльності харчових речовин, а також недостатньою або надлишковою енергетичною цінністю
їжі.
Аліментарні
захворювання
в
основному
виникають
внаслідок
тривалих
порушень
харчування [2, с. 647].
До хвороб недостатності харчування належать при білковій та білково-енергетичній недостатності –
аліментарна дистрофія, при вітамінній та мінеральній недостатності – цинга (вітамін С), пелагра (вітамін
РР), бері-бері (вітамін В1), анемія (вітамін В12), ендемічний зоб (J), карієс (F).
Досконалість регулюючих систем організму не абсолютна, тому будь-яка формула збалансованого
харчування не може бути однаково адекватною для всіх процесів життєдіяльності організму людини. Крім
цього важливу роль відіграють індивідуальні генетичні особливості метаболізму і функцій органів і систем.
Наприклад, у разі споживання великої кількості насичених жирів або холестерину в одних людей ліпідний
обмін суттєво не змінюється, тоді як в інших він порушується навіть у разі меншого їх споживання. Отже,
один і той самий нутрієнт спричиняє індивідуальні метаболічні процеси організму, які доповнюються
фізіологічними чинниками: віком, статтю, фізичною активністю.
Можна виділити такі хвороби з аліментарним фактором ризику: атеросклероз (тваринні жири,
холестерин, легкозасвоювані вуглеводи), злоякісні пухлини (копчені продукти, тваринні жири), цукровий
діабет (легкозасвоювані вуглеводи, тваринні жири), подагра (пуринові основи, нуклеїнові кислоти, сечова
кислота та інші азотовмісні екстрактивні речовини). Тому необхідне державне регулювання харчування
населення.
У середньому доросла людина за тиждень споживає близько 14 кг їжі. При цьому вага її тіла
залишається практично незмінною протягом багатьох років. Всі ми потребуємо їжі – джерело енергії,
необхідної для функціонування всіх органів, включаючи серце і печінку, а також для життєдіяльності, росту
і відновлення клітин і тканин. Вітаміни і мінерали, що містяться в їжі становлять основу нашого здоров’я,
допомагаючи імунній системі боротися з інфекціями.
Необхідна кількість їжі індивідуальна для кожної людини. Люди, зайняті фізичною працею
витрачають у два рази більше енергії, ніж ті які працюють в офісі. Витрата енергії швидко зростаючого
новонародженого по відношенню до маси тіла вдвічі перевищує аналогічні показники дорослого. Малюкові
також необхідно більше вітамінів і мінералів для захисту від інфекцій, які в цей період становлять
найбільшу небезпеку для життя [4, с. 112].
Людський організм можна порівняти з піччю, в якій спалюється паливо (їжа) і звільняється енергія у
вигляді тепла. Енергетичну цінність їжі виражають у калоріях або джоулях: це еквівалент кількості теплоти,
що виділяється при повному згорянні речовини. Якщо палива споживається більше, ніж потрібно, його
надлишок відкладається у вигляді жиру і ми набираємо вагу. І навпаки, при недоліку його спалюються
запаси жиру і вага втрачається.
Якщо вага людини перевищує норму на 20 %, то вона страждає ожирінням. У розвинених країнах це
відноситься до кожного п’ятого чоловіка і кожної третьої жінки.
Ожиріння може викликати такі небезпечні порушення, як високий артеріальний тиск, інфаркт, діабет,
ниркова недостатність. Середня тривалість життя скорочується на чверть у чоловіків і на одну шосту у
жінок. Дуже рідко ожиріння викликають гормональні або вроджені порушення. У якійсь мірі схильність до
повноти може передаватися генетично. Однак частіше розвивається ожиріння через недотримання в сім’ї
принципів раціонального харчування. Так, багато господинь за прикладом бабусь і мам постійно готують
висококалорійну жирну і солодку їжу.
Емоційні фактори також грають важливу роль в переїданні. Люди в пригніченому стані часто
звертаються до їжі, щоб відволіктися та отримати позитивні емоції. З часом це призводить до ожиріння.
Тепер причиною депресії стають розміри їх тіла. В результаті такі люди їдять все більше і стають ще
огряднішими. Таким чином, виникає замкнутий цикл «обжерливість – депресія».
Кожна повна людина, що бажає скинути вагу, повинна, перш за все переглянути і кардинально
змінити свої звички в харчуванні. Підібрати найбільш оптимальну дієту допоможе сімейний лікар або
дієтолог. Крім правильного раціону, людина з надлишковою вагою повинна займатися фізичними
вправами, що допоможе зміцнити м’язи і спалити надлишок жиру. Незбалансоване харчування, а також
рекламовані дієти не принесуть очікуваного результату. Адже на перших порах вага зменшується за
рахунок використання запасів вуглеводів і води, а не за рахунок спалювання небажаних жирових тканин.
Голодування призводить до гострої нестачі життєво важливих вітамінів і мінералів. За результатами
досліджень, в більшості випадків люди, які очікують негайних результатів від дієти, повертаються до
колишньої ваги або навіть збільшують її [5, с. 62].
Анорексія відома як хвороба людей, які захоплюються дієтами для схуднення. Це серйозне психічне
порушення, що характеризується необгрунтованим страхом ожиріння. Воно зазвичай вражає молодих
людей у віці від 19 до 30 років. Причому страждають більше дівчатка, ніж хлопчики. Деякі психіатри
вважають, що деякі дівчатка-підлітки відчувають глибоко укорінений страх перед дорослим життям, а
фактично – страх перед інтимом. При появі перших ознак статевого дозрівання вони підсвідомо прагнуть
піти від цього дорослого світу і повернутися до колишньої, асексуальної фігури дитини.
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Інші дівчатка, навпаки, починають пристрасно захоплюватися дієтами, щоб підвищити привабливість
і впевненість у собі. Вони вперто дотримуються спотвореного уявлення, що їх надмірна худорба
приваблива, не звертаючи уваги на свідчення зворотного, очевидні для інших людей. Популярний образ
худих і при цьому нібито привабливих і успішних дівчат у фільмах, рекламі і на телебаченні служить для
багатьох дівчаток сильним стимулом. У результаті вони, не маючи надмірної ваги, сідають на дієту. Коли
нормальна, здорова людина слідує строгій дієті, вона у будь-який момент може зупинитися за власним
бажанням. Почуття голоду або відмова від улюбленої їжі неприйнятні для більшості людей. Однак людина,
що страждає на анорексію, одного разу почавши голодування, не в силах самостійно його припинити. У
таких випадках украй важливо виявити хворобу і якомога раніше почати її лікування. Але виявити її на
ранніх стадіях дуже важко. Анорексія залишається непоміченою до тих пір, поки надмірна втрата ваги не
стане явним свідченням проблеми, з якими необхідно звернутися до лікаря. До інших симптомів хвороби
належать: припинення менструального циклу у дівчат, чергування нападів діареї з запорами, порушення
кровообігу. Ослаблений організм стає сприйнятливим до інфекцій. Часто змінюється поведінка: хворі
стають замкнутими і дратівливими. Знижується успішність у школі, спотворюється сприйняття своєї
зовнішності.
При появі перших ознак хвороби рідним слід звернутися за медичною допомогою, не чекаючи
загострення симптомів. Для початку потрібно відновити колишню вагу. Для цього може бути потрібно
тривале стаціонарне лікування. Коли вага пацієнта стає прийнятною, починають тривалий і складний етап
лікування. Воно проводиться спеціалістом з порушень харчування і включає індивідуальну і сімейну
психотерапію, а також прийом ліків.
Людину потрібно переконати в тому, що вона хвора, а не просто схудла. Терапевт допомагає
пацієнтові подолати свої внутрішні сумніви і страхи, усвідомити помилковість уявлень про своє тіло. Таким
чином, поступово виробиться нове сприйняття власного образу і одночасно зросте впевненість у
собі [1, с. 87].
Булімія – ще одна хвороба, пов’язана з харчуванням. Для неї характерні повторювані «приступи
обжерливості», які супроводжуються подальшими «розвантаженнями». Намагаючись протидіяти наслідкам
переїдання і контролювати масу свого тіла, люди які страждають від булімії можуть виснажувати себе
дієтами, фізичними вправами, а також викликати блювоту або приймати у великих кількосьтях проноснні і
сечогінні засоби. Булімія, або ненаситний голод, має багато спільного з анорексією. І те, і інше означає
одержимість їжею і власною вагою. Однак багато хворих анорексією періодично страждають від нападів
обжерливості, тоді як більшість хворих булімією не відчувають симптомів анорексії. Більш того, останні
найчастіше мають нормальну або дещо надлишкову вагу. Тому на виявлення хвороби у людини, що
приховує свою тягу до їжі, може знадобитися багато часу. Відомо, що булімія вражає в основному жінок і
зазвичай починається віці від 15 до 24 років. Причини точно не встановлені. Схоже, вони і пов’язані з
якимось певним типом особистості, однак стрес здатний спровокувати хворобу.
Перед нападом обжерливості більшість жінок скаржаться на емоційну напруженість, а нудьга чи
самотність знімають останні захисні бар’єри. Кількість їжі, що з’їдається під час цього періоду може від 3 до
30 разів перевищувати норму. Схоже, під час поглинання їжі занепокоєння проходить, але пізніше
повертається знову.
Успішне лікування булімії залежить від тoго, наскільки хворі усвідомлюють наявність у себе
серйозної проблеми з харчуванням, яка може нашкодити здоров’ю та емоційному стану, їм необхідний
стимул, щоб змінити свої звички і пережити важкий період адаптації.
Лікування, призначене терапевтом або дієтологом, повинно бути спрямоване на формування нового,
більш раціонального відношення до їжі та ваги. Важливо цей період регулярно приймати їжу для підтримки
певної ваги і відмовитися від виснажливих дієт та інших недоцільних методів зниження ваги. Хворим
необхідно зрозуміти причину їх обжерливості і навчитися знімати емоційну напругу іншими
способами [1, с. 92].
Найістотнішим зв’язком організму з навколишнім середовищем є саме зв’язок через їжу. Харчування
дітей і підлітків є основною біологічною потребою, що забезпечує їх нормальний ріст, розвиток і стан
здоров’я. Як дорослі, так і діти та підлітки мають свої смакові уподобання, але при виборі їжі не можна
орієнтуватися лише на них. Раціон підростаючого покоління потрібно збалансовувати залежно від віку,
статі, клімато-географічних умов та характеру діяльності і фізичного навантаження. За якістю і кількістю
харчування повинно відповідати потребам дітей і підлітків, оскільки організм, який росте і розвивається
дуже чутливий до дефіциту або надлишку харчових речовин. Тому головною заповіддю в наш час повинно
стати раціональне харчування, виявлення своїх помилок у споживанні їжі та усуненні їх.
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Валентин Сацик
(Переяслав, Україна)
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РИЗИКУ
За даними ВООЗ, стан здоров’я дітей і підлітків є однією з найбільш актуальних проблем в усьому
світі. Її важливість багато в чому обумовлена прогресуючим погіршанням стану навколишнього
середовища. Організм підлітків, що перебуває в процесі розвитку, в більшій мірі підлягає впливу як
сприятливих, так і несприятливих факторів, більш швидко та гостро реагує у відповідь на зміни
навколишнього середовища. Під час вивчення особливостей впливу різних факторів важливо визначити
закономірності їх комплексної дії, а також з’ясувати яким чином у разі їх комбінації модифікується вплив
кожного фактора загалом. Проте у будь-якому випадку інтегральним результатом впливу навколишнього
середовища на підліткове населення є рівень і якість здоров’я підлітків [3, с. 7].
Варто зауважити, що здоров’я це не стала величина, а сукупність характеристик організму людини
на конкретному етапі її життя. Одним з важливих показників здоров’я є фізичний розвиток, який
характеризується як стан морфологічних і функціональних властивостей і якостей, а також рівень
біологічного розвитку загалом [2, с. 49].
На думку Б. М. Шияна, поняття «фізичний розвиток» використовують у різних тлумаченнях:
1) як процес зміни форм і функцій (морфо-функціональних властивостей) організму людини
впродовж її індивідуального життя;
2) як сукупність ознак, що характеризують зовнішні показники «фізичного стану» організму на тому
чи іншому етапі його фізичного розвитку (ріст, вага, окружності тіла, спірометрія, динамометрія тощо).
Варто зауважити, що перше тлумачення «фізичного розвитку» загальне, а друге спеціальне
(антропометричне) [8, с. 29].
Залежно від умов і факторів, що впливають на фізичний розвиток, він може бути всебічним і
гармонійним, або обмеженим і дисгармонійним. Знаючи і вміло використовуючи об’єктивні закономірності
фізичного розвитку людини, його можна спрямувати в оптимальному для особи і суспільства напрямку,
забезпечити гармонійне вдосконалення форм і функцій організму, підвищити працездатність, «відсунути»
(«віддалити») час природного старіння. Ці можливості доцільного керування фізичним розвитком
реалізуються, за певних умов і в певних межах, у процесі фізичного виховання.
На думку В. Г. Солдатенко «фізичний розвиток» – це процес зміни морфологічних і функціональних
ознак організму, основою якого є біологічні процеси, зумовлені спадковими генетичними факторами,
умовами зовнішнього середовища і вихованням.
Показниками фізичного розвитку є:
 антропометричні та біометричні дані: зріст, маса тіла, життєва ємкість легень, об’єм грудної клітки;
 розвиток основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння та ін.);
 рівень фізичних якостей (швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості);
 рівень показників формування постави (вигинів хребта, відстані між кутами лопаток
та ін.) [6, с. 190].
Фізичний розвиток є інтегральним показником стану здоров’я підлітків, що залежить від генетичних
особливостей і багатогранного комплексу соціальних умов. До закономірностей фізичного розвитку
належать: ендогенність, що відбувається за законами індивідуальної генетичної програми; циклічність –
періоди активації і гальмування темпів росту; поступовість та синхронність – відносно одночасні процеси
росту та досягнення дитиною дорослого періоду життя. На фізичний розвиток підлітків мають вплив як
ендогенні, так і екзогенні фактори. До ендогенних факторів належать: генетичні (здоров’я батьків, рівень і
послідовність їх фізичний розвиток); ендокринна регуляція, стан здоров’я дитини (наявність вроджених
вад, хронічної соматичної патології, патології центральної нервової системи (ЦНС) тощо).
Екзогенні фактори впливають на рівень фізичного розвитку підлітків ззовні: характер харчування та
його відповідність віку, рівень фізичного навантаження, дотримання режиму дня, стан довкілля, кліматичні
умови та ін. Саме вплив цих факторів є підґрунтям вирішення питання щодо пошуку причин порушення
фізичного розвитку підлітків [7, с. 288].
Підлітковий вік який охоплює період від 12 до 16 років, є одним з найбільш важливих і
відповідальних періодів у життєвому циклі дитини. Закінчується утворення фізіологічних вигинів хребта,
збільшується загальна маса м’язів і зростає їх сила. Якщо в 7–8 років вона складає 27,2 % від маси тіла, у
13–15 років – 32,3 %, то в 16–18 років – 44,2 %. Одночасно з м’язовою силою зростає, хоч і дещо більш
повільними темпами ніж сила і м’язова витривалість, досягаючи повного розвитку у віці 16–17 років.
Впродовж підліткового віку відбувається і найбільш інтенсивний ріст та розвиток дихальної системи.
Якщо до початку пубертатного періоду об’єм легенів у 10 разів перевищує об’єм легенів новонародженого,
то в 17–18 років реєструється його перевищення вже у 20 разів. Для підлітків характерна нерівномірність
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дихального ритму – частота дихання коливається у межах від 16 до 22 за 1 хвилину. Зростає сила
дихальних м’язів, сприяючи збільшенню резервних можливостей вентиляційної системи легень,
створюються передумови до відносної гіпервентиляції тощо. Визначаються статеві розбіжності із боку
основних показників дихання. Так, життєвий обєм легень у віці 13 років досягає 2400–3100 мл у юнаків і
2400–2600 мл у дівчат [5, с. 56].
У цьому віці особливо великого значення набувають раціонально організований режим дня, характер
організації навчальної та позанавчальної діяльності, сну, харчування, загартовування, рухливих ігор на
свіжому повітрі, що відповідає фізіологічним потребам організму дітей і підлітків. Особливо ефективними у
цьому контексті необхідно визнати заняття фізичною культурою, які повинні відповідати наступним
вимогам: а) застосовуватися систематично, а не періодично; б) не викликати надмірного втоми; г) бути
різноманітними, впливаючи як на організм в цілому, так і на окремі органи та системи [1, с. 123].
Численними науковими дослідженнями, проведеними впродовж останніх десятиліть встановлено,
що підлітки, які відносяться до першої групи здоров’я, мають достатній рівень повсякденної рухової
активності, та гармонійний фізичний розвиток і, навпаки, підлітки з недостатньою руховою активністю
переважно відносяться до другої та третьої груп здоров’я, мають різноманітні морфо-функціональні
відхилення, страждають на цілий ряд хронічних захворювань і, отже, відзначаються дисгармонійним
фізичним розвитком. Ще більш тісна кореляційна залежність виявлена у разі зіставлення характеристик
рівня рухової активності та особливостей розвитку окремих органів і систем (м’язова, дихальна, серцевосудинна системи тощо), а також зі ступенем витривалості організму до дії несприятливих чинників
навколишнього середовища. Захворюваність підлітків з високою руховою активністю є нижчою більше ніж
у 2 рази, в порівнянні із їх однолітками з недостатньою руховою активністю [4, с. 78].
Зауважимо, що негативна тенденція щодо стану здоров’я, фізичного розвитку та рівня фізичної
підготовленості підлітків, необхідних для нормальної життєдіяльності, призводить до виснаження
освітнього потенціалу, зниження стресостійкості, уповільнення розвитку творчих здібностей, падіння
морального рівня міжособистісних відносин. Зміцнення здоров’я і підвищення рівня фізичної
підготовленості підлітків є однією з найбільш гострих проблем сучасності.
Отже, питання фізичного розвитку підлітків є важливою складовою комплексної оцінки стану
здоров’я, яка виходить з того, що серед чинників, що формують здоров’я та справляють найбільш
потужний вплив на процеси росту і розвитку організму, котрий росте, слід чітко відрізняти та виділяти
сприятливі (або оздоровчі) та несприятливі чинники (або фактори)ризику. До числа сприятливих чинників
щодо формування гармонійного фізичного розвитку підлітків відносять раціональний режим добової
діяльності, адекватне та збалансоване харчування, оптимальний руховий режим, загартування,
відповідність навколишнього середовища гігієнічним вимогам, наявність гігієнічних навичок та здоровий
спосіб життя.
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Майра Бегалиева
(Алматы, Қазақстан)
САНДЫҚ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ КАРТАЛАРДЫ ЖАҢАРТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН КОМПЬЮТЕРЛІК
“ArcGIS” БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАСЫН ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ
Кіріспе. ESRI-дан ГАЖ базалық ArcGIS бағдарламалық қамтамасыз ету. ArcGIS көмегімен жеке
аналитикалық жобадан бастап барлық үлкен жұмыстар үшін үлкен бірнеше ГАЖ іске асыруға дейінгі кез
келген күрделілік деңгейінің ГАЖ міндетін орындай аламыз. Жұмыстардың күрделілігіне байланысты
ArcGIS бағдарламасын түрлі жолдармен пайдалана аламыз. Кейде ArcGIS - ті картография және талдау
үшін, әдетте, белгілі бір шектеулі жоба контекстінде бір пайдаланушы құралы ретінде пайдаланылады.
ArcGIS пайдаланудың мұндай тәсілі кейде ГАЖ жобасы деп аталады. Басқа жағдайларда ArcGIS – бұл
географиялық ақпарат саласындағы ұйымның ағымдағы міндеттерін шешуге арналған көп пайдаланушы
жүйе. [1, с. 41] Бірнеше ГАЖ кейде жүйенің күрделілік деңгейіне және ұйымның күнделікті қызметімен
интеграцияға сәйкес ГАЖ бөлімдер мен ГАЖ-ға бөлінеді. ГАЖ немесе бірнеше ГАЖ жобасының
ортасында ArcGIS үшін үш үстелдік қосымшасын пайдалана аламыз: ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox.
Зерттеу әдістері: ArcGIS - бұл толық функционалды, интеграцияланған, ГАЖ пайдаланушыларына
арналған. ArcGIS-тің негізгі қағидаларының бірі - файлдарда және ДББЖ-де (Деректер базасын басқару
жүйесі) сақталатын барлық мәліметтермен, сонымен қатар ArcIMS қызметтерімен жұмыс істеу мүмкіндігі.
ArcMap және ArcCatalog деректердің кең ауқымымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл деректерді
ArcCatalog - де көре және ұйымдастыра аламыз, метадеректерді құрып және басқара аламыз, олардың
мазмұнына қарай деректер көзін іздеуге мүмкіндік береді. ArcMap-да осы көздердің негізінде карта
қабаттарын жасай аламыз. Сондай-ақ, деректерді іріктеуге арналған сұраныстарды құруға, карталарды
жылдам анықтауға, кестелерге өзара қосылып және осы деректер көздеріне негізделген карталарды
талдауға болады. ArcGIS бағдарламасын қолдана отырып, әр түрлі жұмысты жеңілдетуге болады, бұл оны
талап ету процесінде оңтайлы етеді және белгілі бір деректерді алуға кететін уақытты едәуір қысқартады,
бұл қызықты ақпаратты дереу алу өте маңызды. [1, с. 41] Геодезиялық түсірілімдердің арасында
топографиялық түсірілім сияқты жұмыстар жиынтығы ең танымал. Белгілі бір аймақтағы барлық
нысандардың орналасуы, олардың арасындағы қашықтық және рельеф туралы ақпарат адамдарға қазіргі
уақытта да өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бұл мақалада біз зерттеудің мақсаты мен қандай жағдайларда қажет
болатындығын егжей-тегжейлі ашып көрсетеміз. Сандық топографиялық карталарды жүйелі түрде жаңарту
қажет. Картаны жаңарту процесі әр аудандар үшін әртүрлі болады. Соның ішінде біздің бүгінгі
қарайтынымыз Қызылорда қаласы. Қызылорда қаласында Сырдарья өзенінің сол жақ жағалауында жаңа
шағын аудан бой көтеруде.

1 сурет.Қызылорда қаласы сол жақ жағалауы шағынауданы
Мұндай шағын ауданға топографиялық түсіріс түсіру үшін бірнеше сағат қажет болады.
Топографиялық түсірісті өңдеуге қолданылатын бүгінгі компьютерлік бағдарламамыз ArcGIS – ESRI
американдық компаниясының географиялық ақпараттық бағдарламалық өнімдерінің тобы.
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2 сурет. “ArcGIS” компьютерлік бағдарламасымен өңделген жұмыс
Бұл суретте шағынауданның “ArcGIS” компьютерлік бағдарламасымен өңделген суретті көреаламыз.
ArcGIS - кез келген деңгейдегі ГАЖ құру жүйесі. ArcGIS үстел үсті бағдарламалық өнімдерінде деректерді,
карталарды, глобустарды және модельдерді оңай жасауға, содан кейін оларды жариялауға және үстел
үсті қосымшаларында, веб-браузерлерде және өрісте, ұялы құрылғылар арқылы пайдалануға мүмкіндік
береді. ArcGIS бірқатар танымал модульдік бағдарламаларды қамтиды, атап айтқанда:
* XTools ArcGIS Рго - бұл ArcGIS жүйесінің стандартты функционалын елеулі кеңейтетін ArcGIS
атрибутивті кестелермен жұмыс істеу және нысандарды түрлендіру, кеңістіктік талдау үшін пайдалы
құралдардың бірегей жиынтығы;
* ArcGIS СаггуМар - орындалатын файл түріндегі электрондық карталар мен ГАЖ жобаларды жасау
үшін ArcGIS-ке кеңейту бағдарламалық модуль болып табылады (*.exe);
* Sxf Tools ArcGIS - бұл модуль-sxf (ГАЖ "Панорама") форматынан кеңістіктік деректерді форматқа
айырбастауға арналған ArcGIS-ке кеңейту.gdb,.mdb,.ArcGIS қолдайтын sde;
* Tab Reader ArcGIS - ArcGIS жүйесінде MapInfo TAB және MIF/MID форматтарында деректерді
тікелей оқуға арналған ArcGIS жүйесіне қосымша қосылатын модуль болып табылады, ол қолданыстағы
рендерингті, шартты белгілер қасиеттерін және ТАВ форматында берілген координаттық жүйе туралы
ақпаратты сақтай отырып.
* AgroKarta ArcGIS - агрохимиялық деректерді автоматты түрде өңдеуге, топырақтың құнарлылығын
мониторингілеуге және аудандар мен облыстар бойынша ақпараттық базаны қалыптастыруға арналған
құралдар жиынтығы болып табылады.
* Well Тгаскіng ArcGIS - бұл 3D деректерін визуализациялау және корпоративтік деңгейде бұрғылау
кеңістіктік деректерін тиімді басқару үшін ArcGIS базасындағы шешім. [2, с. 275]
Топографиялық карталарды ArcGIS БҚ көмегімен байлау:
 ArcMap - ты Іске Қосу
 Топографиялық картаны ашу:
 Add Data
 Топографиялық картаны таңдау
 Байлау панелін ашу:
 Customize Жалпы мәзірде бетбелгіні таңдау
 Toolbars таңдау
 Georeferencing таңдау
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3 сурет. “ArcGIS” компьютерлік бағдарламасында топографиялықкарталарды байлау жұмыс
үстелі [7, с. 93]
 Топографиялық картаны таңдау:
 Суреттегі географиялық байлау туралы ақпарат жоқ екенін хабарға назар аудармай, мазмұн
кестесіне растр қосыңыз
 Нүктені дәл қою үшін растрды үлкейтіңіз

4 сурет. “ArcGIS” компьютерлік бағдарламасындағы расстрлы бейне
 Координаттар жүйесін орнату:
 ArcToolbox терезесін ашу
 Data Management Tools таңдау
 Projections and Transformations таңдау
 Define Projection таңдау
 Топографиялық картаны көрсету
 Координаттар жүйесін орнату
 Select таңдау
 Geographic Coordinate Systems таңдау
 Add
 Ok
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5 сурет. “ArcGIS” компьютерлік бағдарламасында координаттар жүйесін құру
“ArcGIS” компьютерлік бағдарламасын картографияда қолданудың артықшылығы электронды
карталар жасауға болады. Электронды карталар, олар интерактивті болып келеді. Толығырақ мәліметтер
алу үшін керек бөліктерді басу арқылы нысандар жайлы қосымша мәліметтер мен картаны зерттей
аласыз. [3, с. 319]
Зерттеу нәтижелері: Топографиялық-геодезиялық жұмыстарды автоматтандыру үшін негізгі
бағдарламалардың бірі “ArcGIS” компьютерлік бағдарламасын қолданамыз. Олар жер кадастрлары үшін,
жерге орналастыру, жылжымайтын мүлікті есепке алу, инженерлік коммуникация жүйелері, геодезия және
жер қойнауын пайдалану міндеттерінде қолданылады. ArcGIS өнімдерінің тобы жұмыс үстеліне және
серверге бөлінеді. [4, с. 41] Сервердің негізгі өнімі - ArcGIS for Server, интернетте интерактивті карталарды
басып шығаратын, орталықтандырылған қойма және шексіз саны бар көптеген пайдаланушыларға
арналған геоақпараттық жобаларға арналған. Растрлық мәліметтердің үлкен көлемін жариялау үшін Image
Server шығарылады; ArcSDE кеңістіктік деректерді ДҚБЖ-де сақтауға және басқа ақпараттық жүйелермен
біріктіруге арналған. [6, с. 336] ArcGIS - өзара байланысты үш негізгі бағдарлама: ArcMap, ArcCatalog және
ArcToolbox. Оларды бірлесіп пайдалану картография, деректерді басқару, кеңістіктік талдау, деректерді
өңдеу және геопроцессорлық өңдеулердегі кез-келген қиындықтағы ГАЖ есептерін шешуге мүмкіндік
береді. Бұдан басқа, ArcGIS ArcIMS қызметтері арқылы Интернетте ұсынылған кез-келген кеңістіктік
деректер мен ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді. [5, с. 119]
Қорытынды: ArcGIS компьютерлік бағдарламасының кең ауқымды ГАЖ ақпараттарында қолдануға
болатын, соның ішінде топографиялық карталарды құруға байланысты көптеген негізгі функциялары мен
мүмкіндіктері зерттелді. Нарықтық тиімділіктің экономикалық құраушысын қоса алғанда, карталарды
құрудың барлық алдыңғы және нақты мүмкіндіктерін салыстыра отырып, сандық картографияның мынадай
артықшылықтарын бөліп көрсетуге болады:
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 есептерде компьютерлік автоматтандыруды пайдалануға байланысты қателер алу мүмкіндігін
жоққа шығаратын объект туралы нақты ақпаратты беру;
 жоғары еңбек өнімділігімен қорытынды нәтиже алу және өңдеу жылдамдығы;
 еңбек шығыны аз карталарды құрудың неғұрлым үнемді тәсілі;
 математикалық және геодезиялық негізде карталарды редакциялау, сондай-ақ мерзімді жаңарту
мүмкіндігі мен ыңғайлылығы.
Жаңа компьютерлік технологияларды автоматтандырылған процестерін және бейнелердің әртүрлі
көрнекі қатарын қолдану және пайдалану цифрлық картография тұтынушыларды да, мамандардың да аса
танымалдылығына ие. Индустриялық өндіріс ретінде картографиялық өнімдерді дайындау заманауи
технологияларды қолдана отырып және электрондық өнім ретінде сұранысқа ие көпфункционалды
технологиялық процесс болып табылады.
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ПРОБЛЕМИ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ
Вода грає дуже велику роль в житті кожної людини, вона є найпоширенішою речовиною на планеті, а
наше тіло більше ніж на третину складається з неї. Основою здоров’я, головним фактором
життєзабезпечення і діяльності людини є питна вода. І хоча три четверті нашої планети вкриті водою, але
загально відомо що лише менше трьох відсотків від загального об’єму складає прісна вода придатна для
пиття. Якщо раніше ми були впевненні у відтворенні і самовідновленні запасів прісної води, то з кожним
роком все більше усвідомлюємо, що це не так і наше безконтрольне споживання призводить до значного
дефіциту запасів.
Проблема питної води є надзвичайно актуальна зараз, хоча й в Україні вона назріває уже давно.
Наша країна є малозабезпеченою власними водними ресурсами, які є придатними до використання і цей
стан не покращується з роками. Питна вода стала обмеженим природним ресурсом для людини. Дуже
важливо мати можливість споживати чисту воду, яка є головною складовою здоров’я.
Почнемо з того, що водні ресурси є одним з головних джерел питної води, але вони нерівномірно
розподілені по всій території нашої країни. Найбільш забезпечений захід і північна частина Київської та
Полтавської областей, а Одеська, Херсонська, Запорізька і Донецька області найменше [2]. Населенню
потрібно більш раціонально використовувати питну воду. Звісно вводилися різні заходи для покращення
цього стану. На території України побудували 1103 водосховищ, з яких шість найбільших знаходиться на
Дніпрі і одне велике на Дністрі, а також створено майже 50 тис. ставків та інших водоймищ. І хоча
здавалося б Україна має чималі збірні ресурси, але значна їх частина не придатна до використання.
Джерелом постачання води для понад 70% населення України є поверхневі води. В деяких
населених пунктах питна вода не відповідає загальним вимогам і майже 1200 населених пунктів
використовують привезену питну воду, залежачи від неї повністю або частково. Окрім того за
статистичними даними в середньому за добу споживання води на одного українця із міста становить 325
літрів [5]. В порівнянні з показниками навіть великих міст Європи, які становлять 100-200 літрів, це все
одно занадто багато. Вище вказані цифри вказують на те, що українці звикли нераціонально
використовують воду і значно перевищують розумну потребу в об’ємі використання води. Багато хто
безпечно відноситься до неекономного споживання і це призводить до того що вода витрачається марно.
Звертаючись до офіційної статистики у водойми України щороку викидають майже 300 млн.
кубометрів забруднених стоків. Неофіційно ці цифри значно більші. Майже 20% пестицидів і добрив, якими
обробляють поля в результаті опиняються у водних об’єктах [1]. А для переважної більшості підприємств
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промисловості та комунального господарства скиди забруднених речовин сильно перевищують гранично
допустимий рівень.
Забруднені стічні води промислових підприємств значно впливають на запах і колір води, залишають
присмак. Тваринні і рослинні жири, нафтопродукти, попадаючи в річки утворюють плівку на поверхні
водойми, а це в свою чергу не дає воді збагачуватися киснем. А ось стічні води м’ясопереробних
підприємств містять в собі органічні забруднення, яйця гельмінтів, патогенну мікрофлору, тому органіка
саме тваринного походження може бути причиною утворення спалаху інфекційних захворювань у людей
при попаданні в питну воду. Тому стічні води промислових підприємств вагомо зменшують обсяг питної
води і, якщо їх не очищати, виникає низка серйозних для здоров’я ускладнень.
Ми впевнені, що на сьогоднішній день питання очищення стічних вод є дуже важливим і це справді
буде вагомим кроком до вирішення багатьох проблем, в тому числі і забруднення водойм. Низька якість
вихідної води, в першу чергу поверхневих водойм, потребує від підприємств адекватного рівня очищення
природної води для можливості подальшого її безпечного споживання.
Щороку проводиться багато перевірок українських водойм і 90 % проб води річки Дніпро мають
перевищений вміст забруднених речовин і незадовільний фізико-хімічний стан поверхневих вод річки. І це
з урахуванням того, що ця річка є головним джерелом водних ресурсів. Дніпро перетворилося в каскад
водосховищ із звичайної проточної річки, але значну їх частину можна віднести до мілководних. Природа
токсичних компонентів, які є результатом гниття, бродіння синьо-зелених водоростей, повністю так і не
відома, втім ми знаємо що до їх складу входять феноли в небезпечних концентраціях та інші токсичні
метаболіти. Бурхливе цвітіння води у водоймищах також створює чимало проблем на водозабірних та
водоочисних спорудженнях, що утворюються при накопиченні фітопланктону у воді. У такі періоди на
водоочисних спорудах помітно підвищують дози хлору, коагулянтів, флокулянтів і подібних реагентів [4].
Це веде до виникнення хлорорганічних домішок та інших небезпечних для здоров’я населення сполучень.
Для знезараження річок в Україні використовують спосіб хлорування, але він теж є одним із факторів
забруднення. І хоча на сьогоднішній день відомо декілька варіантів очищення води в Україні, єдиним
залишається саме цей. Хлорування зупиняє поширення інфекцій через погану воду, але в той же час може
бути джерелом не менш небезпечних інфекцій. Вся справа в побічних продуктах, які виникають при
використанні хлору і канцерогенах, що утворюються в хлорованій воді. Це все може викликати серйозні
проблеми із здоров’ям, адже в зону ризику одразу попадають сечовий і шлунково-кишковий тракт.
Ще одним вагомим джерелом водних ресурсів і базою питної води багатьох міст є річка Дністер.
Головними джерелами забруднення поверхневих вод річки є стічні води і сміття. Це призводить до
каламутності води, появи завислих речовин і підвищення концентрації хлоридів та азотовмісних речовин.
Але у 2020 році проводилася перевірка в рамках діагностичного моніторингу і результати були непогані і,
майже весь вміст відповідав нормам, а в деяких масивах результат навіть став кращим за
минулорічний [3].
Також важливим джерелом питної води є підземні води. Вони більше захищені від зовнішніх
факторів, чим поверхневі, а тому в основному характеризуються стабільним хімічним складом. Проте в
окремих регіонах через вплив природних чинників або антропогенного впливу підземні води мають
некондиційний склад, який переважає за такими показниками, як жорсткість, загальна мінералізація,
сульфати марганцю, сполуки заліза, хлориди і лише в окремих випадках за сполуками групи азоту і фтору.
І те що підземні води далеко не всіх регіонів підходять вимогам до питної води, чимало населення вживає
неякісну воду. Це призвело до того, що значна частина українців почала вживати переважно бутильовану
воду чи використовувати фільтри для води. Звісно перед потраплянням до пляшок підземній воді потрібно
пройти етап підготовки і очищення, але в небагатьох екологічно чистих середовищах вона
використовується зразу в природньому стані [5].
Слід також звернути увагу на таке явище як парниковий ефект, що означає послідовне підвищення
температури на Землі. Взагалі клімат нашої планети щороку зазнає змін і це впливає на навколишнє
середовище і на всі сфери життя населення. Майже аномальні морози в зазвичай теплих країнах, випад
снігу в країнах з жарким кліматом і низка інших змін є наслідками перерозподілу опадів, що звісно, не
обійшло і Україну. Згадати лише аномально засушливе і жарке літо 2019 року і малосніжну зиму 2019-2020
років, яка залишила чимало регіонів без снігу взагалі. Також із-за високих температур почалося заростання
водойм і, поки за вирішення цієї проблеми ніхто не береться, рослини просто перегнивають, псуючи так
якість води. Засуха призвела до значного падіння рівня води в річках і значного обміління, що є
загрозливим чинником для об’єму можливого забору питної води. Постійно відбувається виснаження
запасів підземних вод і спад підземних горизонтів.
Урбанізацію також вважають важливою причиною нестачі питної води. Можливо, саме тому
особливо масштабною ця проблема присутня у великих містах і мегаполісах. Це зумовлено багатьма
факторами, головними з яких є надлишкова концентрація об’єктів промисловості на обмеженій території,
гостра нехватка постачання із-за наявності одного головного джерела води, звісно дуже високий рівень
забруднення і викиду шкідливих відходів. Сюди також можна віднести велику кількість населення і його
приріст внаслідок народження чи міграцій. Чим більша кількість населення тим більше потрібно питної
води.
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То що ж потрібно робити для вирішення проблеми питної води в Україні? Ми вважаємо, що спочатку
потрібно постаратися зберегти ті запаси прісної води які уже є, а потім розібратися із головними
причинами, які призвели до цього.
Насамперед, звісно, потрібно заборонити скидання неочищених стічних вод у водоймища і посилити
нагляд і контроль держави за скидом з підприємств. Важливо, також створити навколо водних об’єктів
найбільш оптимальне поєднання лісових насаджень та обмежити шкідливий антропогенний вплив. До
самих сучасних методів належать буріння глибинних свердловин і створення штучних лісів в особливо
засушливих регіонах.
Ми впевнені, що потрібно починати щось змінювати уже зараз, тому що хоча саме в цей період мине
так гостро відчуваємо проблему питної води, але бездіяльність призведе до значного дефіциту вже навіть
в найближчі п’ять - десять років. І зрозуміло всім, що більшість факторів збереження води залежить від
промислової діяльності людини, але необхідно пам’ятати і знати, що якби кожен житель нашої держави
почав економно відноситися до споживання води ми могли б, як мінімум, на третину зменшити наше
споживання, і це реальні цифри. Ми маємо самі усвідомити і донести своїм нащадкам, завчивши як
аксіому, що вода – це безцінний скарб і наше багатство, яке потрібно постійно берегти і кожен може
зробити відчутний і вагомий внесок у збереження запасів питної води одним кроком. Адже ощадливе
використання і економне споживання води є головним чинником для збереження водних ресурсів.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МІСТАХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Багато води споживають хімічна і целюлозно-паперова промисловість,
чорна і кольорова металургія. Розвиток енергетики також призводить до різкого збільшення потреби у воді.
Значна кількість води витрачається для потреб галузі тваринництва, а також на побутові потреби
населення. Велика частина води після її використання для господарсько-побутових потреб повертається в
річки у вигляді стічних вод.
Основними джерелами забруднення і засмічення водоймищ є недостатньо очищені стічні води
промислових і комунальних підприємств, крупних тваринницьких комплексів, відходи виробництва при
розробці рудних копалин; води шахт, рудників, обробці і сплаві лісоматеріалів; скидання водного і
залізничного транспорту; відходи первинної обробки льону, пестициди. Забруднюючі речовини,
потрапляючи в природні водоймища, призводять до якісних змін води, які, в основному, виявляються в
зміні фізичних властивостей води (зокрема, поява неприємних запахів, присмаків), у зміні хімічного складу
води (зокрема, поява в ній шкідливих речовин), в наявності плаваючих речовин на поверхні води і
відкладанні їх на дні водоймищ.
Виробничі стічні води забруднені, в основному, відходами і викидами виробництва. Кількісний і
якісний склад їх різноманітний і залежить від галузі промисловості, її технологічних процесів. Їх ділять на
дві основні групи: неорганічні домішки, що містяться, у тому числі і токсичні, і ті, що містять отрути.
Зростання населення, розширення старих і виникнення нових міст значно збільшили надходження
побутових стоків у внутрішні водоймища. Ці стоки стали джерелом забруднення річок та озер
хвороботворними бактеріями і гельмінтами. У ще більшому ступені забруднюють водоймища миючі
синтетичні засоби, що широко використовуються в побуті. Проблема забруднення води стала світовою
проблемою людства і потребує негайної допомоги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на вимоги законів України, щорічно в
басейни рік скидається близько 9,6 млрд м3 недостатньо очищених стічних вод, у тому числі 2,94,0 млрд м3 забруднених [4; 5]. Щорічно у водойми України скидається близько 4 млрд м 3 забруднених
стоків. Рівень очищення води на сьогодні надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при
біологічному очищенні вилучають лише 10-40 % неорганічних речовин (40 % - азоту, З0 % - фосфору, 20 %
- калію) і практично не вилучають солі важких металів. Найбільш забруднені Південний Буг та Інгулець,
річки Донецької і Дніпропетровської областей та Чорноморського узбережжя півдня України. У Дніпро
щорічно скидається 360 млн м3 забруднених стоків або 14 % від їх обсягу по країні [1]. Значна частина
річного стоку Дніпра використовується промисловими підприємствами при граничнодопустимих 20 %.
Аналіз забруднених вод свідчить, що малі річки України забруднюються більше, ніж великі. Це
пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Щороку до водоймищ
України потрапляє 5 млн тонн солей і це значна частина стоків гірничо-металургійної галузі. Водночас
майже половина мінеральних добрив і отруйних хімікатів змиваються з полів уріки [2; 4].
Викликає серйозну турботу забруднення водоймищ пестицидами і мінеральними добривами, які
потрапляють з полів разом із струменями дощової і талої води. В результаті досліджень, наприклад,
доведено, що інсектициди, що містяться у воді у вигляді суспензій, розчиняються в нафтопродуктах, якими
забруднені річки й озера [1; 3]. Ця взаємодія призводить до значного ослаблення окислювальних функцій
водних рослин. Потрапляючи у водоймища, пестицидина громаджуються в планктоні, бентосі, рибі, а по
ланцюгу живлення потрапляють в організм людини, діючи негативно як на окремі органи, так і на організм
в цілому.
Якість питної води в Україні за даними ООН в рейтингу із 122 країн, займає 95 рядок. Головні артерії
країни – це Дніпро та Десна, звідкіль черпають воду понад 36 млн. українців, старанням промисловості
перетворені в забруднені річки. Дніпро сьогодні - цестічна вода 3-4 категорії. За даними директора
інституту колоїдної хімії і хімії води, якщо діяти суворо за законом, ми зараз повинні закрити всі
водопровідні станції. Заступник директора з наукової роботи НДІ Укр ВОД ГЕО підтверджує, що сьогодні в
містах мегаполіс і в зафіксоване двократне у порівнянні з діючими ГОСТами перевищення вмісту
алюмінію, 10-кратне марганцю, 15-кратне залізата 20-кратне міді. Та це далеко не повний список водних
«рекордів» України [5].
Найбільшими забруднювачами водних ресурсів в Україні є підприємства гірничо-металургійного
комплексу (ГМК) Донецько-Придніпровського регіону. До складу ГМК України структурно входять 16
металургійних комбінатів і заводів, 16 коксохімічних заводів та 12 гірничорудних підприємств. Найбільші
валові викиди забруднюючих речовин підприємств ГМК у Кривому Розі та Алчевську - 99%, Маріуполі та
Дніпродзержинську - 95 %, у Нікополі - 91 %. Наявність відходів у річках України призводить до процесів
підтоплення значних територій та підвищення рівня ґрунтових вод [4].
Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. На даному етапі в Україні
провідну роль відіграє хімічний метод очищення водойм. При цьому в забруднену ділянку додають
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спеціальні речовини – реагенти, які, вступаючи в реакцію з забруднювачами, утворюють нешкідливі
речовини, що випадають в осад і виділяються. Застосування біологічного методу очищення водойм
допомагає позбавитися хімічних речовин у боротьбі з забруднювачами і є не менш ефективним. Він
полягає у тому, що до водойм додаються спеціальні мікроорганізми, які харчуються даними
забруднювачами, розкладаючи їх до простих і нешкідливих речовин.
Мета та завдання наукової статті. Мета – дослідити ступінь забрудненості водних ресурсів України
та визначити методи очищення водойм.
Завдання:
1. Дати загальну характеристику річкам України;
2. Охарактеризувати склад водойм України, їх значення для життя людини;
3. Сформувати у читачів «екологічне мислення», яке зможе перешкодити глобалізації екологічних
проблем.
Виклад основного матеріалу. Водозабезпеченість України ресурсами місцевого стоку з розрахунку
на 1 людину становить 1000 м3 на рік, причому у Південно-Західному економічному районі вона майже у 7
разів вища, ніж у Південному, і у 3 рази вища, ніж у Донецько-Придністровському [5, с. 11].
Головним водним джерелом України є Дніпро. Водні ресурси його басейну становлять 80 % усіх
водних ресурсів України. Середній багаторічний об'ємйого стоку вгирлі дорівнює 53 км3. У маловодні роки
він зменшується до 43,5 км3, а в дуже маловодні — до 30 км3. Дніпро забезпечує водою не тільки
водоспоживачів у межах свого басейну, а і є головним, а інколи і єдиним джерелом водопостачання
великих промислових центрів півдня і південного сходу України.
Дуже забруднені також басейнирічок Західного Бугу, Приазов'я, Сіверського Дінця. Середньорічний
вміст забруднюючих речовин у воді цих річок значно перевищує граничне допустимий рівень (ГДК), а за
деякими інгредієнтами сягає 10 ГДК і більше [5, с. 14].
Зростає також вплив інтенсивної господарської діяльності людини на підземні води. Найбільш і
порушення в гідрогео хімічній обстановці спостерігаються в економічно розвинених районах
Дніпропетровської та Запорізької областей з високим рівнем розвитку промисловості та великою густотою
населення. Головними джерелами забруднення є накопичувачі промислових та побутових, рідких і твердих
відходів, мінералізовані шахтні та рудникові води, мінеральні добрива, засоби захисту рослин,
накопичувачі відходів на тваринницьких комплексах і фермах. З накопичувачів у підземні води
потрапляють розчини різних солей, нафтопродукти, ароматичні речовини.
У ґрунтових водах Донбассу виявлено значні перевищення концентрацій (до 60 ГДК) арсену і
свинцю, в Придністров'ї — високотоксичного талію – 5001000 ГДК. В цілому в Україні існує 193 стабільних
осередки забруднення підземних вод [2, с. 7].
Проблема Чорного моря. Інтенсивна господарська діяльність у басейні Чорного моря призвела до
виникнення складних екологічних проблем. Це, насамперед, синдром морської евтрофікції, пов'язаний з
інтенсивним надходженям з річковим стоком біогенних елементів, що спричини ломасове "цвітіння"
водоростей, зменшення вмісту розчиненого кисню, загибель бентосних організмів. Постійним явищем
стали "червоні припливи" в прибережних водах.
Значним стало забруднення акваторії Чорного моря шкідливими речовинами, особливо
нафтопродуктами. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС відбулося забруднення вод Чорного моря
радіонуклідами. Хімічне забруднення призвело до зменшення запасів промислових риб. Останніми роками
в Чорному морі спостерігається негативна тенденція підвищення межі сірководневої зони, яка за останні
три десятиріччя піднялася в середньому на 40 м, що може дуже негативно позначитися на усій екосистемі
Чорного моря [3].
Проблема Азовського моря. Азовське море сьогодні є зоною екологічної катастрофи. Ще 4050 років
тому в ньому виловлювали риби в 35 разів більше, ніжу Чорному морі, і в 12 разів більше, ніж у
Балтійському. Раніше тут водилася риба 114 видів, загальний вилов її у сприятливі роки становив понад
300 тис. т на рік, переважно цінних порід. Тепер він зменшився в 6 разів. Риба, яку виловлюють, настільки
забруднена хімікатами, що споживати її небезпечно [5].
Наслідки забруднення водного середовища можуть бути дуже різноманітними. Перевищення
гігієнічних нормативів може мати негативні наслідки для людини, особливо для стану її здоров'я. Так,
використання води з високою концентрацією кадмію може призвести до розвитку нирково-кам'яної
хвороби, захворювання печінки, анемій, гіпертонічної хвороби, злоякісних пухлин, захворювань шлунковокишкового тракту. Вода, забруднена марганцем, може викликати порушення ліпідного обміну, пневмонію,
психічні розлади. Встановлено зв'язок між забрудненням води вінілхлоридом та захворюванням на рак
сечового міхура. Шкоди можуть завдати такі поширені забруднювачі, як фтор, хлор, фосфороорганічні
сполуки, нітрити, нітрати, пестициди тощо.
Очистка водойм - це руйнування або вилучення з них окремих забруднюючих речовин. До методів
очищення води належать: проціджування, фільтрування, нейтралізація, за допомогою біофільтрів,
біологічних ставків тощо.
Так, проціджування - пропускання води, що очищається через різні решітки та сита, на яких
відбувається затримання великих забруднювачів. Фільтрування ґрунтується на проходженні води, що
очищається через пористий шар фільтруючого матеріалу, на якому відбувається затримання частинок
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певного розміру. Нейтралізація полягає в вирівнюванні кислотно-лужного балансу за рахунок взаємодії
кислот і лугів з наступним утворенням відповідних солей і води.
Висновки
1. Екологічно безпечним вважається вилучення водних ресурсів у розмірі, що не перевищує 20%
величини природного стоку річки. Для деяких річок ця величина становить 5%. Таким чином, з 4,3 тис. км3
загальноукраїнського річкового стоку без шкоди для екології можуть бути використані лише
1,28 тис. км3 води. Однак, у ряді річок фактичний відбір води вже перевищує допустимі рівні, тим самим
ставлячи під удар сталий розвиток та існування екосистем річкових басейнів, а також безперебійне
постачання водою населення і господарської діяльності [5].
2. Рівень очищення води на сьогодні надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при
біологічному очищенні вилучають лише 10-40% неорганічних речовин (40 % - азоту, ЗО % - фосфору, 20 %
- калію) і практично не вилучають солі важких металів, і тому кожна галузь повинна запроваджувати лише
інноваційні технології, що передбачають заходи запобігання забруднення водних джерел [1, с. 70].
3. Економічними технологіями слід вважати тільки ті, які є екологічними.
4. Серед галузей один із найбільших забруднювачів водних об'єктів - безумовно кар'єри
гірничозбагачувальних комбінатів України, особливо під час підготовки і проведення масових вибухів.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ, МЕТОДИ, ПІДХОДИ
З кожним днем екологічний стан Землі погіршується, і на сьогодні цей процес не можливо зупинити.
Така ситуація склалася через те, що людська культура споживання вбиває усі екологічні задатки нашої
планети. У будь-якої людини є свої життєві пріоритети, цінності та принципи, але стан навколишнього
середовища хвилює небагатьох, адже наслідки недбалого ставлення проявляються лише з плином часу.
Виховання кожної особистості починається з дитинства, і вже на цьому етапі допускається велика
кількість помилок. «Людину не можна нічому навчити, можна тільки допомогти їй знайти це в собі», - писав
Галілей. До кожного можливо знайти унікальний підхід, зацікавити даною темою та запропонувати
виправити ситуацію власним методом. Людина і природа – поняття суміжні, нерозривні, тому виховання
екологічної відповідальності та культури є фундаментальним завданням для побудови майбутнього
людства.
Оскільки, екологічні проблеми сучасності є глобальними, то і шляхи їх вирішення повинні бути
далекоглядними, чітко сформульованими, практичними у реалізації. Наведемо декілька основних
принципів, яких необхідно дотримуватись для досягнення нашої мети:
По-перше, зміни повинні бути комплексними – для усіх сфер суспільного життя та різних верств
населення. Це дасть змогу запустити процес екологізації – зменшення екодеструктивного впливу на
навколишнє природне середовище. Закон Баррі Коммонера «Все пов’язане з усім», дає зрозуміти нам, що
природа – це цілісний організм, де кожен елемент має свою функцію й усі процеси є важливими, людина
не повинна втручатися в них, а тим паче щось змінювати та порушувати. Діяльність людства вже призвела
до ряду негативних наслідків, таких як зменшення видової розмаїтості в біоті, осушення та забруднення
водних об’єктів, парникового ефекту тощо. Взагалі, виникнення усіх глобальних проблеми світу – це
результат діяльності та еволюції людини, науково-технічного перевороту, механізації більшості процесів
виробництва.
По-друге, говорити не про проблеми, а про шляхи їх вирішення. Ми постійно чуємо про глобальні
екологічні проблеми з Інтернет-джерел, телевізорів, радіо та газет, розуміємо до яких незворотних
наслідків може призвести активне використання усіх земних ресурсів, які не оновлюються жодним
способом. Але чи усі знають як уникнути цих проблем? Потрібні чіткі інструкції, що ми можемо зробити
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сьогодні, аби зберегти планету. Необхідно розуміти, що цей процес довготривалий, не можливо за
тиждень розв’язати усі глобальні питання, які виникали протягом багатьох десятиліть.
По-третє, обов’язковим є робота з молодим поколінням: введення екологічної освіти в навчальних
закладах з використанням сучасних методів та підходів до студентів та учнів. Головна мета – визначити усі
можливі проблеми та особливості при екологічному вихованні студентів, запропонувати практичні методи
для їх вирішення, зацікавити та пояснити актуальність даного питання, розробити та ввести корисні
екологічні звички у повсякденне життя молоді.
Розглянемо конкретні проблеми екологічного виховання студентів на сьогодні:
- недостатній рівень екологічної освіти в навчальних закладах. Освітня програма складена таким
чином, що багато уваги приділяється фактичним знанням учня з предметів, але соціальний розвиток є
також важливою складовою загального добробуту кожної особистості. Людина є частиною як природи, так і
суспільства. Отже, проблеми, які виникають в навколишньому середовищі стосуються усіх без
виключення;
- навчальна програма повинна бути напрямлена підвищити культурний рівень студентів та містити
заняття, які стосуються екологічної свідомості й відповідальності;
- відсутність практичних заходів: прибирання території, озеленення місцевості, збір вторинної
речовини. На сьогодні, далеко не в усіх навчальних закладах проводять такі заходи. Насправді,
заохочення студентів до цих справ – не тільки може покращити стан навколишнього середовища, а і
допоможе у формуванні екологічної відповідальності кожного;
- недосконала законодавча база стосовно екологічних порушень та відповідальність за них. Звісно,
існують закони, які забороняють полювання на певні види тварин, браконьєрство, обмежують викиди
фабрик та заводів, зобов’язують сплачувати кошти за річні відходи. Але дотримання цих законів слабо
контролюється та регулюється. А ось, наприклад, за викинуте сміття у непризначене для цього місце,
навряд чи можна отримати якесь покарання, окрім осудливих поглядів перехожих;
- занизький рівень сімейного виховання в даному напрямку є однією з головних проблем, адже
виховувати необхідно з дитинства, проте не усі батьки приділяли увагу цьому питанню. Таку ситуацію
може виправити сама людина, самостійно прийнявши рішення, або вплив оточення на неї;
- недостатня усвідомленість кожного індивіда в його впливі на екосистему Землі. Безліч з
повсякденних справ ми робимо несвідомо: не замислюємось про економію ресурсів планети, викидаємо
сміття у недозволенних місцях, жодним чином не допомагаємо вирішити навколишню екологічну ситуацію;
- негативний вплив оточення. На когось оточення впливає більше, на когось – менше, але в житті
багатьох траплялися неприємні випадки поганого відношення людини до тварин чи рослин. Ця ситуація
могла жодним чином не вплинути на вас усвідомлено, але кардинально змінити вас підсвідомо.
Тому хочемо запропонувати методи розв’язання сучасних проблем у вихованні студентів:
- проведення годин спілкування, конференцій, круглих столів у закладах освіти на екологічну
тематику. Освіта – невіддільна частина життя студента, потрібно додати у цю сферу, наприклад, тему
природоохорони та раціонального природокористування, дати можливість поміркувати, запропонувати
почати вирішувати глобальні проблеми з себе. Саме молоде покоління може запропонувати
нестандартний метод, а потім презентувати його світу, але розкрити цей потенціал допоможуть лише
досвідчені люди – викладачі. Екологічна ocвiтa як цiлiсне культурологічне явище, що включає процеси
навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури
як складової системи національного i громадського виховання ycix верств населення України, екологiзaцiю
навчальних дисциплін та програм, а також на пpофеciйну екологічну підготовку через базову екологічну
oсвiтy [1, с. 256];
- введення суботників для студентів. Окрім суботників, можна збирати макулатуру, пластик, скло;
навчити правильно сортувати сміття; саджати дерева та прибирати територію. Порядок і гармонія навкруги
– це основа внутрішньої рівноваги та спокою;
- внесення змін до законодавчих документів. По-перше, треба встановити чіткі екологічні норми, які
будуть регулювати ситуацію у населених пунктах. По-друге, контролювати виконання цих норм
громадянами держави. По-третє, ввести штрафи та покарання, у вигляді виправних робіт або грошового
відшкодування, за порушення екологічних норм суспільства;
- влаштовувати дні захисту довкілля. Оскільки, існують родини, в яких навіть батьки не
дотримуються моральних норм щодо захисту навколишнього середовища, то у коледжах та університетах
студенти можуть самостійно організовувати відкриті дні захисту довкілля, на які будуть запрошені усі
батьки, брати та сестри, інші родичі, а також усі охочі. Ці заходи допоможуть висвітлити екологічні
проблеми сучасності, звернути увагу старшого покоління до цих питань, дати гарний приклад, навчити
фундаментальним поняттям та корисним екологічним звичкам;
- заохочення до економії природних ресурсів у повсякденному житті. Ми вже знаємо, що більшість
ресурсів є вичерпними, але людство використовує їх занадто швидко та не ефективно. Треба розповісти
молоді, що вони можуть зробити, аби раціонально використовувати світові ресурси. Наприклад:
використовувати енергоощадні лампочки, вимикати воду та світло при непотрібності, користуватися
багаторазовими пакетами замість поліетиленових, сортувати сміття при можливості, прибирати за собою
сміття на природі, влаштовувати сімейні суботники тощо;
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- поширення еко-реклами у соціальних мережах, на інтернет-сайтах, телебаченні тощо. У наш час
засоби масової інформації мають великий вплив на суспільство, вони диктують нам сучасну моду, правила
поведінки в соціумі та багато іншого. Ми можемо використати ЗМІ у власних цілях – поширення ідей
екологізації. Особливо цей метод може вплинути на молодь – це і є головною метою. Якщо відомі блогери
підтримують нашу ідею і будуть пропагувати методи вирішення екологічних проблем у своїх блогах, відео
та фото, то результат прийде набагато швидше, активна молодь обов’язково підтримає цей флешмоб;
- модернізація громадських місць. Одною з важливих проблем є сміття та його утилізація. Почати
розв’язання даного питання потрібно з удосконалення громадських місць: встановити більше сміттєвих
баків та збільшити кількість прибиральників. В нашій країні працювати прибиральником соромно та
непрестижно, але в Європі цей стереотип вже давно зник, оскільки усі професії є необхідними та
важливими;
- підвищити екологічний рівень екологічної культури молоді. Екологічна культура включає в себе
процес формування екологічної свідомості особистості, що відображає нерозривну єдність між сукупністю
знань, уявлень про природу, емоційно-чуттєвого і ціннісного відношення до неї (внутрішня культура) і
відповідних умінь, навичок, потреб взаємодії (зовнішня культура), заснований на гармонізації
взаємозв’язків у системі “природа-людина”. Загальноприйнятою стає точка зору, відповідно до якої
людство не може більше прогресувати у своєму розвитку, суттєво не підвищивши рівень екологічної
культури. Підвищення рівня екологічної культури повинно починатися з молоді, бо саме від їх дій, залежить
майбутнє світу [2, с. 11].
Підбиваючи підсумки, хочеться виділити головне – у вихованні екологічної свідомості студентів: ми
торкаємось культурної, освітньої та соціальної сфери життя, діяти треба поступово, але рішуче та
комплексно; державна влада також повинна бути зацікавлена у поліпшенні сучасного екологічного стану та
вирішенні нагальних питань. Також є варіант винесення виховання екологічної культури на
позааудиторний час, застосування інтерактивних методів пояснення, на прикладі гри або ж з
використанням презентацій, проекторів та інших комп’ютерних технологій. Екологічне виховання є
частиною екологічної освіти (крім навчання і розвитку), адже “виховувати не означає говорити. Виховувати
– це учити робити. Екологічна свідомість формується лише в процесі діяльності” [3, с. 112].
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Оксана Семерня
(Кам’янець-Подільський, Україна)
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ
ЗАСОБАМИ НАВІЮВАННЯ СТАВЛЕНЬ
На прикладах мінімалістичних заміток у соціальних мережах, наприклад ФЕЙСБУКу, навіюємо
ставлення молоді до екологічного життя та формуємо екологічний світогляд.
Наприклад 1.Чортів Камінь або Грот у Хребті Дракона
Привіт мої любі ! Нині напишу пост про Чортів Камінь або Грот у Хребті Дракона той, що на
Нігинських товтрах… і викладу світлини для само релаксації.
Товтри (інша назва - Медобори) - це скеляста дугоподібної гряди довжиною в 250 км: від Підкаменя
через Кам'янець-Подільський - і до кордонів з Молдовою. Ширина кряжа близько 15-20 км. Давно, коли над
теперішнім Поділлям шуміли води Сарматського (миоценового) моря, тут проліг бар'єрний риф, що
складається з мембраннопоровими і черепашковими вапняками. Так що, якщо бути зовсім вже точним, і не
гори це зовсім, а щось на кшталт скам'янілого коралового рифу з мальовничими скельними і карстовими
формами. …Рифи - не каменіє !!!
Як же з'явився сам Чортів камінь (Грот у Хребті Дракона) ? А чорт його знає. Начебто це - скельний
останець з поздовжньою тріщиною, що виникла через сильні вітри. Існують легенди про те, як невідомий
богатир приніс з далеких гір скелю та поставив її на місці, де буде заснована фортеця для захисту від
ворожих набігів. За іншими переказами, камінь пов'язаний з ім'ям Олекси Довбуша (важко знайти на
західно-українських землях мало-мальськи помітний камінь, з Довбушем не пов'язана).
Недалеко від каменю є майже не досліджені печери, теж в легендах пов'язані з опришками та
козаками. Місце це просто енергетичне, містичне. Приїдьте - і переконайтеся. Люблю усіх вас !!!
Наприклад 2. Гора́ «Тереме́ць»: Каштанівка - навпроти Бакоти
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Привіт, мої любі ! Нині напишу пост про Гору «Теремець» і викладу світлини, де можна відпочити.
Гора́ «Тереме́ць» — геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в
межах Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, на схід від села Колодіївка. Площа 2,5 га.
Перебуває у віданні: ДП «Староушицький». Статус надано з метою збереження геологічно-ботанічного
природного комплексу на пагорбі за назвою «Теремець». Гора та її схили — унікальний зразок
вивітрювання гірських порід тортонського ярусу неогенової системи. Багата флора і фауна. Тут зростають:
горицвіт весняний, первоцвіт весняний, чебрець подільський, ковила пірчаста, анемона лісова, цибуля
подільська, цмин пісковий тощо. З птахів і комах трапляються: горихвістка звичайна, боривітер звичайний,
махаон, жук-рогач, павичеве око денне, бджола-тесляр.
Гора «Теремець» входить до складу національного природного парку «Подільські Товтри».
Мої враження: на вершині гори є бажання літати і утворилось відчуття безповоротного розширення
свідомості. Ці відчуття розширення меж мислення я часто використовую згодом для аписання наукових
творів. Варто лише ЗГАДАТИ !На вершині гори Настя почала диспут з історії сама не розуміючи чому (так
сказала згодом).Люблю вас !
Наприклад 3.Про хронічну втому
Привіт, мої розумні! Нині відмічають Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.
Напишу роздум про переінакшення мого життя. Від 12 травня сього року, фактично, полегшили
Національний карантин.
Для мене, на довготривалий час, оборотилось ставлення до соціального довкілля: маска,
дезінфекція рук чи одноразові рукавички в приміщенні (магазини, маркети, інші людні місця), соціальна
відстань (2-2,5 м), максимальна ізоляція. Та ці явища виявлять не комфортність моєї життєдіяльності, а не
хронічну втому від карантину. Багато людей в світі втратили роботу і не мають коштів для елементарного
існування…і це плачевно і,ймовірно, виникнуть супутні психічні захворювання. На жаль, моє життя
переінакшилось, назавжди! Я приймаю цю зміну і живу в існуючому довкіллі, виокремлюючи в цьому
позитив.
Запобігання синдрому хронічної втоми від карантину вимагає від кожного з нас само виховання
щодня. Як я роблю це?
Я щодня планую свій день, бо спланувати бодай тиждень, на тепер, не має змоги. Зранку пишу
щоденник у зошиті та список справ на паперці.
Весь день заглядаю в спланований список: дописую додаткові справи або викреслюю зроблені
справи… (виявилось, що не виконую лише 2-3 справи). Приблизно 10 справ до обіду (13 годин) і 6-8 справ
після обіду (до 21 годин). Ділю список на А (до обіду: головне) і В (після обіду: важливе)…є ще С і Д…то
мої розваги))) і я їх не пишу в список справ…С і Д я описую в щоденнику! Ввечері повертаюсь до
щоденника і пишу «кінець дня» назавжди!
Мій дід Ваня, наприкінці «сього дня», колись, казав мені (завжди дивлячись в очі): «Цей День ніколи
не прийде знову»…і сміявся!!! Я сперечалась і не вірила…Тепер я знаю, що це істина!
Зичу нам прийняти переінакшене, переіначене, перемінене, пертурбаційне, переворотне Життя і
жити в відсіку «Сього дня» з позитивом!!!
Люблю усіх вас, мої розумашкі!
Наприклад 4. Міст Панівецький на Кам’янеччині
Добрий ранок, мої милі! Отже, Панівці. Село лежить в 7 км. на схід від Кам'янця. Мене вразив
недобудований залізничний міст у цьому селі…знову і знову!! Трохи про місце розташування та історію
мосту …Якщо пройти під пагорбом з рештками замку Потоцького!!! (вартує побачити) на захід, уздовж
села, то знову вийдемо до чи не найцікавішого місця в Панівцях: залишків кам'яного високого мосту часів
Першої світової війни. Здоровенні опори ніколи неіснуючого!!! мосту через Смотрич контрастують з
простенькою кладочкою внизу.
Історія:… недобудований залізничний міст через Смотрицький каньйон. На початку ХХ століття
Російська імперія спільно з Румунією та Австро-Угорщиною започаткували амбітний інфраструктурний
проект з патетичною назвою «Слов’янський шлях». Планувалося зв’язати залізницею порти Адріатичного
моря з Петербургом. «Словянський шлях» мав переходити в не менш поважний «Індійський шлях».
15 грудня 1910 року газета «Подолія», зокрема, писала: «Будівництво цього шляху, який, крім того,
перетне біля Старокостянтинова запроектований «Індійський шлях», для нашого краю матиме
величезне значення. Всі товари, які раніше йшли в Центральну Росію зі Середземного моря через Чорне
й Одесу, підуть напряму через Румунію і далі по Росії: Кам’янець — Проскурів — Шепетівка — НовоградВолинський — Жлобин — Петербург». У рамках проекту запланували також гілку від Кам’янцяПодільського до Іване-Пусте, що мала з’єднати столицю Поділля зі Львовом.
Перша світова війна не лише не зупинила будівництво, а навпаки — форсувала. Постачання
російських військ на захопленій Галичині потребувало великих транспортних потоків. Зокрема, 15 квітня
1916 року на своєму засіданні Рада міністрів Російської імперії розглянула питання про спорудження
залізничних ліній Ямпіль — Збараж та Кам’янець-Подільський — Іване-Пусте.
Не завадила будівництву й Лютнева революція. Тимчасовий уряд, нагадаємо, виступав за війну до
переможного кінця, а значна частина Галичини ще залишалася під контролем росіян.
На початок літа 1917 року гілку на Іване-Пусте звели майже повністю — по всій ділянці встигли
спорудити насип і поставити більшу частину мостів.
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У Панівцях встигли виконати найскладнішу частину проекту — звели віадук і височезні, майже у 30
метрів, пілони-опори. Залишалося лише встановити сталеві прогони. Цей етап, швидше за все, завершили
вже 1916 року — це засвідчує відповідна дата, викладена з каменів на верхівці віадуку. У вересні 1917 року
будівництво зупинив масштабний наступ союзних цісарсько-кайзерівських військ, у результаті якого
російські війська були відкинуті за Збруч.
Звісно, що у часи війни було не до будівництва, а за Совітів проект взагалі визнали недоцільним. ….
Мої враження: коли сиділа й потім лежала на основній опорі недобудованого мосту, то відчувала
страх висоти (кружилась голова) і паралельно радість свободи (світилась від щастя (чомусь)) Ейфорія !!!
… безпосередньо вражали масштаби довкілля, чисте повітря, розширені горизонти для мого без
свідомого…Зичу Вам відчувати розширення горизонту без свідомого частіше … Це - фантастично,
ейфорично, радісно від збудження, емоційно від зв’язку з Любов’ю, навіюване ставлення до Природи! Це –
Шамонізми і Шайтанізми для підсвідомого! Люблю вас усіх!!!
Наприклад 5. З Днем перемоги!
Добрий ранок, мої милі!! Нині напишу роздум про 9 травня в Україні.
Для мене 9 травня – свято перемоги, успіху, звитяги, тріумфу, урочі, вікторії, торжества тощо. Існує
багато думок людей про потрібність віншування цього свята на офіційному рівні, робити його національним
вихідним днем. Я вважаю, що свято «Перемоги над фашизмом» варто відзначувати з метою нагадування
молоді про: фашизм, евгетику, винищування націй, приниження гідності людей, тиранію, нацизм, неофашизм, фанатизм, фетишизм, радикалізм… той факт, що історія має особливість: «повторюватись!»
тощо.
Ушановувати ветеранів, людей похилого віку варто для виховання в молоді поваги, гідності,
патріотизму. Ознаменовувати свято Перемоги треба як демонстрацію того факту, що разом і солідарно
люди здатні досягати мети: розгромлювати ворога ! Маршрут під назвою «Великі подвиги наших прадідів,
дідів, батьків» не відійде в не забуття. Най наша українська історія розвивається на сторінках часу «Ми
подужаємо ворога завжди!».
Зичу нам, мої милі, щоб на нашій славній український землі наступив мир і спокій! У наших серцях
настала абсолютні надія і радість! Здоров'я, Щастя і яскравих фарб Життя! Люблю вас!
Наприклад 6. День Пам’яті та Примирення
Віншую вас, мої любі!!! День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня.
З історії: … у цей день у багатьох країнах світу відзначають день остаточної перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні. 8 травня 1945 року о 23:01 Антигітлерівська коаліція ратифікувала "Акт про
беззастережну капітуляцію" збройних сил нацистської Німеччини. Сам Акт був підписаний у Німеччині 7
травня. На законодавчому рівні цей день стали відзначати у 2004 році. Генасамблея ООН прийняла
резолюцію про встановлення Днів пам'яті та примирення 8 та 9 травня на честь героїв, які віддали свої
життя у боротьбі з нацистською Німеччиною у 1939-1945 рр..
В Україні цей день стали відзначати 8 травня з 2015 року. В рамках реалізації політики декомунізації
було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 8
травня – День пам'яті та примирення на честь жертв Другої світової війни.
В цей день українці традиційно відправляють один одному листівки й основним символом цього
пам'ятного дня є червоний мак, який символізує жертв розстрілу військових і громадянських конфліктів,
зображення кривавого сліду від пострілу. Також використовується слоган "Ніколи знову". Моя бабушка
Надя каже, що 8 травня 1945 року, десь біля чотирьох годин дня, бігла по селу (с. Хропотова,
Чемерівецький район) дівчина і кричала: «Війна скінчилась…війна скінчилась…війна скінчилась». А вона
не вірила…
Я висловлюю глибоку вдячність, шану ветеранам Великої Вітчизняної війни ! Без них наша доля
була б незавидною, а можливо… нам би просто не дали Шансу з'явитися на цей світ. За моє Життя, за
щастя Бути, Дихати, Любити: щиро дякую !!!
Наприклад 7. Дощі в Травні
Мої віншування до вас, любі! Нині напишу позитивний роздум про гарні та корисні явища не живої
Природи навесні: звичайні та рясні дощі. Звичайно, усі явища не живої Природи, комфортні для нас тоді,
коли вони виявлять себе в межах норми, які вчені розрахували). Цікавість явищ не живої Природи в тім, що
їх не можна повністю передбачити, їх досліджують: спостерігають, вимірюють, експериментують,
визначають комфортні норми, прогнозують і моделюють тощо… але Фокус Природи в тім, що вона
непередбачувана!... І це захватує мозок, бомбить свідомість ! Ось тепер…рясно падає дощ травневий – це
добре, гарно, корисно, радісно, успішно для Природи і для людей. Так, це баланс!
У даний час – рясний травневий дощ в Україні – приносить нам переконання в тім, що має бути
гарний врожай і родючість Природи. Ми чекали це!
Я переконана в тім, що вода з Неба омиває Землю і насичує живу Природу. Баланс і Благословення:
не жива Природа допомагає живій Природі та й навзаєм!А ми, Люди? Чи здатні ми, балансувати і
благословляти одне одного?
Зичу нам максимально доєднатись до Природи, адже ми її частина. І нехай Фокус Людини
виявляється в балансі з Природою !
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Наприклад 8. Дикороси
Привіт, мої любі! Триває Весна і захотілось написати про дикі трави, квіти, дерева. Скільки пам’ятаю
себе усвідомлено, весь час споживаю дикі трави, квіти, листя, зачатки квітів та листя в харчуванні і, свято
вірю, що вони підвищують імунітет, бадьорять і піднімають настрій. Цього року я відкрила дикий квасок
(Кінський щавель). Щороку споживаю кропиву: суп, чай, салати; листя і жовті квіти кульбабки; квіти і листя
фіалки, листя та ягоди дикої суниці / полуниці; квіти і зачатки листя фруктових дерев (дика алича, вишня,
абрикос, груша) у салати; лікарняні трави (ромашка, меліса, чебрець, дика м’ята тощо) у настої та чаї;
шипшина; квіти і листя гліду; корінь імбиру та багато інших дикоросів.
Цікаво, яку Ви споживаєте дику рослинність у харчуванні та який ефект тіла спостерігаєте від цього
споживання?
Висновок: формування екологічного світогляду молоді через навіювання ставлення можливе за
умов висвітлення особистих емоційних вражень, які впливають на підсвідомість тих, хто читає
мінімалістичні есе з світлинами в соціальних мережах.
Література:
1. Семерня О.М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики: монографія. /
О. М. Семерня. — Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, 2012. – 376 с.
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ЦИКЛ УПРАВЛІННЯ ПОМИЛКАМИ (ERROR MANAGEMENT) У ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Постановка проблеми. Розробка та дослідження методології «Управління помилками» (Error
management) як сучасного напрямку менеджменту, зокрема проєктного менеджменту є актуальною
науковою та практичною проблемою, оскільки безпомилкової діяльності не існує, «робота над помилками»
в управлінській практиці відбувається переважно емпірично, а систематизації розрізнених даних з
«управління помилками» в як окремого напрямку сучасного менеджменту досі немає.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів
методології «Управління помилками» (Error management) присвячено публікації таких дослідників, як:
Іллюк О.О., Ємельянов А.М., Котик М.А., Поскрипко Ю.А., Тарасенко Ф.П., Ackoff R.L., Buss D., Haselton M.,
Shigeo Shingo та небагатьох інших.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є визначення сутності методології «Управління
помилками» (Error management), циклу управління помилками та його ролі у психології управління
проєктами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з основних загально визнаних сучасних теорій
організаційного управління та розвитку є «Теорія О» (N. Nohria), орієнтована на людей, організаційні
цінності і культуру, «м’які» методи управління і лише через них на фінансові цілі організацій та
підприємств [2]. Вона існує у певному протистоянні до «Теорії Е» (M. Beer), орієнтованої на виключно на
фінансові цілі, прибуток та «жорсткі» методи управління [2]. Таким чином, сучасний, зокрема проєктний
менеджмент, орієнтується на людину, не просто як на ресурс, а як на потенціал, джерело конкурентних
переваг будь-яких підприємств або організацій.
«Орієнтація на людину» безумовно означає також урахування «людського фактору» в управлінні [4],
тому що будь-яка діяльність, в тому числі управлінська, відбувається за участю людини. Оскільки
безпомилкової діяльності не існує, для методології «Управління помилками» (Error management)
створюються об’єктивні передумови застосування в управлінській діяльності [1, 6], зокрема в управлінні
проєктами та новому напрямку – психології управління проєктами.
Для коректного розуміння та тлумачення термінології надамо авторські дефініції.
Помилка – це суб’єктивна оцінка результату дії або бездіяльності суб’єкта як невідповідного
заздалегідь визначеним критеріям щодо об’єкта, яка спричинила погіршення його ціннісного та/або
ресурсного стану.
Управління помилками (Error management) – це науковий та практичний напрямок менеджменту,
який досліджує об’єктивізацію суб’єктивних оцінок із аналізу, ідентифікації та планування діяльності,
спрямованої на мінімізацію виникнення помилок.
Психологія управління проєктами (Project Management Psychology) – науковий і практичний напрямок
проєктного менеджменту, який за допомогою знань, категорій та методології психології управління
досліджує психологічні закономірності та особливості управління проєктами та прояви психічних явищ і
процесів у проєктному менеджменті. Психологія управління проєктами вивчає психологію особистості в
проєктах, психологію управлінських відносин і взаємодій у процесі проєктної діяльності, зокрема
психологію взаємодії особи з командою проєкту та психологію взаємодії команди проєкту із проєктним
оточенням.
Управління помилками у психології управління проєктами – це науковий та практичний напрямок
проєктного менеджменту, який досліджує об’єктивізацію суб’єктивних оцінок із аналізу, ідентифікації та
планування психологічних чинників проєктної діяльності, спрямованої на мінімізацію виникнення
антропогенних помилок в управлінні проєктами.
Значну роль у розвитку методології «Управління помилками» відіграє «Теорія управління
помилками» (EMT) – загальна теорія упередженості сприйняття та пізнання, розроблена M. Haselton та
D. Buss [3]. Ця теорія практично набула поширення та практичного застосування у забезпеченні
авіапольотів, зокрема у моделі управління загрозами та помилками (Threat and error management, TEM),
основними елементами якої є: безпечні процеси (операції)  управління загрозами  управління
помилками  небажані польотні ситуації  інцидент, аварія, а також елементи зворотного зв’язку:
ідентифікація (identify) і підготовка (prepare) та налагодження (repair) і відновлення (recover).
Методологія «Управління помилками» (Error management) у психології управління проєктами може
бути реалізована за допомогою запропонованого раніше одним з авторів роботи (Поскрипко Ю.А.) циклу
«Управління помилками» (Error management cycle, EMC): Аналіз даних  Ідентифікація інцидентів 
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Ідентифікація помилок  Аналіз причин помилок  Ідентифікація першопричини  Управління прийняттям
рішень  Управління ризиками  Управління змінами  Аналіз даних.
Аналіз даних (Data analysis) необхідний для інтуїтивного напрацювання правильних рішень (це
можливо трьома шляхами: аналіз теоретичних даних, аналіз практичних ситуацій на основі досвіду та їхня
комбінація).
Ідентифікація інцидентів (Incident identification) передбачає визначення, фіксацію та аналіз усіх
інцидентів, які виникли в процесі проєктної діяльності (наприклад, відхилень у проєктах).
Ідентифікація помилок (Error identification) передбачає визначення, які саме з інцидентів викликані
помилками.
Аналіз причин помилок (Analysis of the causes of errors) передбачає визначення які саме з
визначених помилок спричинені управлінськими діями або бездіяльністю.
У процесу ідентифікації першопричини (RCA, root cause analysis) визначається ключова помилка
управлінського рішення, яка призвела до інших та виникнення інциденту. Аналогічний підхід
використовують методології Poka Yoke («Захист від помилок»), Lean («Ощадливе виробництво»), Zero
Quality Control (ZQC, підхід «Нуль дефектів»).
Управління прийняттям рішень (Decision management) та управління ризиками (Risk management)
здійснюються практично одночасно, оскільки можна оцінити ризики тільки прийнятих рішень, а самі
рішення можна змінити внаслідок оцінки ризиків. У роботах Михаласкі Д. (Технологічний інститут Ньюджерсі) доведено, що більше 80% правильних рішень приймаються інтуїтивно. За даними сучасних
нейрофізіологічних досліджень встановлено, що інтуїтивно приймається 100% рішень: спочатку рішення
приймається, потім усвідомлюється, потім формулюється і тільки після цього транслюється.
Прийняття управлінських рішень повинне передбачати «лікувальні» заходи із усунення
першопричини виникнення помилки та «профілактичні» заходи із недопущення виникнення такої помилки
(або певного класу помилок) у майбутньому. Управління ризиками повинне передбачати оцінку
управлінських рішень з урахуванням ризиків виникнення помилок у майбутньому, їхньої оцінки, а також
способів та засобів усунення.
Управління змінами (Change management) передбачає використання методології та моделей Change
management із розробкою сценаріїв майбутніх станів, визначення ресурсів і програмою подолання
наслідків помилок, зокрема налагодження (repair) і відновлення (recover) процесів.
Завершується цикл EMC зворотним зв’язком із аналізом даних наступного циклу.
У запропонованому автором циклі «Управління помилками» наведено основні групи елементів
верхнього рівню, які передбачають подальшу деталізацію.
Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. Необхідність дослідження методології
«Управління помилками» (Error management) у психології управління проєктами обумовлена тим, що
управлінська діяльність у проєктному менеджменті здійснюється менеджером проєкту, а сам проєкт
реалізується проєктною командою, що передбачає з одного боку ефективність діяльності [6], яка
передбачає наявність певних компетенцій з психології управління проєктами у менеджера та членів
проєктної команди, а, з іншого боку, можливість виникнення антропогенних помилок на будь-якому етапі
реалізації проєкту, внаслідок відсутності або недостатнього розвитку компетенцій з психології управління
проєктами у менеджерів та/або членів проєктних команд [5]. Значення методології «Управління
помилками» (Error management) саме для психології управління проєктами полягає також у необхідності
формування та розвитку управлінської компетенції «Управління помилками» у проєктних менеджерів.
Перспективи подальших досліджень методології «Управління помилками» (Error management) як
нового напрямку менеджменту мають значний потенціал щодо теоретичних розробок і практичного
застосування як у проєктному менеджменті, зокрема у психології управління проєктами, так і в інших
напрямках менеджменту: стратегічному, менеджменту якості, менеджменту безпеки, менеджменту змін та
ризик-менеджменту.
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ І СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ
ПІДПРИЄМСТВ
Американська система підтримки МСП почала формуватися однією з перших в світі і є сьогодні
однією з найбільш розвинених. Вважається, що основою діючої Адміністрації малого бізнесу (SBA) США
(створена в 1953 р.) є Фінансова корпорація з реконструкції, яка була створена в 1932 р. за вказівкою
Герберта Гувера і покликана надавати позики не тільки великим, але і дрібним виробникам, які
постраждали в результаті Великої депресії 30-х років ХХ ст.
Основною відмінною особливістю системи підтримки МСП в США є те, що Адміністрація малого
бізнесу займається всіма ключовими напрямками, що стосуються різних варіантів допомоги малим і
середнім підприємствам.
Так, в сферу її діяльності входять одночасно і реалізація програм фінансування МСП, і питання
технічного сприяння розвитку (навчання, консультаційна допомога та інше), а також підтримка в отриманні
державних замовлень. В інших найбільших розвинених країнах, таких як Японія або країни - члени
Європейського Союзу, ці функції переважно розділені між декількома інститутами і організаціями. [2]
Особливе місце в системі підтримки малого і середнього підприємництва в США займають
експортно-орієнтовані МСП (на відміну від Європейського Союзу, де істотний акцент робиться на підтримку
енергоефективних підприємств). Для них розроблено цілий ряд спеціалізованих програм, що пропонують
пільгове фінансування в тій чи іншій формі, таких як:
1) програма фінансування для міжнародної торгівлі (призначена для тих МСП, які або ще тільки
планують, або вже займаються експортною діяльністю);
2) програма забезпечення експортного оборотного капіталу (для МСП, що займаються постачанням
та виробництвом товарів, що продаються за кордон);
3) програма експортного «експрес-позики» (призначена для експортно-орієнтованих підприємств з
чисельністю зайнятих до 20 осіб).
Ще одним ключовим напрямом підтримки малого і середнього підприємництва в Сполучених Штатах
Америки є підтримка інноваційних МСП. [2]
Адміністрація малого бізнесу реалізує Програму інноваційних досліджень малого бізнесу (Small
business innovation research program - SBIR), яка була запущена на базі прийнятого в 1982 р в країні закону
«Про розвиток інноваційної діяльності в малому бізнесі ».
Вона призначена тільки для некомерційних незалежних малих підприємств, що діють на території
США і керовниками є їхні громадяни, і передбачає фінансування науково-дослідних, дослідноконструкторських і технологічних робіт в кілька етапів, виключаючи стадію комерціалізації продукту або
технології на ринку. При цьому дана програма зобов'язує всі федеральні агентства, чий річний бюджет на
наукові дослідження і розробки становить 100 млн дол. США і вище, відраховувати в свою адресу по 2,5%
від цих бюджетів. [1], [2]
Крім того, широкого поширення набула Державна програма передачі технологій малому бізнесу
(Small business technology transfer program - STTR). В її рамках фінансова підтримка надається тим МСП,
які здійснюють дослідні проекти спільно з університетами або національними лабораторіями. Тут також
варто відзначити, що найважливішу роль в запуску цих програм зіграло прийняття в 1980 р. закону «БейДоула», який надав некомерційним організаціям, університетам і МСП право власності на винаходи,
створені при наявності фінансування зі сторони держави.
Виділяючи особливості системи підтримки малого і середнього підприємництва в США, варто також
підкреслити надзвичайно високий ступінь залученості Адміністрації малого бізнесу і в сфері фінансування
МСП (АМБ є гарантом в 75% всіх короткострокових і довгострокових позик малих і середніх підприємств), і
в сфері інформаційного супроводу МСП. У всіх штатах і великих містах обов'язково присутні
представництва АМБ або Центри розвитку малого бізнесу.[2]
Активну участь виявляють і самі підприємці. Так, наприклад, висококваліфіковані фахівці, які вийшли
на пенсію, або працювали керівниками реальних компаній на безоплатній основі консультують підприємців
з питань, які стосуються діяльності їх підприємств.
Таблиця 1. “Принципи SBA та пов’язані з ними політичні програми”, [1],[2]
Принцип SBA
Створення середовища в якому
підприємці та сімейний бізнес можуть
процвітати, а підприємництво як
діяльність винагороджується
Проектування правил згідно підходу
“think small first”

Політична програма
Підприємницьке
навчання та
жіноче підприємництво
Нормативно-правова
база для
розробки політики
щодо МСП

Субпрограми
1. Політичні рамки для
підприємницького навчання
2. Вища середня освіта (ISCED 3)
3. Жіноче підприємництво
1. Інституційна база для розвитку
політики щодо МСП
2. Спрощення законодавства та
аналіз регуляторного впливу на МСП
3. Державно-приватні консультації
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Відповідальність владних органів за
розвиток МСП

Операційне
середовище для МСП

Пристосувати інструменти державної
політики до потреб МСП

1. Послуги підтримки
для малого та
середнього бізнесу
та стартапів
2. Державні закупівлі
Доступність фінансових
ресурсів для МСП

Сприяння доступу МСП до
фінансування та розвитку
правова база та ділове середовище
підтримка своєчасних платежів у
комерційних
транзакцій
Надання допомоги МСП у сфері
отримання вигод від діяльності на
єдиному ринку
Сприяння удосконаленню навичок та
впроваджень інновацій
Заохочення та підтримка МСП на
зростаючих ринках

Стандарти і технічні
норми регулювання
1.Навички
підприємництва
2. Інноваційна політика
для МСП
Інтернаціоналізація
МСП
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1. Реєстрація компаній
2. Взаємодія з державними службами
(електронний уряд)
1. Інформаційні сервіси для МСП
2. Бізнес – сервіси для МСП
3. Бізнес – сервіси для стартапів
4. Державні закупівлі
1. Джерела зовнішнього
фінансування для малого та
середнього бізнесу
2. Правова та нормативна база
3. Інші фактори, що впливають на
попит та пропозицію фінансів
Стандарти і технічні норми
регулювання
1. Навички підприємництва
2. Політичні рамки для інновацій
3. Послуги підтримки інноваційних
компаній
Інтернаціоналізація МСП

Тепер розглянемо більш детально деякі з принципів SBA:
1. Навчання підприємництву та жіноче підприємництво:
Рівень освіти підприємців є одним із ключових факторів, що визначають виживання, інноваційність
та ефективність діяльності фірми (Richbell et al., 2006; Gray and Mabey C., 2005; Maes et al., 2005).
Успіх діяльності МСП багато в чому залежить від підприємницької освіти власника та загальної
якості людського капіталу (Loewe et al., 2013). Інвестиції у розвиток освіти підприємництва у секторі вищої
освіти, швидше за все, вони даватимуть довгострокові прибутки (Galloway та Браун, 2002; Гегарті та
Джонс, 2008). [1]
2. Банкрутство та другий шанс для малого та середнього бізнесу:
Банкрутство слід розглядати як можливість для більш активізованого відновлення та майбутнього
успіху (Timmons and Spinelli, 2004). Ефективність законів та процедур банкрутства є потужним показником
впливу правової системи на комерційну діяльність та має глибокий вплив на корпоративні та фінансові
відносини, а також трансакції між підприємцями (Світовий банк, 2011 р.).
Недискримінаційний підхід до підприємців, які зазнали невдачі може призвести до більш високого
рівня підприємницької діяльності та заохочення ризику, необхідного для успішного відновлення бізнес
діяльності (Броня та Куммінг, 2005). [1]
3. Інституційна та регуляторна база для формування політики щодо МСП: Закони та положення
повинні створювати "правила гри", які надають права/ обмеження економічним суб'єктам, і впливають на
їхні стимули до дії (North, 1990; Schmid, 2008; Williamson, 2000).Сильна правова база зменшує трансакційні
витрати на економічну діяльність та забезпечує економічний прибуток від започаткування та зростання
бізнесу.
Таким чином, дотримання прав власності та виконання договорів є основою для розвитку сектору
МСП (Aidis et al. 2012; Verheul et al., 2002).Важливою передумовою для цього є інституційна база - для
подолання потреб МСП в необхідності сприятливого бізнес-середовища, в якому МСП можуть
процвітати. [1]
4. Операційне середовище:
Тривалі та дорогі процедури реєстрації компанії є одними з головних обмежень для бізнесу, і їх
вплив найбільш сильно відчувається на мікро- та малих підприємствах (Stel і Stunnenberg 2006;
Європейська Комісія, 2007). Вони можуть перешкоджати підприємницькій діяльності та виступати істотним
бар'єром для нових стартапів (Дікінсон,2008 р.; Світовий банк, 2004 р.; Smallbone and Welter 2009). [1]
Все більше урядів впроваджують системи “електронного уряду”, який дозволяє надавати
різноманітні послуги в Інтернеті, що призводить до зниження витрат підприємців та державну
адміністрацію.(Thumbtack Survey Small Business, 2014). [1]
Державні закупівлі можуть використовуватися для економічних, соціальних та інших цілей, такі як
підтримка місцевих фірм, допомога меншинам та представникам жіночого бізнесу (Erridge, 2004). [1], [2]
Зазвичай великі розміри договорів в державних закупівлях є найбільшим бар'єром для доступу МСП
до державних закупівель (Європейська Комісія, 2010).
Отже, державні закупівлі для малих та середніх підприємств є одним із ключових інструментів, якими
володіє уряд для підтримки МСП та одночасно вигідним як для МСП, так і для уряду.
5. Доступ до фінансування МСП:
Доступ до фінансування часто є головною перешкодою для МСП
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Уряд також відіграє ключову роль у розробці та реалізації сприятливого середовища для
фінансування малого та середнього бізнесу, а також може включати заходи, що сприяють фінансуванню
МСП та збору і аналізу даних про необхідні вимоги для отримання фінансової допомоги. (Посібник з
фінансової політики для МСП, IFC, 2011). [2]
Загалом, на основі вище проведеного аналізу можна стверджувати, що ефективність діяльності
системи підтримки МСП в США знаходиться на високому рівні, і як один з результатів економіка країни має
високий рівень конкурентоспроможності; клімат для започаткування малого і середнього бізнесу є більш
ніж сприятливим. При цьому використовується один з головних ефектів діяльності МСП – генерування
нових робочих місць, підвищення інноваційного потенціалу країни, створення якісно нових секторів
економіки.
Література:
1. Andersson, S.: International entrepreneurship, born globals and the theory of effectuation. J. Small Bus.
Enterp. Dev. 18, 627–643 (2011)
2. https://www.sba.gov/ - офіційний сайт Американської адміністрації малого бізнесу
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СУЧАСНОМУ
ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
Високий рівень конкуренції, загострення нецінових методів конкурентної боротьби, значний ступінь
невизначеності та мінливість зовнішнього середовища, періодичні економічні кризи значно впливають на
діяльність сучасних фармацевтичних компаній, особливо тих, які діють на ринку безрецептурних
лікарських засобів. В таких умовах перед підприємствами гостро постає питання розвитку торгової марки у
напрямку формування бренду як стійкої конкурентної переваги, яка дозволяє мінімізувати еластичність
попиту за ціною, забезпечити додаткову прибутковість та стабільну позицію на високо конкурентному ринку
навіть у мінливому середовищі.
Проблематику управління розвитком торгової марки та бренду у своїх працях досліджували такі
іноземні та українські науковці, як Д. Аакер, Ж.-Н. Капферер, К.Л. Келлер, Ф. Котлер, Бихова О.М.,
Зозульов О.В., Слободянюк М.М., Щербак В.Г. та інші. Однак досі існує потреба у визначенні особливостей
управління торговою маркою саме на фармацевтичному ринку, що відрізняється специфічними
характеристиками; у формуванні науково-обґрунтованого підходу до планування структури витрат на різні
канали просування як основного джерела розвитку марки в сучасних кризових умовах.
У наукових колах досі відсутній єдиний підхід до тлумачення терміну «торгова марка». Так,
Ілляшенко С.М. визначає торгову марку у її вузькому сенсі як назву, стиль, колір, дизайн, упаковку чи
поєднання цих елементів для ідентифікації товару на ринку [1, c. 177]. Щербак В.Г. у своїх роботах
розширює тлумачення торгової марки і трактує її як нематеріальний актив підприємства, утворений за
рахунок двох складників: товарного знаку та зовнішніх атрибутів й активів марки, які утворені в процесі
прийняття управлінських рішень [2, c. 33].
Проблема трактування торгової марки ускладнюється визначенням її відмінностей від поняття
«бренд». Зважаючи на відсутність в іноземних джерелах розрізнення понять «торгова марка» та «бренд»,
можна зробити висновок, що торгова марка є цінним нематеріальним активом підприємства, який
утворений комбінацією елементів ідентифікації, змістового наповнення, властивостей товару чи послуги,
товарного знаку як юридичного захисту та образу торгової марки у споживачів. Тоді бренд доцільно
трактувати як вищу форму розвитку торгової марки, яка передбачає високий ступінь диференціації марки,
значний рівень впізнаваності та лояльності.
Торгова марка сьогодні перестала бути просто способом ідентифікації на ринку. Сьогодні вона
відіграє важливу роль у різних аспектах діяльності підприємства та у процесі здійснення покупок для
споживачів (табл. 1).
Таблиця 1
Значення торгової марки для підприємств та споживачів
Для підприємства
1. Диференціація на ринку;
2. Спрощення та оптимізація управління;
3. Юридичний захист виробника;
4. Генератор більшої маржинальності;
5. Зменшення цінової еластичності попиту;
6. Формування лояльності споживачів;

Для споживача
1. Забезпечення можливості вирізняти товар або
виробника на ринку;
2. Спрощення та пришвидшення процесу вибору
й здійснення купівлі;
3. Скорочення невизначеності результату та
рівня задоволеності від покупки товарів чи
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7. Підвищення ефективності просування;
8. Спрощення виведення нового продукту на ринок;
9. Додатковий вплив на ринкових посередників;
10.Зменшення залежності від мінливості зовнішнього
середовища та дій конкурентів;
11. Створення стійкої конкурентної переваги;
12. Економічна диференціація;
13. Збільшення ринкової вартості бізнесу;
14. Вплив на акціонерів.
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послуг за рахунок наявності очікувань або
попереднього досвіду та обіцянок бренду;
4. Мінімізація часового, фінансового,
функціонального, психологічного та соціального
ризиків покупки;
5. Спосіб самовираження та виявлення
належності до певної групи;
6. Спосіб оцінки оточення та представлення
себе.

Важлива роль марки у діяльності підприємств зумовлює необхідність управління її розвитком.
Науковці та практики пропонують великий спектр підходів до управління торговою маркою. Значного
поширення набули моделі створення ідентичності бренду, як-от «Призма ідентичності» Ж.-Н. Капферера,
модель О.В. Зозульова, Unilever Brand Key, «Колесо бренду», модель управління торговою маркою
А. О. Длігача тощо [3]. С.М. Девіс пропонує розділяти тактичне і стратегічне управління торговою маркою,
а В.Г. Щербак та О.М. Бихова акцентують увагу на важливості врахування етапу її життєвого циклу для
реалізації управління маркою [4, с. 37; 2, с. 40]. Одним з найбільш послідовних підходів до управління
торговою маркою є процесний підхід, який передбачає поступову реалізацію певних управлінських рішень
(рис. 1).

Рис. 1. Схема процесу управління торговою маркою.
Джерело: створено автором на основі [2; 4; 5].
З метою досягнення максимальної ефективності управління торговою марки вважаємо за доцільне
використовувати синтезований підхід як органічне поєднання релевантних характеристик процесного,
стратегічного, тактичного підходів, моделей створення та управління брендом й реалізації управління на
основі життєвого циклу марки.
Особливості управління розвитком торгової марки для сучасних фармацевтичних компаній
визначаються такими специфічними характеристиками маркетингового середовища та ринку лікарських
засобів:
1. Високий рівень конкуренції, що призводить до зростання ролі нецінових методів конкурентної
боротьби, зокрема формування бренду.
2. Перехід від традиційного просування торгової марки до креативних PR-ініціатив, які націлені на
формування лояльності та довіри до брендів.
3. Комунікаційна підтримка торгової марки здійснюється через специфічні форми просування:
медичні конференції, візити медичних представників та воркшопи для медиків та фармацевтів, віддалену
комунікацію з працівниками медичної сфери, публікації у спеціалізованій пресі.
4. Потужне використання ТВ-реклами та перевантаженість медіа-простору рекламою лікарських
засобів. Фармацевтична галузь є лідером за обсягами ТВ-реклами за результатами 1 кварталу 2019 року з
часткою 38% [6].
5. Необхідність взаємодії з трьома основними цільовими групами: лікарі, фармацевти та споживачі.
6. Високий ступінь зарегульованості, що накладає обмеження на просування, визначені ст. 21
Закону України «Про рекламу», дистрибуцію, цінову та товарну політику фармацевтичних компаній.
7. Значний ступінь залежності обсягу реалізації більшості груп лікарських засобів від
неконтрольованих зовнішніх факторів, зокрема інтенсивності сезонних захворювань, чітко виражений
сезонний характер попиту та ускладненість штучного розширення попиту в період міжсезоння.
Ці особливості маркетингового середовища сучасних фармацевтичних підприємств визначають
важливість розвитку бренду та водночас накладають обмеження на управління ним, що робить
комунікаційну політику найпотужнішим драйвером розвитку торгової марки на ринку безрецептурних
лікарських засобів.
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В умовах розгортання економічної кризи, спричиненої COVID-19, перед українськими
фармацевтичними підприємствами постала проблема оптимізації витрат на просування в умовах
обмежень бюджету. Наразі існує необхідність адаптації плану просування торгової марки до нових умов
середовища та оптимізації структури витрат на просування у кризовий та посткризовий періоди.
У дослідженні було проаналізовано вплив рівня інвестицій ТОВ «Реккітт Бенкізер Україна» у різні
канали просування бренду «Стрепсліс», який представлений на фармацевтичному ринку безрецептурними
лікарськими засобами проти болю в горлі, на обсяг виручки від реалізації продукції цього бренду. За
допомогою кореляційно-регресійного аналізу було отримано таку багатофакторну модель впливу витрат
на просування на обсяг виручки:
Q = 2017,79 + 0,38 TV + 9,24 Digital + 16,7 V + 25,66 S_P + 5025,44 S1,
(1)
де Q – виручка, тис. грн; TV – витрати на ТВ-рекламу, тис. грн; Digital – витрати на інтернетпросування, тис. грн; V – витрати на візити медичних представників, тис. грн; S_P – витрати на
стимулювання збуту, тис. грн; S1 – сезонна компонента.
Коефіцієнти отриманого рівняння (1) дозволяють зробити висновок, що за інших рівних умов без
врахування сезонності найбільший вплив на виручку торгової марки «Стрепсілс» у поточному періоді
чинять витрати на заходи стимулювання збуту та здійснення візитів медичних представників до медиків та
провізорів. При цьому інвестиції в діджитал-просування мають більший вплив на обсяг виручки, ніж
витрати на телевізійну рекламу. Такий результат може бути пояснений вищою вартістю ТВ-реклами та
наявністю більш значного ефекту часового лагу для цього каналу просування та перенасиченістю
телевізійного простору рекламою лікарських засобів.
Отримана модель дає можливість адаптувати план просування торгової марки «Стрепсілс» у
короткостроковому періоді для досягнення поставленого рівня зростання обсягу виручки з найменшими
витратами в умовах наявності обмежень бюджету, спричинених економічною нестабільністю. Так,
оптимізований план просування з врахуванням результатів моделювання передбачатиме:
1. Зменшення витрат на ТВ-рекламу з одночасним зростанням витрат на рекламу в Інтернеті, що
дозволить не втратити високий рівень впізнаваності розглянутого бренду та значно скоротити загальний
рівень витрат;
2. Інтенсифікацію використання заходів стимулювання збуту, які спонукатимуть споживачів в умовах
падіння купівельної спроможності та зменшення заощаджень придбати товар за спеціальною пропозицією;
3. Підтримання високого рівня витрат на візити медичних представників до медиків та фармацевтів
й використання додаткових коштів на діджиталізацію процесу взаємодії з вказаними цільовими групами
шляхом створення спеціальних веб-ресурсів.
Використовуючи інтервальне прогнозування на основі багатофакторної регресії, було визначено, що
за прогнозованого відповідно до оптимізованого плану просування торгової марки «Стрепсілс» рівня
витрат у різні комунікаційні канали з 95% ймовірністю темп приросту виручки від реалізації продукції
досліджуваного бренду у другому півріччі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року
становитиме від 8% до 12%, що відповідає плановому показнику зростання виручки у розглянутому періоді
– 8%. При цьому обсяг витрат, згідно з оптимізованим планом просування, є на 65% меншим, ніж обсяг
витрат відповідно до неадаптованого плану. Отже, проведена оптимізація є ефективною та забезпечує
вищий рівень рентабельності маркетингових інвестицій.
Таким чином, торгова марка є цінним нематеріальним активом для фармацевтичних підприємств,
що дозволяє їм забезпечити стійку конкурентну перевагу на високо конкурентному мінливому ринку.
Найпотужнішим драйвером розвитку на зарегульованому ринку лікарських засобів може виступати саме
комунікаційна політика підприємства. Водночас сучасні економічні умови, які впливають на фінансовий
стан компаній, зумовлюють необхідність оптимізації структури витрат на просування з метою досягнення
планових показників зростання за оптимального рівня витрат. Побудована у дослідженні багатофакторна
регресійна модель оптимізації витрат може бути використана для короткострокового планування
комунікаційної підтримки торгових марок на фармацевтичному ринку у кризовий та посткризовий періоди.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Управління грошовими потоками забезпечує збалансованість фінансово-господарської діяльності
підприємства, що безпосередньо впливає на досягнення економічної мети діяльності підприємства. Тому
при проведенні аналізу грошових потоків важливим є врахування генерування грошових потоків всіма
субʼєктами, з якими взаємодіє у своїй діяльності підприємство.
Фінансова криза, яка останнім часом суттєво впливає на діяльність багатьох суб’єктів
господарювання, на різні ланки фінансової та економічної діяльності держави, змусила більшість власників
та менеджерів вищого рівня по-новому оцінити більшість процесів, що пов’язані з рухом фінансових
потоків, взагалі та грошових коштів зокрема. Якщо донедавна основний наголос робився на інтенсифікації
вхідного грошового потоку від замовників. А питання переобладнання приділялося значно менше уваги, то
вже сьогодні більшість підприємств зіткнулись з проблемою конкурентоспроможність своєї продукції та
послуг саме на рівні застарілих необоротних активів. Головними джерелами фінансування необоротних
активів є прибуток та накопичений амортизаційний фонд. Саме вони становлять бюджет капітальних
вкладень. Сьогодні серед вчених немає єдиної думки, чи відносити амортизаційний фонд до фінансових
потоків. Автори наукових досліджень розглядають процес амортизації переважно в теоретичному аспекті.
Пропозиції щодо вирішення науково – практичних проблем формування державної амортизаційної
політики публікуються досить рідко. З-поміж них слід згадати праці українських учених О. Болховитиної,
П. Орлова і С. Орлова, А. Савченка, Ю. Стадницького, Є. Хлевського, А.Фукса [4, c. 139], які здебільшого
присвячені впливу прискореної амортизації на прибуток і доходи бюджету, вдосконаленню чинної
методики нарахування амортизації, наслідками державної амортизаційної політики тощо. Висвітлюючи
роль амортизаційних фондів у фінансуванні інвестиційної діяльності, автори віддають перевагу
фрагментарному аналізу та вибірковому підходу до окремих аспектів. Практично відсутні праці, де
амортизаційна політика досліджувалася б як інструмент реалізації інноваційної моделі розвитку економіки.
Недістала належного відбиття у теоретичних розробках і рекомендаціях об’єктивна специфіка
функціонування та оновлення основних засобів у різних галузях національної економіки. У практичній
площині питання постає більш гостро. Існуючі стандарти бухгалтерського обліку не передбачають ведення
обліку амортизаційного фонду. У балансі підприємства відображається тільки сума зносу необоротних
активів, що, з нашої точки зору, є не ідентичним амортизаційному фонду. Також ускладненим є й
визначення джерел при фінансуванні оновлення необоротних активів. Така ситуація ускладнює
ефективний менеджмент підприємства. І хоча дискусія з цього приводу ведеться дуже давно, реальних
заходів щодо ефективних рішень не здійснено. Серед таких заходів необхідно виділити вирішення
суперечностей паралельного використання економічної і фіскальної амортизації та відповідних обліків.
Взаємозв’язок бухгалтерського та податкового обліків, з точки зору інформаційного забезпечення
прийняття рішень щодо ефективного відшкодування зношення основних засобів за даних обставин
зводиться нанівець. Також постає питання про віднесення амортизаційного фонду до фінансового потоку.
Якщо виходити з того, що фінансові потоки – це процес, який характеризує надходження коштів до
бюджету (підприємства) та перерахування з бюджету (підприємства) за деякий проміжок часу (квартал, рік
тощо), то амортизаційний фонд можна віднести до фінансового потоку, а тому до управління ним можна
використовувати прийоми, що застосовуються до інших видів фінансових потоків. Амортизація є важливим
внутрішнім джерелом для інвестицій на підприємстві. Основний чинник, що впливає на привабливість того
або іншого джерела інвестицій (способу нарахувань амортизації в даному випадку), - це чинник часу, який
відомо, має свою ціну. Порівняльний аналіз систем нарахування амортизації в розрізі податкового обліку у
США, Росії та Україні приводить до висновку,що у нас діє негнучка система: всі основні засоби розподілені
лише на чотири групи; встановлені для них норми амортизації еквівалентні строкам служби від 18 місяців
до 12 років. З метою збільшення інвестиційного потенціалу амортизації як елемента фінансового потоку
необхідно: - трактувати амортизацію як економічний процес, що ґрунтується на раціональних строках
служби основних засобів; - враховувати за допомогою коригуючих коефіцієнтів особливі умови
використання основних засобів (агресивне середовище, підвищену інтенсивність та інше); - збільшити
кількість методів нарахування амортизації (крім групи, до якої віднесені будівлі та споруди з тривалим
строком використання); - ввести у систему обліку облік амортизаційного фонду та його використання.
Управління грошовими потоками підприємства покликано виконувати такі завдання, як: визначення
оптимального обсягу грошових коштів на певну дату, аналіз структури джерел грошових коштів та їх
співвідношення, аналіз платоспроможності підприємства, інвестування грошових коштів та запозичення
грошових коштів у коротко- та довгострокових періодах тощо. Вчений І. А. Бланк стверджує, що управління
грошовими потоками сприяє [4, с. 140]: 1) формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення
фінансових інвестицій, що є джерелом прибутку; 2) забезпеченню фінансової збалансованості
підприємства в процесі його стратегічного розвитку; 3) підвищенню ритмічності здійснення операційного
процесу підприємства; 4) оптимізації потреб підприємства в позиковому капіталі; 5) прискоренню
оборотності капіталу підприємства; 6) зниженню міри ризику неплатоспроможності підприємства;
7) одержанню додаткового прибутку, що генерується безпосередньо грошовими активами підприємства.
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Узагальнення поглядів на дослідження аналізу грошових потоків підприємства у науковій літературі дає
змогу виокремити їх у дві групи підходів: 1) статичний підхід – проведення аналізу збалансованості
грошових коштів підприємства у певний момент часу; 2) динамічний підхід – проведення аналізу динаміки
грошових потоків підприємства за визначений період часу. Вчені О.І. Бородин [2, с. 130],
І.В. Ішина [2, с. 130], Н.М. Наточеєва [2, с. 130], А.М. Сорочайкін [2, с. 130] запропонували систематизацію
відмінних рис між статичним та динамічним підходами до дослідження грошових потоків підприємства.
Застосування даних методичних положень дозволяє втілювати на практиці ефективніше прогнозування,
планування, організацію та контроль за грошовими потоками підприємства, своєчасно реагувати на
виклики навколишнього середовища.
На етапі управління оптимальним залишком грошових коштів підприємства головним завданням є
визначення такого мінімального обсягу грошей, який є необхідним і достатнім для поточного виконання
зобов’язань перед контрагентами та сплати податкових зобов’язань до державного та місцевих бюджетів,
а також формування резерву грошових коштів на непередбачувані витрати. Насамкінець відзначимо, що
управління грошовими потоками має базуватися на системі показників ефективності такого управління для
оперативного прийняття рішень керівництвом підприємства.
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ГУМАНІТАРНІ ЦІННОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО СУСПІЛЬСТВА
Одним з ключових завдань гуманітарної політики є створення умов для формування та накопичення
у населення гуманітарних цінностей здатних сформувати стійке позитивне відношення кожного з членів
спільноти до консолідованого, відповідального, відкритого та прихильного ставлення один до одного,
громадських інститутів та держави в цілому.
Питаннями дослідження гуманітарних цінностей та їх ролі у соціально-економічному становищі країні
вивчає широке коло науковців, серед яких: О.М. Балакірєва, Е.М. Лібанова, О.Ф. Новікова, О.В. Панькова,
Л.Л. Шамільова, Н.С. Якимова
Метою тез є дослідження основних проблем формування гуманітарних цінностей в Україні та їх
впливу на соціально-економічне становище країни.
Основою для формування гуманітарних цінностей є середовище в якому людина живе, розвивається
та забезпечує своє становлення як особистості. Серед найбільш поширених цінностей (якостей), які
створюють умови для гармонійно розвиненого суспільство є толерантність (терпимість), емпатія, повага,
довіра, патріотизм, соціальна відповідальність, інформаційно-комунікаційна грамотність та інші.
Проведені в Україні соціологічні дослідження та громадські опитування говорять про достатньо
низький рівень володіння та розуміння людьми зазначених гуманітарних цінностей та їх ролі у житті.
Толерантність є найяскравішим показником рівня культури членів суспільства, вона виражається у формі
поваги до людей, які сповідують іншу релігію, мають відмінні політичні, чи будь-які інші погляди,
переконання, представників інших національностей або етнічних груп. Сучасні українці, через історичні
передумови, економічні та соціальні нестабільності, політичні чвари, відсутність належних виховних
процесів у цій сфері, поступово втратили толерантність накопичену нацією за багато років. За оцінками
соціологів, рівень толерантності (дистанційованості) українців до осіб інших національностей дорівнює в
залежності від національності від 5,7 до 4,7 балів при максимально можливих 7 які говорять про повне
відторгнення [1]. Щодо внутрішньої толерантності (по відношенню до осіб своєї нації) вона теж є
незадовільною, так існує чітке розмежування населенням один одного за релігійною та конфесійною
ознакою (майже 20% населення є нетолерантними до релігій, які є не традиційними до нашої країни або не
сповідаються самими респондентами) [2]. Ця проблема продукується безпосередньо самими
представниками окремих конфесій та релігій, які з більшим радикалізмом ставляться до інших та
підігрівають цю ворожнечу серед віруючого населення країни. Особливістю української нації, з точки зору
проблем толерантності, є відсутність поваги один до одного, звичка критикувати інших, але не готовність
сприймати критику до самих себе, поділ людей на своїх та чужих, ідентифікація при спілкуванні на
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приналежність кожного до різних місць проживання, що поглиблює міжрегіональну ворожнечу та не дає
можливості бачити кожного громадянина, як частину однієї загальної державної спільноти. Так, наприклад,
за даними опитування «Українське суспільство», лише 22% населення країни готові допустити внутрішньо
переміщених осіб до свого найближчого оточення, 20% готові контактувати з ВПО в якості підлеглих, 10%
в якості людей, що очолюють органи місцевого самоврядування або державні установи, а майже 13% в
жодній якості не згодні допускати [1]. Негативним проявом цієї ситуації є й те, що динаміка змін цих
поглядів починаючи з початку збройного конфлікту на Сході та до сьогодні залишається стабільної, а іноді
навіть змінюється у негативний бік.
Патріотизм, як цінність та характеристика є достатньо поширеної та притаманною українському
народу (більше 80% українців вважають себе патріотами) [3], однак, ця риса має певну специфічність, яка
полягає у переважанні слів та відчуття патріотизму у протилежність дій, які здійснюють індивіди по
відношенню до своєї країни та її громадян. Ця суперечність проявляється у поведінкових моделях
українців, наприклад, невиконанні норм та стандартів затверджених в державі, але виконанні, тих самих
правил знаходячись за кордоном; ідеалізації життя за кордоном та неповажному ставленні до своєї країни,
неготовності приймати відповідальність за свої вчинки та дії; переважанням особистих інтересів над
державними та громадськими, а іноді навіть їх повне ігнорування.
Проблемою, що лежить в площині гуманітарних цінностей є переважання у населення споживчої
поведінки по відношенню до держави, суб’єктів господарювання, громадських інститутів та навіть родини
та окремих індивідів. Так, майже 70% населення України вважають, що держава повинна брати на себе
відповідальність за забезпечення життя кожного громадянина, при цьому лише приблизно 20% готові
брати цю відповідальність на себе особисто [4]. Більшість українців не є готовими до того, щоб віддати,
щось своє на розвиток громади та країни в якій вони живуть, навіть у законодавчо визначених обов’язкових
ініціативах, таких як сплата в повному розмірі податків та виплат на соціальне страхування. Майже 60%
населення стверджують, що не готові та не люблять обтяжувати себе заради інших [1]. Проблематичним є
й питання відсутності у населення поваги до держави та її інститутів. Споживче ставлення проявляється й
в родинних відносинах, так, майже 60% української молоді зазначають, що отримують постійну фінансову
допомогу від своїх батьків та передбачають збереження цих фінансових надходжень в майбутньому.
Серед цінностей гуманітарного характеру, які вважає населення найбільш ключовими в своєму житті
є матеріальний статус, влада над іншими, особистий успіх, стабільність та збереження прийнятих в
суспільстві норм та стандартів [5]. При цьому, населення майже не визначає статусності (важливості) таких
цінностей, як: благополуччя для всіх людей, повага до інших, людська гідність, самостійність думок та дій,
готовність сприймати та продукувати щось нове, саме ці цінності є ключовими складовими розвитку та
становлення демократичного суспільства, тому їх нерозуміння та неповажне ставлення людей створюють
велику перепону на шляху формування сучасної держави.
Спостерігається невисока цінність в українському суспільстві й до правди та справедливості, 73%
населення говорять про те, що більшість людей готові збрехати для того, щоб отримати підвищення по
службі, а 50% впевнені, що люди бояться брехати лише через те, що їх брехня буде відкритою [1], це
свідчить про потенційну готовність українців скривати правду за для своїй вигоди та в критичних умовах
бути підступними задля досягнення своїх інтересів. Наявна ситуація напряму впливає на можливості
формування довіри у суспільстві, як однієї з ключових гуманітарних цінностей. Більше 50% українців
вважають найбільш безпечною стратегією існування - це нікому не довіряти, що збільшує рівень напруги у
суспільстві та не дозволяє населенню відчувати себе безпечно навіть в родинному колі.
Одним із факторів, який поглиблює кризу соціально-гуманітарних цінностей в сучасній Україні є
відсутність у населення інформаційної грамотності, яка б давала можливість вірно сприймати, відсіювати
правдиву інформацію та реагувати на неї. Розвиток та поширення користування соціальними мережами
поглиблює проблеми відсутності толерантності даючи людям можливість негативного ставлення та
необґрунтованого звинувачення людей не зважаючи про наслідки такого відношення. Радикальне
ставлення до інших людей та їх думок поглиблює рівень конфліктності та розшарованості суспільства.
Подолання наявної кризи гуманітарних цінностей є можливим лише за умови консолідації дій
держави, її інститутів, суб’єктів господарювання та самих індивідів. Серед найбільш передбачуваних та
доцільних заходів у середньостроковій перспективі є:
формування дієвої системи пропаганди толерантного ставлення до представників різних
національностей та один до одного через засоби масової інформації та соціальні мережі; створення
спеціальних телевізійних програм, зйомка фільмів та спеціальних проектів, які б пропагандували рівне
ставлення до кожного індивіду не залежно від статі, віку, національної приналежності, місця проживання,
релігійних та політичних поглядів;
проведення виховних заходів у закладах освіти, направлених на протидію булінгу та дискримінації, а
також формування поважного ставлення до кожної людини, як до особистості;
корегування освітньої системи у бік розвитку соціальних компетенцій, зокрема, тих, що лежать у
рамках формування гуманітарних цінностей нації, виховання толерантності, відповідального патріотизму,
формування базових навичок соціальної відповідальності, фінансової та податкової грамотності;
створення державних програм ціннісно-орієнтованого виховання направленого на формування у
населення цінностей притаманних демократичному суспільству, таких як: благополуччя для всіх людей,
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повага до інших, людська гідність, самостійність думок та дій, готовність сприймати думку інших не
критикуючи, а аналізуючи її;
удосконалення наявної сімейної політики, через поглиблення та розповсюдження європейських
демократичних норм та стандартів, щодо рівності та цінності кожного з членів родини;
поширення на всіх рівнях загальнонаціональної ідеї щодо ролі людини у забезпеченні свого
благополуччя та відповідальності за своє майбутнє, майбутнє своєї родини та країни;
збільшення рівня інформаційної безпеки в країні, шляхом поширення дій правоохоронних органів,
щодо нейтралізації фейкових новин, запобігання відкритої дискримінації, булінгу та порушення прав
людини у мережі;
розширення можливостей для розвитку у населення інформаційної грамотності та навичок
відповідального користування інформаційним простором, шляхом впровадження відповідних навчальних
програм у закладах освіти усіх рівнів, а також створення інформаційних телевізійних програм, які б могли
сформувати інформаційну компетентність серед дорослого населення;
консолідація спільного інтересу населення України навколо загальнонаціональної ідеї створення
демократичної держави заснованої на відповідальному патріотизмі кожного члена суспільства;
приведення законодавства у сфері праці у відповідності до наявних європейських норм запобігання
дискримінації, мобінгу та збереження прав людини, в тому числі, забезпечення рівних прав роботодавців
та працівників в усіх сферах соціально-трудових відносин;
розширення інвестицій у розвиток гуманітарної складової людського капіталу країни, зокрема
систему суспільного виховання та освіти
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(Вінниця, Україна)
ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ У МАГАЗИНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Торговельне обслуговування покупців є однією із найголовніших складових культури торгівлі, воно
спрямоване на задоволення потреб споживачів у процесі придбання товару чи послуги. З кожним днем
споживачі стають вимогливішими та більш обізнаними, тому підприємцям постійно потрібно
удосконалювати не тільки якість продукції, а й обслуговування, яке в умовах ринкових відносин стає
важливим об’єктом контролю й економічного аналізу для підприємств торгівлі. Одним із основних
показників, які характеризують процес обслуговування покупців, є рівень якості обслуговування. Від даного
показника залежить й розмір прибутку та ефективність торговельної діяльності підприємства [1].
Метою роботи є дослідження й аналіз якості обслуговування покупців у магазині та методи її
підвищення.
Питання щодо оцінки якості обслуговування споживачів та її окремі аспекти розглядаються в
наукових працях як провідних вітчизняних науковців, так і зарубіжних. Серед них можна виділити
С. Рудницького, Л. Рибалко, О. Шубін, Б.Гринів, О. Євтушенко, О. Сербіна, А. Чорний та інших. Не
зважаючи на наявність значної кількості наукових та практичних напрацювань, спрямованих на
дослідження франчайзингу в діяльності підприємства, тема залишається недостатньо дослідженою та
потребує подальшого вивчення.
Система торговельного обслуговування – це цілісна єдність взаємопов’язаних елементів, які
забезпечують здійснення торговельного обслуговування в торгівельних об’єктах. Вона складається на
підприємствах роздрібної торгівлі, число яких збільшується, і становить значну конкуренцію іншим
підприємствам [3, с. 145]. Роздрібна торговельна мережа, її форми, види та методи обслуговування
споживачів постійно знаходиться у русі та розвитку.
Для оцінки якості обслуговування покупців у магазині використовують ряд основних підходів: рівень
знань персоналу про підприємство, рівень професіоналізму, рівень активних споживачів, рівень зауважень
споживачів до якості обслуговування – такі показники вважаються методичними підходами до аналізу
якості обслуговування [1].
Рівень знань персоналу розраховується за формулою 1:
Бо
𝑃пз = Б𝑚𝑎𝑥 × 100%
(1)
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Рівень професіоналізму оцінюється для того, щоб оцінити, наскільки якісно виконується робота
кожного співробітника та ступінь впливу його роботи на процес обслуговування [2, с.114]. Він
розраховується за формулою 2:
Бо
𝑃пф = Б𝑚𝑎𝑥 × 100%
(2)
Рівень активних покупців також є важливим показником оцінки якості обслуговування. До активних
можна віднести тих покупців, що виявляють інтерес до роботи підприємства, беруть участь в анкетуванні і
здійснюють покупки. Даний показник оцінюється протягом певного періоду і розраховується за
формулою 3:
АП
𝑃пф =
× 100%
(3)
П зміна
Кількість активних покупців пов’язана із кількістю претензій від споживачів за один день. Даний
показник розраховується за формулою 4:
По
𝑃п = Пп × 100%
(4)
Узагальнена оцінка якості обслуговування покупців розраховується за формулою 5:
4
П якості = √𝐼зп × 𝑃зп + 𝐼пф × 𝑃пф + 𝐼ап × 𝑃ап + 𝐼п × 𝑃п
(5)
Окрім вищезгаданих показників використовуються різні інструментарії: анкетування, спостереження,
тестування. Існує методика «Таємний покупець» - маркетингова методика, яка поєднує класичні підходи
опитування та спостереження. Вона є ефективним і надійним інструментом підвищення якості
обслуговування [2, с. 114]. Дана методика є популярною у роздрібних мережах, мережах АЗС, ресторанах,
готелях та банках.
Важливою складовою оцінки якості обслуговування споживачів є лояльність споживачів - позитивний
прояв поведінкового аспекту „споживач-марка", що базується на досвіді споживача. Лояльність споживачів
згідно концепції К. Басу поділяють на декілька стадій [4, с. 72]:
1. Когнітивна лояльність – рівень споживчих переконань, що характеристики певного бренда краще
характеристик іншого бренда. На цій стадії у споживача ще не сформувалася якась емоційна прив’язка до
бренда, і він відкритий до пропозицій конкурентів.
2. Емоційна лояльність - на цій стадії у споживача з’являється певний емоційний зв’язок з брендом,
починає діяти один з факторів, що перетворюють когнітивну лояльність в безумовну лояльність, проте
формування лояльності споживача все ще лишається відкритим до пропозицій конкурентів.
3. Вольова лояльність - формується яскраво виражене внутрішнє прагнення до прояву лояльної
поведінки, здійснення повторних купівель продукції певного бренда – формується глибока установка
здійснювати в майбутньому повторні купівлі цього бренда.
Завдяки аналізу лояльності споживачів можна зробити висновки щодо рівня зворотного зв’язку,
персоналу, що працює з покупцями, індексу задоволеності споживачів і розробити стратегічні дії.
Для кількісної оцінки якості обслуговування існує система показників, що відображають стан
організації процесу продажу товарів, товарної позиції та обслуговування покупців [1]:
- коефіцієнт завершеності покупок;
- коефіцієнт, що характеризує затрати часу покупців на купівлю товарів;
- коефіцієнт, що характеризує рівень надання послуг покупцям;
- коефіцієнт, що характеризує якість обслуговування на думку покупців;
- коефіцієнт гармонійності товарного асортименту;
- коефіцієнт глибини, широти та стійкості асортименту;
- коефіцієнт оновлення товарного асортименту.
Кожен із основних елементів, які визначають даний рівень, під час аналізу повинен отримати
кількісну оцінку та бути врахованим при визначенні узагальнюючого показника.
При розробці заходів з удосконалення системи обслуговування потрібно враховувати усі аспекти
функціонування підприємства. Для покращення системи обслуговування споживачів зазвичай
використовують такі заходи [1]:
- модернізація організації праці на підприємстві;
- розробка інтернет-сайту;
- анкетування споживачів;
- впровадження системи управління взаємовідносинами з покупцями;
- розробка торгової марки;
- розширення асортименту продукції та послуг.
Перш ніж розробити комплексну методику, потрібно зробити аналіз сучасного стану торгівлі та
виявити фактори, що впливають на якість обслуговування. Особливо важливо провести організаційні зміни
в структурі управління підприємства задля регулювання процесу обслуговування [4]. Щоб вести ефективне
управління якістю обслуговування, необхідно зорієнтувати організаційну структуру на смаки, вимоги,
уподобання споживача.
Сьогодні в торгівлі основне місце займає покупець, оскільки з його боку найбільш точно оцінюється
загальний рівень обслуговування. Якісне обслуговування покупці уявляють через власні потреби, вдалу
викладку товарів, атмосферу, окрім цього воно має відповідати зовнішнім та внутрішнім стандартам.
Важливою умовою для підвищення конкурентного статусу підприємства є лояльність споживачів. Для
досягнення високого рівня якості обслуговування суб’єкти мають прийняти рішення про потенційний рівень
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сервісу, розробити стратегію та передбачити заходи для усунення недоліків, а також установити
пріоритетні цілі для подолання різниці між реальним рівнем якості й стандартним.
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ОСОБЛИВОСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Постановка проблеми. Реалії сьогодення вимагають залучення додаткової інформації для
прийняття управлінських рішень, виникнення специфічних чинників, які впливають на результати
господарської діяльності, зокрема системи оподаткування тощо. Згідно з цим є необхідність перегляду
низки сталих уявлень щодо теоретичних та практичних сrладових інформаційного забезпечення в
сучасних умовах. Крім того це стосується питань, пов’язаних з практикою формування бухгалтерської
інформації. Потреба в цьому визначається новими функціями обліку й методами збирання опрацювання
даних про діяльність підприємств. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) у вітчизняній практиці є важливим етапом реформування бухгалтерського обліку і фінансової
звітності, орієнтованих на їхню конвергенцію з національною системою обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ведення фінансового обліку сільського
сподарської продукції у своїх працях розглядали такі науковці, як: С.Ф. Голов, В.М. Жук [1], Г.Г. Кірейцев,
О.О. Канцуров [2], В.Б. Моссаковський [6], М.Ф. Огійчук, Л.К. Сук та інші.
Метою статті є розкриття основних аспектів фінансового обліку сільськогосподарської продукції з
урахуванням міжнародних стандартів та вітчизняної нормативно-правової бази ведення обліку.
Виклад основного матеріалу. Вдалося з’ясувати що МСФЗ є системою, яка визначає об’єкт,
елементи, мету, умови й основи її досягнення. У цьому розумінні фінансова звітність загального
призначення є об’єктом, а активи зобов’язання капітал є елементи системи. Крім того правдиве
відображення інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів, яка корисна для
прийняття економічних рішень формують мету цієї системи. Яка з одного боку лежить у межах
професійного судження, правил та принципів, а з іншого боку ставить певні умови її досягнення: вибір і
застосування відповідних облікових політик, забезпечення основних якісних характеристик інформації та
додаткове розкриття інформації.
Необхідно зазначити, що сільське господарство має технологічні та організаційні особливості, які
впливають на методику ведення обліку. У цьому розумінні формування бухгалтерської інформації напряму
пов’язане із біологічними активами (тварини, рослини) та сільськогосподарською продукцією в межах
провадження сільськогосподарської діяльності.
Маємо на увазі, що поняття біологічний актив, введено в нашу практику П(С)БО 30 „Біологічні
активи” [7], який було затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790, та
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів[4], що затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315.
Враховуючи, що в основу П(С)БО 30 покладено положення МСБО 41 проведемо порівняння основних
положень (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння нормативно-правовихактів, щодо регулювання
Обліку сільськогосподарської діяльності [3]
Критерій
Мета

П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Визначити методологічні засади формування у
бухгалтерському обліку інформації про біологічні
активи та розкрити інформацію про них у фінансовій
звітності.

МСБО 41 «Сільське господарство»
Визначити обліковий підхід, а також
розкриття інформації, пов’язаної з
сільськогосподарською діяльністю.
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Класифікація
біологічних активів
Визнання
біологічного активу

Оцінка біологічного
активу:
- при первісному
визнанні
- після первісного
визнання
Оцінка
сільгосппродукції:
- при первісному
визнанні
- після первісного
визнання
Неможливість
достовірної оцінки
справедливої
вартості
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Довгострокові, поточні, додаткові

Споживчі та біологічні, зрілі та не зрілі

За умов, якщо існує ймовірність отримання
підприємством у майбутньому економічних вигод,
пов’язаних з їх використанням, та їх вартість може
бути достовірно визначена

1) Суб’єкт господарювання контролює
актив у результаті минулихподій;
2) Існує можливість отримання
суб’єктом господарювання майбутніх
економічних вигід, пов’язаних з цим
активом;
3) Вартість або собівартість активу
можна достовірно оцінити

За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу

За справедливою вартістю мінус
витрати на продаж

За справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу
Відповідно до П(С) БО 9 «Запаси»
1) Довгострокові біологічніактививизнаються та
відображаються за первісною вартістю з
урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення
корисності;
2) Поточні біологічні активи – за первісною вартістю
(згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 9
«Запаси»)

За справедливою вартістю мінус
витрати на продаж на час збирання
врожаю, тобто за собівартістю на дату
застосування МСБО 2 «Запаси»
Відповідно до МСБО 2 «Запаси» за
собівартістю таких запасів
Біологічні активи оцінюється за його
собівартістю мінус усі накопичені
амортизаційні відрахування та всі
накопичені збитки від зменшення
корисності з врахуванням МСБО 2
«Запаси», МСБО 16 «Основні засоби»,
МСБО 36 «Зменшення корисності
активів»

У зв’язку з викладеним вище варто відмітити застосування справедливої вартості при оцінці
виробленої сільськогосподарської продукції при первісному визнанні. Тим більше, що товаровиробники, як
правило, оцінювали лише ту продукцію, що залишилася нереалізованою на кінець року. У підсумку
сільськогосподарські підприємства України, згідно з П(С) БО 30,оцінюють всю одержану продукцію, а при
обчисленні прибутку сільськогосподарського підприємства застосовується оцінка валової, а не товарної
продукції [9]. При тому визначення справедливої вартості додаткових біологічних активів і
сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку, у той же час, визначення рівня ціни
покладено на підприємство шляхом розробки обраної ним облікової політики. По суті підставою при цьому
повинне слугувати рішення комісій, до складу яких входять „професійні спеціалісти, керівники виробничих
підрозділів, матеріально відповідальні особи та бухгалтери, що відповідають за певний напрямок роботи”
(ст.4-6 П(С) БО 30) [7].
Характерно, що згідно Методичних рекомендацій з організації обліку біологічних активів і
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, передбачено, що до складу комісії входить не
менше 3-х осіб, за участю головного бухгалтера, його заступника, спеціалістів галузей і керівників
структурних підрозділів [4].
Як відомо при визначенні справедливої вартості слід виходити із цін на конкретну продукцію, що
склалися на ринку в момент її одержання із виробництва. Однак при цьому варто врахувати, що існують,
напрями руху продукції:
 яка реалізується на ринку одразу, наприклад овочі;
 яка вимагає доробки, наприклад зерно;
 яка буде реалізована в подальшому, можливо через кілька місяців або років, наприклад приріст
живої маси тварин;
 яка не має зовнішнього збуту, корми, насіння, продукція, яка переробляється підприємством [8].
Відтак,у першому випадку продукцію, краще зразу реалізувати без первісного визнання.
Вірогідно у другому випадку теж виникає сумнів, навіщо при цьому використовувати для оцінки ціни,
які були раніше, а використати прибуток, розрахований за фактичними даними.
Між іншим у третьому випадку, теж важко обґрунтувати доцільність розрахунку прибутку від
реалізації продукції, якщо виручку від реалізації з її вартістю за цінами продажу, що були в минулому або
позаминулому році.
Необхідно зазначити, що і видів продукції, що не реалізується конкретним підприємством, досить
багато.
Разом з тим після оприбуткування біологічних активів та сільськогосподарської продукції за
справедливою вартістю необхідно відобразити дохід від первісного визнання. Характерно, що збільшення
(зменшення) на дату балансу балансової вартості біологічних активів відображають у складі інших
операційних доходів за кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід”, або інших операційних витрат за
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дебетом рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” в кореспонденції з рахунком по обліку біологічних
активів [2].
Маємо зауважити, що під час порівняльного аналізу виявлено і інші розбіжності між МСБО 41 та
П(С)БО 30. Так П(С)БО 30 враховує одну з властивостей сільськогосподарського обліку, а саме отримання
економічних вигід від використання активу - при тлумаченні «біологічного активу» [7]. У той же час, як в
МСБО 41 відсутня прив’язаність біологічного активу до активу взагалі і процесів, що його породжують.
Хоча, доречним у МСБО 41 вважаємо розподіл біологічних активів на дві групи – споживні та біологічні [5].
Висновок. Отже, є всі підстави зробити такий висновок: вважаємо, що дія МСБО 41 і П(С)БО 30 має
в основному розповсюджуватися на невеликі підприємства та фермерські господарства України, які
складають звітність за формами малих підприємств і застосовують системи обліку „затрати-випуск”. Є
дискусійним питання про запровадження даних положень для інших підприємств виробників
сільськогосподарської продукції, тих які впровадили системи управлінського обліку витрат і калькуляції
собівартості продукції. У цьому аспекті варто взяти до уваги напрацювання щодо удосконалення методики
обліку витрат і визначення собівартості продукції, робіт і послуг агропромислових підприємств;
впровадження спеціалізованих форм первинних документів, удосконалення регістрів синтетичного і
аналітичного обліку, розробка управлінської звітності.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ, ПРИНЦИПИ
В сучасних економічних умовах проблема підвищення конкурентоспроможності є актуальною для
підприємств усіх галузей світового господарства.
На сьогоднішній момент для досягнення ефективних результатів своєї роботи підприємствам
необхідно пристосовуватися до постійно змінюваних умов, які, в свою чергу, вимагають розробки
інноваційних концепцій розвитку підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. Для розробки
даних концепцій необхідно ретельне вивчення економічної категорії конкурентоспроможності, її
особливостей і ознак. Відсутність необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму
забезпечення конкурентоспроможності товарів і послуг часто призводить до серйозних прорахунків при
встановленні цін, що веде в ряді випадків до істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств.
В умовах нестабільної економіки простежується надмірне підвищення цін на ту чи іншу продукцію,
кожен виробник, продавець і зокрема сам товар, змушений вести боротьбу за переваги споживача на
ринку. У цій ситуації переваги будь-якого споживача віддається товару, який, буде як найбільш доступний
як за вартістю, так і за якістю, який на даний момент повністю і буде визначатися, як
конкурентоспроможний. Визначаючи поняття конкурентоспроможності підприємства, перш за все
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необхідно почати з змісту і сутності конкуренції. Само собою зрозуміло, що конкурентоспроможність
підприємства повинна формулюватися в залежності від досягнень і цілей, визначених поняттям
конкуренції.
Конкуренція - це суперництво між організаціями на ринку. Саме слово перекладається з латинської
мови як боротьба за перевагу в будь-якій сфері взаємин. Термін почав використовуватися ще в
стародавньому світі і саме тоді і з'явилися основи економічної конкуренції. Сьогодні під конкуренцією в
економіці мають на увазі суперництво підприємств за можливість реалізації своїх товарів за більш
вигідними цінами, залучення більшої кількості клієнтів і відповідно збільшення прибутку. Конкуренція
допомагає регулювати виробництво, ринок товарів і послуг, розширювати пропозицію для клієнтів. Через
те, що основою ринкових відносин між підприємствами є боротьба за виживання, то завдяки конкуренції в
певній сфері залишаються тільки лідери і професіонали, які готові вдосконалюватися. У той же час, як раз
через те, що кожна компанія прагне отримувати більший прибуток при мінімальних витратах, процвітає
недобросовісна конкуренція.
Розглянемо існуючі види конкуренції.
Внутрішньогалузева конкуренція - це конкуренція між суб'єктами галузі за більш вигідні умови
виробництва і збуту продукції, отримання надприбутку. Внутрішньогалузева конкуренція є вихідним
пунктом у механізмі конкуренції. Основні функції внутрішньогалузевої конкуренції:
 можливість встановлення суспільного, ринкової вартості товару і ринкової рівноважної ціни;
 стимулювання науково-технічного прогресу;
 економічний примус до підвищення ефективності виробництва;
 виявлення слабких, менш організованих виробників;
 обмеження економічної влади лідерів.
Міжгалузева конкуренція - це конкуренція між підприємцями різних галузей за більш вигідний
додаток капіталу на основі перерозподілу прибутку. Виникнення міжгалузевої конкуренції базується на
неоднакових умовах виробництва (різні структура капіталу і швидкість його обороту, коливання ринкових
цін), що призводять до різної нормі прибутку.
Основні функції міжгалузевої конкуренції:
 можливість модернізації галузей, так як нові підприємства створюються на прогресивної науковотехнічній основі;
 посилення інтенсифікації, підвищення ефективності виробництва;
 оптимізація галузевих пропорцій, структурна перебудова економіки.
Види конкуренції в залежності від співвідношення попиту і пропозиції (товарів, послуг).
Можна виділити наступні види конкуренції (різновиди досконалої і недосконалої конкуренції):
 чиста;
 олігополістична;
 монополістична.
Чиста конкуренція являє собою граничний випадок конкуренції і належить до виду досконалої
конкуренції. Ключовими характеристиками ринку чистої конкуренції є: велика кількість покупців і продавців,
не володіють достатньою силою, щоб вплинути на ціни; недиференційовані, повністю взаємозамінні
товари, які продаються за цінами, обумовленими співвідношенням між попитом і пропозицією (товари
схожі, багато товарозамінників) повна відсутність ринкової сили.
Фактори, що впливають на рівень і ступінь чистої конкуренції: вимоги до якості, ступінь переробки
сировини, транспортний фактор. При цьому перераховані чинники знаходяться в тісному взаємозв'язку:
чим менше вимоги до рівня і ступеня переробки сировини, рівнем якості, тим більше посилюється вплив
транспортного фактора: чим вище вимоги до рівня і ступеня переробки сировини, рівнем якості, тим менше
вплив транспортного фактора. Співвідношення цих факторів значно впливає на рівень
конкурентоспроможності суб'єктів ринку і вибір стратегій на внутрішніх і міжнародних ринках.
Олігополістична конкуренція - це конкуренція, що відноситься до недосконалого виду. Ключовими
характеристиками ринку олігополістичної конкуренції є: незначне число конкурентів, що створюють
сильний взаємозв'язок; велика ринкова сила: сила реактивної позиції, яка вимірюється еластичністю
реакцій фірми на дії конкурентів; схожість товарів і обмеженість кількості їх типорозмірів. Формування
олігополістичного ринку (весь обсяг поставок забезпечується лише кількома фірмами).
Монополістична конкуренція - це конкуренція, недосконалого виду. Основні характеристики ринку
монополістичної конкуренції: численність конкурентів і врівноваженість їх сил; диференційованість товарів
(з точки зору покупця товари мають відмінні якості, які сприймаються всім ринком). Диференціація може
приймати різні форми: особлива технічна характеристика, оригінальне поєднання характеристик: якість і
спектр послуг, сила торгової марки; зростання ринкової сили за рахунок диференційованих товарів, що
захищає фірму і дозволяє отримувати прибутки вищі за середньоринкові. Формування монопольного ринку
характерно для галузей, де конкуренція обмежена через їх технологічних особливостей (інфраструктурні
галузі: транспорт, зв'язок, енергетика).
Таким чином, конкурентоспроможність - це комплексна характеристика, яка може виражатися через
групові, інтегральні, узагальнені показники. Метою оцінки конкурентоспроможності підприємства є
визначення положення підприємства на галузевому, регіональному або міжнародному ринках.
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Конкурентоспроможність підприємства - це його здатність успішно конкурувати на ринку і отримувати щодо
конкурентів економічні вигоди.
Існує велика кількість точок зору авторів на поняття конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність - це комплекс набору різного роду характеристик, що володіють
конкурентними перевагами при порівнянні їх між собою. У тому числі конкурентоспроможність фірми
визначається тим товаром, яким вона володіє, а конкурентоспроможність товару оцінюється споживачем.
Але, слід зазначити, що поняття конкурентоспроможності змінюється в залежності від рівня конкурентних
відносин.
Конкурентоспроможність підприємства є досить поширеним поняттям, якщо його порівнювати з
поняттям «конкурентоспроможності товару».
Конкурентоспроможність підприємства - сукупна числова характеристика, з її допомогою
розцінюються досягнуті підприємством підсумкові результати її діяльності протягом конкретного періоду.
Свого роду це система елементів, призначених для вираження числової оцінки конкретного виду
потенціалу.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства залежить від придбаних ним деяких переваг,
при порівнянні їх з основними, діючими конкурентами, а значить: економічних, інвестиційних, іміджевих,
фінансових.
Забезпечення конкурентоспроможності організації передбачає три рівні: оперативний, тактичний і
стратегічний.
 Оперативний - це забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Відмінною рисою конкурентоспроможності в цьому випадку це показник конкурентоспроможності
продукції.
 Тактичний - це конкурентоспроможність на тактичному рівні має загальним станом підприємства.
Відмінною рисою є комплексний показник стану підприємства.
 Стратегічний - характеризує формування інвестиційної привабливості підприємства. Головною
умовою є зростання вартості підприємства.
В якості фактору може виступати середовище, обставини, ситуація. Виходячи з усього цього, під
фактором конкурентоспроможності підприємства пропонується розуміти умови, з урахуванням впливу яких
підприємство змушене функціонувати, і які визначають характер поведінки підприємства, орієнтованого на
досягнення певної (встановленої, цільової) конкурентоспроможності.
Особливе значення для забезпечення конкурентоспроможності підприємства мають умови, в якому
воно працює. В конкурентоспроможності підкреслюється, що необхідна класифікація факторів зовнішнього
середовища, які впливають на діяльність підприємств. Практичне значення класифікації полягає в тому,
що вона дозволить оцінити характер впливу того чи іншого чинника, обрати оптимальні в тій чи іншій
ситуації заходи для повної або часткової нейтралізації негативного впливу конкретного фактора.
Проблема систематизації чинників конкурентоспроможності розглядається в роботі факторів
зовнішнього середовища, які впливають на діяльність підприємства. Тут чинники конкурентної переваги
підприємства поділяються на зовнішні, прояв яких в найменшому ступені залежить від організації, і
внутрішні, майже цілком визначаються керівництвом організації.
Зовнішні чинники конкурентної переваги підприємств характеризуються такими показниками:
 рівнем конкурентоспроможності країни;
 рівнем конкурентоспроможності регіону;
 рівнем конкурентоспроможності галузі;
 державною підтримкою малого і середнього бізнесу в країні і регіонах;
 правовим регулюванням функціонування економіки країни і регіонів;
 відкритістю суспільства і ринків;
 науковим рівнем управління економікою країни і іншими системами;
 національною системою стандартизації і сертифікації;
 державною підтримкою науки та інноваційної діяльності;
 якістю інформаційного забезпечення управління на всіх рівнях ієрархії;
 рівнем інтеграції всередині країни і в рамках світової спільноти;
 податковими ставками в країні і регіонах;
 процентними ставками кредитування в країні і регіонах;
 наявністю доступних і дешевих природних ресурсів;
 системою підготовки і перепідготовки управлінських кадрів в країні і регіоні;
 кліматичними умовами, географічним положенням країни або регіону;
 рівнем конкуренції у всіх областях діяльності в країні.
Створення певних цінностей для своїх покупців досягається підприємством виходячи з того, як воно
організовує і виконує окремі види діяльності. Кінцева цінність, створена підприємством, залежить від того,
скільки споживачі готові заплатити за товари або послуги, пропоновані підприємством.
Загальні принципи, які дають конкурентні переваги виробникам.
1. Цілеспрямованість всіх і кожного працівника на дію.
2. Доведення дій до кінця.
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3. Налагоджена зворотний зв'язок між підприємством його клієнтами, що спрощує близькість
підприємства до клієнта.
4. Створення невимушеної і творчої атмосфери на підприємстві.
5. Зростання продуктивності завдяки бажанню працювати і ефективному використання їх
здібностей.
6. Уміння твердо стояти на своєму.
7. Простота організації, мінімум рівнів управління і службового персоналу.
8. Уміння тримати під жорстким контролем найбільш важливі проблеми і передавати підлеглим
менш важливі.
Взаємозалежне вирішення цих проблем і використання вище наведених принципів забезпечить
підвищення конкурентоспроможності підприємства.
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Людмила Таран
(Київ, Україна)
ДИНАМІКА БАЗОВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ПРОТЯГОМ 2014-2018 РР.
Питання доступності еколого-економічних індикаторів України та її регіонів залишається актуальною
проблемою з часів Чорнобильської катастрофи. Якщо у 1986 р. ця проблема була пов’язана, насамперед,
з обмеженістю відповідної публічної інформації і офіційною боротьбою з радіофобією, то станом на 2019 р.
проблема пов’язана з безконтрольним розшаруванням населення за доходами, інтересами та цінностями,
можливостями формувати, висловлювати і захищати інтереси та цінності.
Соціально-економічний розвиток на пострадянському просторі, зокрема у Східній Європі, з 1980-х
років дає важливі спостереження для інституційної економічної теорії [1]. Про це прямо зазначив
Нобелівський лауреат 1991 р. Коуз (Великобританія, США): «Мало сенсу в обговоренні економістами
процесу обміну без специфікації інституціональної структури, в якій відбувається торгівля, адже це
позначається і на стимулах виробничого процесу, і на транзакційних витратах. Гадаю, це тепер починають
визнавати — і це стало кришталево ясним завдяки тому, що відбувається сьогодні в Східній
Європі» [2, с. 316]. Загалом з 1917 р. радянський простір слугував наочним прикладом для перевірки
економічних теорій, про що пише Коуз: «Після періоду війни і громадянської ворожнечі та початкового
періоду централізованого контролю Ленін запровадив нову економічну політику. Він помер у 1924 році, а
Сталін став незаперечним керівником Росії лише в 1928 році, коли вигнали Троцького [до Казахстану].
Перший п’ятирічний план ухвалено у 1928 році. Отже, в той час, коли я був студентом ЛШЕД [Лондонської
школи економічних досліджень], з 1929-го по 1931 рік, нелегко було сформувати погляд на те, як же
насправді спрацює в Росії планування. Ми чули про спорудження величезної Дніпровської греблі на Волзі
[Дніпрі], і я поїхав подивитись на спорудження гігантських генераторів для неї на заводі «Дженерал
електрик» у Шенектеді. Та докладні знання здобути було важко. Ленін казав, що економічна система в
Росії працюватиме як одна велика фабрика. Хоча, без сумніву, тоді було набагато легше дізнатися, що
коїться в Росії, ніж тепер, надто мало було відомо про економічну організацію в Росії, щоб дійти якихось
висновків, і економісти на Заході провадили великі дебати з питань планування» [3, с. 55].
Кількісні економічні індикатори відігравали вирішальну роль у радянських і не тільки радянських
п’ятирічках або планових періодах. Менеджери підприємств і не лише підприємств керуються рифмою
«Who can’t measure cannot manage» — «Хто не може вимірювати, той не може керувати». Зрештою, про
економічні кризи ми дізнаємося з інформаційних і поштових повідомлень про динаміку значень деяких
економічних індикаторів. За невиконання планових показників у радянські часи на будь-якого керівника
чекало суворе покарання, за виконання — помірне заохочення з боку держави. У ринковій економіці
керівники теж відповідають перед власниками та виборцями, що передбачається відповідними
контрактами, де річне заохочення може вимірюватися мільйонами доларів, як це має місце, наприклад,
для мерів Сингапуру та Гонконгу. Годі й казати про покарання, що системно застосовувалися й
застосовуються у Китаї і не лише в Китаї до кожного недобросовісного громадянина.
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На 2018 рік США та КНР є лідерами в світовій економіці. Це військово-політично, демографічно й
економічно сильні країни. В той час як Україна переживає економічну,демографічну та військово-політичну
кризи.
Поліпшення єдиного економічного індикатора — споживання невідновлюваних енергоресурсів на
долар ВВП — мало б помітний вплив на сучасний стан України, її рейтинги, стосунки з іншими державами
та міжнародними організаціями [4, 5]. Однак в Україні ще не знайшлося суспільних інститутів, які б захотіли
і змогли системно питати про динаміку значень важливого економічного індикатора. Подібні інститути
розвиваються еволюційно [7], зокрема у сусідній Російській Федерації (РФ) [8, 9]. Яскравою ознакою
слабкості формальних суспільних інституцій УРСР і СРСР стала Чорнобильска катастрофа. Держави
УРСР і СРСР припинили своє існування, але Чорнобильські зони існують й існуватимуть. Обмеженість
публічної інформації про цю катастрофу не дозволила своєчасно відстежити відповідні еколого-економічні
індикатори, що мало наслідком безпрецедентне скорочення середньої тривалості життя в Україні до межі
пенсійного віку.
Ціль роботи. Оскільки Україна — найбільша за територією держава, розташована в Європі, то
шукані еколого-економічні індикатори мають бути доступними для кожного з 27 регіонів України. Економічні
вхідні дані таких індикаторів мають цілісно відображати економіку регіону, а екологічні — цілісно
відображати антропогенний вплив на регіон. Усі вхідні дані мають радше вимірюватися, а не оцінюватися
суб’єктивно.
Будь-які інвестиції характеризуються певними еколого-економічними показниками з тривалими
наслідками. Тривалі наслідки враховуються усіма учасниками інвестицій, особливо власниками.
Наприклад, відомий Кіотський протокол враховує екологоекономічні наслідки інвестицій для всіх держав
світу. Пошук прийнятних еколого-економічних індикаторів залишається актуальною науковою
проблемою [10-12]. Нездатність адекватно визначати та контролювати еколого-економічні індикатори є
спільною рисою зниклих цивілізацій, зокрема на території сучасної України.
Результати та обґрунтування. Якщо вважати, що економіка існує для людини, а не людина для
економіки, то головним економічним індикатором є реальні доходи населення з урахуванням їх
розподілу [13-15], зокрема регіонального [16, 17]. За класифікацією Держкомстату, доходи населення
складаються із заробітної плати, прибутку та змішаного доходу (табл. 1) і трансфертів (табл. 2), що
визначаємо як:
Трансферти = Доходи – Заробітна плата – – Прибуток та змішаний доход.
Наявний дохід, усього, млн.грн

Наявний дохід,
у розрахунку на одну особу, грн
2016

2017

2008278

20181
2447785

37079,9

47269,7

20181
57908,6

…

…

…

…

…

…

55761

71930

86233

34931,4

45436,2

54992,0

Волинська

31267

40043

48190

30012,5

38514,0

46475,1

Дніпропетровська

143861

185230

234597

44365,9

57332,5

72883,4

Донецька

89036

106733

133394

20927,0

25278,4

31888,0

Житомирська

41026

52753

63903

32979,1

42683,9

52135,9

Закарпатська

33812

42652

50893

26856,2

33891,1

40471,6

Запорізька

75910

93942

116556

43461,6

54261,0

67982,5

Івано-Франківська

43807

55947

66525

31718,9

40579,5

48367,7

Київська

69552

88379

111827

40126,9

50664,4

63498,4

Кіровоградська

31746

40580

48513

32744,7

42226,8

51018,0

Луганська

30348

35814

44532

13792,7

16416,4

20618,6

Львівська
Миколаївська

89517
40363

113883
51964

140209
63109

35325,0
34970,5

44981,0
45355,7

55510,7
55543,9

Одеська
Полтавська

93463
54362

119505
69116

145678
84732

39132,1
37938,4

50111,1
48663,0

61165,6
60217,5

Рівненська

36374

46846

55318

31294,8

40325,4

47729,1

Сумська

40014

50410

60851

36084,4

45852,3

55934,4

Тернопільська

29954

38224

45649

28194,7

36203,8

43512,5

Харківська

103509

130484

161404

38196,6

48370,4

60117,7

Херсонська

34913

43834

52229

32967,9

41695,0

50109,4

Хмельницька

44362

55848

66633

34394,5

43638,1

52487,6

2016

2017

Україна

1582293

Автономна
Республіка Крим
Вінницька
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Черкаська

39992

51304

61025

32327,2

41853,5

50292,6

Чернівецька

25780

32861

38801

28360,8

36214,5

42850,4

Чернігівська

34534

43636

51552

33231,3

42501,2

50895,4

Утворення відходів
Generation of waste
2010

2014

І-ІІІ класи
небезпеки

IV клас
небезпеки

2015

І-ІІІ класи
небезпеки

IV клас
небезпеки

І-ІІІ класи
небезпеки

IV клас
небезпеки

Україна
Автономна
Республіка Крим

1659,9
268,5

424254,3
2892,8

739,7
…

354260,7
…

587,3
…

311680,3
…

області
Вінницька
Волинська

0,7

1860,2

0,4

2423,4

0,4

1949,9

0,7

2717,3

0,7

582,7

0,6

638,3

Дніпропетровська

259,9

282539,5

59,1

259294,8

54,3

227022,5

Донецька

221,8

56322,6

121,9

17860,5

119,3

16758,2

Житомирська

5,2

752,4

1,4

670,5

0,7

517,6

Закарпатська

8,0

180,7

1,9

94,1

2,5

131,2

Запорізька

41,9

5716,2

16,6

5139,0

19,0

5444,3

Івано-Франківська

3,4

1275,1

2,0

1813,0

3,3

2121,5

Київська

7,1

3521,9

14,4

1257,7

16,8

1643,7

Кіровоградська

6,2

29170,9

5,3

39743,3

6,5

33338,2

Луганська

23,6

16083,9

10,0

3526,9

2,5

2545,9

Львівська
Миколаївська

2,0
188,8

2597,9
3080,0

0,4
106,2

3322,6
2222,4

1,5
62,6

2951,8
2243,5

Одеська

7,5

741,3

5,0

804,5

3,4

599,2

Полтавська

215,6

4366,1

78,7

4935,0

52,5

4379,2

Рівненська

3,4

744,5

1,0

1355,0

0,8

842,5

Сумська

115,4

915,8

86,8

851,4

100,4

739,6

Тернопільська

12,3

1109,5

9,3

849,6

11,1

797,8

Харківська
Херсонська

153,7
86,1

2703,1
386,1

124,8
86,9

2047,7
380,9

74,5
46,6

1636,9
370,7

Хмельницька

1,2

1434,1

0,6

1265,6

0,5

960,4

Черкаська

7,1

1561,8

0,7

1040,5

0,7

1178,5

Чернівецька

0,1

251,0

0,1

388,8

0,1

398,0

Чернігівська

3,5

406,7

0,8

847,5

0,7

866,6

міста
Київ
Севастополь

14,0

722,1

4,7

1543,3

6,0

1604,3

2,2

200,8

…

…

…

…

2016

2017

2018

І-ІІІ класи
IV клас
небезпеки
небезпеки
621,0
295249,1

І-ІІІ класи
IV клас
небезпеки
небезпеки
605,3
365448,7

І-ІІІ класи
IV клас
небезпеки небезпеки
627,4
351706,5

Автономна
Республіка Крим
Вінницька
Волинська

…

…

…

…

…

…

0,6
0,4

1926,9
683,6

0,7
0,9

2341,0
732,2

0,8
0,9

1781,4
554,5

Дніпропетровська

51,8

205798,3

53,3

243061,4

26,3

243572,5

Донецька

146,2

20059,5

171,0

22263,6

152,6

23957,6

Житомирська

0,9

549,5

1,0

549,3

1,1

485,1

Закарпатська

1,4

154,2

1,2

172,2

0,6

185,7

Україна
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Запорізька

16,0

5024,8

17,5

5111,9

18,3

5276,1

Івано-Франківська

2,8

1932,6

6,9

1941,9

3,8

1966,0

Київська

25,7

1535,6

7,1

1258,5

2,2

1391,8

Кіровоградська

6,0

34402,1

6,2

37617,1

6,1

37895,9

Луганська

7,1

2449,3

6,4

637,6

6,7

550,8

Львівська

2,1

2771,7

2,6

2480,5

2,7

2136,6

Миколаївська

62,8

2303,6

16,3

2311,6

21,5

2388,7

Одеська

8,1

639,4

2,6

737,3

1,9

726,6

Полтавська

51,4

5369,8

75,5

35046,3

100,9

19724,81

Рівненська

0,6

712,6

0,6

457,1

0,5

483,7

Сумська

120,9

551,7

132,5

447,9

138,1

714,1

Тернопільська

9,1

853,1

11,9

1893,9

14,9

1636,9

Харківська

61,5

1891,1

52,4

1751,0

60,4

1568,1

Херсонська

34,5

354,2

26,8

373,0

56,3

336,2

Хмельницька

2,2

1297,4

3,4

924,8

2,7

897,8

Черкаська

0,7

1218,5

0,6

1294,5

0,8

1483,8

Чернівецька

0,1

388,4

0,1

368,9

0,1

307,9

Чернігівська
міста

1,0

719,6

0,7

732,0

0,8

716,6

Київ

7,1

1661,6

7,1

943,2

6,4

967,3

Севастополь

…

…

…

…

…

…

Протягом 2014-2018 рр. в Україні значення індекса EEI (UAH), обчисленого для доходів у гривнях
(UAH), зменшилося майже втричі, а індекса EEI (USD), обчисленого для доходів у доларах США (USD), майже вдвічі. Станом на 2009 р. для 10 регіонів значення індекса EEI вище, ніж для України в цілому, - для
Криму, Миколаївщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Донеччини, Одещини, Запоріжчини, Луганщини,
Київщини, Івано-Франківщини (у порядку від більшого до меншого значення EEI). Всі ці регіони, крім
Севастополя, мають гірше середнього значення еколого-економічного індексу EEI. 3 регіони
(Дніпропетровщина, Київщина, Івано-Франківщина) мають гірші середніх значення та динаміку індексу EEI.
Вінниччина має гірші середніх значення та динаміку показника забруднення атмосфери та тисячу грн.
зарплати. 3 регіони (Донеччина, Запоріжчина, Луганщина) мають гірше середнього значення індекса EEI.
Ще 3 регіони (Сумщина, Полтавщина, Харківщина) мають гірше середнього значення показника
небезпечних відходів на тисячу грн. трансфертів. Отже, усі 5 причорноморських і ще 10 регіонів України
мають поліпшувати свої еколого-економічні індикатори. З них 6 регіонів зуміли протягом 2014-2018 рр.
помітно покращити динаміку цих індикаторів. Решта 9 регіонів, або третина всіх регіонів України, має
покращувати динаміку своїх еколого-економічних індикаторів. Зниження індексу EEI (USD) України майже
вдвічі за 2014- 2018 рр. є прикладом креативної деструкції за Шумпетером, який у 1909-1911 рр. працював
у Чернівецькому університеті: власність створює мотивацію до поліпшення еколого-економічних
індикаторів. Коли люди та їх організації цінують себе, то дбають про навколишнє природне середовище.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
З розвитком туристичного ринку істотним чинником формування споживчих переваг стає наявність
реклами для споживчого середовища. Кожен готель намагається створити рекламу, яка буде істотно
виділяти його, серед великої кількості конкурентів. Для того, щоб реклама була індивідуальною і
неповторною, великі готелі створюють свої рекламні відділи. Тоді, вони можуть бути впевнені, що
менеджери і агенти з реклами, будуть зацікавлені в індивідуальності й неповторності реклами. Ті, хто не
можуть дозволити собі створення і утримання особового рекламного відділу, замовляють її в рекламних
агентствах і вимагають від них розробку та проведення ефективних рекламних компаній та акцій для
залучення більшої кількості клієнтів та конкурентоспроможності.
Рекламний ринок − один з найбільш динамічно зростаючих ринків у всьому світі. В даний час існують
два підходи до розуміння терміну «реклама». У першому випадку під рекламою розуміється розміщення
оголошення (рекламного звернення) зазвичай в засобах масової інформації та на зовнішніх щитах. Друге,
ширше розуміння даного терміну, включає будь-яке звернення виробника до свого потенційного споживача
і використання ним для цього великого арсеналу засобів: нетрадиційні газетні і журнальні статті, виставки,
комерційні семінари, упакування товару, внутрішні вітрини і т. д. [1, с. 57]
Дослідниками показано, що однозначного визначення автори не дають. Деякі трактують це поняття з
позиції тільки інформації, інші − з позиції маркетингових комунікацій, треті − з позиції засобів стимулювання
збуту продукції і формування попиту на неї. Однак у всіх цих визначеннях явно простежуються риси,
характерні саме для реклами, на відміну від багатьох інших способів маркетингової діяльності:
• Реклама − завжди оплачувана форма передачі інформації.
• Виробник пропонує свій товар через посередницьку ланку, наприклад засоби масової інформації.
• Реклама завжди має на меті стимулювання попиту на товари і послуги, про які вона повідомляє
потенційним покупцям.
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• У всіх визначеннях реклами робиться акцент на поняття «точно встановлений замовник». Це
означає, що в рекламі, крім повідомлення про продукт, обов'язково міститься інформація про те, хто його
пропонує, а також назва фірми і її адресу або телефон, тобто відомості, за якими покупець зможе легко
знайти рекламований товар або безпосередньо зв'язатися з фірмою.
Щодо сфери туризму та готельного бізнесу, то реклама одночасно сприяє комунікаційному процесу і
отриманню туристською організацією прибутку. Визначення комунікативної ефективності рекламної
кампанії дозволяє встановити, наскільки ефективно вона передає цільовій аудиторії необхідні відомості чи
формує бажану для рекламодавця точку зору. Комунікативна ефективність реклами характеризується
ступенем залучення уваги потенційних клієнтів, яскравістю і глибиною їх вражень, запам'ятовуванням
рекламних звернень.
Для визначення комунікативної ефективності реклами на практиці використовуються спеціальні
дослідження, засновані на систематичному зборі та аналізі інформації. Розрізняють експериментальні
методи тестування реклами перед випуском її на ринок, методи поточного аналізу [2, с. 205]. Отримані
оцінки комунікативної ефективності реклами відіграють визначальну роль у виявленні потреб покупця, в
розробці нового туристичного продукту, стратегії рекламної кампанії, а також дозволяють переконатися в
правильності обраної рекламодавцем лінії поведінки, стержня реклами та її обіцянки вигоди для покупця.
Можна виділити наступні фактори, які впливають на реалізацію готелем своїх послуг і підвищення
ефективності реклами:
• ефективна рекламна політика;
• якісна робота готелю;
• цінова політика готелю;
• використання бонусів і знижок;
• аналіз переваг клієнтів.
Також можна виділити функції реклами в індустрії готельного бізнесу:
1) Інформаційна − заява про існування готельної послуги, компанії. Опис основних кількісних і
якісних параметрів і особливостей.
2) Стимулююча − спонукання і розвиток у клієнта потреби в готельних послугах, за допомогою
впливу на почуття, самооцінку і т.д.
3) Мотиваційна − після усвідомлення потреби в туристичній або готельній послузі відбувається
спонукання до дії: покупці турпакету, бронюванні готелю та отримання інформації.
Таким чином, реклама є невід’ємною умовою успішного готельного бізнесу та сприяє залученню
нових клієнтів. До основних цілей рекламної діяльності в індустрії туризму та готельного бізнесу слід
віднести: залучення і утримання уваги споживача; формування інтересу і отримання достовірної
інформації; створення асоціативного ряду з рекламованої туристської послуги; спонукання до дії.
Конкурентоздатний туристично-готельний бренд в Україні сьогодні − це бренд, сила якого залежить
від багатьох складових, таких як: лояльність до бренду, інформованість про нього, впізнанність, здатність
впливу на споживача, асоціативний ряд та ін.
Сила готельного бренду та реклами в Україні сьогодні в значній мірі залежить від того, яке число
споживачів організації, а також від таких чинників, як:
 якість марочної туристської або готельної послуги;
 репутація виробника послуг за останні 20 років;
 виділення його специфічних позицій на українському ринку;
 адекватність динаміці споживчих очікувань і переваг,
 активна і гнучка політика [3, с. 145].
Питання про інвестиції в сучасну українську готельну сферу є одним з основних умов її успішного
розвитку. Особливо це питання стає актуальним в сучасних умовах Євроінтеграції України. Але, на жаль, в
ситуації, коли держава сьогодні не може повністю фінансувати будівництво і реконструкцію об'єктів
туристичної інфраструктури, особливо актуальним постає завдання залучення інвестицій приватних осіб.
Інвестор, вітчизняний або іноземний, зацікавлений в зворотності вкладених грошей. Для того, щоб це
стало можливо сьогодні в туристичній сфері України:
• проводяться різного роду маркетингові дослідження,
• розраховуються бізнес-плани,
• складаються інвестиційні проекти.
Проте ці методи підходять тільки окремому об'єкту, а якщо мова йде про розвиток цілих регіонів, то
тут повинні застосовуватися макроекономічні методи, засновані на характеристиках інвестиційного клімату
в цілому.
При цьому враховуються такі показники, як:
• наявність належної нормативної бази в регіоні,
• рівень політичної стабільності,
• розвиток регіональної економіки і фінансів,
• соціальна стабільність,
• рівень злочинності,
• стан екології.
Конкурування за споживача йде сьогодні в двох площинах:
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• товарної:
• емоційною.
У першій − виробник покращує товар, винаходить систему знижок і зацікавлює постачальників,
розширює асортимент. У другій площині йде боротьба за розум споживача, за місце своєї марки в
свідомості людини, яка повинна вибрати з безлічі аналогічних товарів саме цей. У зв'язку з цим для
успішного розвитку туристичного підприємства потрібно вирішити задачу розробки ефективних механізмів
управління брендами, які допомагають покупцеві орієнтуватися в морі однотипної продукції.
З точки зору такого підходу стає очевидним, що процес розробки бренду потрібно починати ще до
появи товару на ринку і аж ніяк не з рекламної кампанії, а з процесів, що відбуваються всередині самого
туристичного підприємства. І тільки після приведення цих процесів в порядок потрібно переходити до
рекламних атак, які також необхідні. При дотриманні цих умов бренд виявиться дійсно цінним активом,
який буде приносити дохід.
Ефективним є сьогодні просування туристичної продукції і торгової марки в мережі Інтернет, що
насправді являє собою складний рекламний процес, який передбачає проведення цілого комплексу
рекламних заходів, і спрямований на залучення клієнтів і, в підсумку, збільшення обсягу продажів і
прибутку. Ще однією важливою складовою організації та управління Інтернет-рекламою підприємства на
базі створення Web-ресурсів та Інтернет-представництв, які забезпечують просування бренду
підприємства, є забезпечення якісного зворотного зв'язку, інформаційної підтримки та персоніфікованої
взаємодії з клієнтами.
Література:
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брендом // Бренд-менеджмент. — 2013. — 14. — С. 53–58.
2. Ланда О.О. Якість туристичного продукту як чинник конкурентоспроможності / О.О. Ланда // Управлінські
аспекти підвищення національної конкурентоспроможності: матеріали ІV міжнародної науковопрактичної конференції. – Ялта, 21-23 жовтня 2010 р. – С.204-207.
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Наталя Литвин
(Київ, Україна)
ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ КОМЕРЦІЙНИХ ВУЗІВ ТА ТЕХНІКУМІВ В 1920-1930-Х РОКАХ
Кінець 1920-х - 1930-ті рр. в освіті характеризуються подальшою реорганізацією мережі вищих
навчальних закладів за галузевою ознакою та продовженням більшовицького експерименту з «завоювання
вищої школи». Про «завоювання вищої школи», а собливо розширення кооперативної освіти говориться в
бюлетені Вукоспілки за 1921 рік, де зазначалося: «Вопрос о кооперативном просвещении подвергся
обсуждению сессии Совета В.У.К.С. лишь в части, касающееся кооперативных отделений при Институтах
народного хозяйства. По этому вопросу по докладу т. Маркова принято следущее постановление Совета:
Совет ВУКС подтверждает, что высшие кооперативные отделения при институтах Народного хозяйства в
Харькове, Киеве, Одессе должны быть обеспечены кооперацией и должны правильно вести свою учебную
работу» [1, с. 1].
Паралельно з тим, що кількість інститутів на початок 1933 р. зросла більш як у п’ять разів (у 1928 р. в
УСРР було 37 інститутів, в 1933 р. — 190) продовжували насаджувати ідеологічні догмати, політику
пролетаризації та чисток [2, с. 127]. Позбавлені автономії, вищі навчальні заклади перестали відігравати
роль соціальних інститутів, що зберігали культурну спадковість у суспільстві, а політика «пролетаризації»
означала розрив із такою традицією дореволюційного суспільства, як спадкоємність вищої освіти.
Студенти стали заручниками більшовицької освітньої політики, яка орієнтувалася на класовий підхід у
формуванні контингенту.
Саме з кінця 1920-х рр., за повідомленням Укрпрофосвіти, була «удосконалена анкета для
вступників, а також вироблена спеціальна довідка, де повинно бути докладно зазначено про соціальний та
майновий стан до революції і до тепер. Крім того, прийом заяв призначено з 1 травня із тим, щоб можна
було на місці перевірити документи вступників» [3, с. 202]. На сторінках журналу «Студент революції»
пропонувалося опубліковувати списки студентів, виключених за останні три роки, оскільки «треба не лише
систематично боротися за очищення вишу від непридатного елемента, але й відрізати для нього шлях
знову потрапити до вишу» [Цит. вз. 4, с. 33].
У ті часи в інститутах було винайдено різноманітні форми та методи агітації молоді за навчання.
Коли в Київський інститут споживчої кооперації до 3 серпня 1931 р. на 300 вакантних місць було подано
тільки 32 заяви і на 200 місць робфаку — жодної, в округи відрядили спеціальні бригади, а 250 студентам,
які в той час проходили практику, надіслали доручення завербувати людей до інституту. В результаті на
початок навчального року до інституту було подано 605 заяв, а до робфаку — 150 [5, с. 12]. Спеціальних
вербувальників зі студентів було відібрано в Київському університеті, найкращих потім преміювали, але
план набору не виконувався. З середини 1930-х рр. тактику проведення профорієнтаційної роботи
довелося змінити. Якщо до 1935 р. базами набору були передусім заводи й підприємства, куди вирушали
бригади вербувальників, то з 1936 р. такою базою стає середня школа (десятирічки, робфаки, технікуми).
Почали створюватися студентські бригади для популяризації інститутів, організовувалися вечори —
зустрічі студентів з випускниками шкіл, яких знайомили з вишами. Організовувалися ознайомчі екскурсії й
вечори для школярів у приміщеннях інститутів. Іноді абітурієнтам говорили про вищий відсоток охоплення
стипендією в тому чи іншому навчальному закладі, спокушаючи молодь надавати перевагу кращому
матеріальному забезпеченню, а не обирати бажану спеціальність.
З кожним новим роком до вишів приходила молодь з усе скромнішими біографіями. Середній вік
студентів, як і комсомольський та партійний стаж, постійно знижувався. В наборі 1934/35 н.р. по
індустріалій вертикалі в 35 вузах було 52% комсомольців…. Із них віком до 23 років — 83%. [4, с. 39]. З
середини 1930-х рр. експеримент з «пролетаризації» вищої школи закінчується, про що свідчать, зокрема,
правила прийому до вищих навчаль-них закладів. ЦВК і РНК СРСР постановою від 29 грудня 1935 р. «Про
прийом до вищих навчальних закладів і технікумів» скасував встановлені при допущенні до іспитів і
прийомі до вишів обмеження, «звязані з соціальним походженням осіб, які поступають в ці навчальні
заклади, або з обмеженням у правах їх батьків» [Цит. вз. 4, с. 233]. До вишів почали приймати всіх
громадян, які склали встановлені іспити в порядку конкурсу. Керівництво деяких вишів певний час за
традицією віддавало перевагу абітурієнтам пролетарського походження, але влада вже не лише не
заохочувала таку практику, але й боролася з нею.
Таким чином, радянська політика в освіті у 1930-ті рр. орієнтувалася на класовий підхід у формуванні
контингенту студентів. Забезпечити необхідний відсоток пролетарів у вишах було досить важко навіть
інститутам індустріально-технічної вертикалі, тому влада вжила радикальних заходів «оробітничення»
студентів: відрядила партійні, профспілкові та інші організації на навчання. Іншою проблемою до кінця
1930-х рр. для більшості вишів стали «прориви» в наборі студентів, що спонукало застосовувати
різноманітні форми й методи агітації молоді на навчання.
Предметна система навчання давала можливість закінчити курс вишу за коротший термін. У роботі
вишів така система внесла немало клопоту. Починаючи з другого курсу, виділялися дні для самостійної
роботи студентів під керівництвом викладача. Вважалося, що вони мають сформувати вміння
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відповідально і раціонально працювати, самостійно планувати і розподіляти свій час. Виші вимушені були
відразу ж запроваджувати всі вказані зміни у навчальний процес. Як показав час, всі ці заходи виявилися
малоефективними. Дні самостійної роботи перетворилися на додаткові вихідні дні. Не сприяла
покращенню успішності й відміна поточних оцінок, бо студенти відразу ж перестали працювати
добросовісно протягом семестру, а вчитися починали лише перед сесією. Та якихось позитивних
результатів ці спроби не принесли і в 1938 р.- дні самостійної роботи було скасовано.
Масовим явищем стали другорічництво і особливо «хвости», загрозливих масштабів набували відсіві
і «дезертирство» студентів. Серед тих, хто покидав навчання або засиджувався у вишах, значною була
частина партійців і комсомольців, тобто тих, хто потрапляв до інститутів саме завдяки пролетаризації та
спец наборам. У кінцевому результаті отримати вищу освіту більше шансів було в тих студентів, які мали
для цього необхідний потенціал, а це були, на противагу сподіванням влади, далеко не вихідці з
пролетарського середовища.
Про певну стабілізацію ми можемо говорити лише з середини 1930-х рр., коли до вишів почала
приходити на навчання підготовлена молодь після десятирічок чи робітфаків, де були скасовані класові
привілеї при вступі. Прикриваючись словесною риторикою і гаслами, влада переклала ефективне
вирішення проблем організації навчального процесу на колективи вишів, яким вдалося ціною неймовірних
зусиль підняти освітній рівень значної кількості пролетарської молоді. Професура разом із знаннями
передавала студентам і свої світоглядні установки, норми моралі. Для обмеження такого впливу
використовувалися революційні форми і методи викладання, що давали можливість зменшити роль
професора до рівня простого консультанта.
Студентам 1930-х рр. довелося жити і навчатися у надзвичайно складних умовах, що отримали
абсолютно протилежні оцінки і характеристики як від самих учасників тих трансформаційних процесів, так і
від сучасних дослідників. До сьогодні не залишає байдужим розмах небачених в історії експериментів і
темпів їх здійснення. В епіцентрі бурхливого суспільного потоку опинилася і система вищої освіти, що,
безсумнівно, на той час вже потребувала серйозного реформування. «Революційне перетворення» побільшовицькому вилилося в «завоювання» вищої школи. Влада доклала значних зусиль для організації
такого соціального простору, в якому б студентство виковувалося і загартовувалося у даному режимі,
стало провідником комуністичних ідей серед широких верств населення. Для досягнення своєї головної
мети – укріплення контролю влади над суспільством, більшовиками були радикально зламані історичні
традиції в історії вищої школи, реорганізовано її структуру, ліквідовано університети, що стало для старих
вишівських колективів страшним ударом і справжньою трагедією для більшості викладачів і студентів. До
формування контингентів студентів було застосовано не менш радикальний метод – «пролетаризацію»,
що неминуче призвела до зіткнення різних світоглядів, різних «життєвих світів» у просторі вищих
навчальних закладів [6, с. 128].
З метою підвищення рівня підготовки аспірантів організовувались спеціальні курси. Викладачів
суспільних наук готували комвузи. Проте кваліфікація вузівських кадрів була недостатньою. У 1934 р.
Раднарком СРСР з метою заохочення наукової роботи й підвищення кваліфікації наукових та науковопедагогічних кадрів встановив вчені ступені кандидата та доктора наук, вчені звання асистента,
професора. Спеціальна постанова визначала механізм одержання ступенів і наукових звань.
Особливістю вищої торговельної освіти України було те, що частина навчальних закладів мала
союзне підпорядкування, тож її випускники розподілялись в торговельні установи та організації інших
республік Радянського Союзу. У січні 1938 р. українські вищі торговельні курси було перейменовано на
Українську академію радянської торгівлі у м. Києві. Цей навчальний заклад готував висококваліфікованих
кадрів для галузі — економістів-організаторів радянської торгівлі та економістів-організаторів громадського
харчування. Студентами могли стати працівники торговельної системи зі стажем керівної роботи не менше
З-5 років, стахановці торгівлі за рекомендаціями обласних комітетів КП(б)У або Наркомвнуторгу УРСР. Для
осіб, які не мали 7-класної освіти, були організовані підготовчі курси. У 1938 р. на базі факультетів
особливого призначення створено Інститути керівних працівників. Вони мали факультет організаторів
радянської торгівлі, факультет організаторів громадського харчування та факультет особливого
призначення. Навчання здійснювалось за індивідуальним графіком без відриву від виробництва. В
інституті мали навчатися народні комісари торгівлі республіки, його заступники, начальники управлінь,
директори контор, господарських організацій та інші керівники торговельних органів.
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Роза Мардазимова, Назым Биназарова
(Тараз, Казахстан)
ЖЕНЩИНА С ОРУЖИЕМ В РУКАХ
Когда войны отечественной пламя
Голубизну родную обожгло,
Все голуби мечтали стать орлами,
Иметь не хрупкое, а крепкое крыло.
Р. Гамзатов
ЖЕНЩИНА... Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие». Есть и
другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – мать. Но разве не присутствует в их содержании и
милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина дает нам жизнь, женщина оберегает
жизнь, женщина и жизнь –ассоциативные слова. Если вспомнить историю, то во все времена русская
женщина не только провожала на битву сына, мужа, брата, но в трудные минуты становилась рядом с
ними.
События Великой Отечественной Войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отдаляются во
времени. Но годы не только не стирают их из памяти, а все ярче высвечивают, наполняя наши знания о
народном подвиге.
75 лет отделяет нас от тех памятных дней весны 1945 года, когда красное знамя, поднятое над
рейхстагом, ознаменовало собой победу над гитлеровским фашизмом. 22 июня 1941 года начался отсчет
Великой Отечественной Войны. Это день, разделивший жизнь человечества на две части: мирную
и военную. Это день, который заставил задуматься каждого, что он выбирает: покориться врагу или
бороться с ним. И этот вопрос каждый человек решал сам, советуясь только со своей совестью.
Эту войну вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков не только ради советского
народа, но и ради других народов, ради мира во всем мире. Испокон века на войну уходили мужчины.
Оставляли дома жен, сестер, матерей: беречь домашний очаг, поднимать детей, – ждать их.
Но июнь 1941 года поднял на защиту страны весь наш народ. Не десятки и даже не сотни тысячи
женщин надели гимнастерки и сапоги, потому что не могли терпеть, чтобы жестокий беспощадный враг
топтал родную землю, разрушал города и села, растреливал безвинных людей. [2, с. 23]
Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли советские женщины, вставшие на защиту своей
Родины. Они на войне не только перевязывали раненых и выносили их из боя,- они были снайперами,
летчиками, танкистами, моряками, партизанами, подпольщиками. Они были солдатами. [2, с. 24]
Советский Союз был единственным государством в годы Второй мировой войны, в котором
женщины принимали непосредственное участие в ходе боевых действий. На фронте в разные периоды
сражалось от 800 тыс. до 1 млн. женщин, 80 тыс. из них были советскими офицерами. Это было связано
с двумя факторами. Во-первых, небывалым подъемом патриотизма молодежи, которая рвалась на борьбу
с врагом, напавшим на ее родину. Во-вторых, сложной ситуацией, сложившейся на всех фронтах. Потери
советских войск на начальном этапе войны привели к тому, что весной 1942 г. была проведена массовая
мобилизация женщин на службу в действующую армию и тыловые соединения. На основании
постановления Государственного Комитета Обороны (ГКО), прошли массовые мобилизации женщин
23 марта, 13 и 23 апреля 1942 г. для несения службы в войсках ПВО, связи, внутренней охраны,
на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ и Военно-Воздушных силах, в войсках связи [3, с. 248].
В годы Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей страны впервые появились
женские боевые формирования. Из женщин-добровольцев было сформировано три авиационных полка:
46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й
истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский
запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская рота моряков и
др. 101-м авиаполком дальнего действия командовала Герой Советского Союза B.C. Гризодубова.
Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1061 снайпера и 407 инструкторов
снайперского дела. Выпускницы этой школы уничтожили в войну свыше 11280 вражеских солдат и
офицеров. В молодежных подразделениях Всевобуча подготовлено было 220 тыс. девушек-снайперов,
связисток. [4, с. 440].
Много ярких страниц в истории борьбы с ненавистным врагом вписывали бесстрашные разведчицы.
Рискуя жизнью, они шли на передовую линию огня, проникали на территорию вражеских укреплений,
уходили в глубокий тыл противника, доставляя ценные сведения. В адрес разведчиц много сказано
добрых слов, написано книг и стихов.
В годы войны подвиги девушек-воинов были отмечены высокими наградами. Первой из женщин
Героем Советского Союза стала 18-летняя партизанка Зоя Космодемьянская. Высшей степени отличия
она была удостоена Указом от 16 февраля 1942 г. (посмертно).
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Александра Ращупкина — женщина, выдававшая себя за мужчину, только бы сражаться за свою
Родину. Несколько раз она получала отказ в военкомате, а затем, создав неразбериху в документах,
сменила свое имя с Александры на Александра. Во время медосмотра ей удалось уговорить доктора не
раскрывать тайны. Ращупкина стала механиком-водителем танка Т-34. Тайна так бы и не раскрылась,
если бы «Сашка-сорванец» не получила ранения.

А всего за подвиги в годы Великой Отечественной войны 90 женщин стали Героями Советского
Союза. Больше половины из них были удостоены этого звания посмертно.
Уже более двадцати лет на карте мира нет Советского Союза. Но память о том, что люди разных
национальностей – вместе ковали Победу, осталась. В эти дни Казахстан в числе многих называет имена
двух хрупких девушек, совершивших подвиги, которые по плечу лишь великим воинам. На войне они не
встретились. Встретились в мирное время: в центральном парке Алма-Аты стоит парный бронзовый
памятник героиням.
Впереди у Алии и Маншук, как и у многих тысяч их сверстниц, открывалась большая и счастливая
жизнь. Маншук жила в Алма-Ате, училась в мединституте – хотела стать врачом. Но с первых дней войны
просилась в действующую армию. И в сентябре 1942 года в составе отдельной стрелковой бригады,
наконец, попала на фронт. Сначала была писарем, потом медсестрой, а затем освоила ремесло
пулеметчицы. Храбро сражалась. Ее решающим и последним днем жизни стало 15 октября 1943 года. Ей
было тогда 20 лет.
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Алия воспитывалась в детском доме Ленинграда. Вместе со всеми переживала ужасы блокады.
Вместе со всеми, несмотря на голод и истощение, тушила бомбы-зажигалки. А когда в марте 1942-го
детдом эвакуировали на Большую землю, Алия тут же пошла в военкомат и попросилась на фронт.
Ей было всего 17 лет, маленькая, тоненькая, словно тростинка. И настойчивая! Добилась своего –
ее отправили в подмосковные Вешняки, в снайперскую школу. В июне 1943-го она уже воюет. А к концу
октября на ее счету 32 убитых фрица! Маленькая казашка дает фору многим.
Алия Молдагулова погибла 14 января 1944 года. Ей шел девятнадцатый год. В Москве, в районе
Вешняки, есть улица Молдагуловой. Ее имя носят многие школы.
Многое исчезает, забывается, растворяется бесследно. Но эта жестокая война никогда не
забудется. Давайте же не забывать и женщин, совершивших великий подвиг, пожертвовавших ради
нашего счастья своими жизнями, и женщин, давших нам жизнь, поэтому мы не можем и не имеем права их
забывать. Настанет время, и женщине воздадут должное. На земле не будет войны и зла, все люди
станут «братьями» и обретут счастье.
«И, может, тогда воздвигнут благодарные люди самый прекрасный, самый величественный
монумент женщине-труженице, женщине-герою земли, сотворенный гением новых неведомых творцов,
засияет над землей образ Матери человеческой, нашей нетленной веры, нашей надежды, вечной нашей
любви…».
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Віталій Разіцький
(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ІСЛАМІСТСЬКИХ ІДЕЙ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОМУ КУРСІ ТУРЕЧЧИНИ
НА ПОЧАТУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Турецька Республіка від самого початку проголошення у 1923 році задекларувала європейський
шлях розвитку. Її стратегічне розташування на політичній карті світу завжди привертало увагу урядів
багатьох держав світу. Тому не дивно, що на початку «холодної війни» Туреччина була втягнута в орбіту
впливу США і європейських країн Західного блоку. А військова присутність Туреччини у Корейській війні
1950-1953 рр. під прапором ООН лише посилила переконання західних лідерів у тому, що Анкара готова
брати участь в обороні Близького і Середнього Сходу від комуністичної загрози. Так у 1952 р. Туреччина
стала офіційним та повноправним членом НАТО.
Варто наголосити, що Туреччина, межуючи з СРСР, вважалася форпостом НАТО на Сході. На її
території розміщена ядерна зброя США. Розпад Радянського Союзу в 1991 році не змінив значення
Туреччини для країн НАТО. Вона межує з Іраком, Іраном, Сирією, які вже тривалий час є джерелом
напруження в регіоні Близького Сходу.
Разом з тим, відносини Туреччини і країн НАТО не завжди були безхмарними. Відмінність
історичного розвитку, релігії, традицій, звичаїв дається взнаки. Зокрема мова йде про формування
національних інтересів Анкари, які подекуди суперечили зовнішньополітичним цілям європейських країн і
США. Тут заслуговує на увагу, зокрема, вирішення «кіпрського питання» у 1974 р., яке переросло у воєнне
протистояння з іншим членом НАТО – Грецією. Таким чином, для урядів європейських країн дуже швидко
стало очевидно, що вони мають більше розбіжностей з Туреччиною, ніж об’єднуючих факторів. Це стало
однією із причин того, що переговори Анкари про вступ до ЄС, розпочаті у 2005 році, не увінчалися
успіхом.
У грудні 2017 р. американський радник національної безпеки Х. Мак Мастер відзначив Туреччину та
Катар як основне джерело фінансування світової екстремістської ісламської ідеології [6]. Ці слова були
швидко підхоплені турецькою пресою. В періодичних виданнях почала з’являтися інформація про те, що
Туреччина постає на міжнародній арені як новий геополітичний центр сили, опозиційний до США. Якщо
наприкінці ХХ ст. така риторика була не припустима, то тепер лише може викликати подив (або ж
приймається мовчазною згодою всередині країни). Світова наукова спільнота поступово досягла
консенсусу в тому, що Туреччина, будучи авторитарною країною, все більше віддаляється від
Євроатлантичної спільноти ментально та ідеологічно. Цей факт, у свою чергу, має вагомий вплив на
регіональну безпеку Європи і Близького Сходу, а також інтереси США в регіоні.
Формування політичної ідеології Р. Ердогана та його команди відбувалося в умовах протидії зі
сторони керівництва Туреччини та військових, прихильників ідей Ататюрка. «Партія справедливості і
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розвитку», очолювана Ердоганом, зробила наголос на необхідності співпраці з ЄС, щоб таким чином
заручитися підтримкою Європи у протистоянні з «кемалістами» і військовими в країні. Таким чином
Європейський Союз відіграв роль «демократичної парасолі», під якою час від часу приховувався
Р. Ердоган і його команда, маючи власні погляди на політичний розвиток, не рідко відмінні від
європейських. [8, p. 478]
Освітні реформи, які почав проводити турецький уряд ще з 2012 року, передбачають істотне
вкраплення релігійного змісту в систему громадської освіти і зростання ролі релігійних шкіл (не рідко
шляхом насильного перетворення світських шкіл на релігійні).[4, p. 48-49] Також був створений державний
директорат у релігійних справах з метою просування сунітського Ісламу як державної ідеології та
посилення його ролі в суспільстві. Починаючи з 2011 року, коли події «арабської весни» сколихнули
Близький Схід та Північну Африку, сунітський ісламізм був поставлений на порядок денний турецької
зовнішньої політики. [5, p. 26]
Певне світло на ідеологічне підґрунтя формування зовнішньої політики Туреччини пролив
державний і політичний діяч, лідер та ідеолог «Партії справедливості і розвитку (2014-2016 рр.), експрем’єр-міністр цієї країни (2014-2016 рр.), А. Давутоглу. Він не одноразово зазначав, що Туреччина має
потужний і, здебільшого, недооцінений потенціал, який прямо пов’язаний з Османською спадщиною. Мова
йде про геополітичне розташування та імперське минуле. «Вигідне розташування Туреччини на політичній
карті світу є очевидним. Що ж стосується історичного минулого – то вона не належить до держав-націй,
утворених в результаті деколонізації. Туреччина має давні традиції державності, які за своєю сутністю є
унікальними. Імперське минуле забезпечило історичні та культурні зв’язки з народами Балкан, Близького
Сходу, Середньої Азії» [5, p. 27]. Ці зв’язки, на думку А. Давутоглу, відкривають перед Туреччиною
унікальну можливість «відродити її значення як регіональної сили, особливо в мусульманському світі, в
якому вона здавна відігравала роль координаційного центра у міжнародних відносинах» [5, p. 27]. Таким
чином А. Давутоглу робить висновок, що сучасна Туреччина, покладаючись на союз із Заходом,
погоджується на відведену для неї роль опори, бар’єра, моста між Заходом і Сходом. У той самий час
історична спадщина та географічне розташування дозволяють цій країні стати активною силою та
епіцентром світової політики, а не її периферією (як це було до тепер). Саме тому журналісти та деякі
дослідники почали називати політичний курс Р. Ердогана та його команди «неоосманізмом», хоча
А. Давутоглу не погоджується з такою назвою і категорично її заперечує.
Цікаво, що попередник А. Давутоглу на посаді міністра закордонних справ Туреччини І. Сем (19972002 рр.) також наголошував на тому, що Туреччина в роки республіки ігнорує свою історію. А ключем до
відродження могутності країни є її Османська спадщина. [3, p. 136]
А. Давутоглу, виражаючи точку зору більшості представників команди президента Р. Ердогана,
висловив сумнів у тому, що поняття держава-нація прийнятне для мусульманського світу, адже більшість
країн регіону є наслідком деколонізації і тому не мають досвіду та традицій державотворення. Завдання ж
Туреччини, на його думку, полягає в тому, щоб знову об’єднати весь арабський світ і стати регіональним
центром сили. [2, p. 949] Саме тому уряд Р. Ердогана важливим завдання у зовнішній політиці визначив
налагодження дружніх відносин з країнами Близького Сходу та пропагування в регіоні ідеї відродження
мусульманської спільності, яка була б альтернативою до європейської концепції держави-нації.
Аналізуючи ідеологічне підґрунтя політики Р. Ердогана дослідники схиляються до думки, що помітне місце
у формуванні його зовнішньої стратегії відіграли ісламістські ідей міжнародної релігійно-політичної
асоціації Братів-мусульман та релігійно-політичного руху Міллі Горус. [5, p. 28]
У зовнішній політиці Р. Ердогана та «Партії справедливості і розвитку» більш яскраво проявилося
ісламістське підґрунтя. Основним лозунгом цієї політичної сили у зовнішній політиці було «нуль проблем зі
сусідами». Мова йде насамперед про мусульманські країни Близького Сходу, які за задумом турецького
уряду мають увійти до сфери впливу Анкари.
Західний напрям зовнішньої політики Р. Ердогана та «Партії справедливості і розвитку» передбачав
приєднання до ЄС. Перемовини з цього приводу, які розпочалися у 2005 році, незабаром зайшли у глухий
кут. Цей факт лише надав додаткового козиря турецькому керівництву у справі розширення ісламістського
компонента у зовнішній політиці країни. Значна частина місцевого населення розчарувалася у можливості
успішної співпраці з Європою і тому легше сприйняла ідею повернення до свого ісламського коріння та
налагодження міцних відносин з мусульманським світом. Р. Ердоган підвів підсумок у справі приєднання
до Європейського Союзув 2017 році, коли офіційно заявив, що «ЄС – це християнський союз і тому туди не
приймають Туреччину» [1].
Поглиблення відносин з мусульманськими країнами арабського світу та розширення впливу в регіоні
Близького Сходу вимагає від Туреччини гнучкості зовнішньої політики. Саме тому Анкара почала вдало
лавірувати між основними гравцями на міжнародній арені, збільшуючи при цьому власну вагу в
ісламському світі. Так, у 2003 році турецький уряд відмовився надати дозвіл на базування американських
військ, які готувалися до війни з Іраком. Такий рішучий крок Анкари був високо оцінений багатьма
мусульманськими країнами, внаслідок чого зріс авторитет країни. В цей час спостерігалося зміцнення її
відносин з Сирією та Іраном.
Важливе значення для зростання ролі Туреччини в мусульманському світі відіграють її відносини з
Ізраїлем. Як зазначає дослідник С. Корнел, коли потрібна підтримка ЄС та США, Анкара демонструє свою
поміркованість у зовнішній політиці, в тому числі й у відносинах з Тель-Авівом. [4, p. 24] Так ще з 2001 року
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відбувалися спільні турецько-американсько-ізраїльські навчання ВПС. Однак, якщо трапляється нагода
продемонструвати свою турботу про мусульман в інших країнах та показати відданість ісламським ідеям
за рахунок відносин з Ізраїлем, то турецький уряд робить це не вагаючись. Слід лише згадати реакцію
Р. Ердогана на війну в Газі у 2008 р. та відправку туди флотилії у 2010 р., що завершилося різким
обмеженням військової та економічної співпраці між двома країнами.
Варто також згадати виступ Р. Ердогана в травні 2017 року після перемоги на конституційному
референдумі, коли він назвав ізраїльську політику «расистською» та закликав усіх мусульман відвідати
Єрусалим і «підтримати там братів по вірі» [7]. Схожа ситуація із різким засудженням Тель-Авіва і Заходу
турецьким керівництвом повторилася у грудні 2017 р., коли США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю.
Таким чином Анкара продемонструвала зверхність ідеологічного аспекту над економічним, адже торгівля з
Ізраїлем взаємовигідна і досить перспективна для обох сторін.
Варто зазначити, що Р. Ердоган та його політична команда покладали значні надії у реалізації своїх
зовнішньополітичних цілей на події «арабської весни» − серію масових народних протестів та революцій в
арабсько-мусульманських країнах, які розпочалися наприкінці 2010 року в Тунісі та поширилися по інших
країнах регіону. Однак підтримка «Братів-мусульман» в Єгипті та сунітів-опозиціонерів в Сирії не тільки не
дала можливість закріпитися в цих країнах, але й поглибила суперечності Анкари з цілою низкою держав
регіону, а також негативно позначилася на економіці Туреччини.
Незважаючи на численні труднощі у реалізації зовнішньополітичних цілей в мусульманському світі
турецький уряд не тільки не здається, але й продовжує активно діяти як незалежний гравець у
міжнародних відносинах. Варто згадати участь Туреччини у катарській дипломатичній кризі в 2017 р., коли
Анкара надала всебічну підтримку Катару всупереч позиції Саудівської Аравії та її союзників (Бахрейн,
Єгипет, ОАЕ та інші) і тим самим продемонструвала свою рішучість та важливу роль в арабському світі.
Іншим важливим кроком Анкари в мусульманському світі було укладення двох меморандумів 27
листопада 2019 р. з урядом національної єдності Лівії про безпекову та військову співпрацю, а також про
співробітництво на морі. У разі успішної реалізації цих домовленостей Туреччина не тільки розширить свій
вплив у мусульманському світі, але й отримає доступ до багатих родовищ нафти та контроль над значною
частиною Середземномор’я.
Отже, перемога на виборах в Туреччині «Партії справедливості і розвитку» та прихід до влади її
лідера Р. Ердогана ознаменувало поступовий відхід країни від співпраці з Заходом та початок реалізації
ісламістського порядку денного у зовнішній політиці. Анкара переосмислила свою історію і місце у
мусульманському світі та системі міжнародних відносин. Відмова європейських країн у прийнятті
Туреччини до ЄС лише додала наснаги і розширила можливості Р. Ердогана та його команди
реалізовувати ісламістські ідеї у зовнішній політиці держави.
Зовнішньополітичною метою Р. Ердогана і його команди є розширення сфер впливу в ісламському
світі та повернення країні османської величі. Реалізація цієї мети відбувається з перемінним успіхом.
Балансуючи між провідними центрами сил на міжнародній арені турецькому уряду Р. Ердогана вдалося
досягти цілої низки успіхів в економічній та політичній сфері. Однак, активність у міжнародній діяльності,
участь у вирішенні регіональних криз, підтримка Братів-мусульман в Єгипті, сунітських повстанців в Сирії
поступово виснажили економіку країни. Разом з тим, ще рано підводити остаточні підсумки
зовнішньополітичного курсу Р. Ердогана і його команди. Особливо якщо зважати на його лівійський проект.
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Райхан Султанбекова
(Тараз, Казахстан)
МЕСТО И РОЛЬ НЕОЛОГИЗМОВ И ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В ЛИРИКЕ В. МАЯКОВСКОГО
Маяковский В.В. – поэт-новатор, обогативший русскую и мировую поэзию бессмертными
художественными произведениями. Многие стихотворение В.В. Маяковского обращены к молодёжи. «На
сотни эстрад бросает меня, на тысячу глаз молодёжи» - писал поэт. Он постоянно выступал с чтением
стихов перед молодёжной аудиторией, активно сотрудничал в газетах.
Маяковский выступал за чистоту нравственного облика молодёжи. Маяковский широко пользовался
всеми богатствами русского языка. Когда это было нужно, не пренебрегал старыми словами-архаизмами и
славянизмами.
Маяковский часто употреблял и неологизмы, слова, созданные им самим. В пассивный состав
лексики входят неологизмы - новые слова, которые ещё не стали привычными и повседневными
наименованиями соответствующих предметов, понятий.
Лексикон языка постоянно пополняется, однако со временем новые слова осваиваются и переходят
из пассивного словарного запаса в активный. И как только новое слово начинает часто употребляться,
становится привычным, оно ассимилируется и стилистически уже не выделяется на фоне остальной
лексики. Поэтому освоенные языком новые слова нельзя зачислять в состав неологизмов. Таким образом,
термин «неологизм» сужает и конкретизирует понятие «новое слово»: при выделении новых слов
принимается во внимание только время их появления в языке, отнесение же слов к неологизмам
подчёркивает их особые стилистические свойства, связанные с восприятием этих слов как необычных
наименований. Каждая эпоха обогащает язык новыми лексическими единицами.
В зависимости от условий создания неологизмы следует разделить на общеязыковые, появившиеся
вместе с новым понятием или новой реалией, и индивидуально – авторские, введенные в употребление
конкретными авторами. Ко второй группе неологизмов принадлежит, например, созданное В. Маяковским
слово - прозаседавшиеся. Перешагнув границы индивидуально – авторского употребления, став
достоянием языка, эти слова в настоящее время присоединились к активной лексике.
К этой же группе неологизмов принадлежат и так называемые окказионализмы (лат. “accasionalis”случайный) – лексические единицы, возникновение которых обусловлено определенным контекстом. Все
приведённые выше неологизмы относятся к языковым, они стали достоянием русской лексики,
зафиксированы в словарях, как и любая лексическая единица, со всеми закреплёнными за ними
значениями.
Окказиональные неологизмы - это слова, образованные писателями и публицистами по
существующим в языке словообразовательным моделям и употреблённые лишь однажды в
определённом произведении - широкошумные дубровы (П.), в тяжелозмейных волосах (Бл.), Авторами
таких неологизмов могут быть не только писатели; мы сами, того не замечая, часто придумываем слова
на случай (тина открывалка, распакетить, перегрустит).
Особенно много окказионализмов создают дети: Я намакаронился; Смотри, как налужил дождь; Я
уже не малышечка и подобные.
Чтобы разграничить окказионализмы художественно – литературные и чисто бытовые, не
являющиеся фактом художественной речи, первые называют индивидуально – стилистическими. Если
бытовые окказионализмы возникают обычно в устной речи, непроизвольно, нигде не фиксируясь, то
индивидуально – стилистические являются результатом сознательного творческого процесса, они
запечатлены на страницах литературных произведений и выполняют в них определенную стилистическую
функцию.
В процессе развития языка в его словарном запасе одинаково часто появляются слова как чисто
номинативного так и номинативно – стилистического характера. Последние обогащают и стилистическую
систему русского языка в целом, и его синонимику в частности. От неологизмов, реальных слов (не какое
– то время пассивного словарного запаса) языка, выступающих как воспроизводимые значимые единицы,
следует отличать контекстуальные образования (окказионализмы), которые не являются словами языка в
полном смысле этого слова. Они существуют в качестве определённых номинативных единиц только в
том или ином контексте и не обладают основным свойством любой единицы языкового стандарта –
воспроизводимостью. Это образования, которые нами понимаются, но совершено не используется.
Авторские новообразования употребляются или для создания определенных художественных
эффектов и тонкой словесной игры.
Именно указанным целям служат, например, окказионализмы: «О дряни».
Теперь поговорим о дряни: «дрянь» –значит - не нужная вещь.
Неологизмы могут возникать в языке:
1 и как обозначение появляющихся в жизни новых вещей, явлений, качеств.
2 и как новое название того, что уже имеет наименование.
Возникновение неологизмов первого рода совершенно необходимо; они появляются в языке, потому
что в жизнь его носителя – русского народа – входят вещи, предметы, явления. Как неологизмы в слове
время воспринимались слова пароход, аэроплан.
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Неологизмы второго рода возможны, но не обязательны, хотя всегда в своём появлении
обусловлены: Они появляются в языке, потому что возникает необходимость дать свежее, новое
наименование тому, что своё обозначение в языке уже получило.
В этой связи как неологизмы в своё время воспринимались прочно вошедшие сейчас в активный
запас слова предложный падеж. Например: мифология.
Очень большое значение в произведениях Маяковского имеет рифмы. В статье «Как делать стихи?»
Маяковский писал: Без рифмы стих рассыплется. Рифма возвращает вас к предыдущей строке,
заставляет всё строки, оформляющие одну мысль «держатся вместе». Поэт не удовлетворялся старым
способом рифмовки, при котором слова рифмовались Толька в случае совпадений окончаний слов:
любовь – кровь, народа – свобода. Маяковский часто рифмует слова, учитывая не только их окончания, но
и предшествующие звуки, не только буквальные совпадения слогов, но и созвучия слов. Рифмы
Маяковского исключительно разнообразны и выразительны. В поэме «Хорошо!» он рифмует: обняться –
нации, шар хорошо и т. д.
«Я всегда ставлю самое характерное слово в конце строки и доставлю к нему рифму во что бы то ни
стало» -писал поэт.
Это означает, что Маяковский рифмует те слова, которые выражают основной смысл произведения.
Так, например, призывая подписываться на земле, Маяковский рифмует именно это главное слово:
Поэзия любить в мистику облекаться, говорить о вещах едва касаемо. Я ж открыто агитирую за
покупку облегающей государственного выигрышного займа.
Часто Маяковский прибегал к составным рифмам (лет до ста расти нам без старости, «Славьте,
малом и стих, землю молодости). Смартынить, спастерначать («Ты можешь так или иначе смартынить или
спартерначать)
Работа Маяковского над своими произведениями является примером для поэтов. Ритмическое
богатство его стихотворений, свежие, оригинальные рифмы, смелые и яркие поэтические образы и
сравнения, гибких и выразительных синтаксис, живая разговорная речь все это богатейший арсенал
поэзии.
Все, что я сделал, все это ваше – рифмы, темы, дикция, бас! - писал Маяковский, обращаясь к
молодым поэтам.
Сам Маяковский призывал к тому, чтобы в поэзии было «больше поэтов хороших и разных». И
влияние Маяковского распространяется не только на форму, но и на содержание и направление поэзии.
В стихотворении «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» встречаются слова с неологизмами, как,
например, образ простого и по внешности совсем «будничного» человека: «пивал чай» смешно потел,
стихи уча, болтал, глаз кося в печати сургуча, однако и это не вносит в образ человека, нарисованный
поэтом, ничего необычного.
Поэт всегда страстно выступал против индивидуалистической, замкнутой в квартирном мирке
поэзии и утверждал лирику большого общественного значения.
Маяковский смело расширял границы лирической поэзии. С любовью глубокой Маяковский писал о
Родине, которые в труде создавали новое общество.
Признак новизны у слова может быстро утрачиваться, т. к. новый предмет, новое понятие может
получить в короткий срок широкое применение. Слово лавсан, например, для 60-х г. г. – неологизм, значит
синтетическое волокно. Отличительной особенностью их является то, что они, как правило, так и
остаются неологизмами, т. е. не переходят в активный словарь, несмотря на возраст: громаде
(В. Маяковский) машинерия, перехмурье, шестиэтажие.Лишь отдельный авторские образования с
течением времени становятся словами активного словаря: головотяп, благоглупость прозаседавшиеся
(В. Маяковский).
Неологизмы, как общеязыковые, так и авторские, образуются в языке из морфем, известных уже
языку, и по словообразовательным моделям, давно существующим: космизм – от слова космос с
помощью суффикса – изм (центризм), с помощью суффикса – ит (магнезит), глагольных морфём – иться –
от слова мужчина. Обатиться, охалатиться, омужчиниться – с помощью приставки – о.
Слова, употребление которых свойственно всем говорящим составляют общенародную лексику.
Стремление к образованию новых слов, к логическому осмыслению внутренней формы слова сохраняется
у людей. Особую роль играют специальные профессионализмы в современной поэзии, где они являются
одной из примет «интеллектуализации» стиха.
Приходит страшнейшая из амортизаций - амортизация сердца и души. (В. Маяковский.)
Слова, употребление которых свойственно людям определённых профессий, имеющие сферой
своего использования какую- либо специальную отрасль, составляют лексику профессиональную и
специальную. Поскольку они рождаются в устной речи людей, занятых той или иной профессией они
редко образуют систему. В художественной прозе профессионализмы и специальные термины
используются не только для речевой характеристики героев, но и для более точного описания
производственных процессов, отношений людей в служебной и профессиональной обстановке.

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

65

Белый ест ананас спелый.
чёрный – гнилью моченый.
Белую работ делает белый,
чёрную работу – чёрный.
(Блэк энд уайт.)
Литературный язык осваивает многие специальные термины: они начинают употребляться в не
свойственных им контекстах, переосмысляться, в результате чего перестают быть терминами, или
детерминологизируются. Поиск новых художественных средств проходит по всему поэтическому фронту:
обновляется лексика, образность и. т.
В поэзии Маяковского не просто не просто осваиваются оставшиеся ранее за пределами её сферы
подробности жизни, но обнаруживается их причастность к большому миру. Когда поэт в своей
программной поэме «Облако в штанах» дал слово дотоле «безъязыкой» улицы, то она, не оправдав
поэтические представления о народной массе, присела и заорала: «Идёмте жрать!»
Едва ли не впервые в русской поэзии так вызывающе грубо прозвучал голос толпы. В нём - вопль
изголодавшихся, обездолённых, униженных, но уже громко заявляющих о себе, о своём праве занять
место в мире, откуда их вытесняют. Например, жрать – означает – кушать (жаргон).
Слова, употребление которых свойственно людям, образующим обособленные социальные группы,
составляют лексику жаргонную. Например, жулик – значит хулиган.
Подводя итог сказанному, заметим, что Маяковский предпочитает лирическому самовыражению
желание убедить свою позицию, свои представления о мире, о месте человека в нём, о счастье. Идя от
настоящего, представленного обильно вводимыми в стих его приметами поэт стремится и тянет за собой
читателя – в светлое будущее. Маяковский употребляет много неологизмов в своих произведениях. Их в
произведениях около 60%, а также окказионализмов:
а) словообразовательные являются наиболее распространёнными – в процентном отношении они
составляют 15 -20 %.
б) лексических – 10 %
в) синтаксических – 5 – 10 % от использованных слов.
В литературоведении существует точка зрения, согласно которой Маяковский не огрубляет лексику,
а раздвигает лексический диапазон, заботясь лишь о том, чтобы слово следовало за предметом, который
оно обозначает.
Литература:
1. Критика Маяковского. Русская литература / Под ред. Е.И. Наумова. - М., 1972.
2. Маяковский В. В. Стихотворения и поэмы. - М., 1986.
3. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке / Под. ред.
А.И. Моисеева. - Л., 1987г.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Маҳкам Бобожонов
(Хорназм, Ўзбекистон)
KONSENTRIK XALQADA XALQAGA GOMOTOP VA XALQA CHEGARALARINI TUTASHTIRUVCHI
CHIZIQLAR OILASINING MODULI
Quyidagi belgilashlarni kiritamiz.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Вікторія Гузик, Тетяна Осадча
(Одеса, Україна)
РОЗВИТОК УМІНЬ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ХОРМЕЙСТЕРІВ У ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
В сучасних умовах удосконалення освітньо - виховної практики та відродження хорових традицій в
Україні актуалізується потреба у творчих особистостях педагогів-музикантів, здатних до продуктивного
спілкування з підростаючим поколінням. В ході зростання численних хорових шкільних і студентських
фестивалів і конкурсів на різних рівнях, починаючи з аматорських і до професійних, в школах і ЗВО все
більше відчувається тенденція відродження інтересу до хорової культури у підростаючого покоління. Така
потреба змін у вихованні дітей і юнацтва сприяє поступової зміні ставлення до хорового мистецтва. Це
виражається у процесі удосконалення змісту диригентсько-хорових дисциплін під час підготовки
майбутнього вчителя музичного мистецтва в ЗВО.
Учитель музичного мистецтва повинен не тільки майстерно вести урок, бути музикантомвиконавцем, а також бути диригентом-хормейстером в одній особі. Професія вчителя-хормейстера
відрізняється багатофункціональністю та включає в себе цілий комплекс різних видів діяльності, таких як,
педагогічна, управлінська, організаторська і власне виконавська. Здійснення цих зв'язків вимагає від
хормейстера певних комунікативних умінь і навичок: перцептивно - рефлексивних, вербально-когнітивних і
невербально - поведінкових. У зв'язку з цим у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва необхідно звернути увагу на виховання спеціальних засобів спілкування вчителя-музиканта з
навчальним колективом.
Дослідження праць провідних педагогів-диригентів (Г. Ержемскій, С. Казачков, Н. Малько, К. Ольхов,
К. Пігров та ін.) свідчать, що успіх даного виду виконавської діяльності у значній мірі залежить і від
володіння диригентом навичками управління хором, і його вербально-невербальними складовими. Але і
сьогодні питання щодо розробленості шляхів і засобів їх розвитку у комунікативно-керуючої діяльності
хормейстера залишається досить актуальним.
Диригування - це виконання твору, тобто вміння за допомогою виробленої практикою техніки руху,
міміки, пантоміміки впливати на колектив виконавців, передавати їм свої виконавські наміри. [7, c. 11]
Інформаційний обмін між хормейстером і співочим колективом здійснюється цілим комплексом
професійних дій на основі вербально-невербальної системи. Тому, особливого значення в діяльності
вчителя - хормейстера набуває не тільки мова, але і диригентські жести і міміка. Вони є потужним засобом
впливу на хоровий колектив. Л.А. Безбородова наголошувала на необхідності розуміння
«информационной природы процесса дирижирования, а также закономерностей передачи
пространственно – двигательными знаками информации о звуке» [1, с. 23]. К.Б. Птиця відзначав, що
диригентський жест э виявленням змісту музичного твору та формою, у який диригент висловлює зміст
твору [5, с. 34].
Одне з обов’язкових умінь,необхідних щодо реалізації технології диригентської підготовки учителяхормейстера є розвиток невербальних умінь. Складовою диригентсько-хорової виконавської практики є
саме такий різновид мови. Їм здавна користувалося людство,якщо немало можливості спілкуватися
іншими засобами (у першу чергу, вербально). З цієї точки зору К.А. Ольхов визначив процес
диригування як «своебразный перевод музыки на язык жестов и мимики, перевод звукового образа в
зрительный с целью управления коллективным исполнением [4, с. 22].
Все це розмаїття видів діяльності передбачає наявність широкого спектра невербальних засобів
спілкування. Невербальне - це спілкування за допомогою міміки, жестів і пантоміміки. Невербальні засоби
відображують стан диригента, його експресивну поведінку. Вони є засобами впливу на процес керування
диригентом виконанням хорового твору, привертанням уваги хористів до змін нюансування у характері
музичного образу; засобами передачі інформації – мають бути відповідним перекладом музики на
специфічну диригентську мову [4, с. 23]. У диригентської практиці невербальне спілкування поділяють на
дві системи жестів: перша - це управління «за допомогою рук», друга - різноманітні форми експресивних
проявів.
Не менш важливим завданням є вміння за допомогою диригентського жесту не тільки повідомляти
деяку інформацію, але і коректувати, підправляти і направляти процес виконання (наприклад, підтягувати
інтонацію, прикривати звук та ін.). Для цього педагогічний процес необхідно направити на вивчення
наочних жестів, а також робочих прийомів управління хорової звучністю. Характеризуючи репетиційний
жест диригента, відомий хормейстер Соколов В.Г. зазначав, що диригент може виходити за рамки правил
диригування, вживаючи жести, які найпереконливіше і наочно підтверджують його словесні вказівки. У
концертному виконанні диригування хором залишається єдиним засобом взаємодії хормейстера зі
співаками. Головною впливовою силою у цей період стає диригентський жест, підкріплений виразним
поглядом диригента. Саме невербальні уміння диригента є його «робочим інструментом». Критеріями
оцінки диригентського жесту є звукова насиченість,характер звуковедення, образне наповнення та ін.
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Кожний критерій може оцінюватися за двома показниками: яскравості (чіткості) та стабільності виконання
того чи іншого елементу.
Жести - це виразні рухи головою, рукою або пензлем, які здійснюють в процесі спілкування. Їх можна
розділити на дві великі групи: головні та мануальні, які теж можна розділити на дві підгрупи - виконуються
однією рукою або обома руками і жести, що розрізняються по активно використовуваної частини рук
(пальцевих, кистьових, ліктьових, плечових або змішаних). Міміка (від грец. mimikos - наслідувальний) експресія обличчя, зовнішнє вираження емоційних станів, що виявляється у сукупності координованих
рухів обличчєвих м'язів під час взаємодії. Міміка диригента є найважливішою частиною процесу управління
виконанням. Вона повинна виникати як природний прояв емоційності диригента, його відчуття музики.
Жодний самий експресивний рух рук не зробить своєї дії, якщо міміка і погляд диригента не
відповідатимуть значенням жесту. Якщо диригентські жестиу більшості студентів, відображають технічні
моменти виконання, то міміка відтворює образно-емоційну сферу. Візуальна взаємодія (контакт очей) виключно важливий компонент диригентської техніки. Згідно з сучасними даними, виразний погляд
хормейстера виконує роль керуючого впливу, забезпечуючи зворотний зв'язок щодо поведінки хористів і
ступеня їх залучення у процес виконання хорового твору. Інтонація - це ритміко-мелодійна сторона мови.
Основними її елементами є мелодія мови, її ритм, інтенсивність, темп, тембр, а також фразові та логічні
наголоси. Інтонація практично дозволяє виражати хормейстеру свої думки і почуття, вольові устремління
не тільки завдяки словам, а й крім них, а іноді і всупереч їм.
Формування диригентського жесту (моделі) вимагає виділення таких значущих характеристик
хорового звучання як метр, темп, динаміка, тембр, характер ведення звуку. Метр передається за
допомогою схеми тактування, темп відбивається через швидкість зміни рухів руки диригента. Динамічні
відтінки диригент передає за допомогою амплітуди руху (тихому звучанню відповідає мала амплітуда рухів
руки, а гучному - велика амплітуда). Темброві характеристики звуку у диригентському жесті
відображаються за допомогою форми кисті (округла кисть імітує форму «купола», позицію м'якого
піднебіння). У свою чергу характер ведення звуку передається через плавність або уривчастість всього
руху у цілому та ін. Таким чином, закономірності побудови диригентського жесту у повній мірі відповідають
істотним характеристикам звукового оригіналу. Саме ця обставина забезпечує можливість перекладу
«мови» диригентських жестів на «мову» хорового звучання у процесі виконавської взаємодії диригента і
співаків хору [6].
Аналіз навчальних планів музично-педагогічних факультетів за спеціальністю «вчитель музики»
показує, що серед дисциплін, які формують диригентсько-хорові навички у студентів- хорове диригування,
хоровий клас, практикум роботи з вокально-хоровими ансамблям, хорознавство та педагогічна практика.
Основні теоретичні та практичні знання з управління хором студент отримує на індивідуальних заняттях з
«Хорового диригування», де велика увага приділяється техніці диригування (управління хоровим
колективом за допомогою диригентського жесту) і звучить модель готового твору у виконанні
концертмейстера. Уся робота зводиться до відбиття даної моделі пластикою диригентського жесту. Однак
на цих заняттях не передбачається розвиток та використання комплексу невербальних засобів щодо
роботи з навчальним колективом. У результаті більшість студентів мають поверхові уявлення про
специфіку невербального спілкування вчителя музики у хоровій діяльності, зазнають труднощів при їх
доборі та не можуть налагодити взаємодію з хоровим колективом. Одна з причин цього недоліку відсутність достатньої практичної роботи з хором. У свою чергу, аналіз програм диригентської підготовки
різних музично-педагогічних факультетів говорить про недостатню увагу і відсутності методики підготовки
студентів до невербального спілкування у процесі хорової діяльності.
Таким чином, виникає протиріччя між необхідністю розвитку невербальних засобів спілкування
вчителя музики у роботі з хоровим колективом, з одного боку, і відсутністю цілеспрямованого навчання
майбутніх хормейстерів - з іншого. Завдання студента повинно полягати не у переймання зовнішньої
форми пластичного малюнка педагога, не на заучуванні жестів, а у розвитку у себе таких невербальних
умінь, завдяки яким він зможе виконати технічні прийоми диригування найбільш точно і виразно. Для цього
потрібна спеціальна спрямованість занять із застосуванням особливих методів розвитку невербальних
умінь щодо роботи з хоровим колективом.
Робота над розвитком невербальних умінь виразності доцільно проводити разом з педагогом. Саме
педагог контролює процес невербальних проявів на матеріалі хорових творів у процесі занять по
«Хоровому диригуванню». Для активізації процесу розвитку невербальних умінь майбутніх вчителівхормейстерів доцільно використовувати такі методи як метод порівняння, метод створення проблемних
ситуацій та ін. Їх сутність полягає у систематичному включенні студентів у процес самостійного вирішення
хормейстерському завдань і реалізації на цій основі невербальних умінь. На шляху ознайомлення
студента з видами невербального поведінки, основна увага повинна приділятися розвитку невербальної
спостережливості (вміння правильно інтерпретувати невербальні сигнали). З цією метою педагогам і
студентам можна запропонувати складання невербальних портретів, наприклад, керівників хорових
колективів, однокурсників під час концертних виступів. Таким чином, студенти спільно з викладачами
дисциплін диригентсько-хорового циклу можуть навчитися інтерпретації невербальної поведінки
хормейстерів; компонентів, структури та логіки використання невербальних засобів.
Метод театралізації дозволить поглибити уявлення учасників хору про виразні можливості, закладені
у міміці, поставі, пластиці рухів. Завдання полягає у тому, щоб «оживити хор», учасники якого не вивчали
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основи акторської майстерності (створення уявних умов, близьких до шкільних, які потребують вирішення
технічних і виконавських завдань). На цьому етапі роботи результативною може стати виразна декламація
тексту хорового твору та ін.
Як показує досвід роботи, найбільш ефективним методом розвитку невербальних умінь майбутніх
учителів-хормейстерів є використання взаємозв'язку навчання диригуванню та педагогічної практики на 3 4 курсах, на якій студенти можуть застосувати розвинути на 1-2 курсах музичних факультетів диригентські
уміння та навички, такі як концертні і робочі диригентські жести, вокально-хорова робота у класі, виразне
диригування шкільної пісні та ін.
Таким чином, невербальні вміння вчителя музичного мистецтва займають важливе місце у загальній
структурі його діяльності. Важко переоцінити роль невербальних умінь у педагогічній взаємодії з
хористами, тому що різна інформація, в основному емоційна, передається саме з їх допомогою. Все це і
визначає актуальність проблеми розвитку невербальних умінь майбутнього вчителя - хормейстера. Однак,
до теперішнього часу дане питання залишається освітленим лише в незначній мірі. Вивчення
особливостей хормейстерської підготовки студентів ЗВО дозволило прийти до висновку, що традиційна
система навчання не забезпечує розвиток невербальних умінь майбутніх керівників хорових колективів.
Потрібно вдосконалення методів, спрямованих на їх розвиток як художньої складової диригентської
діяльності, що дозволить майбутнім вчителям - хормейстерам домагатися високих творчих результатів у
хоровому виконавстві.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН ЗАНЯТЬ З ХОРЕОГРАФІЇ
Постановка проблеми. В цьому році людство стикнулося з рядом позитивних та негативних впивів
оточуючого середовища на життєдіяльність людей. Однією з таких проблем, стала пандемія COVID-19, що
спричинила необхідність застосування дистанційного навчання для проведення різного роду занять, у
тому числі і хореографії. Оскільки танці є предметом, який слід вивчати наглядно, то і застосування відеоуроків стало необхідним. Тож, завданням нашого наукового дослідження постало питання організації
онлайн-занять з хореографії в умовах пандемії.Це спричинило ряд питань, яким чином організувати
навчальний процес дистанційно, так щоб діти та дорослі, котрі опинилися в домашніх умовах могли
продовжувати займатися хореографічним мистецтвом і відповідно покращувати свій фізичний та
емоційний стан.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дистанційне навчання як метод проведення
навчального процесу вивчалося неодноразово, публікації щодо різновидів дистанційного навчання можна
знайти у авторів Корбут О.Г. (2017), Андрєєва А.А. (2000), Солдаткина В.І. (2000), Бернадського А.М.
(2001) та ін. Щодо методів викладання хореографії писали такі автори як Акімова С.В. (2012),
Рехлицька А.Є. (2007), Мартинюк О.В. (2019) та ін., завдяки їхнім працям ми мали змогу надати хорошу
методичну основу для онлайн занять.
Виділення раніше невирішених раніше частин загальної проблемиРозглядаючи питання онлайн
занять з хореографії слід зазначити, що методи проведення онлайн тренувань ще мало досліджені. Якщо
вивчення дистанційно мов чи технічних дисциплін є можливим та часто застосовується на
практиці,ефективність викладання хореографії онлайн можна піддати сумніву, але нам слід спробувати
з'ясувати, яким чином, організувати онлайн-заняття так, щоб вони були найбільш ефективними. Важливе
питання, які напрямки хореографії слід вивчати онлайн, а також, яким чином поставити процес навчання,
щоб він був цікавим, як дорослим, так і дітям.
Формування цілей статті.Ціллю нашого дослідження є вивчити можливості застосування
комп'ютерних технологій для проведення онлайн занять з хореографії.
Для цього були поставленні завдання:
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- Дослідити можливості дистанційного навчання засобами інтернет- технологій;
- Вивчити комп’ютерні програми, які можливо завтосовувати в процесі онлайн-занять з хореографії;
- Проаналізувати особливості хореографічних уроків та танцювальних напрямків, які слід
застосовувати для вивчання онлайн.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливістю проведення онлайн занять для
викладача є те, що фактично бачити свого учня та контролювати його ми не можемо, тож актуальними в
даному випадку є навички не тільки наочного показу матеріалу, демонстрації, але доброго теоретичного
пояснення, котре допомагає оволодіти навичками хореографічного мистецтва.
За рахунок послідовного пояснення кожного кроку дитини та застосування мультимедійних
технологій для поліпшення сприйняття дитиною інформації та підтримки її фізичної форми можна
досягнути хороших результатів.
Хореографія, навіть, в домашніх умовах, надає дітям та дорослим позитивного настрою та чудової
фізичної форми. Тож, для підтримки форми найліпше продовжувати тренуватися і вдома. Для того, щоб і в
період карантинних заходів ми могли підтримувати себе в чудовій танцювальній формі.
В процесі нашого педагогічного експерименту ми запропонували нашим клієнтам відео-курс занять з
хореографії “Мама+дитина”, в процесі якого ми зуміли розробити хореографічний тренаж, який
розрахований на виконання хореографічних вправ в парі з дитиною в домашніх умовах. Курс розрахований
на молодих мам, які займаються в нашій студії, але в даний час вимушенітренуватися дистанційно.
Перші вправи на розтяжку, розраховані на те, що мама тягне дитину, самостійно, можливо і навпаки,
щоб дитина зі своєю незначною вагою розтягувала маму. Звісно, такий підхід до занять є достатньо
сумнівним, адже на тренувані викладач може більш методично правильно проконтролювати ситуацію. Але
в процесі самостійного виконання вправ також можливі гарні результати, якщо батьки ретельно
контролюють ситуацію.
Також ми пропонуємо нашим клієнтам можливість звітуватися про проведену роботу, робити фото та
відео звіти, що є дуже актуальним, коли не має можливості проконтролювати ситуацію педагогу і є змога
зробити комплекс вправ, який спрямований на розвиток саме тих здібностей, які потрібні конкретному
індивіду.
В студії танцю “Шоколад”, на базі якої ми проводили цей експеримент, ми запросили дівчину, яка
раніше не займалася хореографією. Тож, для нас важливо було зробити свого роду онлайн курс, в якому
дитина проходить весь шлях професійного становлення, разом з тими, хто займається по ту сторону
екрану. Ми оговорювали з дитиною те, що вона має приймати активну участь у зйомках, спілкуватися з
викладачем, вести діалог, щоб відзнятий матеріал був ігровим ісприймався маленькими дітьми. В процесі
підготовки ми ретельно вивчали з дитиною методику виконання вправ, задля правильного наочного
показу [6].
Онлайн-режим вимагає від учня та викладача максимальної зосередженості та організації. Тому,
найліпше, в цьому випадку, проводити попередній відеозапис, щоб можна було зробити кілька дублів та
вибрати найліпший, а в онлайн виходити вже у добре підготовлених вправах, і, після того опрацювати всі
відзняті матеріали. На заняттях онлайн, нам слід концентруватися на поясненні, більше ніж показі.
Ми запропонували нашим клієнтам партерну гімнастику та розтяжку, якапідходить дітям 3-4 років. В
процесі цих вправ ми мали нагоду показати батькам, яким чином слід розтягувати дитину. Відео зйомки
відбувалися таким чином, щоб показати, як можна розтягнути дитину мамі чи татові, акцентуючи увагу на
важливих моментах, за рахунок «крупного» плану зйомок, для того, щоб зосередити увагу гдядачів на
тому, що найбільш потрібно [1, с. 56].
Слід проговорювати в процесі проведення занять, що саме слід робити. Адже, коли відвідувач курсу
знаходиться по іншу сторону екрану, ми не бачимо, що він робить, тож, мусимо надавати йому всі потрібні
методичні рекомендації.
Окрім того, ми запропонували нашим маленьким онлайн-відвідувачем, танцювальні рухи по колу.
Вдома слід було знайти місце для дитини, щоб вона граційно побігала та потанцювала під музику.
Виконання вправ слід контролювати самим батькам, адже викладач не має змоги бачити, що відбувається.
Зараз з'являються нові інтернет-програми, котрі дозволяють бачити відвідувача онлайн-курсу, такі як
Zoom, які також можна застосовувати в процесі проведення занять. Ефективність онлайн-занять можна
гарантувати завдяки професійного підходу викладача до підготовки матеріалу.
Третя частина нашого відео-курсу – це класичний танець біля опори. Батькам слід знайти місце
вдома, де можна триматися за невисоку опору на рівні грудей дитини. Заняття з класичного
танцювимагають достатньо вільного місця,але і в домашніх умовах, можливо виконання деяких
нескладних па для покращення постави.
Відео зйомки нашого курсу ми проводили в танцювальному залі, але у якості опори використовували
стіну, щоб показати яким чином працювати вдома. Особливістю курса Мама+дитина є творча взаємодія
дитини з батьками. Тож, в процесі виконання класичного екзерсису, ми робили акцент на можливості
стретчінгу біля опори, розвитку гнучкості та виворотності. В коментарях до означених вправ ми обов'язково
рекомендували батькам слідкувати за правильністю виконання дитиною всіх класичних канонів. Тож, в
кожному блоці з відеоматеріалом у мережі Viber, ми описували вихідне положення вправи, які особливості,
на що вона спрямована та яким чином можна досягнути найліпшого результату [5, с. 57].
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Четвертою частиною наших занять – стала сучасна хореографія Модерн. Цей напрям хореографії
можна назвати найадаптованішим для домашніх умов. Адже є вправи які можна виконувати у партері та на
середині залу, мало пересуваючись у просторі. Окрім того є вправи спрямовані на удосконалення власної
пластичності та гнучкостікорисні як для мам, так і для дітей.
Зйомки ми проводили, як і попередні заняття, в танцювальному залі, в процесі занять, ми
пояснювали, як правильно робити contraction та release у партері, slide та swing на середині залу [3, с. 42].
Ми також запропонували відвідувачам курсу спробувати себе в контактній імпровізації, яка особливо
актуальна, коли діти та батьки працюють в парі та мають змогу взаємодіяти один з одним.
Висновки з даного дослідження.
Тож, наш онлайн- курс «Мама+Дитина», був спрямований на підтримку дітей та батьків в хорошій
танцювальній формі під час карантинних заходів та дав змогу перевірити наскільки можливо застосування
онлайн занять для викладання хореографії.
Аналізуючи результати нашого експерименту з проведення онлайн-занять з хореографії, слід
відзначити, що спочатку така ініціатива проведення занять була прийнята активно та жваво, але згодом
кількість відвідувачів курсу зменшилася. Це можна пояснити тим, що хореографія є мистецтвом руху та
взаємодії глядача та артиста, а також виконавців між собою, і онлайн-режим може бути лише тимчасовою
заміною практичних занять в залі.
Виходячи з нашого експерименту, ми визначили, що важливо постійно зацікавлювати клієнтів новим
навчальним матеріалом, змінювати способи проведення занять (онлайн, відео-матеріали, цікаві факти про
танці, привітання відвідувачів з професійними святами, тощо). Це дає змогу підтримати увагу клієнтів та
здобути нових відвідувачів, після закінчення дистанційногонавчання.
В процесі проведення дослідження ми дослідили можливості дистанційного навчання засобами
інтернет-технологій;вивчили комп’ютерні програми, які можливо завтосовувати в процесі онлайн-занять з
хореографії;проаналізували особливості хореографічних уроків та танцювальних напрямків, які можливо
застосовувати для вивчання онлайн.
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ДЖАЗОВА КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА – ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ТЕРМІНА
Актуальність об’єктивації терміна «Джазова камерно-інструментальна музика» обумовлена сучасним
розвитком композиторської творчості, у якій відбувається помітний взаємовплив і взаємопроникнення між
жанрами академічної та джазової музики. У наукових дослідженнях пов’язаних з аналізом музичних
джазових творів, запропонований термін на сьогоднішній день є вкрай актуальним, тому що в
музикознавстві в даному ракурсі ця тема малодосліджена. Тема не досить розкрита, ще і тому, що
джазове мистецтво саме по собі ще малодосліджене в порівнянні з академічним. До того ж, проблема
полягає в тому, що не завжди можна зробити чітке розмежування між «академічною» та «джазовою»
музикою. В процесі історичного розвитку виникали нові джазові стилі та течії, де все більше виявлялося
прагнення до індивідуалізації творчості, до пошуків нових елементів музичної мови, які часто прямо чи
опосередковано були пов’язані з музикою академічної традиції, передусім європейської. Можемо згадати
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«симфонічний джаз» П. Уайтмана та Дж. Гершвіна, «прогресивний джаз» С. Кентона, Д. Еллінгтона та
І. Стравінського, «інтелектуальний джаз», блискуче втілений М. Девісом, «бароковий джаз» Ж. Лусье та
Дж. Льюїса, а також «авангардний джаз» О. Коулмана. Часто можна почути виконання класичних творів у
джазовій обробці, яскравим прикладом є виконання біг-бендом В. Германа подвійного ремінорного
концерту І. С. Баха. Професійні композитори проявляли інтерес до джазу, як до музики, яка відповідала
духу часу, в якому вони створювали свої музичні твори. Але, вплітаючи джазові елементи у свої твори,
композитори зовсім не відмовлялися від свого індивідуального стилю, а навпаки, створювали нові
унікальні стильові сплави, нову інтерпретацію джазу, що видно на численних прикладах музичної
авторської творчості протягом всього XX століття від К. Дебюссі до А. Шнітке. Починаючи з другої
половини ХХ століття яскравим явищем у європейській та американській культурі стала поява так званої
третьої течії, де тенденції джазової та академічної музики злилися в єдине концептуальне ціле.
Питання взаємопроникнення джазових елементів в академічну музику, та навпаки, елементів які
притаманні академічній музиці у джаз залишаються відкритими. Хоча, слід зазначити, що до цієї теми
неодноразово зверталося і звертаються багато дослідників. Серед них можемо виділити праці: А. Азріеля,
М. Арановського, Ю. Васильєва, А. Виниченко, Б. Гнилова, Е. Денисова, Дж. Коллієра, В. Конен,
П. Ландольта, М. Матюхіної, Е. Овчинникова, А. Одера, Л. Переверзєва, Арк. Петров, В. Сарджента,
Д. Ухова, Л. Фезера, М. Харрісона, Б. Хофмана, А. Цукера, Г. Шуллера та інших. У науковій літературі
проблематика взаємодії джазової та академічної музики до цього часу не має розробленої системи.
Дослідники більше звертаються до аналізу співвідношення феноменів джазу з професійною музикою, а не
до виявлення аспектів цієї взаємодії.
Традиційно історію джазового мистецтва поділяють на три етапи, це протоджаз (до джазові форми
музикування), легкий джаз (етапи формування джазової оркестровки для біг-бендів у стилі «свінг») та
концертний джаз (модерн-джаз, авангард джаз та інші течії які тяжіють до серйозної концертної музики). На
сьогоднішній день немає точного, чіткого визначення щодо джазу. Дослідник В. Фейертаг вважає, що джаз
не має ніяких специфічних музичних інструментів, які відрізняли б його від академічної музики. Проте джаз
істотно відрізняється від інших видів музики за способом та манерою їх використання.
Починаючи з середини XX століття джаз повністю склався не тільки як естетична категорія, але й як
нова самостійна музична система. Ця система в звуковисотності, ритмі, фактурі, формоутворенні,
оркестровці та виконавстві. Її стало можливо поєднувати з іншими новітніми техніками композиції. Тому
інтерес до джазу істотно підвищився. У цей час у джазовому мистецтві відбувається перелом.
Відбувається перехід від естетики популярного мистецтва до «серйозної», елітарної музики. Ці
метаморфози стали можливими завдяки творчим пошукам Ч. Паркера, Д. Гіллеспі, Б. Пауелла, Т. Монка,
К. Кларка та Ч. Крісчіана, виник новий джазовий стиль бібоп, який характеризується значним загостренням
джазової гармонічної мови, розширеною тональністю, тональноперемінними структурами, новими
модальними системами, альтерованими, багатотерцовими, квартовими акордами. Одночасно з бібопом
з’являється повністю фіксований на нотному папері не імпровізаційний стиль модерн-джазу –
прогресивний джаз. Наприклад, твір з серії С. Кентона «Artistry In Rhythm» заснований на темі Равеля з
балету «Дафніс і Хлоя», він містить темпові та тематичні контрасти, нетиповий для джазової музики вступ
у вигляді фортепіанного соло аля Шопен. Відбувається розширення часу звучання творів, окремі концертні
варіанти могли тривати майже 20 хвилин. До інструментального складу джазового ансамблю почали
додаватись нові інструменти, струнні, гобої, валторни, туби, фаготи. Джазові ансамблі почали
використовувати композиторську модель творчості. Вплив на джазове мистецтво сучасної академічної
музики відбився і в кул-джазі, так званому інтелектуальному напрямі. Особливістю стає поліфонія
мелодичних голосів, тональність відходить на другий план. У знаменитих альбомах ансамблю Д. Брубека
«Time Out» та «Time Further Out» вперше в джазі прозвучали композиції на 5/4, 7/4, 9/8, 11/4 з
використанням класичної поліритмії та змінних метрів. Під час роботи над одним з альбомів М. Девіса
композитор та аранжувальник Г. Еванс запропонував трубачу імпровізувати не на основі гармонічної
послідовності (квадрата), а певного звукоряду, витягнутого з теми. Принцип модальності, відкрив безмежні
можливості для збагачення джазу досвідом світової музичної культури. М. Девіс цим вдало скористатися
на матеріалі іспанського фламенко («Ескізи фламенко»). Молодих джазових музикантів також зацікавила
творчість радикальних музичних авангардистів Дж. Кейджа та К. Штокхаузена. Ця зацікавленість вилилась
у 1960 році у записі «фрі-джаз», ансамблю під керівництвом О. Коулмана у якому саксофоніст, баскларнетист, флейтист та альт саксофоніст, музикують тривалістю приблизно 40 хвилин спонтанну,
заздалегідь непідготовлену полімодальну імпровізацію, де тільки іноді всі виконавці на нетривалий час
сходяться в заздалегідь написаному Коулманом ритмічному унісоні.
Таким чином, джаз як музичне мистецтво розвивався вкрай інтенсивно від свого суто розважального
типу до концертних варіантів бібопа, прогрессива, кул-джаза, третьої течії. У цьому розвитку очевидним є
його взаємозв'язок з академічними музичними традиціями. У зв’язку з цими змінами, змінювалось
ставлення до естетики джазу з боку професійних авторів. Очевидним, є те що за типом та структурою
джазовий ансамбль дуже схожий та близький з академічною камерною музикою. До того ж сучасні
тенденції в камерно-ансамблевому мистецтві відображають багатокультурні та музичні процеси,
характерні зокрема і для джазового мистецтва. Отже цілком доречним є введення пропонованого терміна
«Джазова камерно-інструментальна музика». Виходячи з того що у сучасному музикознавстві поки що
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відсутні фундаментальні праці присвячені даній темі, то постає надзвичайно цікаве поле для всебічного
дослідження.
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ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ОБ’ЄКТІВ В ТЕХНІЦІ ГАРЯЧОЇ ЕМАЛІ ЯК ХУДОЖНЬОЇ ДОМІНАНТИ ІНТЕР’ЄРУ
Мистецтво гарячої емалі має більш ніж трьохтисячну історію і з кожним еволюційним витком
розвитку людства згадана техніка удосконалювалась та збагачувалась новими технологічними та
художніми прийомами. Зважаючи на відкриття у галузі хімії ХХ століття відбулось значне здешевлення
матеріалів, яке сприяло зацікавленню та приходу у дану царину монументалістів, живописців, графіків та
скульпторів [1, с. 19]. Завдяки чому емальовані предмети набули не лише нових виражальних
можливостей, а й значно збільшились в розмірах, формах та сферах застосування. І хоча гаряча емаль
відноситься до декоративно-прикладного мистецтва, на сучасному етапі досить часто її утилітарна функція
відходить на другий план, а естетична складова і образне рішення виробу є пріоритетними. Це можна
простежити в арт-об’єктах авторства вітчизняних та закордонних художників. Мистецькі предмети
органічно поєднуються з дизайном та допомагають грамотно організувати простір інтер’єру, створити
атмосферу, яка буде відповідати світогляду, соціальному статусу і вподобанням споживача.
До арт-об’єктів можна віднести об’ємно-просторові композиції малих форм, дрібну пластику,
скульптуру, твори декоративно-прикладного мистецтва, а також формальні речі, виконані в різних техніках
і матеріалах.
На теренах України першість у застосуванні гарячої емалі у станкових творах, арт-об’єктах,
монументальному мистецтві належить Олександру Бородаю. Він реанімував забуту техніку та шляхом
численних експериментів вивів її на новий щабель розвитку. Серед об’ємно просторових скульптур його
авторства варто відмітити дракона, який за задумом художника має розміщуватися в інтер’єрі одночасно
на стелі та стіні (мал.1). Фантастичний звір у висоту сягає 2,5 м. Він виконаний із масивних пластин
напівовальної форми, що вдало поєднуються між собою. Загальна гама золотава з кольоровими
акцентами: сіро-бузкової гриви, жовто-помаранчевих крилець, скляних ультрамаринових очей [2, с. 217].
З ініціативи О. Бородая та його доньки Ю. Бородай був започаткований І-ий, а згодом в пам’ять Юлії
ІІ-ий міжнародний фестиваль емалі в Україні, який згуртував вітчизняних емальєрів та художників з інших
країн. Каталог останнього фестивалю демонструє яскраві експонати арт-об’єктів, які можуть з легкістю
стати домінантою вишуканого інтер’єру. Художники вміло поєднують гарячу емаль переважно з деревом в
оформленні, але іноді це буває і сталь, і скло, і гобелен, і навіть цемент. Яскравим проявом застосування
останнього є робота «Пустеля» київської мисткині М. Луцик (мал. 2) [3, с. 32].

Мал. 1 Бородай О. «Дракон», 2004
мідь, емаль, скло, 250 х 80 см

Мал. 2. Луцик М. «Пустеля», 2013
Мідь, дерево, цемент, скло, 90 х 87 х 80 см
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Серед арт-об’єктів, які в інтер’єрі можуть здивувати своєю функціональністю, варто відмітити
“Валізку з внутрішнім світом» авторства київської художниці М. Томасик (мал. 3). Робота з трьох частин
поєднується між собою петлями, подібно до віконних стулок. Такий же принцип складень, досить часто
застосовується в іконах, адже вважається, що ікона – це символічне вікно в гірський світ. У арт-об’єкті
художниця М. Томасик демонструє як ззовні дерев’яна валіза при відкритті може заграти багатством
яскравих емалей. Композиція кожної з трьох емалей має посилання до предметного світу і одночасно з
цим виглядає узагальнено та фрагментами навіть абстрактно.

Мал. 3 Томасик М. «Валізка із внутрішнім світом», 2011,
гаряча емаль, мідь, дерево, 80 х 40 см
З експонованих на фестивалі робіт звертає на себе увагу вікно з емалями авторства київського
художника В. Федько. Сама назва «Ходить сон коло вікон» має відсилання до однойменної колискової, а
кольорова блакитно-синя гамма має паралелі з холодним періодом року – зимою (мал. 4). При розміщенні
в інтер’єрі дане вікно стає не лише кольоровим акцентом, а й провідником до дещо фантазійного,
абстрактного початку. Коли робота не має посилання до предметного світу – домінуючі кольорові плями,
ритми та лінії слугують поштовхом до так званого уявного «продовження» картини. Це продовження у
кожного глядача буде власним, і залежить від емоційного стану, життєвого досвіду та інших факторів які
слугують основою до уявного вбачання в абстрактному – суб’єктивно конкретного.
Серед художників які приймали участь у ІІ-му Міжнародному фестивалі емалі в Україні були
представники з Іспанії, Польщі, Росії. Проведення таких заходів згуртовує художників з різних країн, які
займаються цією рідкісною технікою та сприяє обміну досвідом. Один з найбільш відомих міжнародних
симпозіумів емальєрів проводиться в Угорщині, у м. Кечкемет. Там емаль широко використовується в
якості оздоблення як в інтер’єрі, так і в екстер’єрі. До прикладу вул. Вілаг на якій все починаючи від назв
вулиць, вказівників та вивісок є оздоблене гарячою емаллю [4, с. 160].

Мал. 4 Федько У. «Ходить сон біля вікон», 2013, гаряча емаль, мідь, дерево, 83 х 58 см
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З огляду на все вище сказане можемо з впевністю стверджувати, що емаль залишаючись в своїй
основі сталою в плані технології сотворчості з вогнем, все ж таки в формах перероджується,
видозмінюється та підлаштовується під потреби часу. Багатство кольорів, яке зберігається тисячоліттями
не дивлячись на погодні умови, розширює сферу її застосування в екстер’єрі. Варто зазначити, що кожна
створена творча робота в техніці гарячої емалі існує в єдиному екземплярі, відтворення в копії є
неможливим, адже залежить від багатьох факторів починаючи від товщини нанесеного слою фарби
завершуючи терміном випікання, які просто не можливо прорахувати. Саме тому оригінальність кожної
роботи, функціональність застосування емалі та використання натуральних матеріалів зацікавлюють як
дизайнерів інтер’єру так і багатьох колекціонерів. І хоча ця техніка не є такою доступною як інші види
мистецтв, все ж її переваги є очевидними.
Зараз в Україні мистецтво гарячої емалі опановують молоды художники, адже існує певна кількість
вищих навчальних закладів, де навчають цій творчій праці. Варто виділити Київський університет імені
Бориса Грінченка – це єдиний заклад де викладав батько гарячої емалі Олександр Бородай, і в якому
функції емалі розширились від ювелірних до станкових творів.
Спеціалізованих виставок, де емальєри можуть презентувати свої роботи не так багато. Зокрема в
Канаді відбувається щорічний конкурс емальєрів «Colors of cooper», а в Україні свої здобутки художники
можуть презентувати на бієнале «Сучасне мистецтво вогню України», яке проходить під патронатом
Національної спілки художників України. Але окрім спеціалізованих, гарячу емаль радо вітають на різних
міжнародних площадках, для яких це «давнє» мистецтво залишається актуальним та «новітнім».
Література:
1. Бородай Ю. О. Українська емаль: альбом-каталог / Ю. О. Бородай // Переднє слово З. А. Чегусової,
О. В. Кащенка; О. М. Сом-Сердюкової. – Київ: Укр. письменник, 2013. – 264 с.: іл.
2. Мостовщикова Д. О. Пам'яті українського художника-емальєра О. Бородая / Д. О. Мостовщикова //
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку Науковий збірник. – 2019. – № 32. – С. 214-220.
3. ІІ-ий міжнародний фестиваль емалі в Україні: каталог / [упоряд. Т. Ільїна]. – Київ: Фенікс, 2013. – 96 с.
4. Довгань Ю. О. Нові аспекти художньо-декоративного оздоблення інтер’єрів і екстер’єрів / Ю. О. Довгань
// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. –
Київ: КНУБА, 2005. – № 14. – С. 159–163.
Науковий керівник:
кандидат культурології Михалевич Віктор Вадимович.
Вадим Абизов, Вікторія Сєлюкова
(Київ, Україна)
ДИЗАЙН ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК З ВИКОРИСТАННЯМ
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВСТУП
У свій час бібліотеки були освітніми центрами, які надавали усім бажаючим користувачам безмежний
доступ до інформації та знань, але з розвитком технологій бібліотеки втратили своє значення.. Щоб надалі
вирішувати освітньо-культурні завдання бібліотеки мають бути адаптовані до вимог часу. Це означає
задоволення найрізноманітніших потреб відвідувачів: від освітніх до соціальних, дозвіллєвих чи навіть
естетичних. Впровадження цих можливостей є частиною технічного завдання до розробки сучасних
громадських бібліотек.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Втрата актуальності бібліотеки, як освітнього центру, вплинула на подальше дослідження
можливості використання новітніх технологій та електронних пристроїв для локального та віддаленого
доступу у внутрішньому просторі сучасних громадських бібліотек.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На сьогоднішній день вже існує декілька вдалих прикладів адаптації громадської бібліотеки до вимог
часу. Серед них варто відзначити дизайн проект Нью-Йоркської Публічної бібліотеки - Underground Library.
Віртуальні полиці у вагонах метрополітена, в якості дизайн рішення, залучили потенційних читачів до
відвідування бібліотечних філіалів.
Найпоширенішими послугами у сучасних бібліотеках є послуги, в основі яких лежать сучасні дизайн
рішення з використанням інноваційних електронних технологій: бібліотечні кіоски з можливістю оренди
ноутбуків для виконання домашніх завдань, привнесення функцій коворкінгу в організацію внутрішнього
простору бібліотечного середовища, впровадження технологій самообслуговування у новітніх бібліотеках
та ін.
У плануванні внутрішнього простору бібліотеки доцільно розглянути питання реорганізації системи
обслуговування читачів і зберігання фондів; створення комфортних зон обслуговування з мережею Wi-Fi;
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автоматизованих робочих місць для роботи з електронними ресурсами; аудиторних приміщень для
проведення інформаційно-масових заходів, веб-конференцій, навчальних занять і ін.
Реорганізація системи обслуговування читачів передбачає часткове виконання функцій бібліотекаря
технологіями. Так, наприклад, наявність будь-якої книжки чи твору у бібліотеці перевірятиметься
автоматично і результат висвітлюватиметься на інформаційному табло з зазначенням відповідного
сектора. Дані про користувача бібліотеки синхронізуватимуться з даними ID-картки чи банківської карти.
Користувачу може бути запропонована підбірка творів за певною тематикою, категорією, автором, роком
видання і т.д.
Стандартне планування бібліотечного простору наведено на рис. 1 [2].

Рис. 1. Планування простору першого поверху Державного архіву Дрездена: 1- контрольований вхід;
2 - інформація; 3 - склад; 4 - контроль; 5 - читальний зал; 6 - читальний зал для роботи з картами;
7 - пошукові системи; 8 - майстерні; 20 - ліфти, сходи і вентканал.
При реорганізації простору, враховуючи вищезазначені умови, зону пошукових систем та зону
інформації можна об’єднати між собою, тим самим збільшивши площу читальних залів.
Прикладом імплементації сучасних технологій в організацію внутрішнього простору громадських
бібліотек є бібліотека Штутгарта (Німеччина) (рис. 2). RFID система захисту бібліотеки, з автоматичною
фіксацією взяття книжки з полиці бібліотеки та її повернення і унікальним засобом сортування, покращує
досвід клієнтів та дозволяє бібліотечним працівникам приділяти свій час більш активним завданням,
орієнтованим на клієнтів. Кіоски для ноутбуків доступні на кожному поверсі бібліотеки і дозволяють
отримати доступ до загальної кількості 140 нетбуків та ноутбуків (рис. 3).

Рис. 2. Дизайн громадської бібліотеки Штутгарта (Німеччина) з використанням сучасних технологій

Рис. 3. Кіоск для ноутбуків у бібліотеці Тарлтон (Великобританія)

80

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

Таким чином, міжнародний досвід свідчить про те, що сучасні технології стали частиною дизайну
бібліотек і лише декільком бібліотекам вдалось адаптуватись до вимог часу. В основу дизайн рішень
сучасних громадських бібліотек покладене використання інноваційних електронних пристроїв. Ігнорування
сьогоднішніх реалій та потреб користувачів призведе до остаточного закриття більшості бібліотек світу.
ВИСНОВКИ
Специфіка автоматизації роботи бібліотек та розробка сучасних дизайн рішень з використанням
інноваційних технологій потребує подальших досліджень у контексті розширення можливостей їх
використання. Колишній досвід проектування бібліотек не відповідає сучасним реаліям і втрачає свою
роль у житті населення, за умови відсутності сучасних технологій. На прикладі аналізу сучасного стану
бібліотек світу, зокрема бібліотек Німеччини та Великобританії, зроблені пропозиції щодо впровадження
сучасних рішень при проектуванні сучасних громадських бібліотек світу. До таких рішень відносяться
реорганізація системи обслуговування читачів і зберігання фондів; створення комфортних зон
обслуговування, створення автоматизованих робочих місць для роботи з електронними ресурсами,
аудиторних приміщень для проведення інформаційно-масових заходів, веб-конференцій, навчальних
занять і ін.
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ НА ЭЛЕКТРОГИТАРЕ
НА ОСНОВЕ КАЗАХСКОЙ МУЗЫКИ
Овладение искусством импровизации – сложный и длительный процесс, но подвластный обучению.
Джазовая импровизация генетически связана с джазовой аранжировкой. Немецкий исследователь
джаза И. Э. Берендт подчеркивал, что совершенно невозможно рассуждать об аранжировке, не упоминая
об импровизации, и наоборот, говорить об импровизации, не обсуждая аранжировки и всего, что с ней
связано [1, 55].
Основой джазовой импровизации считается гармония, хотя в фольклоре, давшем начало джазовой
музыке, гармония не была развита и тем более не являлась доминирующим и ценностным элементом. В
раннем джазе гармонию формировали: движение мелодических голосов, своеобразное звукоизвлечение,
использование глиссандо, вибрато, опора на определенные ступени - сексты, блюзовые тоны.
Приступая к работе над импровизацией, нужно знать, что гармония должна быть простой, если в
начале этой работы сосредоточить внимание на других компонентах джазовой импровизации - мелодии и
ритме. Усложнение одного компонента должно уравновешиваться простотой, ясностью других
компонентов во избежание трудностей в момент импровизации (особенно на начальном этапе постижения
исполнительских основ этого искусства).
Перед началом работы за инструментом студенту полезно также дать себе психологическую
установку: послушать запись той или иной композиции, близкую по стилю и характеру будущей
импровизации, сконцентрировав при этом внимание на оговоренных ранее важных деталях
импровизации; составить внутрислуховое представление о будущей импровизации. Б. М. Теплов считает
способность слухового представления музыки одним из основных компонентов музыкального слуха.
Именно эта способность лежит в основе воспроизведения мелодии голосом или подбирания ее по слуху
на инструменте. Развитие такой способности «представлять» музыку до ее исполнения на инструменте
особенно важно для начинающего сочинять и импровизировать учащегося: она облегчает процесс
импровизации, как бы ведет себя к услышанному внутри образцу [2].
Далее определяется тема, на основе которой будет построена музыкальная идея композиции. Она
может быть подобрана из готовых «стандартов», из фольклорных тем, либо сочинена самими студентами.
В последнем случае исполнителю лучше пройти следующие стадии построения темы и ее огранки:
1) рассматриваются возможные варианты; 2) отбираются приемлемые варианты (соответствующие по
степени сложности возможности студента-музыканта), 3) утверждаются варианты для практического
исполнения. В теме должно быть определена ее форма, должна присутствовать смысловая ясность и
завершенность.
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В мелодии темы должны быть определены: форма, интервальный состав, интонационное
содержание, фраза, ритмический рисунок, мелизматика, ритмическая акцентуация и смысловая
акцентуация во фразе; фраза должна иметь смысловую ясность и завершенность. Следует отметить, что
джазовая фраза является основным структурообразующим компонентом импровизации. Практически
лишь условно можно говорить о делимости джазовой фразы на мотивы. Чаще она внутренне неделима.
Поэтому различие между мотивом и фразой сводится лишь к различию в длительности (протяженности).
Лучше начинать импровизировать с формы квадрата.
Когда тема определена, под нее подбирается гармоническая сетка, на которую тема затем
накладывается.
Необходимо обратить внимание обучающихся на то, что исполнение джазовой музыки и внешне, и в
слуховом восприятии должно быть радостным, должно приносить исполнителю удовольствие.
Импровизация – это легкость, восторг, темперамент в исполнении, демонстрация не результата
трудной работы, а непосредственного процесса творчества.
Искусство джазовой импровизации, основанное на классических канонах, всё же имеет свои
особенности при обучении основам джазовой импровизации на электрогитаре, которые подвергаются
постоянному обновлению.
К ним относятся различия полиаккордовых структур, явления полимодальности, специфика
использования разнообразных пентатонических звукорядов, т.е. то, что называют ладогармоническим
мышлением. Музыкальная мысль всегда существует в двух взаимозависимых измерениях: внутреннем и
внешнем. Внутреннее – так называемое предварительное слышание, или предслышание, является
фактором, организующим импровизационное движение, обуславливающим осмысленную реализацию
намерений исполнителя в звуке. Предварительное слышание, или предслышание развивается с первых
шагов обучения игре на электрогитаре, и этому способствует сольфеджирование, т.е. всё, что играется,
предварительно пропевается, или, говоря профессиональным языком, сольфеджируется.
Следующим шагом на пути развития умения импровизировать на электрогитаре – чувство грифа
инструмента. Сочетать эту деятельность необходимо с освоением аппликатурных принципов, т.е.
доводить до автоматизма нахождение звуков на грифе инструмента. При этом необходимо все время
пропевать извлекаемые звуки, т.е. всё: пальцы, глаза, уши, голос должны равноправно участвовать в
исполнительском процессе. На раннем этапе обучения важно усвоить аппликатурные модели. Среди пяти
типовых аппликатурных моделей мажора есть более и менее удобные для игры, поэтому одни
используются чаще, чем другие. Любое горизонтальное перемещение кисти левой руки менее
рационально, чем вертикальное. Поэтому в практике сформировались приёмы: сужение аппликатуры,
скользящее легато, принцип расширенной аппликатуры. Немаловажным фактором является изучение
позиций в игре, они должны сочетаться с аппликатурными моделями.
Техника джазовой импровизации на электрогитаре, учитывая опыт многих ярких исполнителей,
постоянно усовершенствуется и обогащается. Каждый импровизатор, как правило, вырабатывает свои
излюбленные фразы, интонации, и включает их в свои соло. Этот «багаж», переходя из одной пьесы в
другую, становится «визитной карточкой» импровизатора, определяет его индивидуальный стиль.
Такие заготовки облегчают, и, в дальнейшем, способствуют искусству джазовой импровизации на
электрогитаре.
Предлагаем пошаговое движение по развитию умения импровизировать.
1. Мелодическое обыгрывание целевых звуков.
2. Использование неполных пентахордов
3. Мелодическое обыгрывание аккордов доминантовой группы.
4. Обыгрывание моделей квинтового круга («гармонические качели»).
5. Обыгрывание четырехтактовых гармонических последовательностей.
6. Обыгрывание кадансовых оборотов.
7. Секвенционное развитие мелодии.
8. Варьирование отдельных мотивов тем.
9. Импровизация по гармонической схеме.
10. Характерные ритмические модели, используемые в импровизации.
Все выше перечисленные формы работы способствуют развитию умения джазовой импровизации
на электрогитаре [3].
Как было отмечено в начале, импровизационные возможности электрогитары особенно ярко
проявились в форме блюза. Особый колорит блюзам придают так называемые блюзовые тоны. В
блюзовых импровизациях на электрогитаре используются особые исполнительские приемы: бэнд, шейк,
восходящее глиссандо.
Каждая импровизация должна быть тщательно подготовлена. Вначале необходимо определить
форму (блюз, песенная), количество тактов в квадрате, темп, кульминацию, каданс, сольный эпизод.
Далее следует определить гармоническую схему произведения. Простую – усложнить, сложную –
упростить, наметить кульминацию и записать импровизацию, после чего отобрать лучший вариант и
выучить его наизусть.
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При импровизации необходимо использование выше перечисленных 10 форм деятельности. Это
могут быть ритмические модели, обыгрывание целевых звуков, варьирование отдельных мотивов, тем –
всё вместе или отдельно каждая форма.
В ходе обучения основам джазовой импровизации на электрогитаре нами были использованы
казахские народные песни и гитарные переложения произведений композиторов Казахстана для
фортепиано.
Итак, пример № 1, казахская народная песня «Еркем-ай».

В данном произведении необходимо вначале прослушать мелодию с аккомпанементом, в котором
звучат джазовые гармонии.
Следующим шагом на пути развития умения импровизировать на электрогитаре, как выше было
отмечено, – ощущение чувства грифа инструмента и освоение аппликатурных принципов, доведение до
автоматизма нахождение звуков на грифе инструмента. Пропеванию извлекаемых звуков, способствует
знакомая мелодия народной песни и ее строение по секвенциям.
Пение и игра отдельных звуков переходит в пение и игру мелодических интервалов, в сочетании с
аппликатурой. Таким образом, изучаются и усваиваются на слух все восходящие и нисходящие
мелодические интервалы. Развивается слух, пальцевая моторика и аппликатура, а также внутреннее
интонирование, что особенно важно при изучении джазовой импровизации.
В этом периоде обучения необходимо усвоить аппликатурные принципы: позиции, при которых
вертикальные перемещения кисти левой руки более рациональны, чем горизонтальные. Позиции в игре
должны сочетаться с аппликатурными моделями. В данном примере аппликатуру необходимо проставить
таким образом, чтобы кисть оставалась в позиционной форме.

В результате определенной работы представляется такого рода импровизация.

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

83

Таким же образом происходит пошаговое обучение основам джазовой импровизации на примере
казахских песен «Саулем-саулем», «Ахау, Бикем», «Япырай», «Даудидау» и на произведении «Полька»
композитора Балнур Кыдырбек, но рамки статьи не позволяют подробнее остановиться на них.
Развитию джазовой импровизации на электрогитаре способствует слушание, изучение
импровизаций на других инструментах, в различных стилях и направлениях, стабильность в занятиях.
Увлеченность и упорство в достижении цели будут также способствовать приобретению этого
удивительного навыка в увлекательном творческом процессе.
Литература:
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Марія Антонченко
(Суми, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ INTERNET ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У «Національній стратегії розвитку освіти в Україні» зазначено, що «пріоритетом розвитку освіти є
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [7]. Для ефективного виконання цієї задачі, інформаційноцифрового забезпечення функціонування системи освіти, важливого значення набуває активне
використання Internet-технологій у освітніх закладах різного типу, оптимальне впровадження цифрових
технологій до освітнього процесу.
Важливим чинником використання інформаційно-цифрових технологій (ІЦТ) у системі освіти є
підготовка педагогічних працівників до використання сучасних ІЦТ у власної професійної діяльності та
постійне вдосконалення у цієї сфері [2]. Отже, на сьогодні потрібен новий підхід до оновлення змісту
післядипломної педагогічної освіти, здатного стимулювати педагога будь якої спеціальності до постійного
саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення у галузі ІЦТ.
Одним з глобальних ресурсів ІЦТ є комп’ютерна мережа Internet, яка відкриває реальні можливості
щодо реалізації ключової ідеї розвитку сучасної системи освіти в усьому світі – неперервної освіти
впродовж усієї професійної діяльності, повсякденного співробітництва педагогів, закладів освіти в Україні
та за її межами [1].
Розробка питань застосування Internet технологій у системі післядипломної педагогічної освіти
залишається актуальною. Тому, метою статті є дослідження використання Internet технологій для
підвищення рівня інформаційно-цифрової (цифрової [5]) компетентності та культури педагогів під час
проходження курсів підвищення кваліфікації.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженням використання ІЦТ, в тому числі
Internet, в освітньому процесі займалися такі науковці, як В.А. Баженов, І.Д. Бех, В.М. Білик, В.Ю. Биков,
П.С. Венгерский, Л.М. Дибкова, Е.И. Дмитрієва, М.І. Жалдак, В.О. Колмакова, Т.О. Кучерява,
О.В. Малишевський, Н.В. Морзе, О.Ю. Новиков, О.В. Овчарук, Е.С. Полат та інші. Важливість застосування
ІЦТ і, зокрема, Internet в освіті підкреслена у державних цільових програмах з освіти та інформатизації [3,
6-7].
Виділимо сфери застосовування Internet в післядипломної педагогічної освіті. Це:
• управління навчальним закладом;
• організація та проведення очних курсів підвищення кваліфікації;
• організація навчальних занять з отримання додаткової спеціальності;
• моніторинг успішності навчання;
• організація дистанційного та очно-дистанційного (змішаного) навчання.
Деталізуючи основні сфери використання Internet в освітньому процесі післядипломних педагогічних
закладів, виділимо основні його напрями:
• створення та ведення БД учасників освітнього процесу (особисті справи, електронні журнали
успішності навчання, електронний документообіг, автоматичні звіти тощо);
• створення дидактичних матеріалів (конспекти, презентації, тести тощо) для навчання;
• організація комунікації між суб’єктами навчального процесу (адміністрацією, педагогічними
працівниками, слухачами) через Internet;
• організація дистанційного (змішаного) навчання;
• моніторинг успішності навчання слухачів.
Під час проходження курсів підвищення кваліфікації та міжсесійний період педагоги загальних
навчальних закладів повинні оволодіти наступними Internet технологіями та вміти їх застосовувати у
власній професійної діяльності [1, 4]:
• пошук інформації (тексти, малюнки, презентації, аудіо, відео тощо);
• обмін інформацією (Internet комунікація) різних форматів з адміністрацією, колегами, учнями та їх
батьками (через електронну пошту, соціальні мережі, форуми тощо), в тому числі, проведення відеоконференцій, вебінаров тощо;
• створення об’єктів в Internet (сайти, блоги, тести тощо) та їх використання у професійної діяльності;
• створення та використання інтерактивних дидактичних вправ (Learning Apps тощо), хмар слів
(наприклад, WordArt.com) та інших дидактичних матеріалів (завдання, анкети, тести, презентації тощо)
online;
• розташування власної інформації в Internet, з використанням хмарних технологій, спеціалізованих
сайтів для створення wiki-статей тощо;
• користування банками даних, що зберігаються на серверах Internet (електроні бібліотеки,
репозитарії тощо);
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• вивчення, обмін та поширення передового педагогічного досвіду (освітні Web-портали);
• організація дистанційного навчання (Moodle, Google Class, Zoom, Microsoft Teams тощо).
Розглянемо деякі технології Internet, що використовуються в інформаційно-цифровому освітньому
середовище, більш детально [1, 4].
Перш за все, слід зазначити віртуальні державні бази даних. Наприклад, Інформаційна система
управління освітою України (ІСУО), Електронний щоденник та інші.
Далі слід розглянути інтерактивні сервіси Internet, що ґрунтуються на використанні хмарних
технологій. Ці технології дозволяють створювати і зберігати власні документи на «хмарах» – віртуальних
дисках (наприклад, Google-диск, OneDrive тощо), за потребою надавати доступ до них окремим
користувачам або усім користувачам глобальної мережі, та передавати їх іншим. Прикладом можуть бути
сервіси корпорацій Google (документи, Диск, Gmail, YouTube, Form тощо); та Microsoft (Office 365, в т.ч.
OneDrive, Sway, Teams тощо). Всі ці сервіси дозволяють своїм користувачам взаємодіяти один з одним,
створювати та змінювати власний та спільний контент, на противагу неінтерактивним сайтам, де
користувачі обмежені тільки пасивним споживанням програмних продуктів. Особливістю таких технологій є
принцип залучання користувачів до наповнювання і багаторазового використання інформаційного
матеріалу, тобто зазвичай ідеться про додавання інформації, проте питання її надійності, достовірності,
об’єктивності не розглядають.
До наступної технології можна віднести електронні видання (електронні посібники, енциклопедії,
словники, професійні періодичні видання) з різних освітніх галузей.
Крім цього, є багато освітніх online курсів, які дозволяють проводить навчання у той час і в тому
темпі, що зручний тому, хто навчається. Для бажаючих приєднатись до цих курсів можна використати
платформу Prometheus, платформу Educational Era (Ed-Era) або інші, що містять сотні безкоштовних online
курсів.
Технологія Wiki дозволяє кожному його користувачеві не просто додавати свою, але й редагувати чи
видаляти інформацію, додану іншими користувачами. Найвідоміший Wiki-сайт – Вікіпедія – це онлайнова
енциклопедія, над створенням якої працюють самі користувачі. Педагогічні працівники мають свої wikiспільноти – наприклад, Вікі-спільнота професійного розвитку педагогів Сумщини, Wiki Освіта, IteachWiki
(Intel) тощо.
Соціальні мережі (Facebook, Instagram тощо) та меседжери (Viber, Telegram тощо) використовуються
педагогами для обміну освітнім контентом, комунікації з колегами, батьками та учнями.
Cайти навчального закладу та сайти (блоги) вчителів все частіше стають методичним та
дидактичним інструментами сучасного вчителя. Вже багато вчителів мають власні блоги, де вони
викладають навчальні та методичні матеріали, висвітлюють свої професійні здобутки.
Дистанційного навчання, у зв’язку з суспільними обставинами, набуло великого значення у
теперішній час. Платформи для дистанційного навчання Moodle, Google Class, Microsoft Teams та інші
ґрунтується на використанні Internet і дозволяють викладати навчальні матеріали у різному форматах та
проводити навчання через Internet у режимі реального часу online або offline. Для організації відеоконференцій та відео-лекцій використовують такі програмні засоби, як Skype, Zoom, Microsoft Teams та
інші. Вони дозволяють також подивиться лекції (конференції) у запису.
Освітні ресурси Internet успішно мігрують до мобільних додатків, де переглядати, створювати,
наповнювати вмістом, зберігати, пересилати відповідні документи можна через мобільний телефон.
Наприклад, учень дізнається розклад занять або завдання з певного предмету, проходить тест, або
виконує певні завдання через смартфон.
Розвиток Internet технологій відкривають перед освітніми закладами новий рівень можливостей
виходу у "відкритий інформаційний простір" і створення свого іміджу.
Перед викладачами системі післядипломної педагогічної освіти стоять непрості завдання,
підготовити педагогів до застосування Internet у власній професійної діяльності, а саме: до комунікації з
усіма учасниками освітнього процесу (адміністрацією, колегами, учнями та батьками), підвищення
ефективності навчального процесу за рахунок інтегрування online-дидактичних матеріалів до традиційного
навчання; формування відкритої системи освіти через організацію та впровадження дистанційної освіти;
створення online-тестів для моніторингу успішності оволодіння учнями навчального матеріалу; залучення
учнів до дослідницької діяльності з використанням Інтернет технологій.
Висновки. Використання Internet технологій в освітньому навчальному середовище є одним із
пріоритетних напрямів інформатизації освіти. Активне використання сучасних Internet сервісів у системі
післядипломної педагогічної освіти є одним з універсальних інструментів формування інформаційноцифрової компетентності та культури вчителів. Підвищення кваліфікації вчителів є дієвим інструментом,
що спрямований на конкретні зміни в роботі вчителів, введення нових форм і засобів до освітнього
процесу, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційно-цифрових технологіях і, зокрема, Internet.
Перспективами подальших розвідок у даному дослідженні можуть бути розробка конкретного змісту
курсів підвищення кваліфікації вчителів по впровадженню Internet технологій до професійної діяльності
педагогів за різним фахом.
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ІДЕЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША ЩОДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Сучасні глобалізаційні процеси актуалізують розвиток національної системи освіти України та її
інтегрування в міжнародне освітнє середовище на гуманістичних засадах. У зв’язку з цим є доцільність
усебічного й неупередженого переосмислення вже існуючих науково-педагогічних здобутків видатних
учених минулого.
Так, неоднозначна, суперечлива й водночас багатогранна постать Пантелеймона Куліша (1819 –
1897), його різнопланова творча діяльність як письменника, викладача, науковця, просвітника, публіциста,
видавця, етнографа, перекладача, філолога, громадського діяча наразі привертає увагу таких сучасних
дослідників, як Н. Побірченко (монографічне дослідження та численні історико-педагогічні статті,
присвячені всебічному вивченню персоналії П. Куліша), Т. Антонюк (акцентуація на культурологічному
аспекті формування національного характеру особистості) [1], М. Жулинський (аналіз творчого здобутку
П. Куліша-подвижника з позицій сьогодення) [8], С. Ковпік (погляди П. Куліша на домашнє та шкільне
виховання) [3], О. Кравченко (цілісне осмислення постаті П. Куліша, науково-просвітницької діяльності
вченого в дисертаційному дослідженні та науковій монографії) [4] та ін.
Як зауважував відомий науковець М. Жулинський, визначальним стимулом своєї подвижницької
праці П. Куліш вважав збереження національних традицій, розвиток української мови й культури,
утвердження почуття національної свідомості, наповнення духовного арсеналу нації культурними
здобутками світової цивілізації [6, с. 43-66].
Зауважимо, що період активної науково-педагогічної діяльності П. Куліша припадає на 1840-1860-ті
рр. – період важливих трансформаційних суспільних перетворень, сприятливих для творчої самореалізації
вченого у викладацькій, педагогічній і науково-просвітницькій сферах. Як зазначає дослідниця
О. Кравченко, «в освіті він [П. Куліш – А.Б.] вбачав обов’язковий компонент суспільного розвитку, а також
формування національної свідомості. Його концепція освітнього відродження полягала у всезагальній
доступній освіті, яка змістом і характером повинна бути близька народу, його ментальності; а також у
формуванні національної еліти, яка сприяла б культурному відродженню, набуттю наукового і творчого
потенціалу нації [4, с. 68].
Основні педагогічні погляди та ідеї П. Куліша викладено в таких працях: «Устня мова з науки»
(«Слово з боку», 1862 р.), «Перегляд українських книжок» (1862 р.), «Простонародность в украинской
словесности» (1862 р.), «Какие руководства удобнее употреблять при первоначальном обучении
крестьянских детей?», «Вихованє і наука» (1865 р., у 2-х частинах): ч. 1 «Викохування дітей дома, ч. 2
«Викохування дітей за підмогою школи» (1869 р.) тощо.
Вивчення науково-педагогічної спадщини П. Куліша дає змогу визначити концептуальні погляди
вченого на дошкільне виховання, навчання дитини в школі, подальший розвиток, особистість учителя
тощо. Публікація «Вихованє і наука» складається з 2-х частин: 1) «Викохування дітей (дома)»,
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2) «Викохування дітей (за підмогою школи)». Тут ідеться про особливості дошкільного виховання дітей у
сім’ї від народження і до початку їхнього навчання в школі.
У процесі виховання дитини особливо важливим є чітке усвідомлення батьками конкретної мети
виховання: «… у всьому викохуванні дітей змалечку пам’ятай кожен, до чого ведеш дітей своїх [4, с. 514]».
Саме родинне виховання, сімейне оточення є «перва наша школа и перве сідало розуму» [5, с. 108].
П. Куліш виступав проти виховання дитини в атмосфері вседозволеності, коли вона не має уявлення про
існування певних обмежень і заборон. Унаслідок цього, на думку педагога, дитина стає жорстокою,
егоїстичною, байдужою: «на все життя рветься через те нитка честивості, що зв’язувала б молодших зі
старшими. Нарікають старші на молодших опісля, але ж самі, не хто інший сіяли своє гірке
жниво [5, c. 109]». Таким чином, украй необхідним моментом є дотримання дитиною сімейної субординації
у взаєминах «батьки-діти», причому вагому роль у цьому сенсі відіграє батьківський і материнський
приклади. У свою чергу, це зумовлює формування в дитини таких рис, як милосердя, повага до старших,
любов до природи та рідного краю, турботливість, співчутливість, доброта.
Саме в сімейному середовищі закладаються ключові моральні принципи, які надалі зреалізовуються
в школі, а педагог має стати справжнім наставником: «учитель мусить бути учням за батька серед шкільнеі
семъі и за матір серед шкільнеі малечи [5, с. 112], оскільки «… діло учителя – велике діло, а й надто –
учителя початкового [5, с. 112]». Високий рівень знань учнів забезпечується не в останню чергу і самою
особистістю вчителя, його відданістю професії: «…добре тому, хто въ школі натрапить на розумного
наставника и той ему поможе на ноги знятись [5, c.78] » Педагог акцентував на тому, що «… школа не
мусить лякати дитину. Поки вона лякатиме, поти в ій стільки буде добра на будущину, скількі ми здобулись
его за тисячу років, від початку письменства на Русі. Перестане ж вона лякати тільки тоді, як зробицця
дитині новою домівкою, з новими громадськими правами и втіхами [5, с. 112-113]».
Наголосимо на тому, що П. Куліш постійно переймався проблемами доступності освіти простим
верствам населення, навчання дітей рідною мовою: «обученіе детей поселянскихъ должно быть
производимо по малороссійскимъ граматкамъ [5, с. 4]», оскільки «.. многихъ словъ на великорусскомъ
языке дети наши еще не понимаютъ; это обстоятельство очень затрудняетъ ихъ при первоначальномъ
знакомстве съ грамотностию и отниметъ у нихъ охоту къ учению, не имеющему для нихъ настоящего
смысла [5, с. 102].
Прагнучи донести ідею про поширення грамотності серед населення до прогресивної громадськості,
П. Куліш доводив: «Ежели будемъ желать пробудить въ нашемъ народе умственную деятельность и
сознаніе истинной своей народности, что составляетъ насущную потребность нашего народа, коснеющаго
въ невежестве, – то, не навязывая лишняго труда, мы должны предоставить учиться народу на его
родномъ языке [5, с. 105]». Стаття «Какие руководства удобнее применять при первоначальном обучении
крестьянских детей?» становить собою, по суті, методичні рекомендації щодо навчання дітей у початковій
школі на базі «Граматки» П. Куліша
У передмові до першого видання «Граматки», укладеної українською мовою та надрукованої в
1857 р., педагог зазначав: «Треба учить дітей письменства так, щоб, дурно часу не гаявши, швидко
зрозуміла дитина науку читання, а до сього найперша поміч – щоб граматка зложена була рідною
українською мовою. Навчившись читати по-своєму, усяке зрозуміє і Церковну, і Московську печать; отоді
нехай беретця за які хотя книги… Учачись читати, не буде тут спотикатись дитина на слова иноязичні; а
витвердивши її добре, здобуде на ввесь вік собі користи [5, с. 2]».
У передмові до другого видання «Граматки» (1861 р.) П. Куліш підкреслював, що «найперше діло въ
отця-матері повинне бути, щоб дитину своею рідною мовою до розуму доводити, щобъ дитина, вчившись
письменства, отъ своіхъ людей не одвікала и на добро своій громаді до розуму доходила: зъ тихъ-бо
письменнихъ мало добра бувае, що чужоземцями черезъ науку роблятця, и до свого рідного люду слова
промовити по-своему не вміють [5, c. 3.]». Таким чином, П. Куліщ всіляко намагався упроваджувати ідею
національної школи у суспільне середовище, мотивуючи це таким твердженням: «Ежели будем желать
пробудить в нашем народе умственную деятельность и сознание истинной своей народности, что
составляет насущную потребность нашего народа, коснеющаго в невежестве, – то, не навязывая лишняго
труда, мы должны предоставить учиться народу на его родном языке [5, с. 105]».
Мотивація до успішного навчання дитини залежить, на думку педагога, від зусиль самого
наставника, його професіоналізму, добору методів і підходів, відповідних віку учня: «Чтобы дитя заохотить
учиться грамоте и чтобы оно скоро и легко выучилось читать…, нужно, по моему убежденію, стряхнувши
съ себя старую рутинную пыль, стараться употреблять такой методъ ученія, который бы сокращалъ
время, не затруднялъ дитяти сложностію и постепенно развивала его понятія, – чтобы каждое слово,
предлагаемое дитяти для прочета, было ему совершенно понятно [5, с. 104]».
Проводячи паралелі між вітчизняною і зарубіжною школами та вивчаючи досвід роботи педагогів в
України та США, П. Куліш акцентував увагу на особливостях діяльності американських учителів початкової
освітньої ланки, закликаючи вітчизняних учителів орієнтуватися на їхній рівень: «в Американських штатах
найбільш мають нагороди за свою працю початкові учителі. Там уже давно завелась між ними
конкуренція» [5, с. 112]».
Впливаючи на становлення особистості дитини на різних навчальних етапах, педагог забезпечує
також і її ефективний післяшкільний розвиток. На думку П. Куліша, це можливо досягти за умови
подальшої реалізації принципів адекватного родинного виховання: «Не гімназія и університет мусять бути
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головними ступнями до того, щоб кохана дитина ваша сталась чоловіком достотнім, а перш усего – рідна
хата, потім початкова школа [5, с. 112]».
Таким чином, усе вищезазначене впливає на гармонійний розвиток особистості, формування її
світоглядних переконань, витоки яких сягають дитинства, зокрема родинного виховного середовища. Ця
теза простежується практично в усій науково-педагогічній публіцистиці П. Куліша. Вивчення
багатоаспектної діяльності цього вченого наразі набуває концептуального значення, що підтверджується
відповідними науковими розвідками.
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Маҳкам Бобожонов
(Хорназм, Ўзбекистон)
BOSHLANG`ICH MATEMATIK TA`LIMDA SОDDA MASALALAR VA ULARNI YЕCHISHGA O’RGATISH
MЕTОDIKASI
Xozirgi davrda yosh avlodni har tomonlama yetuk inson qilib yetishtirish muhum vazifalarda biri bo’lib
qolmoqda. Shunday ekan boshlang’ich sinf o’quvchilarni qiyin vaziyatga solib qo’yadigan vaziyatlardan biri
“Matematika” fanidan masala yechish hisoblanadi. Anashu vaziyatni oldini olish uchun bu o’quvchilarga
masalalarni yechishning eng sodda va o’quvchilar tilida yetkazish muhimdir.
Matеmatikani o’qitish sistеmasida sоdda masalalar juda muhim rоl o’ynaydi. Sоdda masalalarni yеchish
yordamida matеmatika bоshlang’ich kursining markaziy tushunchalaridan biri - arifmеtik amallar haqidagi
tushuncha va bоshqa bir qatоr tushunchalar shakllanadi. Sоdda masalalarni yеcha оlish o’quvi o’quvchilarning
murakkab masalalarni yеchish o’quvini egallashlarida tayyorgarlik bоsqichi bo’ladi, chunki murakkab. masalalarni
yеchish qatоr sоdda masalalarni yеchishga kеltiriladi. Sоdda masalalarni yеchayotganda masala bilan va uning
tarkibiy qismlari bilan birinchi bоr tanishiladi. Sоdda masalalarni yеchish munоsabati bilan o’quvchilar masala
ustida ishlashning asоsiy usullarini egallaydilar. Shu sababli o’qituvchi har bir turdagi sоdda masalalar ustida
qanday ish оlib bоrishni bilishi juda muhimdir.
Sоdda masalalarni ularni yеchishda bajariladigan arifmеtik amallarga muvоfiq guruhlarga ajratish mumkin.
Birоq mеtоdika nuqtai nazaridan bоshqacha klassifikatsiyalash: masalalarni, ularni yеchilish jarayonida
shakllanadigan tushunchalarga muvоfiq ravishda guruhlarga bo’lish qulaydir. Bunday guruhlardan uchta ajratish
mumkin. Ularning har birini хaraktеrlaymiz. Birinchi guruhga shunday sоdda masalalar kiradiki, ularni yеchish
davоmida bоlalar har bir arifmеtik amalning aniq ma’nоsini o’zlashtiradilar, ya’ni ular to’plamlar ustidagi u yoki bu
amalga qaysi bir arifmеtik amal mоs kеlishini o’zlashtiradilar.
Masalalar yеchish davоmida o’quvchilar arifmеtik amallarning kоmpоnеntlari va natijalari оrasidagi
bоg’lanishni o’zlashtiradilar. Bular jumlasiga nоma’lum kоmpоnеntlarni tоpishga dоir masalalar kiradi.
1) Ma’lum yig’indi va ma’lum ikkinchi qo’shiluvchi bo’yicha birinchi qo’shiluvchini tоpish.
Qizcha bir pеchta katta tarеlka va 2 ta kichik tarеlka, jami 5 ta tarеlka yuvdi, Qizcha nеchta katta tarеlka
yuvgan?
2) Ma’lum yig’indi va ma’lum birinchi qo’shiluvchi bo’yicha ikkinchi qo’shiluvchini tоpish.
Qizcha 3 ta qatta tarеlka va bir nеchta kichik tarеlka yuvdi. U jami 5 ta tarеlka yuvdi. Qizcha nеchta kichik
tarеlka yuvgan?
3) Ma’lum ayriluvchi va ma’lum ayirma bo’yicha kamayuvchini tоpish.
O’quvchilar bir nеchta qush ini yasadilar. O’quvchilar 2 ta inni daraхtga ilganlaridan kеyin, ularda yana 4 ta
in qоldi. O’quvchilar nеchta in yasaganlar?
4) Ma’lum kamayuvchi va ma’lum ayirma bo’yicha ayriluvchini tоpish.
Bоlalar 6 ta qush ini yasadilar. Bоlalar bir nеchta inni daraхtga ilganlaridan kеyin, ularda yana 4 ta in qоldi.
Bоlalar daraхtga nеchta inni ilganlar?
5) Ma’lum ko’paytma va ma’lum ikkinchi ko’paytuvchi bo’yicha birinchi ko’paytuvchini tоpish.

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

89

Nоma’lum sоnni 8 ga ko’paytirib, 32 hоsil qilindi. Nоma’lum sоnni tоping.
6) Ma’lum ko’paytma va ma’lum birinchi ko’paytuvchi bo’yicha ikkinchi ko’paytuvchini tоpish.
9 ni nоma’lum sоnga ko’paytirib, 27 hоsil qildilar. Nоma’lum sоnni tоping.
7) Ma’lum bo’luvchi va ma’lum bo’linma bo’yicha bo’linuvchini tоpish.
Nоma’lum sоnni 9 ga bo’lib, 4 ni hоsil qildilar. Nоma’lum sоnni tоping.
8) Ma’lum bo’linuvchi va ma’lum bo’linmaga ko’ra bo’luvchini tоpish.
24 ni nоma’lum sоnga bo’lindi va 6 hоsil qilindi. Nоma’lum sоnni tоping.
Bu yеrda sоdda masalalarning faqat asоsiy turlari kеltirildi. Birоq sоdda masalalar juda хilma-хil bo’lib, ular
bu turlar bilan tugallanmaydi. Sоdda masalalarni kiritilish tartibi dastur matеriali mazmuniga bo’ysunadi. I sinfda
qo’shish va ayirish amallari o’rganiladi va shu munоsabat bilan qo’shish va ayirishga dоir sоdda masalalar
qaraladi. IIsinfda ko’paytirish va bo’lish amallari o’rganilishi munоsabati bilan bu amallarga dоir sоdda masalalar
kiritiladi.
Yuqоrida qayd qilinganidеk, arifmеtik amallarning aniq ma’nоsini оchib bеruvchi masalalar jumlasiga
yig’indini, qоldiqni, ko’paytmani tоpishga dоir, mazmuniga qarab bo’lishga dоir va tеng bo’laklarga bo’lishga dоir
masalalar tеgishli bo’ladi.
Agar masalani darsda birgalikda qarash nazarda tutulsa, u holda masala ma’lumotlarini masala o’qituvchi
yoki o’quvchilardan biri tomonidan o’qilayotganda doskaga yozish mumkin. Bu yozuvdan odatda masalani
takrorlashda foydalaniladi; u masalaning qisqa yzuvi bo’ladi. Masalaning qisqa yozuvi uning matni mazmunini
soddalashtirish, nomuhim narsalarni tashlab yuborish va miqdorlar orasidagi bog’lanishlarni ochish imkonini
beradi.
Hamma masala uchun ham qisqa yozuv zarurmi? Yo’q, albatta. Shunday sodda masalalar borki, uni
hamma bolalar tez yechishadi. Bu holda qisqa yozuvni bajarish maqsadga muvofiq emas.
Masalaga doir qisqa yozuv tuzishda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak:
1. Qisqa yozuv masala mazmuni bilan tanishilgandan keyin tuziladi va yechish yo’llarini izlashning muhim
vositasi bo’lib xizmat qiladi. O’quvchilar qisqa yozuvga asoslanib, o’qituvchi boshchiligida masalani tahlil qiladi.
2. Qisqa yozuv ixcham, aniq bo’lishi va miqdorlar orasidagi bog’lanishlarni ayni aks ettirishi kerak. U har xil
shaklda, ya’ni jadval tarzida, chizma, rasm, sxema ko’rinishida va hokazo tasvirlanishi mumkin.
3. Qisqa yozuvning har bir yangik o’rinishi o’quvchilar o’qituvchi boshchiligida bajaradilar.
4. Darsning maqsadlari va masalaning qiyinlik darajasiga qarab, qisqa yozuvni o’qituvchi yoki o’qituvchi
boshchiligida o’quvchi doskada bajarishi mumkin.
Ko’pgina sodda masalalar bittagina kattalikni o’z ichiga oladi, bu kattalikning qiymatlari bitta sonli tenglik
bilan bog’langan bo’ladi. Masalan, “Bir kesmaning uzunligi 10 sm, ikkinchi kesmaning uzunligi esa birinchi kesma
uzunligidan 3sm uzun. Ikkinchi kesma uzunligi qancha?” masalasida bitta kattalik – uzunlik bo’lib, ikkinchi kesma
uzunligi birinchi kesma uzunligi bilan 3sm ning yig’indisiga teng.
Shunday qilib, masalalar tarkibiga kirgan kattaliklarni o’quvchilarning to’g’ri ajrata olishlari va ular orasidagi
bog’lanishlarni to’g’ri o’rnata olishlari masalalarini muvaffaqiyatli yechish imkonini beradi. Buning uchun masala
qisqa yozuvini shunday tuza olish kerakki, u kattaliklar orasidagi bog’lanishlarni ochish imkonini bersin.
Har qanday sоdda masalaga dоir ikkita tеskari masala tuzish mumkin, ya’ni ikkita shunday masala tuzish
mumkinki, ularning har biriga o’sha sujet bo’yicha izlanayotgan sоn bеrilgan sоnlardan biri sifatida, izlanayotgan
sоn sifatida esa to’g’ri masala shartidan ma’lum bo’lgan sоn qatnashadi.
Xulosa qilib shuni aytish kerakki boshlang’ich sinf o’quvchilarga sodda masalalarni yecha olishi, tushunib
bilishi, idrok qilishi juda muhim, chunki bu masalalar o’quvchilarning kelgusida oladigan bilimlarining asosi
hisoblanadi. Sodda masalalar tarkibli masalaning asosi bo’libgina qolmay balki o’quvchilarni mustaqil fikirlay
olishga, mustaqil qaror chiqarishga, idrok qilishga, muammolarni mustaqil hal qilish qobilyatlarini shakillantiradi.
Adabiyotlar:
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Олена Борзик, Вікторія Сербін
(Харків, Україна)
РЕАЛІЗАЦІЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Реформування української освітньої парадигми, зокрема початкової ланки, характеризується
докорінною модернізацією освітнього процесу у напрямі гуманізації. Як зазначено у Державному стандарті
початкової освіти [1], початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, має
забезпечувати усебічний розвиток особистості учня/учениці, відповідно до потреб її/його віку та
психофізіологічних особливостей; формування компетентностей та соціальних, життєвих навичок. Також,
слід зауважити, що ключовими принципами організації освітнього процесу початкової школи нової
генерації визначено: презумпцію талановитості дитини; цінність дитинства, радість пізнання, розвиток
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особистості, здоровий спосіб життя та безпеку учнів, реалізувати які можна шляхом натхнення учнів
на діяльнісне навчання через гру та інші інноваційні активні та інтерактивні технології [4; 5].
З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що ігрові технології є тим універсальним
методичним інструментом, використання якого в освітньому процесі початкової школи покликане
забезпечити максимальну соціалізацію дитини; активізацію її психічних пізнавальних процесів і функцій;
підвищення мотивації здобувачів освіти до навчальної діяльності та пізнання світу в цілому; дають
поштовх для прояву самостійності, творчості, активності, ініціативності; сприяють самопізнанню,
самоактуалізації, творчому самовираженню та відкривають ряд можливостей для нетрадиційного
практичного якісного засвоєння знань, вироблення необхідних умінь та навичок в учнів з відповідної
навчальної дисципліни.
Будь-яка навчальна дисципліна, що включена в освітній процес початкової школи має широкий
спектр для застосування ігрових технологій. Їх можна використовувати з метою мотивації навчальної
діяльності чи актуалізації опорних знань учнів, пояснення нового матеріалу, організації його усвідомлення,
закріплення, узагальнення та систематизації. З огляду на це, можна стверджувати, що ігрові технології
можна впроваджувати на будь-якому етапі уроку, що забезпечить ефективне формування умінь та
навичок; розвиток критичного мислення, психологічних пізнавальних процесів; розширення кругозору
в цілому. Однак, використовуючи ігри, ігрові прийоми слід зважати на їх дидактичну ціль відповідно до
кожного етапу уроку.
Розглянемо детальніше можливості та особливості використання ігор та ігрових прийомів на різних
етапах комбінованого уроку (за структурою В. Онищука) [3].
Традиційно урок розпочинається з етапу організації класу, від якого залежить якість засвоєння
навчального матеріалу, вироблення умінь і навичок у здобувачів освіти з теми конкретної дисципліни.
Тому, важливо організувати та дисциплінувати молодших школярів, створити комфортну доброзичливу
атмосферу, забезпечити позитивний емоційний настрій у класі. Даний етап включає: вітання учасників
освітнього процесу, перевірку готовності до уроку, оголошення гігієнічних вимог до уроку та організацію
уваги учнів. За часту, учителі не надають належної уваги даному етапу уроку. Однак, як зазначають
педагоги-практики, вітання не має бути формальним, оскільки саме з вітання кожного ранку починається
процес мовленнєвої взаємодії учасників освітнього процесу, який забезпечує організацію учнів, створення
спільноти, налаштованої на процес пізнання та відкриття нового [2, с. 22].
Отже, на уроках у початкових класах необхідно впроваджувати ігрові прийоми під час організації
класу. Наприклад, можна використовувати поетичні вітання (учитель вітає дітей віршованими рядками);
вітання-психологічне налаштування (пробуджують пізнавальну активність дітей); «рухливі» вітання
(передбачають виконання певних рухів, пальчикової гімнастики індивідуально), музичні вітання (вітання під
музичний супровід) чи інтерактивні вітання (передбачають міжособистісне спілкування, взаємодію учителя
й учнів та учнів між собою), які якнайкраще сприятимуть досягненню мети даного етапу уроку.
Етап мотивації навчальної діяльності має на меті збудити думку здобувача початкової освіти,
активізувати його пізнавальну цікавість і мислиннєві процеси. Таким чином, це забезпечить максимальне
включення учня/учениці в освітній процес, що своєю чергою, спрямує їх діяльність на близьку та далеку
перспективи. Рекомендовано спочатку пропонувати близьку перспективу, а вже потім – далеку.
На мотиваційно-пізнавальну сферу здобувачів освіти учитель може впливати за допомогою
різноманітних ігрових методів і прийомів, зокрема, кросворди, ребуси, анаграми, філворди, мовні жарти,
буквені приклади тощо. Слід зазначити, що ігрові технології слід добирати відповідно до того, що буде
вивчатися до уроку, однак не розкриваючи його змісту.
Упровадження ігрових технологій на етапі актуалізації опорних знань передбачає створення ситуації,
в якій здобувачі освіти мають зуміти не відтворити, а застосувати уже наявні знання, необхідні для
вивчення нового матеріалу. На даному етапі можна застосовувати широкий спектр ігор, ігрових ситуацій,
ігрових прийомів. Так, наприклад, можна урізноманітнювати форми опитування за попередньою темою
шляхом організації взаємного опитування, проведення ігор «Хто зверху?», «Хто спритніший?», «Бліцопитування», «Павутинка» тощо. Також, можна запропонувати учасникам освітнього процесу доповнити
речення, складати описові повідомлення, створювати хмари слів, вилучати зайве, знаходити помилки
тощо.
Використання ігор, ігрових прийомів на етапі сприйняття й первинного усвідомлення нового
матеріалу дає змогу відійти від стереотипних уявлень та змінити ставлення здобувачів початкової освіти
до будь-якого природного об’єкта, явища, процесу, факту чи проблеми. Таким чином, ігрові технології
забезпечують пізнання світу учнем/ученицею у невимушених умовах, що стимулює їх інтелектуальну
діяльність, розвиває критичне мислення, сприяє формуванню уміння вільно усно і письмово висловлювати
свої думки, чітко й аргументовано відстоювати власну позицію, швидко налагоджувати міжособистісні
відносини у соціумі однолітків. Тому, ефективними на уроках в початкових класах виявляються такі ігрові
технології як: створення ігрових ситуацій з актуальними мультиплікаційними героями; сюжетно-рольові
ігри; інсценізації; рольові ігри; уведення рубрик «Скарбничка природи», «Це цікаво!», «Чи знаєте ви,
що…?!» задля ознайомлення учнів з програмовим теоретичним матеріалом конкретної навчальної
дисципліни.
Метою етапу осмислення та закріплення знань, умінь і навичок є сприяти розумінню та
усвідомленню здобутого навчального матеріалу, формуванню умінь і навичок учнів із вивченої теми;
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створення умов для належного використання отриманих алгоритмів для вирішення поставлених проблем;
контроль і коригування набутих знань учнів за допомогою різних видів завдань, методів, прийомів. Даний
процес передбачає три рівні:
1 рівень ‒ діяти чітко за алгоритмом;
2 рівень ‒ діяти у дещо зміненій ситуації;
3 рівень ‒ діяти в нових умовах, ситуації.
Із погляду В. Онищука, необхідно на даному етапі уроку активно використовувати вступні (під
керівництвом учителя проводяться після отримання необхідної інформації, з метою глибокого
усвідомлення поняття, правила, вироблення умінь і навичок застосовувати теоретичні знання на практиці),
тренувальні (вправи за зразком; за інструкцією; за завданням) і завершальні (переважно завдання
проблемного характеру, творчі роботи, диктанти) вправи [3]. Однак, ми вважаємо, що однією з умов
досягнення позитивних результатів виконання вправ на осмислення та закріплення знань із будь-якої теми
є застосування ігор, ігрових методів, прийомів, ситуацій, які забезпечать активізацію мотивації виконання
того чи іншого завдання, включення уваги, довготривалої пам’яті, вольових процесів молодшого школяра.
Процес узагальнення та систематизація знань учнів передбачає створення ситуації спілкування, у
якій кожен здобувач освіти має проявити свою самостійність, ініціативність, вправність, а учитель, таким
чином, може побачити кінцевий результат діяльності учнів на уроці через завдання, які дозволяють
«матеріалізувати» уявлення та поняття, сформовані отримані на уроці у вигляді тренувальних вправ,
складання схем, таблиць, правил, відтворення правил в ігровій формі.
Необхідність використання ігор, ігрових методів, прийомів, завдань на етапі підсумку уроку та
вставлення зворотного зв’язку (рефлексії) пояснюється тим, що вчитель в природній, невимушеній формі
має можливість визначити, які труднощі виникли в учнів протягом уроку, порівняти їх досягнення з
очікуваними результатами уроку, здійснити оцінку рівню засвоєння теми, їхньої зацікавленості, на основі
чого вибудувати подальшу освітню траєкторію з вивчення даної теми.
Слід зауважити, що обов’язковою складовою уроку є хвилинки відпочинку та розрядки. Тому,
з метою зняття емоційної та розумової напруги, поліпшення дії мислиннєвих процесів, відновлення тонусу
м’язів, які підтримують правильну поставу, створення емоційно-налаштованої атмосфери навчання,
активізації образного мислення здобувачів початкової освіти та підтримання логічного зв'язку з темою
уроку можна використовувати різноманітні види фізкультхвилинок, зокрема й ігрового характеру: сюжетні
комплекси фізичних вправ, імітаційні, ігри на увагу, пальчикова гімнастика, музичні паузи, ігрові й інші.
Отже, ігрові технології є перспективним і високоефективним методичним інструментом,
використання якого в освітньому процесі початкової школи, сприяє інтенсифікації навчання; забезпеченню
якісного сприйняття теоретичного матеріалу; підвищенню пізнавальної діяльності здобувачів освіти;
формуванню позитивного ставлення до навчання; розвитку самостійності та творчості; створенню
сприятливих умов для активного спілкування та атмосфери співробітництва.
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МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Дослідження міжлюдських відносин має тривалу історію. З огляду на специфіку певного напряму
науки, різні аспекти міжособистісних відносин в онтогенезі розкривається крізь призму філософії, системи
психологічних наук (зокрема, соціальна психологія, гуманістична психологія, соціоніка, конфліктологія),
етики й естетики, педагогіки та інших.
Протягом століть, починаючи з античності і до сьогодні, проблема буття людини у світі та її
включення у міжособистісні відносини є предметом дослідження філософії, для якої властивий
комплексний погляд на людину, її відносини з іншими людьми і світом в цілому.
До вивчення особистості, процесу її спілкування та взаємодії, включення людини у міжособистісні
відносини долучалися видатні філософи, такі як Є. Андрос, М. Бахтін, Н. Бердяєв, А. Бергсон, Л. Буєва,
М. Каган, С. Кьєркегор, Ф. Ніцше, Т. Парсонс, П. Рікер, С. Сарновська, С. Франк, Н. Хамітов. Усі вони у
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тому, чи іншому ракурсі розкривають аспект існування-комунікації, міжособистісних контактів,
взаємозв’язку у діаді «Я-Інший» з погляду добра і зла, моральності й аморальності, гармонії і дисгармонії.
Давньогрецький філософ Сократ вказував на важливість налагоджених відносин. Суть суджень
Сократа складає тезис про те, що «головною серед життєвих цілей людини повинно бути моральне
самовдосконалення задля добра та істини. Щастя складається внаслідок усунення протиріч між
особистісним та суспільним буттям. І навпаки, зосередженість на особистих інтересах, протиставлення їх
інтересам своїх ближніх веде до душевного розладу та дисгармонії з суспільством» [5, с. 88-190].
Одне з центральних місць в роботах Ф. Ніцше посідає проблема людини і її існування в світі інших
людей. Мислитель звертав увагу на те, що в діалозі між людьми існує лише одне єдине заломлення
променів думки ‒ це переломлення створює співрозмовник, як дзеркало, в якому ми хочемо знову
побачити наші думки в можливо кращій формі. Філософ наголошує, що людині треба навчатися
налагоджувати міжособистісні відносини протягом усього життя.
Проблема відносин між людьми піднімалася і в роботах Н.А. Бердяєва, який вказував на те, що
реалізація особистості передбачає бачення інших особистостей, що в свою чергу передбачає певне
ставлення до іншої людини. Особистість передбачає розрізнення, установку різниці один одного.
«Особистість зникає в безмежності самоствердження, в небажанні знати іншого і трансідентифікувати до
вищого» [1, с. 452].
Згідно з думкою А. Камю (1990), «фундаментальні людські відносини ‒ це відносини чисто престижні,
постійна боротьба за визнання один одного, боротьба не на життя, а на смерть» [4]. Ця боротьба
призводить до спроб зблизитися один з одним, є способом зміни дійсності, відкриття для людей
«спілкування і причетності», збереженням поваги до людини. Люди мають потребу один в одному,
відчувають відповідальність один перед одним. Однак, відносини між людьми припускають напруженість,
конфронтацію і конфлікти, дозвіл і подолання яких дозволяє глибше пізнати свого партнера і самого себе.
Особливої уваги заслуговує погляд видатного філософа і психіатра К. Ясперса, який вказує на те,
що сенс людського існування відкривається для людини або в «пограничних ситуаціях», або в справжній
комунікації з іншими людьми, тобто, відносини з іншими людьми привносять сенс в життя людини.
Особистість надає великого значення близькості, дружбі, довірі у відносинах. Людина знаходить світ іншої
людини як єдину дійсність, з якою він може об'єднатися в розумінні і довірі, знаходячи шлях до істини [8].
Спираючись на принципи системного аналізу, М. Каган [3] висвітлює проблему міжсуб'єктних
відносин в колективі з позиції діяльнісного підходу. Він називає практичним міжособистісним ставленням
«лише таке, в якому учасники спільної дії виступають... як однаково активні і, так само, вільні партнери, які
орієнтуються один на одного... як на ініціативно-автоматичних суб'єктів» [3]. З цього визначення випливає,
що міжособистісні відносини ‒ це завжди суб'єкт-суб'єктні зв'язки, не будь-які практичні зв'язки людей, а
тільки ті, в яких вони виступають як повноцінні суб'єкти. М. Каган зауважив, що практична колективна
діяльність людей майже завжди вимагає їх «матеріальної, матеріально-енергетичної взаємодії», при цьому,
він особливо підкреслює те, що «вміння ефективно діяти, знаходити оптимальне вирішення завдань не
закладено у людини генетично, на відміну від тварин (інстинкти), а формується в процесі її розвитку, навчання
і суспільного виховання» [3, с. 129]. Тобто, самі відносини перебувають у розвитку, а тому вивчити їх можна
тільки в онтогенезі. Звідси випливає, що саме педагогіка покликана допомогти молодій людині навчитися
правильно і ефективно взаємодіяти з іншими.
Л. Буєва, розкриваючи взаємозв'язок категорій ставлення, спілкування і діяльність, зауважує, що
спілкування являє собою форму зв'язку, в якій конкретизуються і встановлюються відносини між людьми.
Крім того, об'єктивні відносини між людьми в процесі діяльності визначають всю сукупність суб'єктивних
характеристик спілкування. Спілкування, як форма прояву міжособистісних відносин відіграє значну роль у
формуванні та передачі способу життя людини: «в спілкуванні здійснюються раціональний, емоційний і
вольовий взаємовплив і взаємодія індивідів, виявляється і формується спільність настроїв, думок, поглядів,
досягається взаєморозуміння, здійснюється передача і засвоєння манер, звичок, стилю поведінки,
формується згуртованість... » [2, с. 111]. При цьому, найбільш істотним для розвитку людини є спілкування в
процесі різноманітних видів діяльності, перш за все у праці.
Однак, як справедливо зауважує Л. П. Буєва, цей процес найчастіше носить суперечливий характер,
так як «в ньому відбувається зіткнення позитивних і негативних впливів», і не завжди воно має «потрібну
спрямованість» [2, с. 132]. У зв'язку з цим педагогічне втручання у сферу міжособистісних відносин молодих
людей ‒ справа складна, проте необхідна і «вимагає тонкого психолого-педагогічного інструментарію». На
думку дослідниці, метою педагога є допомога в «усвідомленні емоційно-моральних основ відносин між
людьми, навчання вибудовувати своє спілкування згідно моральних принципів» [2, с. 134].
Філософи сучасності В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов визначають взаємозв’язок із іншим
рушійною силою розвитку людства, умовою самоствердження і самовизначення особистості. При цьому
наголошується, що людина повинна «стверджувати своє «Я» не за рахунок «Іншого», а визнаючи його
якісну своєрідність, виявляючи зацікавленість у цій своєрідності, творити не тільки свій персональний
Універсум, але й міжперсональний Мультиверсум, де кожний «голос» є самоцінним...» [7, с. 176].
Досліджуючи феномен діалогового спілкування О. Назаренко, робить висновок, що співбуття людини
з іншими людьми має ґрунтуватися на діалогічній взаємодії, морально-етичними засадами якої є любов,
співчуття, відкритість іншому, розуміння, толерантність, прощення, повага, ненасильство [6]. Таким чином,
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гуманний характер учинків людини визначається рівнем сформованості у неї потреби ставитися до іншого
як до цінності.
Отже, теоретичне узагальнення наукових поглядів філософів на проблему міжособистісних відносин
дозволяє констатувати, що представники філософії життя і екзистенціалізму вважають, що саме відносини
з іншими людьми надають основний сенс людському існуванню, дають можливість для повноцінного
функціонування і розвитку особистості, для реалізації свого унікального внутрішнього світу. Ідеї філософів
справили величезний вплив на становлення і розвиток психології відносин і гуманістичної психології та
вивчення процесу досягнення гармонії у міжособистісних відносин у процесі освітньої діяльності.
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(Харків, Україна)
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК»
В останні роки вчителі-практики говорять про те, що якість загальноосвітньої підготовки здобувачів
початкової освіти суттєво знижується, і причину такої трансформації вбачають у тому, що урок як
традиційна форма організації освітнього процесу покоління Z вже не є ефективною. Сучасний урок
набуває компетентнісних ознак, таких як висока мотивація, активізація навчально-пізнавальної діяльності,
суб’єкт-суб’єктна взаємодія та налагодження гармонійних міжособистісних відносин учасників освітнього
процесу, особистісно орієнтований та диференційований підходи, рефлексія.
З огляду на вищезазначене, перед освітою постають нові виклики, які, своєю чергою, вимагають
перегляду, розширення та пошуку нового методичного інструментарію, ефективних форм організації
процесу засвоєння програмового матеріалу, прагнення до нестандартності в їх проведенні. Очевидно, що
одним із ефективних варіантів розв’язання проблем сучасної освіти може стати реалізація нестандартних
форм проведення уроків.
Різноаспектні питання реалізації нестандартних уроків в освітньому процесі досліджують науковці
минулого і сьогодення, серед яких С. Антипова, Т. Байбара, О. Бєляєв, І. Волкова, Г. Гребницький,
С. Кульневич, Т. Лакоценіна, Л. Лухтай, О. Митник, І. Олійник, В. Паламарчук, М. Пентелюк, Е. Печерська,
І. Підласий, Д. Рум’янцева, О. Савченко, О. Синиця, Н. Стяглик, В. Шпак, В. Щеньов та інші.
Термін «нестандартний урок» був уведений педагогами-новаторами наприкінці 80-х років ХХ
століття в методики викладання майже всіх навчальних дисциплін, під яким розуміли імпровізаційне
навчальне заняття зі специфічною ціллю та своєрідною структурою [5].
Однак, наукові розвідки з проблеми дослідження, дають змогу констатувати, що нестандартні уроки
в шкільній практиці впроваджувалися і раніше. Це підтверджують отримані результати О. Антипової,
В. Паламарчук, Д. Рум’янцевої, які досліджуючи історію розвитку уроку як провідної форми організації
навчання в школі знаходять, що нестандартні заняття виникли ще за часів кардинальних змін, реформ у
суспільстві: у 20-х роках бувшого століття учителі проводили урок-суд, урок-екскурсія, урок-диспут, урокярмарок, урок у полі та інші; у 60-х роках активно впроваджувалися коментовані і цілісні уроки. З часом
кількість таких форм організації навчального процесу помітно зросла [2].
У сучасних наукових колах існують різні погляди на визначення поняття «нестандартний урок» або
«нетрадиційний урок», які педагоги вживають як тотожні терміни.
Найзагальнішим з нашого погляду є дефініція Л. Лухтая, який нестандартним називає урок, що
виходить за межі дидактично встановлених вимог до даної форми організації освітнього
процесу [3, с. 31-32].
Із погляду І. Підласого, нестандартним слід уважати той урок, якому характерна імпровізація та
відмінна від стандартних уроків структура. Педагог підкреслює, що структура такого уроку має бути
гнучкою і динамічною [7].
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С. Антипова, В. Паламарчук, Д. Рум’янцева стверджують, що суть нестандартних уроків полягає в
такій формі організації освітнього процесу та структуруванні навчального матеріалу, яка б активізувала
мотиваційно-пізнавальну сферу учнів [1, с. 65-69].
Корисним для нашого дослідження став досвід Е. Печерської, яка головною відмінною рисою
нестандартного уроку визначає викладання навчального матеріалу за допомогою встановлення асоціацій,
виклик певних емоцій в учнів, що забезпечує формування позитивної мотивації до освітньої
діяльності [6, с. 62-65].
На думку О. Митника і В. Шпака [4, с. 11-23], урок набуває не традиційного характеру завдяки
нестандартному педагогічному рішенню вчителя, його адекватному самоаналізу, передбаченню перебігу
процесів, що відбуваються на уроці та, найголовніше, завдяки відсутності стереотипного мислення та
штампів у педагогічній технології.
У сучасній педагогічній науці термін «нестандартний урок» набуває дещо нових смислових відтінків,
бо їх проєктування, безумовно, є спробою вчителя вийти за межі стереотипної побудови структури
уроку [8].
Серед своєрідних ознак нестандартних форм організації освітнього процесу, ми виокремлюємо
наступні:
˗ структура відмінна від структури традиційного уроку;
˗ ретельно спроєктований сценарій перебігу уроку;
˗ застосування нетипових засобів навчання (музики, відео, мультимедійного обладнання тощо);
˗ раціональне поєднання моделей навчання та способів взаємодії учасників освітнього процесу;
˗ забезпечення емоційного впливу на здобувачів освіти;
˗ створення невимушеної комфортної демократичної атмосфери, що надихає на пізнання та
засвоєння навчального матеріалу;
˗ висока активність кожного учня/учениці;
˗ наявність рефлексії наприкінці уроку.
Отже, нестандартними можна назвати ті уроки, які відрізняються нетиповою організацією освітнього
процесу, забезпечуючи оптимальну реалізацію освітніх завдань. Як своєрідне педагогічне явище даний
феномен активно розвивається, трансформується, набуваючи нових рис.
Щодо значення реалізації нетрадиційних уроків в освітньому процесі початкової школи, то на основі
проведеного аналізу, ми вбачаємо його в наступному:
- активізують пізнавальну самостійну активність здобувачів освіти;
- підвищують якість засвоєння знань, вироблення відповідних умінь і навичок;
- забезпечують активність кожного учня/учениці, а, відтак, продуктивність їх роботи на уроці;
- сприяють гармонійному всебічному формуванню особистості;
- реалізують виклики часу в освітньому процесі;
- дозволяють розширити межі програмового матеріалу;
- розширюють функції вчителя.
Отже, нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати рутинні форми організації освітнього
процесу, нівелювати шаблонну діяльність, яка на сьогодні виявляється вже неактуальною. Вони
забезпечують оптимальні умови для гармонійного всебічного розвитку особистості учня/учениці, сприяють
активізації пізнавальної і творчої діяльності здобувачів освіти, розвитку ініціативності, вдосконаленню
комунікативних навичок, залученню до самостійного пошуку стратегій вирішення завдань, пов’язаних з
реальними навчальними та життєвими ситуаціями. Ефективність навчання української мови учнів
початкових класів значною мірою залежить від вибору доцільних форм організації освітнього процесу та
здатності вчителя адекватно здійснювати проектувальну роботу та вміло їх реалізовувати.
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(Краматорск, Украина)
АНАЛИЗ ВЫБОРОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
Данная публикация является продолжением исследований, начатых в [5]. Рассматривался пример:
студенты первого курса в количестве 12 человек сдали экзаменационный тест по дисциплине
«Информатика». После сбора эмпирических данных была проведена попытка статистической обработки
данных. Обработка результатов тестирования с целью получения характеристик тестовых заданий и теста
в целом в рамках классической теории тестов включает в себя несколько этапов.
На первом этапе была сформирована матрица ответов А, которая представляет собой результаты
испытуемых по всем заданиям. Количество строк матрицы равно количеству испытуемых; количество ее
столбцов равно количеству заданий в тесте. Элемент матрицы {ai,j} представляет собой оценку
выполнения i-ым студентом j-го задания теста. Результаты ответов студентов на задания тестов
оценивались по дихотомической шкале: за каждый правильный ответ студент получал один балл, а за
неправильный ответ или за пропуск задания – нуль баллов. Матрица результатов тестирования отражает
результаты взаимодействия множества испытуемых со множеством заданий. Матрицу А удобно
представлять в виде таблицы, приведенной нарис.1. В рассматриваемом примере количество строк
совпадает с количеством испытуемых и равно двенадцати. Количество столбцов совпадает с количеством
заданий в тесте и равно десяти.xi- индивидуальный тестовый балл i-го испытуемого (в общем случае –
количество правильных ответов); yj- количество правильных ответов на j-ое задание.
После того, как матрица результатов Aсформирована и произведены необходимые вычисления,
переходят к этапу выбраковки, т. е. удаляют строки и столбцы, состоящие полностью из 0 и 1. На практике
это означает, что из матрицы результатов удаляют задания, которые не смог выполнить никто или,
наоборот, выполнили все. Аналогично с испытуемыми – для тех, кто выполнил все задания или не
справился ни с одним заданием, истинный балл не может быть определен с помощью данного теста. В
рассматриваемом примере были удалены результаты тестирования Студента_11 и Студента_12.

Рисунок1
На следующем этапе матрицу ответов, упорядочивают (см. рис.2) и приступают к статистической
обработке результатов теста.
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Рисунок 2
Для этого исследования воспользуемся надстройкой Miсrosoft Excel Пакет анализа. Надстройку
Пакет анализа обычно используют для упрощения процесса и экономии времени при проведении
статистического анализа.
Рассмотрим две выборки. Первая выборка Х(10) – индивидуальные баллы. Вторая выборка Y(10) –
число правильных ответов.
Основные числовые характеристики рассчитаны по следующим формулам:
1. Объем выборки n – общее количество наблюдений.
2. Среднее значение

x

3. Дисперсия (вариация)

1 n
 xi
n i 1

D( x ) 

.

1
( xi  x) 2

n

Дисперсия характеризует, на сколько сильно рассеяны значения выборки относительно среднего
значения.
4. Среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение)

 x  D(x) .
Эта величина характеризует отклонение выборочных значений в среднем от среднего значения.
5. Стандартная ошибка характеризует степень отклонения выборочной средней арифметической от
средней арифметической генеральной совокупности

m



n

.

6. Медиана – величина признака, занимающая срединное значение в вариационном ряду. Она
делит вариационный ряд на две равные части.
7. Мода – это наиболее часто встречающийся вариант ряда.
8. Асимметрия – коэффициент скошенности эмпирического распределения частот, который
характеризует отклонение вправо или влево относительно максимальной ординаты
n

As 

(x  x)
i 1

3

n 3

Для симметричных распределений показатель асимметрии равен нулю. Отрицательный показатель
асимметрии означает, что кривая распределения от теоретической симметричной кривой распределения
скошена влево, положительный – вправо.
9. Эксцесс – коэффициент островершинности выборочной совокупности
n

Ex 

 (x  x)
i 1

n 4

Для расчета основных числовых характеристик
статистика в надстройке Пакет анализа(см. рис.3).
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Рисунок 3
Затем проверим выборки на нормальность распределения. Проверка выборки на нормальность
распределения состоит в следующем:
1. Вычисляются показатели асимметрии и эксцесса.
2. Вычисляются выборочные ошибки асимметрии и эксцесса:

mAs 

6
;
n3

mEx  2 

6
.
n5

3. Вычисляются наблюдаемые (фактические) значения асимметрии и эксцесса:

t набл _ As 

As
;
m As

t набл _ Ex 

Ex
.
mEx

4. Вычисляется число степеней свободы k = n – 1, гдеn – объем выборки.
5. Находится по статистическим таблицам (или вычисляется при помощи стандартной функции
СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х) критическое значение критерия Стьюдента при соответствующем уровне значимости
и числе степеней свободы tкр.
6. Для каждого показателя сравнивают наблюдаемое и критическое значения критерия Стьюдента.
Если наблюдаемое (фактическое) значение критерия Стьюдента окажется меньше критического
(табличного), распределение признается нормальным, и, наоборот, если наблюдаемое (фактическое)
значение окажется больше критического (табличного), делается вывод о несоответствии распределения
нормальному закону.
На рисунке 4 представлен расчет основных числовых характеристик для выборок Х иYи проверка
гипотезы о нормальности распределения.
Проверка гипотезы о нормальности распределения показала, что обе выборки распределены по
нормальному закону.
В хорошо сбалансированном по трудности тесте распределение индивидуальных баллов имеет вид
нормальной кривой. Нормальное распределение характеризуется тем, что крайние значения признака в
нем встречаются достаточно редко, а значения, близкие к средней величине - достаточно часто. В
профессионально разработанных нормативно-ориентированных тестах типичным является результат,
когда приблизительно 70% студентов выполняют правильно от 30 до 70 % заданий теста, а наиболее
часто встречается результат в 50 %. Эта логика согласуется с идеей нормального распределения
тестовых баллов. Исследования показали, что оптимальное распределение трудностей заданий теста
тоже имеет вид нормальной кривой.
Проанализируем полученные результаты. Среднее значение индивидуальных баллов x  5 ,

y  5 . Дисперсия тестовых баллов характеризует меру
рассеивания индивидуальных баллов вокруг среднего значения x . В нашем примере D( x)  6,89 .
среднее значение правильных ответов
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Рисунок 4
Среднеквадратическое отклонение  x  2,62 . Дисперсия играет важную роль в оценке качества
теста при нормативно-ориентированной интерпретации. Слабая вариация результатов испытуемых
говорит о низком качестве теста, т.к. указывает на низкую дифференциацию испытуемых по уровню
подготовки. Излишне высокая дисперсия, характерная для случая, когда все испытуемые отличаются по
числу выполненных заданий, также требует переработки теста. Превышение разумных пределов
дисперсии приводит к искажению вида распределения, которое начинает существенно отличаться от
планируемой теоретической нормальной кривой.
Степень отклонения распределения наблюдаемых частот выборки от симметричного
распределения, характерного для нормальной кривой, оценивается с помощью асимметрии. При
интерпретации полученного значения асимметрии 0,277 необходимо обратить внимание на то, что
величина асимметрии получилась положительной и небольшой. Для нормального распределения
характерна нулевая асимметрия: А=0. Если А>0, то основная часть значений индивидуальных баллов
больше среднего значения, что обычно характерно для излишне легких тестов. И наоборот,
отрицательная асимметрия (А<0) встречается в излишне трудных тестах, не сбалансированных
правильно по трудности при отборе заданий в тест.
В заключении хочется отметить, что практически каждый преподаватель разрабатывает тестовые
задания по своей дисциплине, но не каждый может квалифицированно обработать и интерпретировать их
результаты. Грамотное конструирование теста на основе теории тестирования дает возможность создать
инструмент, позволяющий провести объективную оценку знаний, умений и навыков по данному курсу с
необходимой точностью.
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Оксана Красненко, Людмила Лазоренко
(Київ, Україна)
НАВИЧКИXXI СТОЛІТТЯ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ
Глобалізаційні процеси, стрімкий розвиток інформаційних технологій і комп’ютеризація життя
установлюють нові межі для розвитку сучасної людини. Френк Леві та Річард Марнейн у своїй книзі «Новий
розподіл праці» вказують, що «зменшилася частка працівників і робочих місць, пов’язаних з рутинною
ручною роботою – такими завданнями, які легко можна виконати за допомогою програмування. Зростаюча
частка робочої сили зайнята експертним оцінюванням або комплексною комунікацією, тобто тими
задачами, які не можна виконати за допомогою комп’ютера»[5, с. 28]. Новий формуючий ринок праці
вимагатиме від фахівців вирішення неструктурованих проблем, уміння працювати з новою інформацією і
виконувати нерутинні завдання завдяки ручній праці. Ці зміни структури ринку праці формують новий
виклик освітнім закладам.
Та система освіти, яку зараз треба реформувати, була втілена в життя, коли ручна праця складала
80%, а розумова – 20%. На сьогодні процент ручної, неавтоматизованої праці складає менше 12%, і ця
цифра постійно знижується. У світовій економіці активно розвиваються бізнеси, пов’язані з
інтелектуальною працею, зокрема розробка програмного забезпечення, розвиток науки та технологій, різні
форми мистецтва, де нові ідеї ціняться найбільше [6].
Технологічні зміни в нашому житті відбуваються все швидше та швидше. Наприклад, у 1957 році
вийшов перший список S&P (Standard and Poor) [7] 500 найбільших корпорацій. Через 40 років, тобто у
1997, в списку залишилось лише 74 компанії, а в 2021 році, на думку експертів, цей список на 75%
складатиметься з компаній, які будуть займатися тими видами бізнесу, які ще не винайшли.
Цікавими є результати дослідження групи науковців (Shai Ben-David, Pavel Hrubeš, Shay Moran, Amir
Shpilka & Amir Yehudayoff), які стверджують, що штучний інтелект (Artificial Intelligence (АІ)) не зможе
вирішити проблему через особливості функціонування машинної логіки. Як виявилось, навіть найрозумніші
машинні алгоритми не здатні обійти обмеження математики[8]. Їхні дослідження спираються на наукові
праці відомого австрійського математика, почесного доктора Єльського та Гарвардського університетів,
Курта Геделя, який у 1930-х роках розробив теореми про неповноту. На їх основі вчений показує, що не всі
математичні задачі можна розв’язати, а тому машинне навчання (machine learning)обмежено тією ж самою
проблемою.
Машинне навчання пов’язано з розробкою та аналізом алгоритмів, які можуть навчатися та
вдосконалювати свою роботу, оскільки вони піддаються впливу проаналізованих даних. Проілюструвати
силу цієї ідеї можна таким прикладом: машинна система Віола-Джонса може виявляти людські обличчя у
режимі реального часу, вивчивши марковані зразки фотографій [4]. Таким чином, для навчання у цьому
випадку штучний інтелект використовує бази даних, які заздалегідь підготовлені людиною. Однак тоді,
коли для прийняття рішення використовуються неповні набори даних, все ускладнюється, тому що
залежно від обставин, задача може бути або такою, яку можна або не можна розв’язати.
Як висновок, штучний інтелект не зможе вирішити проблему, яка підпадає під сферу математики, яку
не можна довести, і не можна розв’язати з відповіддю «вірно або невірно». У своєму дослідженні вчені [8]
розглядали проблему машинного навчання, яку вони називають «оцінкою максимуму» (мова йдеться про
веб-сайт, який намагається відобразити цільову рекламу для відвідувачів, які найчастіше продивляються
сайт, хоча заздалегідь невідомо, хто саме з користувачів у певний момент часу відвідує інтернет-ресурс).
Тобто, залежно від обставин штучний інтелект може мати інформацію лише про частину відвідувачів
сайту, або про всіх. Таким чином, не можна передбачити, чи вдасться на основі цих обмежених даних
натренувати штучний інтелект ідеально передбачати рекламу для всіх користувачів, а отже з’являється
непередбачуваний розподіл ймовірностей – заздалегідь невідомо, які користувачі порталу підпадають у
вибірку. Тоді стандартні аксіоми математики не можна використати для вирішення проблеми, а штучний
інтелект зіткнеться з проблемою, яка ніколи не може бути істинною або помилковою [1]. Зокрема ці, а
також інші дослідження показують, що створити універсальний штучний інтелект, який зможе вирішувати
будь-яку задачу, буде важче, аніж вважалося раніше [2].
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Ідея персоніфікації освіти та цілісного підходу до навчання на даному етапі повинна змінити систему
стандартизації освіти. Такі провідні країни, як Сінгапур, Китай (Шанхай), Британія, вже готові відмовитися
від тестів Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA). Для того, щоб теперішні
студенти були успішними в дорослому житті, в рамках навчальної підготовки необхідно формувати в них
навички XXI століття (критичне мислення, креативність, комунікацію і кооперацію), які допоможуть
орієнтуватися у світі, що постійно змінюється, не розгубитися у великих потоках інформації і забезпечать їх
умінням навчатися протягом усього життя. У доповіді «Нове бачення освіти», представленій на
Всесвітньому Економічному Форумі в Давосі, виокремлюють три сфери важливих для сучасної людини
навичок: нова грамотність, компетенції XXI століття та особистісні характеристики [9].
Віце-президенти трьох компаній – Microsoft, Cisco таIntel– запустили новий проект з розробки нової
системи освіти, тому що вважають, що школи та університети не готують випускників, які могли б добре
зайняти віртуальні робочі місця і нову систему виробництва. За їхнім замовленням американський учений
Роберт Козма (Robert Kozma), професор Мемфіського університету, провів дослідження під назвою
«Оцінювання і викладання навичок XXI століття: Заклик до дії» (Assessing and teaching 21st centur yskills: A
call to action), яке дало змогу цим компаніям звернутися до урядів шести країн – Австралії, Сінгапуру,
Португалії, Фінляндії, Великої Британії та США – з проханням почати проект з дослідження оцінювання і
викладання навичок XXI століття. Очолив цей проект професор Мельбурнського університету Патрик
Гриффін (Patrick Griffin). Першим кроком стала розробка списку цих навичок. Зараз вони знаходяться вже
на етапі розробки конкретних шаблонів і методів, які дозволять розвивати навички критичного мислення,
вирішення складних задач і взаємодії, які можна об’єднати в одну комплексну навичку – колективного
вирішення складних задач. У 2010 році в проекті взяло участь 6 країн. Португалія і Велика Британія
вийшли з дослідження, але натомість до них приєдналися Нідерланди та Коста-Ріка. Помітний інтерес
проявляють такі країни, як Китай, Японія, Латинська Америка, тощо.
У 2018 році Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) проводила тестування цього
винаходу – навички колективного вирішення складних задач – у рамках Міжнародної програми з
оцінювання освітніх досягнень учнів. Тест відбувся у 53 країнах, тож виходячи з цієї цифри, можна
побачити, як швидко розвивається цей проект.
Суть перетворень полягає у тому, щоб змінити структуру навчальних програм таким чином, щоб
вони стали сучаснішими та базувалися на фактичних наукових даних і критичному мисленні. Щодо
екзаменів, практичних завдань, лабораторних робіт – все це залишиться, просто зміниться характер
оцінювання результатів студентів. Екзаменатори перевірятимуть не те, скільки фактів здатні запам’ятати
студенти, а те, як вони вміють мислити і навчатися самостійно. У майбутніх тестах не треба буде
знаходити значення невідомого в рівнянні, заучувати назви країн, формули, історичні дати, тощо. Замість
цього, спілкуючись між собою за допомогою комп’ютерних технологій, студенти разом вирішуватимуть різні
задачі, а комп’ютер буде записувати їхні кроки – все, що вони говорять і пишуть. Після цього екзаменатор
продивлятиметься ці записи та, спираючись на дані, оцінюватиме їхні навички комунікації, критичного
мислення, творчі здібності тощо.
Отже, роль університетів, на думку Патрика Гриффіна, буде яскравішою з дослідницької сторони, а
викладання стане більш автоматизованим, зокрема за рахунок он-лайн курсів. Навчальні заклади будуть
вимушені перейти до такої системи навчання, яка дозволить готувати спеціалістів для інноваційної
економіки й інформаційного суспільства. На сьогоднішній день завдяки Інтернету та Інформаційним
технологіям студенти мають доступ до більших об’ємів інформації, якими володіє викладач. Викладач
перетвориться з «передавача певних знань» на педагога-організатора, який допомагатиме людям
навчатися. Навчальні програми повинні спрямувати на розвиток критичного мислення, комунікативних
навичок, творчої винахідливості та навичок взаємодії, тому що в цю епоху найбільш затребуваними
вважаються міжособистісні відносини. На думку вченого, суть концепції полягає у тому, що ключові
навички, які визначали грамотність в індустріальну епоху, були читання, письмо та арифметика.
Нині акценти зміщуються і активно обговорюється питання розвитку навичок ХХІ століття.
Гановерські дослідження [3]оприлюднили висновки основних освітніх платформ, спрямованих на
покращення їх розвитку:
 Партнерство з навичок 21 століття (Partnership for 21st Century Learning), консорціум, який об’єднує
19 держав і 33 корпоративних партнери, базується у США;
 Сім навичок виживання Тоні Вагнера (Tony Wagner’s Seven Survival Skills);
 Рамки впровадження групи Метірі (the Metiri Group’sen Gauge framework);
 Основні навички 21 століття, розроблені департаментом з освіти штату Айова (the Iowa Core 21st
Century Skills);
 Департамент з освіти штату Коннектикут;
 Оцінювання та викладання навичок 21 століття.
За висновками даного дослідження визначено 4 основні навички ХХІ століття: співпраця,
креативність та уява, критичне мислення, вирішення проблем. Варто зазначити, що ці навички завжди
були актуальними, але із стрімким розвитком цифрових технологій вони надалі стають необхіднішими.
Ураховуючи вплив технологічних змін, які виникли в суспільстві з розвитком інформаційних систем та
новітніх технологій, виникає необхідність змінювати підходи до навчання та оцінювання студентів вищих
навчальних закладів. Запропоновано персоніфікація освітнього процесу та цілісний підхід до навчання, які
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мають допомогти сучасному викладачеві перетворити викладання на цікавий і водночас ефективний
процес. Необхідно розвивати у студентів навички XXI століття (критичне мислення, креативність,
комунікація і кооперація), які допоможуть їм орієнтуватися у світі, що постійно змінюється. Отже, навчальні
програми повинні бути спрямовані на розвиток цих навичок, оскільки важливого значення набуває
здатність до побудови комфортної взаємодії з іншими учасниками виробничого процесу.
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Маргарита Кузьмицька
(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ СЕРЕД ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ
Особливості організації освітнього процесу здобувачами з інших країн в освітніх закладах України є
однією із актуальних проблем сучасної вищої освіти. Починаючи з 1946 року українські заклади вищої
освіти готують фахівців із понад 160 країн. За кількістю іноземних студентів перші місця посідають такі
міста як Харків, Київ, Одеса, і щороку кількість студентів збільшується. У порівнянні з даними на 2011 рік
кількість іноземних студентів збільшилась майже на 50%. Всього наразі в Україні 455 закладів освіти, які
здійснюють навчання іноземних студентів. До спеціальностей, які найчастіше обирають іноземні
абітурієнти належать медицина, інженерія, економіка і фінанси, соціальні науки та лінгвістика. За даними
«Українського державного центру міжнародної освіти» зараз в Україні навчаються 80 470 іноземців зі 158
країн світу, з них 87,85% перебувають на основному навчанні у закладах вищої освіти. Найбільше
студентів приїжджає з таких країн: Індія, Марокко, Азербайджан, Туркменістан, Нігерія, Туреччина, Китай,
Єгипет, Ізраїль, Узбекистан [2].
Інтернаціоналізація української освіти є однією із складових, які забезпечують втілення такого
принципу висунутого у “Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти”, як “плюрилінгвістична та
плюрикультурна компетентність”, суть якого полягає у вмінні мовця гнучко застосовувати
взаємопов’язаний та різноманітний плюрилінгвістичний інструментарій з метою виконання певних дій у
процесі спілкування [4, с. 28]. До згаданих вмінь належать такі:
 переключатись з однієї мови на іншу, або з одного діалекту (варіанту) на інший;
 висловлювати думку засобом однієї мови (діалекту, варіанту) і розуміти думку, висловлену засобом
іншої мови;
 використовувати знання декількох мов (діалектів, варіантів), щоб зрозуміти зміст тексту;
 розпізнавати слова, що належать до інтернаціональної лексики, у новій формі;
 виступати посередником між співбесідниками без спільної мови (діалекту, варіанту);
 використовувати усі лінгвістичні інструменти, експериментуючи з альтернативними формами
експресії;
 застосовувати паралінгвістичні засоби спілкування.
Варто зазначити, що медіація як складова іншомовної комунікативної компетентності стоїть поряд із
іншими мовленнєвими компетентностями у таких видах діяльності:
 рецепція, до якої належать аудіювання, читання та аудіовізуальна рецепція;
 продукція, до якої належать говоріння (монологічне мовлення) та письмо;
 інтеракція, до якої належать говоріння (діалогічне мовлення), письмо (листування) та онлайнінтеракція [4, с. 30].
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Зокрема, під медіацією розуміємо внутрішньомовні та міжмовні засоби конструювання змісту, де
мовець виступає у ролі посередника, а сама мова є засобом забезпечення умов для спілкування, навчання
та співпраці з розуміння, передачі та конструювання нової інформації у соціальному, педагогічному,
культурному, лінгвістичному чи професійному контексті [4, с.103].
Також у “Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти” окремо виділяються стратегії, які
застосовує мовець на певному рівні володіння іноземною або другою мовою у процесі усної та письмової
рецепції, продукції, інтеракції та медіації.
Незважаючи на велику кількість закладів вищої освіти, які здійснюють навчання іноземних студентів,
проблема підготовки фахівців філологічних спеціальностей серед іноземних студентів є недостатньо
дослідженою. Проблемам освіти та виховання іноземних студентів в Україні були присвячені дослідження
Н. Б. Булгакової, Н. В. Василенко, О. І. Гуренко, В. С. Коломієць, Є. П. Степанова, О. О. Тетьянченко,
Н. І. Ушакової та інших [1, с. 3-7]. Дослідження Н. Булгакової присвячене особливостям пропедевтичної
підготовки іноземних студентів. Н. В. Василенко досліджувала особливості формування орфоепічних умінь
і навичок з української мови в арабськомовних студентів. Предметом дослідження О. І. Гуренко були
особливості формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах
поліетнічного середовища. В. С. Коломієць досліджувала процес формування професійних мовленнєвих
умінь у студентів іноземного походження засобами комплексних дидактичних ігор. Є. П. Степанов
досліджував особливості формування культури міжетнічних відносин у студентів вищих навчальних
закладів. О. О. Тетьянченко досліджувала педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в
процесі навчання. Н. І. Ушакова вивчала методичну систему створення підручника з російської мови
навчання для іноземних громадян. Дослідники виділили різноманітні проблеми, які постають перед
іноземними студентами та викладачами під час здобуття освіти в Україні, на таких рівнях:
методологічному, лінгвістичному, психологічному, соціолінгвістичному, тощо.
О. В. Адаменко та М. В. Разорьонова, які провели аналіз тематики й змісту дисертаційних
досліджень, захищених в Україні за період 1990 – 2010 р.р., дійшли висновку, що до актуальних проблем
підготовки фахівців серед іноземних студентів є такі:
 недостатнє наукове обґрунтування шляхів удосконалення системи підготовки фахівців серед
іноземних студентів попри високу суспільну потребу;
 зосередженість більшості виконаних дисертаційних досліджень навколо особливостей організації
навчання іноземних студентів російської та української мов, а також пропедевтичної підготовки іноземних
студентів [1, с. 6].
Варто окремо виділити дослідження Л. І. Рибаченко, яка здійснила історичний аналіз розвитку
процесів підготовки іноземних студентів у навчальних закладах України протягом 1946 – 2000 рр.
Дослідниця визначила позитивні і негативні риси цього процесу, проаналізувала сучасний стан системи
підготовки фахівців серед іноземних студентів. Л. І. Рибаченко дослідила особливості процесу навчання
іноземних студентів в Україні з точки зору виникнення лінгвістичних, психологічних, етнічних, релігійних та
інших бар’єрів, які виникають на різних етапах освітнього процесу. Дослідниця також виділила так звані
“критичні точки”, які характеризуються виникненням певного кризового стану від початку процесу адаптації
з дня приїзду студента в Україну до повторної адаптації студента при його або її поверненні на
батьківщину [3].
Проблема адаптації іноземних студентів є однією із суттєвих ознак, які відрізняють їх від українських
студентів, і яка має бути врахована під час організації освітнього процесу таких студентів. Проблемам
лінгвістичної, соціокультурної, етнічної та інших форм адаптації іноземних студентів присвячені
дослідження О. І. Борисенко, Н. О. Зінонос, Д. О. Порох, А. Г. Терещенко та інших.
До лінгвістичних проблем, пов’язаних з адаптацією іноземних студентів під час навчання в Україні,
належить недостатній рівень мовної підготовки, необхідний для опанування навчальних матеріалів з
виучуваних дисциплін та ефективного спілкування з іншими учасниками освітнього процесу. Після
завершення навчання на мовних курсах відповідних підготовчих відділень іноземні студенти обирають
спеціальність та факультет для здобуття обраного освітнього рівня. Вони можуть опановувати обрану
спеціальність інтегровано з українськими студентами або на факультеті, де навчаються виключно іноземні
студенти з різних країн. У будь-якому випадку іноземні студенти можуть мати різний рівень володіння
мовами. Так, рівень володіння англійською мовою може варіюватися від А1 до С1 в межах однієї групи, що
становить серйозне випробування як для викладача, так і для студентів. Крім того, викладачі іноземних
мов мають обов’язково враховувати вплив рідної мови студентів на процес формування іншомовної
комунікативної компетентності, адже це часто стає причиною помилок у мовленні іноземних студентів.
Аналіз лінгвістичних особливостей формування іншомовної комунікативної компетентності іноземних
студентів з урахуванням інтерференції рідної мови були досліджені у працях Ю. М. Захарової, Т. В. Кірик,
М. А. Полянської, О. К. Тимофєєвої та інших.
Окрім лінгвістичних факторів адаптації іноземних студентів варто також враховувати
соціокультурний фактор. Історичні, релігійні, етнічні, культурні особливості країн, з яких приїжджають
студенти, а також особливості їхнього менталітету обумовлюють моделі поведінки студентів та форми
їхньої взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу. Так, форма спілкування з викладачем студентів з
арабських країн, країн Далекого Сходу та європейських країн суттєво відрізнятиметься. З метою
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полегшення соціокультурної адаптації частиною обов’язкової програми навчання іноземних студентів є
дисципліни, пов’язані з ознайомленням з історією та культурою українського народу.
Однією із проблем психологічної адаптації іноземних студентів у процесі навчання в закладах вищої
освіти України є проблема мотивації. Під впливом вище зазначених факторів іноземні студенти часто
втрачають внутрішню мотивацію і у процесі організації власної освітньої діяльності керуються переважно
зовнішніми чинниками (отримання диплому, повернення додому, влаштування на роботу тощо).
Опанування навчальних стратегій, спрямованих на формування та розвиток умінь самоорганізації,
рефлексії, самоконтролю, та самоаналізу забезпечить іноземних студентів необхідними інструментами для
подальшого самостійного навчання після повернення на батьківщину. “Загальноєвропейські рекомендації з
мовної освіти” окремо виділяють ряд стратегій необхідних для успішного формування мовленнєвої
діяльності індивіда у рецепції, продукції, інтеракції та медіації, які забезпечують не лише ефективне
формування іншомовної комунікативної компетентності, але і дають змогу у подальшому самостійно
розвивати власні комунікативні вміння.
Таким чином, проблеми підготовки фахівців філологічних спеціальностей серед іноземних студентів
є актуальним предметом наукових досліджень. До основних факторів, які впливають на освітній процес, є
проблеми адаптації іноземних студентів на лінгвістичному, психологічному, соціолінгвістичному та інших
рівнях. Вирішення вище вказаних проблем дозволить оптимізувати процес підготовки фахівців серед
іноземних студентів та сприятиме формуванню та зміцненню позитивного міжнародного іміджу українських
закладів вищої освіти.
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МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯДЛЯ ПОКОЛІННЯ ZУ ВНЗ
Вітчизняний досвід та виклики сьогодення до дистанційного навчання, наближають нас до розуміння
ролі студента, сутності та особливостей цієї системи, заснованої на використанні специфічних освітніх
технологій, сучасних методів навчання, технічних засобів і способів передачі інформації, інформаційних та
телекомунікаційних технологій. Поняття «дистанційна освіта» було визначене у 1993 році, розглядає
дистанційну освіту як «доступ до навчання, коли джерела інформації та студенти розділені в часі, або
відстані, або і в часі, і відстані» [5, ст. 68].
Але, для покоління Z, освіта – це щось більше, ніж просто передача знань від викладача студенту за
допомогою будь – якого наявного засобу. На мою думку, найбільш влучним є визначення сформульоване
М. Муром як навчальний процес, в якому викладач та студенти знаходяться у різному просторовому
вимірі, і цей вимір заповнюється використанням технологічних ресурсів [6]. Питання впровадження
дистанційного навчання в освітню практику загалом розглядається як педагогічна інновація, що є
інструментом забезпечення рівного доступу до якісної освіти, та досліджуються вітчизняними вченими
такими, як В. Г. Биков, Ю.О. Жук, С. М. Миговіч, В. І. Олійник, О. В. Овчарук, І. П. Підласий.
І. П. Підласий вважає, що навчання – спеціально організований, цілеспрямований і контрольований
процес взаємодії вчителів та учнів, результатом якого є засвоєння знань, умінь та навичок, формування
світогляду, розвиток інтелектуальних сил, обдарувань та можливостей учнів відповідно поставлених
цілей [1, ст. 37].
Поява у нашому житті інтернету, сучасних технологій та гаджетів не могла не вплинути на зміну
наших цінностей, поглядів на життя і поведінку. Ми, діти міленіалів, народжені із 1997 по 2012 роки, діти,
що з народження були оточені швидким доступом до інформації, не можемо уявити своє життя без
інтернету та телефонів. День яких не проходить без переписки із друзями, переглядів відео на YouTube та
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Netflix,без скролінгу стрічки в Instagram. Кожна хвилина нашого життя пов’язана із використанням
смартфону. Наприклад я, кожного ранку, перевіряю соціальні мережі, під час сніданку дивлюсь відео, а по
дорозі в університет слухаю подкасти або аудіо книги. Я навіть бігаю із додатком на телефоні. Я навіть
читаю книги в телефоні! Покоління Z живуть у світі без меж, проте часто обмежують своє життя екраном
монітору.
Інформаційне середовище, у якому живе покоління Z, суттєво впливає на розвиток їх особистості.
Визначаючи характерні ознаки покоління, Американський психолог Ш. Постник-Гудвін [3, ст. 24]
виокремлює:
Нетерплячість (виросли в онлайн-середовищі та звикають до того, що їхні бажання завжди будуть
виконані у віртуальній реальності, але щоб зробити це в реальному житті, часто недостатньо просто
натиснути на кнопку).
Зосередження на короткострокових цілях (у всьому прагнуть отримати негайні результати, як в
Інтернеті).
Залежність від Інтернету (сидять у соціальних мережах, грають в Інтернет-ігри, постійно
розповідають про своє життя в блогах і спілкуються в контакті, Skype тощо).
Фрагментарність образного мислення (не виховані на книгах, а тому максимум, що вони можуть
читати, це будь-які статті, найчастіше – міні-новини, формат твітів і статусів у соціальних мережах).
Швидко стають дорослими (виросли в епоху економічної депресії; а від них усі очікують тільки
одного – бути успішним).
Орієнтація на використання (знають, чого хочуть і як це отримати, тому мають у своєму арсеналі
десятки аргументів, які використовують, коли просять щось у батьків).
Цінують чесність, тому в соціальній мережі відкриті (багато хто живе у світі фантазій, але деякі
пишуть правдиво та чесно, інколи – дуже відкрито, чим шокують старше покоління).
Віртуальний світ на першому плані (у виборі між особистою зустріччю та спілкуванням у
кіберпросторі надають перевагу другому способу).
Техніку знають краще, ніж розуміють почуття людей (запитують не у наставників і батьків, а в
Інтернеті, тому збільшується комунікативна відстань дітей від їхніх батьків і переривається ланцюг
соціального наслідування, передавання досвіду).
Розумні виконавці (легко піддаються впливу).
Основою мотивації покоління Z є інтерес. Відсутність нудьги та наявність завдань, що захоплюють, –
частина їх комфортного стану. Студент може швидко вирішити декілька задач одночасно без втрати якості,
але важливо знати: що він робить, чому, навіщо і як це узгоджується з метою.
Надивившись різних відео, де все робиться так просто, дитина покоління Z не потребує сторонньої
допомоги, адже може зробити «все сама», тому покоління Z дуже часто сприймає кар’єру та освіту через
призму «я сам». Покладаючись лише на себе та свої сили, вони перевертають багато матеріалу на тему,
яка їх цікавить, на щастя знайти її дуже легко. Це дозволяє їм не витрачати роки на освоєння професії і
залишатися завжди в тренді, слідуючи за новими потребами ринку праці.
Доречно було б зауважити, що покоління Z високо мотивоване. У соціальних мережах можна
побачити сотні прикладів успішних молодих людей, які досягли всього лише своєю силою та безмірним
бажанням. Також спостерігаючи за поколінням своїх батьків, що застрягли в своїх кар’єрах та ледве
задовольняють свої потреби, покоління Z розуміють високу потребу самоосвіти, цікавляться швидкими
темпами розвитку. Хоча через це вони часто відчувають тиск розвитку, нетерпляче бажання рухатись
вперед та незадоволення своїх амбіцій – завжди є хтось розумніший та успішніший. Прикладами
формування та транслювання соціально важливих думок для них є блогери, так звані «лідери думок».
Лідери думок – це люди, різних професій (зірки, політики, бізнесмени, спортсмени, експерти в будь-якій
сфері) які відрізняються від своїх підписників високим соціальним статусом та кращою інформованістю, і
тим самим впливають на їх розуміння змісту і сенсу повідомлень масової комунікації.
Отже, для студентів дистанційне навчання не викликає ніякого дискомфорту та не є складним.
Питання лише самоорганізації, само мотивації та бажання вивчати щось нове. В цілому, все навантаження
стосується науково педагогічних працівників. Тож викладачам, як представникам попередніх поколінь, для
уникнення конфліктів і оптимізації освітнього процесу варто враховувати особливості поведінки покоління
Z, знаходити нестандартні підходи які відповідають запитам; трансформувати освітній процес відповідно
до рекомендацій зарубіжних і вітчизняних учених, педагогів-практиків. Викладачам необхідно постійно
підвищувати власну інформаційну грамотність, адже інколи студенти швидше працюють з електронними
ресурсами, а також знаходити час для зворотного зв’язку, обміну досвідом, інформацією.
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ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
Для
успішного
соціального
розвитку
суспільства
заклади
освіти
мають
готувати
висококваліфікованих фахівців, які відповідатимуть вимогам інформаційного суспільства, будуть
конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, ефективно діятимуть у професійному і соціальному
середовищах та будуть здатні навчатися протягом життя. Для підготовки таких спеціалістів у навчальному
процесі необхідно застосовувати інтерактивні технології, які на сучасному етапі стають новим освітнім
стандартом. Високоефективні технічні засоби дають можливість використовувати як традиційні, так й
інноваційні педагогічні технології.
Проблема розвитку нових технологій полягає в розробці принципово нових підходів до організації і
проведення освітнього процесу. Сучасні технології навчання базуються на принципах оптимізації. Вони
спрямовані на вдосконалення, на перспективу. Майбутні фахівці мають вільно володіти новітніми
інформаційними технологіями, за допомогою яких розв’язання будь-яких соціально-педагогічних задач
відбуватиметься методично правильно, на основі набутих знань, умінь і навичок. В умовах сьогодення
комп’ютер є ефективним інструментом обробки й аналізу інформації. У поєднанні із сучасними
технологіями він перетворився на повноцінного співрозмовника, дозволив фахівцям, не виходячи з
навчальної аудиторії, офісу, бути присутнім на лекціях видатних учених, брати участь у конференціях,
діалогах, міжнародних проектах тощо [1].
Вивчення інтересів школярів, їх навчальних можливостей, а також аналіз перспектив розвитку цих
можливостей мають послужити вихідним моментом в удосконаленні традиційних форм навчання і більш
глибокого вивчення інтерактивних форм навчання предмету. Це передбачає, у першу чергу, підвищення
рівня і якості практичного володіння інформаційними технологіями в учнів.
Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури свідчить про активність наукових досліджень
щодо сучасних технічних засобів навчання, але більшість з них зводиться до демонстрації прикладів
використання інтерактивної дошки в процесі викладання різних предметів, або до методичних
рекомендацій з використання інтерактивної дошки на різних етапах уроку.
Могутнім технічним засобом і втіленням новітнього засобу мультимедійних технологій є
інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс. У багатьох літературних джерелах описано
компонентний склад, призначення, інструменти інтерактивного освітнього комплексу, зроблено спробу
обґрунтувати методику застосування інтерактивної технології у навчальному процесі [3], приділено увагу
прикладному програмному забезпеченню для розробки дидактичних матеріалів до навчальних предметів
шкільного курсу [2], визначено можливості використання електронної інтерактивної дошки у навчальновиховному процесі вищих навчальних закладів. Програмне забезпечення інтерактивних дошок, легко
інтегрується з найбільш поширеними програмами-додатками, відкриває широкі можливості щодо розробки
й використання інтерактивних засобів навчання, навчальних елементів та інтерактивних лекторіїв [3].
Використання інтерактивної дошки відкриває нові можливості освітнього процесу. Інтерактивність – це
почергова взаємодія вчителя й учня з використанням цифрового утворювального ресурсу. Кожна дія або
реакція учасників взаємодії відбивається на дошці, доступна для розгляду, усвідомлення й обговорення
всіма учасниками освітнього процесу. Мультимедійність – це подання об'єктів і процесів нетрадиційним
текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто в комбінації засобів подання
інформації. Інтерактивна дошка виводить мультимедійність на якісно новий рівень, включаючи у процес
сприйняття інформації не однією людиною (як у випадку роботи учня з комп’ютером), а весь колектив
учнів, що є більш зручним і доцільним для наступного процесу обговорення й спільної роботи.
Комунікативність – це можливість безпосереднього спілкування учасників освітнього процесу,
оперативність діалогу кожного учасника, контроль за станом процесу з боку вчителя. Моделювання –
імітаційне моделювання реальних об'єктів або процесів, явищ. Моделювання реалізується за допомогою
інтерактивної дошки, але тільки за наявності відповідного електронного освітнього ресурсу. У цьому
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випадку функції дошки надають можливість як індивідуальної, так і колективної взаємодії з моделлю,
обговорення її роботи й результатів експерименту. Продуктивність у контексті використання комп'ютера
означає автоматизацію нетворчих рутинних операцій, одночасну роботу з усім колективом, розгляд
найважливіших для всіх моментів.
Сучасні діти живуть в світі бурхливого розвитку технологій, анімації і Інтернету. Звичайно школярів
більше цікавлять яскраві комп’ютерні ігри та мультфільми. Вони швидко опановують мобільні пристрої та
«всесвітню павутину». Отож, щоб оволодіти увагою таких дітей і зробити навчання цікавим для них,
вчитель повинен мати в своєму арсеналі яскраві інтерактивні матеріали та залучити сучасні цифрові
технології. Одним із засобів, який вже довів свою дієвість, є інтерактивна (мультимедійна) дошка. Її
застосування на уроці вже не є рідкістю і забезпеченість шкіл цим інструментом навіть здійснюється
швидше, ніж методологічний супровід цього процесу. Мова йде не про наявність готового програмного
забезпечення (тим більше, відкриті і зручні умови для власного створювання контенту), а про готовність
вчителя застосовувати цей інструмент.
Немає жодного з учителів, які почали працювати з інтерактивними дошками й не відзначили б
стрімкого підвищення інтересу учнів до навчання, до уроку. А відомо, що формування в учнів стійкого
активного інтересу є визначальною проблемою сучасної шкільної освіти. Усі одностайно погоджуються з
тим, що завдяки інтерактивній дошці значно пожвавлюється освітній процес у всіх класах без виключення,
урок переходить на інший якісний рівень, активність учнів зростає беззаперечно
Інтерактивна дошка належить до спеціалізованих мультимедійних засобів, які використовують в
освіті для підвищення ефективності навчання. Інтерактивна дошка включає комплекс з такими
компонентами: комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, програмне забезпечення. І саме
це програмне забезпечення є перлиною цього комплексу, бо воно перетворює інтерактивну дошку на
новітній технічний засіб навчання, що поєднує в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій.
Інтерактивна дошка не тільки відповідає способу сприйняття інформації поколінням нинішніх
школярів, але й дозволяє вчителеві створити ситуацію успіху будь-якого учня, незалежно від його рівня
знань і вмінь. Можливості використання інтерактивної дошки в сукупності з мультимедійним проектором і
навчально-програмним забезпеченням необмежені, але опанування ними потребує накопичення досвіду
роботи багатьох педагогів-експериментаторів із подальшим його осмисленням і узагальненням.
Інтерактивна дошка – це чудовий технічний засіб для наочного навчання, адже візуальні засоби
навчання найефективніше сприяють поліпшенню освоєння предмету і творчій активності. Уроки з
використання інтерактивної дошки сприятливо відображаються на взаємодії вчителя з класом. Вона
відкриває можливості для візуальної демонстрації різних фото- та відеоматеріалів, використовувати
навчальні відеоігри або інші програми, спрямовані на ефективне засвоєння матеріалу.
Популярність інтерактивної дошки також обумовлюється тим, що уроки за її використання проходять
у більш активному темпі, адже вся необхідна інформація подається миттєво і в різноманітних формах. Це
картки, таблиці, схеми, діаграми, фотографії і відеоматеріали. Особиста практика показує, що самі учні
стають більш зацікавлені та активні. А також, їхня увага зосереджена на інтерактивній дошці і вони краще
налаштовані на продуктивне навчання.
У школах країни є інтерактивні дошки різних виробників і відповідно програмного забезпечення, але
загальні принципи ведення і створення контенту для всіх одинакові. Процес підготовки такого матеріалу
схожий з створенням презентації, але з більш широким функціоналом і можливістю закріпити показаний
матеріал за допомогою інтерактивних завдань. Всіх прийомів роботи з дошками дуже багато і все
залежить, в першу чергу, від креативності вчителя, його фантазії та досвіду роботи з подібним
інструментом.
Найбільш загальні прийоми роботи з інтерактивною дошкою.
 Упорядкування (наприклад: завдання на встановлення правильної послідовності слів у реченні);
 Відповідність (наприклад: у два стовпчика розміщуються зображення об’єктів та їх опис, потрібно
з’єднати об’єкт та його опис);
 Вибір (наприклад: розкласти по різних кошиках овочі та фрукти);
 Заповнення пропусків (наприклад: вписати в слова пропущені букви);
 Перевірка правильності виконання завдання (наприклад: використання інструментів Завіса,
Ліхтарик);
 Тестові завдання.
Використання інтерактивної дошки в навчальному процесі хоча є трудомістким процесом у всіх
відношеннях (тим більше, коли вчитель хоче вносити власні корективи), але вона виправдовує всі витрати
і робить освітній процес більш захопливим, змістовним і інформативним. В той же час, завдяки широкому
арсеналу існуючих інструментів, за вчителем зберігається можливість вносити свої корективи в навчальну
роботу, виходячи із бажаних цілей.
Отже, все залежить від учителя, його творчості, фантазії, уміння використовувати можливості техніки
найбільш повно та ефективно.
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СУЧАСНІ ФОРМИ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НОВІЙ
УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Ключова мета навчання в Новій українській школі (НУШ) сформульована як навчання із
задоволенням та отримання не тільки знань, але й умінь їх застосовувати у самостійному житті. Основний
акцент ставиться на навчання через діяльність, тобто головним завданням учителя стає організація
навчання за допомогою діяльнісного підходу.
Щодо діяльнісного підходу, то його основними характеристиками є використання найрізноманітніших
форм активних методів навчання, зокрема: навчальні ігри, екскурсії, експерименти, проекти, кейси тощо.
Особливість сучасних форм активних методів навчання виявляється в тому, що учень стає суб’єктом
освітньої діяльності, вступає в діалог, бере участь у процесі пізнання й виконує творчі завдання [7, с. 280].
Наприклад, Т. Паніна, Л. Вавілова характеризують вищезазначені методи як такі, що дають
можливість повністю змінювати режими діяльності та обмінюватися досвідом, набутим у ході освітнього
процесу [6, с. 176].
Серед головних завдань для учнів є такі, що позначаються як: опанувати не лише окремі предмети,
але й певні компетенції. Навчальна дисципліна «Англійська мова» надає можливість учням сформувати й
розвинути в них комунікативну компетенцію, а саме: лінгвістичну, мовленнєву, соціокультурну та ін.
На думку науковців (Бігич О., Близнюк О., Панова Л. та ін.), ефективною технологією навчання для
учнів НУШ є драматико-педагогічна технологія, що орієнтована повністю на активну дію учнів. Серед
різних компонентів драматико-педагогічної технології особливо виділяють літературно- і мовнодидактичний. Основне гасло цієї технології позначається як «ми вчимо і вчимося мови головою, серцем,
рухами і ногами». Дія, що виконується учнями самостійно або з елементами перевтілення, навчає їх
пристосовуватися до нових обставин і взаємодії ухвалювати певні рішення в процесі комунікації й творчо
ставитися до виконання навчальних завдань. Тобто специфіка такої діяльності буде визначатись як ігрова,
навчальна й англомовна мовленнєва. Слід зауважити, що ігрова діяльність на уроках англійської мови в
НУШ розглядається як стрижневий елемент уроку й вона має певний вплив на особистісний,
інтелектуальний, діяльнісний та комунікативний розвиток молодшого школяра. Дослідники
(О. Вишневський, М. Давидова, А. Конишева та ін.) стверджують, що саме ігрові форми діяльності стають
ефективними в навчанні дітей англійської мови. Важливим є й те, що ігровим формам притаманні різні
режими діяльності, котрі часто змінюються.
Так, на уроках англійської мови в НУШ поряд з вивченням лексичних одиниць, граматичних структур,
фонетичних та інтонаційних зразків у навчанні спілкування особливо важливими стають зразки, що
базуються на рольовій поведінці учня, оскільки лінгвістичні основи навчання англомовного спілкування
об’єднують весь арсенал мовних одиниць [5, с. 323]. Отже, для кожної ситуації спілкування за темами
«Дім», «Родина», «Школа», «Хобі», «Тварини» та ін. необхідно вміти виокремлювати певні деталі,
вибирати комунікативного партнера. Наприклад, вчитель спочатку може починати роботу з короткої
театралізованої дії з лялькою або залучати на певному етапі уроку пальчиковий театр.
З досвіду нашої роботи можна навести приклад з текстом англійської казки «Dolly and the pail of
Milk». Роботу ми проводили у три етапи, як-от: І етап – підготовчий (учитель готував мовний матеріал,
дозував його на певні фрагменти уроку, далі добирав необхідний реквізит); ІІ етап – основний. На цьому
етапі відбувалася безпосередньо театралізована дія з лялькою; ІІІ етап – заключний. Учитель ставив
питання учням і виконував з ними певні інтерактивні завдання. В таблиці нижче наводимо сценарнорежисерську розробку до казки «Dolly and the pail of Milk». (див. Таблицю 1)
Таблиця 1
Сценарно-режисерська розробка до театралізованої дії з лялькою за англійською
казкою «Dolly and the pail of Milk»
№
з/п
1.

Ферма

2.

Двір

Фрагмент уроку

Зміст матеріалу
Ранок. На дворі ферми багато різних птахів і тварин (корови, вівці, кури,
гусі, качки)
Дівчинка на ім’я Доллі прибирає на подвір’ї. До неї підходить господарка
ферми і каже їй, що в неї сьогодні вихідний день. Господарка дає Доллі
відро молока. Доллі дуже зраділа, що в неї вихідний день і вона питає
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3.

Дорога в місто

4.

На траві

господарку ферми, чи може вона продати своє відро з молоком. «Так»,
відповідає вона, «Це твоє відро молока»
Доллі ставить відро молока на голову та йде до міста. Доллі дуже зраділа
такій нагоді, як мати вихідний день та ще й оплату за власну роботу на
фермі. В голові в неї з’являється план. Я продам молоко в місті й куплю
яєць. Потім я візьму одну з курок господині й вона висидить курчат. Я
буду їх добре годувати й вони стануть великими та товстими. Я продам їх
на базарі й куплю собі красиву червону сукню та червоні туфлі. Я буду
така гарна в новій сукні
Доллі дуже зраділа таким планам. Вона біжить і стрибає швидко. Раптом
відро з молоком падає на землю й розливається. Доллі сідає на траву й
плаче. Тепер у неї немає ні молока, ні яєць, ні курчат, ні грошей та
красивої червоної сукні й чудових червоних туфель

Зразок тексту:
DOLLY AND THE PAIL OF MILK
Dolly worked on a farm. One day her mistress gave her a pail of milk and said to her, "Dolly, you can have
a holiday today. Here is a pail of milk for you."
"Thank you," said Dolly. She was very glad to have a holiday. Then she asked, "May I sell the milk?"
"Yes, you may sell it, it is your milk", answered the mistress.
So Dolly put the pail of milk on her head and walked to town.
She was happy. She had a lot of plans in her head.
"I shall sell the milk," she thought, "and I shall buy some eggs with the money. Then I shall take one of my
mistress's hens and put it on the eggs. I shall soon have a lot of chicks. My chicks soon will be big and fat, and I
shall sell them. I shall buy a pretty new dress with the money. I shall buy a nice red dress and a pair of red shoes.
I shall be very beautiful in my new dress."
Dolly was very happy and she began to run and jump. And the pail of milk fell to the ground.
Dolly sat down on the grass and cried. She had no milk, no eggs, no chicks, no money, no pretty red dress
and no red shoes.
За допомогою театралізованої дії з лялькою учні вивчили такі лексичні одиниці, як-от: a farm,
mistress, a holiday, milk, head, a town, an egg, money, a hen, a chick, a dress, shoes, ground, grass. Вони
змогли повторити та засвоїти й активно вживати у мовленні певні дієслова (to work, to give, to say, to have,
to thank, to ask, to sell, to answer, to put, to walk, to think, to buy, to take, to begin, to run, to jump, to fall, to sit
down, to cry). Щодо певних фраз і граматичних структур, то ми навчили учнів уживати в мовленні, зокрема,
такі: to have a holiday, a pail of milk, to be glad, to walk to town, to be happy, to have a lot of plans, a nice red
dress, a pair of red shoes, to be beautiful.
Таким чином, навчання англійської мови з використанням ляльки на певному етапі уроку англійської
мови стає актуальним. Застосування прийому театралізованої дії з лялькою ефективно впливає на
навчання учнів початкової школи, надає можливість не лише навчати, але й виховувати у дітей найсвітліші
й найдобріші почуття. І саме вищезазначена англійська казка надихнула нас на дослідження наукової
проблеми, пов’язаної із упровадженням сучасних форм активних методів навчання в НУШ. Перспективу
подальшого дослідження вищезазначеної проблеми ми вбачаємо у розробці й дослідженні таких прийомів
навчання, як пальчиковий або ляльковий театр.
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Володимир Смиренський
(Слов’янськ, Україна)
РУШІЇ ФОНАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Забезпечення перебігу процесу формування і розвитку голосового апарату, керування механізмами
фонації потребує якнайповнішого вивчення, усвідомлення й урахування його педагогічних умов, під якими
слід розуміти сукупність різнопланових факторів (тобто рушійних сил або причин), необхідних і достатніх
для виконання, функціонування та змінювання певної педагогічної системи. Дотримання принципу
необхідності та достатності дозволяє визначити коло тих факторів, без яких виникнення та існування
системи неможливе, а також чітко обмежити їх кількісний склад. До сукупності факторів належать зовнішні
(природні та соціально детерміновані) й внутрішні фактори, закладені в самій людині. Що ж до
педагогічних умов вокального розвитку, то їх утворюють біофізичні, психологічні, мистецтвознавчі,
організаційні, природні та інші фактори, серед яких головними є біофізичні – дихання, робота гортані,
опора голосу, атака звуку, регістрова будова голосу, імпеданс, вокальний слух тощо.
Розглядаючи питання про дихання в процесі співу, необхідно враховувати, що дихальний апарат
тісно пов’язаний з гортанню та ротоглотковим каналом, тому його відокремлений розгляд є умовним і
здійснюється лише для спрощення механізму дихання.
Роль правильно організованого дихання у співі надзвичайно велика, про що свідчить
загальновідомий вираз староіталійських викладачів співу – «Мистецтво співу – це мистецтво дихання»,
який не втратив актуальності й досі, хоча розуміння його механізмів зазнало досить суттєвих змін. Саме
тому необхідно розглянути основні погляди на роль дихання в співі та головні положення теорії й практики
з цього питання.
Дихання – це рушійна сила життя загалом і співу зокрема. Керування життєвим диханням
здійснюється центральною нервовою системою мимовільно, а в мовленні та співі – з елементами свідомої
довільної регуляції. Вокальна техніка, атака звуку, філірування, фразування та інші елементи
безпосередньо пов’язані з добре організованим диханням.
Практика вокального мистецтва свідчить, що в різні часи, у жінок і чоловіків співацьке дихання
здійснюється за умов переважної участі різних груп м’язів. Це обумовлює поділ дихання в співі на декілька
тинів:
Ключичне, коли дихальні рухи здійснюються шляхом розширення і піднімання грудної клітки. При
цьому передня стінка черева підтягується, обмежуючи рухливість діафрагми і виключаючи її з активної
діяльності.
Нижньореброве, коли під час вдиху розсуваються нижні ребра і підтягується черево, що обмежує
можливість вільних рухів діафрагми.
Нижньореброво-діафрагматичне, коли грудна клітка і діафрагма активно включені в роботу, а черево
дещо випнуте вперед. Цей тип дихання здійснюється за участю м’язів грудної клітки, черева і діафрагми.
Він є найбільш поширеним у співацькій практиці.
Черевне, яке здійснюється за участю м’язів черева і діафрагми, а грудна клітка залишається майже
нерухомою.
Вибір типу дихання обумовлюється вимогами до якості звучання і зручності роботи усіх органів
голосового апарату. З цього погляду найбільш доцільним є нижньореброво-діафрагматичне дихання,
оскільки при цьому зростає тонус діафрагми, посилюється її регуляторна функція, знижується рівень
роботи гортані, подовжується надскладкова трубка, отже, підвищується імпеданс, і, зрештою,
оптимізується вокальна техніка співака. Це відбувається таким чином, що забезпечуються найкращі умови
для кожного типу голосу – від найнижчого баса-профундо до найвищого колоратурного сопрано. Необхідно
підкреслити, що «чистих» типів дихання, як і «чистих» типів голосів, практично не існує. Як звук голосу має
змінюватись залежно від вокально-художніх завдань, так і дихання, забезпечуючи виконання зазначених
завдань, гнучко пристосовується до них. Ці зміни відбуваються природно, без свідомого втручання співака.
Дихання при співі має дві основні фази – вдих і видих. Крім фізіологічної функції постачання легенів
повітрям, збагаченим киснем у фазі вдиху виконується функція підготовки голосового апарату до фонації.
Співацький вдих, як правило, має бути енергійним, швидким і повним. Нижні ребра під час вдиху
розсуваються, діафрагма скорочується та опускається, передньочеревна стінка висувається вперед, м’язи
черевного преса розслабляються. Характер і темп співацького вдиху залежать від характеру і темпу
музики, що виконується. Кількісний обсяг вдиху визначається вокально-технічним завданням, зумовленим
змістом і характером твору, проте слід наголосити, що надлишкового наповнення легенів, «перебору»
дихання необхідно уникати, оскільки надлишок повітря ускладнює регуляцію видиху, призводячи до
погіршення якості співу.
Особливого значення для фонації набуває так звана «затримка дихання», яка відокремлює фазу
вдиху від видиху і дозволяє підготуватись до початку звукоутворення. Затримка дихання здійснюється
після вдиху шляхом фіксації вдихальної установки. При цьому повітря, що потрапило у легені, на мить
перед видихом затримується, нижні ребра залишаються розсунутими, діафрагма – опущеною,
передньочеревна стінка – висунутою вперед. Відбувається начебто боротьба між прагненням організму
позбутися використаного легенями повітря і свідомим затримуванням видиху та фіксацією відчуття вдиху.
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Ця затримка активізує голосовий апарат і, зокрема, механізм дихання перед початком звучання.
Усвідомлення моменту «затримки дихання» особливо важливе на початковому етапі навчання, пізніше
воно набуває автоматизму й не потребує додаткових вольових зусиль.
У звичайному диханні тривалість вдиху і видиху співвідноситься як 1: 1 або 1: 2, а в співі це
співвідношення змінюється до 1: 20 або навіть до 1: 30, насамперед шляхом збільшення тривалості видиху
і незначного скорочення часу вдихання. Подовження тривалості видиху у співі та сценічному мовленні
визначається не тільки необхідністю стримування видихання для потреб фонації, а й зростанням рівня
діоксину вуглецю в крові. В умовах життєвого спокійного дихання потреба у вдиханні виникає, коли рівень
діоксину вуглецю сягає 4 відсотків. За умов подовженого у кілька разів видиху рівень діоксину вуглецю
збільшується до 7 відсотків. За такої концентрації діоксину вуглецю ацидоз крові може бути компенсований
шляхом зміни режиму харчування з посиленням лужного компонента (хоча б уживання лужного напою), а
також відповідного тренування збільшення тривалості видиху. При цьому видих стає активним примусовим
м’язовим актом, в якому особливо важливу роль відіграють м’язи черевного преса та діафрагми, а також
частково м’язи тазу та промежини. М’язи черевного пресу спрямовують повітряний потік через трахею до
гортані. Велике значення при цьому мають гнучкість і плавність рухів м’язів черевного преса, які
забезпечують дозовано-економне витрачання повітря в процесі видиху. У зв’язку з розглядом механізму
видиху необхідно усвідомити роль і значення діафрагми – плоского м’яза, розташованого між грудною та
черевною порожнинами, через що її рухи неможливо візуально контролювати. Функціонування діафрагми
оцінюється за рухами черевної стінки, що не завжди є можливим достатньою мірою. Оскільки діафрагма
належить до провідних м’язів вдихання, то через свою пасивність під час видиху вона відіграє роль
антагоніста-модератора, забезпечуючи пластичну, дозовану дію м’язів-видихачів.
У процесі співу дихальна діяльність (незалежно від типу дихання) спрямовується на створення і
підтримування необхідного підскладкового тиску, який під час дихання з відкритим ротом становить 2 см, у
мовленні – до 10 см, у сценічній промові – близько 50 см, а в оперному співі – від 200 до 400 см водяного
стовпа. Саме під час навчання співак оволодіває умінням набирати таку кількість повітря, якої достатньо
для забезпечення необхідної тривалості та сили звучання, потрібного для виконання певного уривку твору.
Завдання по створенню і підтримуванню необхідного підскладкового тиску було б відносно нескладним,
якби звучання голосу мало інструментальний характер, проте воно ускладнюється, оскільки співак оперує
не абстрактним звучанням, а оформлює його у голосні, вокалізм яких вимагає неоднакового
підскладкового тиску для того, щоб інтенсивність кожного голосного була однаковою за силою і не
порушувала динамічного строю співу, його розбірливості та краси. Для того, щоб уникнути такого
спотворення співу, необхідно забезпечити зміну рівня підскладкового тиску залежно від зміни голосних і
впливу приголосних. Сама діафрагма є органом, що досить оперативно і гнучко координує зміну тиску під
складками відповідно до вокалізму голосних. Певну роль у цьому відіграє мускулатура бронхів, проте вона
виступає як засіб «надтонкого підстроювання» відносно незалежних рухів діафрагми у правильно
організованому видиху.
Засвоєння особливостей співацького дихання і формування автоматизму навичок відбувається
шляхом виконання спеціальних вправ. Частина цих вправ, спрямованих на розвиток дихального
механізму, фіксує увагу на розвитку основних дихальних рухів – вдиху, затримки дихання, видиху. На
початковому етапі важливим є фіксування учнем особливостей роботи дихального апарату під час співу,
уміння аналізувати власні дихальні відчуття, для того, щоб контролювати голосоутворення.
Якщо викладач організовує навчальний процес, впливаючи на спів через дихання, то дихальні
відчуття від м’язів, що працюють, формуватимуться досить досконало і стануть основним засобом
внутрішнього контролю якості голосоутворення. Проте співацький процес може формуватись і без
спрямування уваги учня на вдих і видих. Скоординувати роботу голосового апарату можна за допомогою
прийомів, пов’язаних із діями гортані або артикуляційного апарату тощо.
Незважаючи на те, що співацьке дихання діє у чіткій координації з усіма органами голосового
апарату в процесі співу, не варто відмовлятись від спеціальних вправ без звуку, спрямованих на розвиток
дихальних м’язів – черевного преса, діафрагми, міжребрової мускулатури тощо. Робота гортані,
скоординована з диханням та артикуляцією, має першорядне значення у співі, оскільки саме тут
утворюється звук співацького голосу – носія основних якостей – висоти, сили, тембру, вібрато. Аналізуючи
роботу гортані у співі, треба виділити два механізми – зміщення (екскурсії) гортані за допомогою зовнішніх
м’язів та роботу внутрішньої м’язової системи гортані. Хоча ці механізми не мають безпосереднього
зв’язку, положення гортані суттєво впливає на функцію голосових складок опосередковано – через
змінювання форми та об’єму надгортанного простору шляхом зміщування гортані вгору – вниз. При цьому
відбувається збільшення або зменшення довжини ротоглоткового каналу, а це безпосередньо впливає на
зміну величини імпедансу і таким чином – на тип вокальної техніки.
Наукові дані щодо рівня гортані у співі свідчать, що педагогічний вплив, спрямований на формування
певної установки гортані, є ефективним лише тоді, коли забезпечує створення сприятливих умов для
роботи голосових складок. У педагогічній практиці питання про положення гортані в співі вирішується
емпірично, шляхом його пошуку за якістю звуку. При цьому частина педагогів з вокалу є прихильниками
чіткої фіксації високого або низького положення гортані, інша – вільного знаходження положення без
втручання викладача. Варто наголосити, що в цьому питанні всі граничні позиції, як і будь-де, не є
беззаперечними. Важливо усвідомити, що прийоми, їх ефективні щодо самого викладача або певного
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учня, не гарантують успіху у разі їх застосування щодо іншого учня. Відомості про положення гортані у
голосів різного типу можуть бути лише орієнтиром, але ні в якому разі нормою, обов’язковою для всіх
учнів. Невірною буде й догматична вимога щодо стандартизованого положення гортані, як й ігнорування
значення установки під час співу.
Основним показником правильного положення гортані є якість звучання голосу. Якщо звук
формується естетично добре за усіма ознаками (силою, тембром, динамікою і т. ін.), якщо учневі зручно
співати, а слухачеві – сприймати такий спів, очевидно, що підібрано оптимальний імпеданс, гортань
знаходиться у необхідному положенні й втручання не потребує. Якщо ж голосоутворення має суттєві
недоліки, характер голосу не виявляється повністю, аналіз установки та екскурсій гортані вимагає корекції.
Свідоме керування рухами гортані є можливим, оскільки воно здійснюється поперечносмугастими
м’язами передньої частини шиї, робота яких піддається свідомому контролю. Гортань кожної людини
опускається при позіханні та піднімається при ковтанні, тому звернення уваги до цих дій дозволяє досить
легко контролювати їх, а в подальшому – і використовувати для регулювання положення гортані.
На початковому етапі навчання викладач може не концентрувати увагу учня на положенні гортані,
щоб не відволікати його від інших навчальних завдань, але сам повинен стежити за установкою та рухами
гортані, щоб у разі необхідності використати такі прийоми та вправи, які не привертають уваги учня,
опосередковано впливаючи на положення гортані (наприклад, використання різних голосних).
Оскільки положення гортані безпосередньо пов’язане з розмірами ротоглоткового каналу, отже, з
імпедансом, то підбір оптимальної установки має забезпечувати однакову якість звуку для всіх голосних та
по усьому діапазону. Правильно визначене положення гортані полегшує добір оптимального імпедансу,
поліпшує координацію роботи всіх м’язів голосового апарату, забезпечує вільне невимушене
звукоутворення, досягнення найбільшої ефективності фонаційного процесу за найменших фізичних
зусиль. Саме відчуття невимушеності співацького процесу є умовою правильного спрямування навчання.
Оксана Миздренко, Наталія Сотник
(Переяслав, Україна)
СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ЕФЕКТИВНЕ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Модернізація освітньої галузі, що відбувається в державі, має на меті створення умов для
особистісного розвитку та самореалізації кожного громадянина України. Одним із шляхів досягнення цієї
мети є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують,
як до найвищої цінності, формування через освіту здорового способу життя.
Вироблення належного ставлення до свого здоров’я є важливою умовою оздоровлення суспільства.
І здійснювати його важливо зі школи, бо це єдина структура, через яку «проходить» усе населення країни,
а навчально-виховний процес – систематизований процес, за допомогою якого можливо формувати
мотивацію на здоровий спосіб життя. Тому роль школи у збереженні і зміцненні здоров’я
визначальна [5, с. 110].
В Україні розроблена і функціонує освітня нормативно-правова база, що має важливе значення для
означеної проблеми, а саме – закони України «Про загальну середню освіту», «Про професійну освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», Постанова Кабінету Міністрів «Про
перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання»,
Концепція загальної середньої освіти (12 річна школа), Концепція формування позитивної мотивації на
здоровий спосіб життя у дітей та молоді, Національна доктрина розвитку освіти України тощо.
Національною доктриною розвитку освіти України, як і іншими зазначеними документами,
передбачено створення умов для реалізації оздоровчої функції освіти і розгляду здоров’я як мети, змісту і
результату навчання.
У Концепції загальної середньої освіти для 12-річної школи визначені перспективні орієнтири і шляхи
формування освіченої, вихованої, фізично і духовно здорової української нації. Формування здорового
способу життя через освіту виокремлено як один з пріоритетних напрямів державної політики у розвитку
освіти [5, с. 112].
Поняття «здоров’я зберігаючі технології» об’єднує у собі всі напрямки діяльності загальноосвітнього
навчального закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Здоров’я зберігаючі технології дозволяють:
- сформувати соціальну зрілість випускника;
- забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал;
- зберегти і підтримати фізіологічне здоров’я учнів [3, с. 94].
Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному
етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий
спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.
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Основна роль у здоров’я зберігаючій діяльності будь-якого освітнього закладу відводиться грамотній
організації навчального процесу. Кожен педпрацівник повинен працювати за моделлю здоров’я
зберігаючого середовища, найбільш значимими компонентами якого є:
- створення комфортних умов навчання (розклад уроків, перерв, режимні моменти);
- використання оздоровчих методик, які регулюють рухову активність, і прийомів реабілітації
розумової і фізичної працездатності.
Модель екологічно комфортного освітнього середовища з використанням технології реабілітації
працездатності школярів реалізується шляхом оптимізації і гуманізації навчального процесу, які можливі
через:
- застосування різнорівневого навчання;
- глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання;
- широке використання сучасних педтехнологій;
- інтерактивне навчання;
- створення фізичного, фізіологічного, психічного комфорту для учнів;
- настанови вчительського колективу на створення відносин «учитель-учень» за формулою «суб’єктсуб’єкт». Забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення можливості успіху для кожного
учня;
- розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів.
Важливою умовою проведення уроків є застосування на заняттях здоров’язберігаючих технологій,
що вимагає:
- урахування періодів працездатності учнів на уроках;
- урахування вікових і фізіологічних особливостей дітей на уроках;
- наявність емоційних розрядок на уроках;
- чергування пози з урахуванням видів діяльності;
- використання оздоровчо-фізкультурних пауз на уроках[4, с. 103].
Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу життя вимагає активного
залучення учнів до здоров’я зберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції щодо
зміцнення і збереження власного здоров’я. Аналіз здоров’я зберігаючої діяльності загальноосвітніх
закладів України дозволив виділити складові моделі цієї діяльності. Вона має поєднувати такі форми і види
роботи:
1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне
здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на
основі: фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження
обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційнооб’ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити,
застосовувати отриману інформацію на практиці.
2. Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.
3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.
4. Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя,
забезпечення цього процесу навчально-методичними посібниками.
5. Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’я зберігаючої
технології.
6. Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час.
7. Створення системи підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров’я зберігаючої
технології; агітації і пропаганди; об’єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу, закладів
медицини та фізичної культури.
8. Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання з проблем здоров’я зберігаючої
технології.
9. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти.
10. Створення довершеної системи оздоровлення учнів в умовах літніх таборів.
11. Створення оптимальних умов для функціонування фізичної культури;забезпечення можливостей
для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.
12. Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.
13. Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя
для учнів, батьків і вчителів.
14. Введення в навчальний процес гуманітарних курсів «Основи здоров’я», «ОБЖ», «Етика».
15. Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково- пошукової роботи з питань
моделювання й апробації здоров’я зберігаючих освітніх технологій [2, с. 24].
Основною метою оздоровчої функції освіти має бути:виявлення тенденцій у стані фізичного і
психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу, прогнозування і корекція його розвитку на
основі моніторингових досліджень; надання наукової, навчально-просвітницької і методичної допомоги
педагогам у роботі з виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я
громадян як до найвищої цінності, формування навичок здорового способу життя; забезпечення
впровадження державного стандарту оздоровчої функції освіти.
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Завдання оздоровчої функції освіти полягає у:знятті навчальних перевантажень школярів; організації
фізичної активності учнів, профілактиці гіподинамії; організації правильного харчування школярів під час
їхнього перебування в школі; попередженні шкідливого впливу на здоров’я учнів факторів, які
безпосередньо пов’язані з навчальним процесом (профілактика шкільних хвороб); збереженні і зміцненні
психічного здоров’я учнів (попередження стресів, поширення серед учнів шкідливих звичок, залежностей
тощо); формуванні культури здоров’я учнів і компетентності педагогів з питань здоров’я і здоров’я
зберігаючих технологій; організації співпраці з батьками з питань збереження та зміцнення здоров’я
дітей [1, c. 173].
У свідомість освітян має закладатися розуміння здоров’я як багатовимірного компонента життя
людини. У результаті учні опановують навчальні і життєві компетентності, здатність до творчого розвитку і
самовдосконалення. Це необхідно молодій людині для майбутньої успішної професійної діяльності, життя
в суспільстві.
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Asliddin Usmonov
(Samarkand, Uzbekistan)
IMPROVING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF COMPETENT TRAINING OF FUTURE ENGINEER
PEDAGOGUES
All the reforms being carried out in our country are aimed at the noble realization of human interests, the
creation of a prosperous life for our people. The successful solution of these tasks in the short term depends not
only on our state today, but also on the steady and conscious activity of every member of the society in which we
live.
The rapid development of information and communication technologies, the sharp increase in the volume
of information, the development of various information systems, rise of Internet services, the development of
various educational portals require an engineer-educator to have extensive knowledge and skills in ICT.
As we aim to turn Uzbekistan into a developed country, we can achieve this only through accelerated
reforms, science and innovation. This was stated by President Shavkat Mirziyoyev in his address to the new
parliament of Uzbekistan. "For this, first of all, we need to nurture a new generation of knowledgeable and
qualified personnel who will emerge as enterprising reformers, think strategically," he said.1
The concept of development of the public education system of the Republic of Uzbekistan until 2030
identifies such important tasks as "qualitative updating of the content of the system of continuing education, as
well as training, professional development, gradual implementation of the principles of individualization in the
educational process."2
The practice of improving the quality of training of highly qualified teachers on the basis of international
standards, the widespread introduction of advanced pedagogical technologies and curricula in the educational
process is widely used in our country.
For each profession, there are minimum necessary requirements that allow you to perform a job function.
Achieving a high level of professionalism, on the other hand, depends on personal qualities, motivation and
values, and competence. In the process of groundbreaking experiments, the experiment "Modern teacher" was
conducted in order to determine the state of professional competence of students of the 3rd stage of vocational
education in the field of ICT.
Students were asked to read affirmations of what a modern teacher should look like. The results were
analyzed on the basis of the following criteria: 15-20 points - a high degree of formation of professional qualities;
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10-15 points - the average level of formation of professional qualities; Less than 10 points is a low level of
formation of professional qualities.
As a result of groundbreaking experimental work, the following conclusions were reached: high level of
formation of professional qualities - 35%; average level of formation of professional qualities - 45%; low level of
formation of professional qualities - 20%.
What do we do? We have said we will change the approach to creating curriculum standards and curricula.
There is a world experience, that is, a matter of competence. What should the trained staff know, what does the
employer expect from him? These competencies need to be formed. Who should order it - the employer.
In our view, the following should be taken into account in the formation of a complete solution of the
problems identified through experimental testing and improving the quality and effectiveness of competent
training of future engineering teachers on the basis of didactic laws:
1. It was noted that with the growing demands of the modern society for a skilled teacher, the majority of
engineering teachers are not ready to work in a self-developing environment, the capacity of ICT disciplines in the
field of professional competence of future teachers is insufficient.
2. It was found that the level of competence of the student's personality is not a generalized goal of
pedagogical activity, but requires special attention to each person who is both the object and the subject of
pedagogical influence, ie the solution of pedagogical tasks should be based primarily on individual qualities of the
subject.
3. Motivational, volitional qualities, intellectual potential, emotional qualities, practical skills,
interdependence of self-management abilities and individual qualities reflecting the level of socio-cultural activity
of the person were identified in the formation of improving the quality and effectiveness of competent training of
future engineering teachers.
4. The results of our study revealed that the relationship between general professional and specialmethodological knowledge serves as a starting point, which is genetically important in the formation of
professional formation.
5. Selection and structuring of the content of psychological and pedagogical, specialization, special
training, which is important in the formation of improving the quality and effectiveness of competent training of
future engineering teachers, provides a complete picture of pedagogical activity, its tasks and educational issues
detected.
6. Modeling of pedagogical activity on the basis of didactic laws is based on general, specific and specific
qualities, in which the forms of education under the guidance of a teacher and related to independent learning are
taken as a basis.
7. The engineering teachers pointed out that the goal of improving the quality and effectiveness of
competent teacher training should be to develop components such as student self-awareness, assessment and
management in the process of professional and personal development and to provide didactic and sociopsychological adaptation to pedagogical activities.
In the research and practice of the pedagogical process, this or that didactic law may prevail. But by their
very nature and logic, the laws are interrelated. For example, in the laws of history, the requirements of the time,
the compatibility of existing conditions, the unity of theory with practice, interdisciplinary historical connections
complement each other.
To the extent that the laws of education are followed, so is development. Education is a didactic process
that is constantly evolving as a decisive means of preparing the younger generation for life, living and work. 3
In conclusion, the technologies and methods used by us allow us to increase the quality and efficiency of
competent training of engineering teachers. In addition, the integrity of general learning skills and competencies
has a positive impact on the quality of education in the subject of "ICT" and other school courses, creating
opportunities for the continuation of consciously selected education and future pedagogical activity.
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Тетяна Шевченко
(Суми, Україна)
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО КОЛА ПЕДАГОГІВ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Визначальною рисою сьогодення є стрімке впровадження цифрових технологій у життя суспільства,
уміння ефективно використовувати їх засоби. Підвищення рівня та якості знань, формування сучасних
компетентностей, зокрема вміння здобувати інформацію, спілкуватися іноземними мовами, підготовка до
професій майбутнього є основними преоритетами реформи освіти.
Завдання сучасного педагога – не лише дати знання відповідно до навчальної програми, але
сформувати життєво важливі навики роботи з інформацією: пошуку, збирання та опрацювання необхідних
даних і відомостей, вміння ефективно взаємодіяти, зберігати та презентувати результати своєї роботи.
Високий рівень інформаційно-цифрової компетентності педагога стає запорукою ефективного
використання цифрових технологій в закладі, є одним з найважливіших показників успішності його
діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня професійної
кваліфікації.
Розповсюдження цифрових технологій сприяє перетворенню навчання на неперервний,
індивідуально-орієнтовний, гнучкий та динамічний процес.
Дослідження стосовно визначення переліку та змісту інформаційно-цифрового оточення педагога
(В.Ю. Биков, Л.І. Білоусова, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, С.А. Раков, О. М. Спірін, М.П. Лапчик, Г.В. Луньова,
Рамський Ю.С., Т.В. Тихонова та ін.) дає змогу зробити висновок про те, що формування професійної
грамотності педагога передбачає набуття ним ґрунтовних знань як з навчального предмету, методики його
навчання, дидактики, психології, педагогіки, розвитоку педагогічних умінь, так і з формування необхідних
особистісних якостей, комунікативних навичок, наявність потреби самовдосконалення і саморозвитку
засобами цифрових технологій. [3]
В діяльнісні педагога, стосовно формування світогляду з цифрових технологій можно поєднати
наступні модулі:
 світоглядний компонент (модуль «Розуміння ролі ІКТ в освіті»);
 технологічний компонент (об’єднання модулів «Навчальна
програма й оцінювання» та «Інформаційно-комунікаційні технології»);
 організаційно-методичний компонент (об’єднання модулів «Педагогіка» та «Організація та
керування»);
 самоосвітній компонент (модуль «Підвищення кваліфікації вчителя»).
Педагоги повинні отримувати інформацію, яка дозволить їм створити освітні середовища,
орієнтовані на учня та здатні забезпечити кооперацію та співпрацю. Вчителі здатні будувати технологічні
плани підтримки ІТ-інфраструктури школи та прогнозувати майбутні потреби її модернізації. Крім того,
вчителі можуть навчатися у національних та глобальних спільнотах мережах вчителів. [1]
Вчителі вміють: розробляти, змінювати та впроваджувати професійну діяльність, що підтримує
інституційну (національну політику); виконувати міжнародні зобов’язання та соціальні пріоритети
(інформаційна безпека і т.і.); інтегрувати інформаційно – цифрові технологій ї у зміст навчальних
дисциплін, їх викладання та оцінювання; сприяти розвитку навчального середовища, в якому учні з
використанням інформаційно – цифрових технологій демонструють майстерність; аналізувати стандарти
навчальних програм, створювати та організовувати навчальну проектну діяльність, що підтримується
інформаційно-цифровими технологіями, впроваджувати та контролювати плани проектів та вирішувати
складні проблеми; поєднувати різноманітні цифрові інструменти і ресурси для створення інтегрованого
цифрового навчального середовища для підтримки навичок мислення і вирішення проблем учнів;
використовувати цифрові засоби для спільного навчання, управління; адмініструвати процес навчання;
використовувати професійні мережі для підтримки власного професійного розвитку. [2, с. 39]
Надалі педагоги набувають компетентностей, які заохочують їх до моделювання власного досвіду
на основі практики і створення освітнього середовища, яке заохочує створювати нові види знань, що
необхідні для більш гармонійного, повноцінного та процвітаючого суспільства. Вчителі можуть: визначити,
яким чином ефективно запровадити особистісно-орієнтоване і спільне навчання для забезпечення
майстерності на основі аналізу стандартів міждисциплінарних програм; заохочувати учнівське
самоврядування та спільне навчання; брати участь у розробці спільноти знань та використанні цифрових
інструментів для підтримки навчання; грати провідну роль у розробці технологічної стратегії, продовжувати
розвивати, експериментувати, тренувати, впроваджувати інноваційний та обмінюватися передовим
досвідом, щоб визначити найкращі технології та методи; створювати професійні мережі та спільноти для
підтримки професійного розвитку не тільки себе але й інших.
У щоденній практиці педагога реалізація підходу щодо цифрового кола передбачає:
 навички використання засобів цифрових технологій;
 уміння обирати й використовувати готове навчальне або тренувальне програмне забезпечення,
ігри та веб-вміст у комп’ютерних класах або в обмежених комп’ютерних засобах звичайного класу з метою
досягнення цілей навчальної програми;
 упровадження стратегій оцінювання;
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 уміння застосовувати інформаційно-цифрові технології для управління освітнім процесом та для
підвищення своєї кваліфікації. [4, с. 31]
Вектор педагогічної діяльності вчителя направлений на знання, уміння та ставлення, що становлять
когнітивний, операційний та аксіологічний аспекти інформаційно-цифрової компетентності:
 знання, зокрема особливостей інформаційних потоків у сфері освіти, основ ергономіки й
інформаційної безпеки;
 здатності й уміння, які включають уміння здобувати інформацію з різних джерел у зрозумілому
вигляді, працювати з різними відомостями та критично оцінювати їх, використовувати у професійній
діяльності засоби інформаційно-цифрових технологій та навички з використання комп’ютерної техніки;
 ставлення особистості до застосування цифрових технологій для відповідальної соціальної
взаємодії та поведінки.
Коло цифрової компетентності вчителя визначається у складниках, в яких виражається
компетентність учителя: професійна залученість (використання цифрових технологій для спілкування,
співпраці та професійного розвитку), цифрові ресурси (пошук, створення та поширення цифрових
ресурсів), навчання та викладання (керування та організація використання цифрових технологій у
викладанні та навчанні), оцінювання (використання цифрових технологій та стратегій для вдосконалення
оцінювання), розширення можливостей учнів (використання цифрових технологій для вдосконалення
інклюзії, персоналізації та активного залучення учнів), сприяння цифровій компетентності учнів
(забезпечення можливостей креативного та відповідального використання цифрових технологій для
роботи з інформацією, комунікації, створення контенту, добробуту та розв’язування проблем). [5, с. 35].
Важливим для ефективної діяльності щодо подальшого розвитку цифрової компетентності педагогів
стало визначення її оновленої структури, зокрема когнітивного (професійні знання, розуміння) та
функціонального (уміння, навички, дії, переконання) компонентів, що враховують сучасні тенденції в ІТгалузі.
Сучасне суспільство, реформи освітньої галузі вимагають від педагогів наявності сформованого
цифрового кола, упевненого та постійного використання цифрових технологій у професійній діяльності та
розвитку цифрових компетентностей. Освітня діяльність педагога полягає в тому, що він адаптує учнів до
нового для них середовища та першим демонструє значення й переваги інформаційно-цифрових
технологій не тільки як засобу для ігор, але і, в першу чергу, як знаряддя навчальної діяльності.
Використовуючи можливості інформаційно-цифрових технологій, педагог спонукає учнів до активного
навчання, заохочує до взаємодії, співпраці, сприяє формуванню вмінь вирішувати проблеми, створювати
нові знання. У таких умовах посилюється роль учителя як партнера у вихованні й розвитку особистості.
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АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
В умовах поширення цифрових технологій та інтеграції України в світовий інформаційно-освітній
простір важливого значення набуває їх ефективне впровадження та використання у сфері освіти. Освітнє
середовище навчального закладу повинне забезпечувати всебічний розвиток особистості учня, розвивати
його критичне мислення [1], формувати його інформаційно-цифрові компетентності. Значна роль при
цьому належить web-технологіям, які швидко проникають в усі галузі суспільства. Одним з основних
напрямків педагогів до проблеми упровадження web-технологій є зручність та простота використання
наявних інструментів для пошуку, створення та використання освітніх web-ресурсів.
Питанням розвитку web-технологій і їх використанню в освіті й науці присвячені роботи багатьох
дослідників, у тому числі: В.Ю. Бикова, М.І. Жалдака, Н.В. Морзе, С.О. Семерікова, О.В. Співаковського,
О.М. Спіріна, проблеми використання та створення освітніх web-ресурсів досліджено у працях Н.Р. Балик,
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Л.І. Білоусової, Л.В. Брескіної, В.П. Вембер, О.М. Гончарової, Л.Е. Гризун, А.П. Забарної, В.Б. Івасика,
І.С. Іваськова, А.Ю. Кравцової, О.Г. Кузьмінської, Н.В. Морзе, В.П. Олексюка, С.А. Ракова, О.В. Рєзіної,
І.В. Роберт, З.І. Сейдаметової, С.О. Семерікова, Є.М. Смирнової-Трибульскої, Ю.В. Триуса, О.І. Шиман.
Web-технологіями вважаються інформаційні технології, використання яких дає змогу здійснювати
опрацювання web-ресурсів, розміщених у web-просторі комп’ютерних мереж (локальних або глобальних).
Web-простір розуміється як інформаційна складова локальної або глобальної мережі, за допомогою якої
здійснюється використання web-ресурсів (текстових, графічних, звукових, відеоресурсів), що зв’язані між
собою гіпертекстовими зв’язками.
Web 1.0, 2.0, 3.0 - це, умовні історичні етапи, які виділяють в розвитку Всесвітньої павутини. Перехід
між ними не можна прив’язати до конкретної дати або навіть року, так як він відбувається повільно і
залишає багато з попередніх етапів.
 Web 1.0: лінійна модель «сайт–користувач», одновимірна трансляція;
 Web 2.0: соціальна площина, двовимірна взаємодія;
 Web 3.0: соціальний простір, тривимірна самоорганізація;
За часів Web 1.0 переважали повільні типи підключення до мережі Інтернет, тому багато обмежень
були викликані цим фактом. Так, наприклад, відео у Всесвітній павутині було рідкісним явищем. Для
спілкування користувачів організовувалися форуми і чати.
Десь приблизно в середині 2000-x методи і цілі створення сайтів почали змінюватися. З ‘явилася
орієнтація на динамічне створення змісту, коли користувачі самі наповнюють ресурс, спілкуються між
собою і висловлюють думки прямо на сайті. Почали з ‘являтися блоги, соціальні мережі, wiki-проекти.
Термін «Web 2.0» з ‘явився в 2003 році і характеризує сучасні апаратно-програмні засоби та
мережеве програмне забезпечення, що підтримує взаємодію між учасниками комунікації. Сервіси Web 2.0
надають можливість кожному учаснику комунікації (користувачеві) самостійно працювати з будь-яким
мультимедійним контентом: додавати статті, фотографії, аудіо- та відеозаписи, залишати коментарі,
вступати в діалог з іншими учасниками. Всі ці особливості мережевих сервісів володіють високим освітнім
потенціалом. Широкого поширення у сфері освіти набули web-технології Web 2.0, що зазначається появою
нових веб-служб, розвитком web-програмування, поліпшенням дизайну і зручності сайтів, зменшенням
можливості користувача бути анонімним.
Важливою рисою Web 2.0 є принцип залучення користувачів до наповнення і багаторазового
використання контенту. Технології Web 2.0 називають ще соціальними мережевими сервісами. Ця
технологія забезпечує, перш за все, інтерактивність мережі. [2]
Незважаючи на явну перевагу Web 2.0, слід відзначити появу у Всесвітній павутині великої кількості
неякісної інформації, в тому числі дезінформації. Тому, незалежно від технологій, що лежать в основі
створення сайту, в першу чергу цінується його інформаційне наповнення, знайти якісну інформацію в
мережі серед величезного її кількості не так просто.
Концепцію Web 3.0 можна сформулювати, як позбавлення від недоліків 2.0., вона припускає
створення надійного, гнучкого, оптимізованого і при цьому «дружнього» за відношенням до користувачів
набору технологій і стандартів, котрі дозволили б користувачам, де б вони не знаходили, ідентифікувати
будь-який пристрій, що знаходиться поблизу нього, і створити мережу з ним.
Приділяється особлива увага якості сервісів та контентів, управління і наповнення інформацією
передається в руки професіоналів. Однак дана концепція має вже інші недоліки, пов’язані з усе дедалі
більшого неможливістю користувача залишатися анонімним, підпорядкування його певним правилам вебсервісів і ін. Прикладом таких сервісів можуть служити хмарні технології, навігація по картах місцевості.
Якщо технологія Web 2.0 була створена як мережа Інтернет, яка з’єднує багатьох віддалених один
від одного користувачів, то тепер, Web технології рухаються до того, щоб з’єднати інформацію. Термін
Web 3.0 був запропонований Джейсоном Калаканісом. Він трактує це поняття як високоякісний контент і
сервіси, які створюються професіоналами на базі технологічної платформи Web 2.0. Його пояснення
виникнення Web 3.0 полягає в положенні, що оскільки Web 2.0 – технологічна платформа, яка дозволяє на
її основі створювати ряд сервісів, з’явилося багато одноманітних ресурсів, які, відповідно, девальвують
цінність більшості з них. Тому на зміну технологічній платформі Web 2.0 покликана прийти третя –
культурна версія Web, яка дозволить рецензувати і відбирати цікаві і корисні контенти. [3]
Головна ідея Web 3.0, полягає в тому, що користувач, який до цього одноосібно брав участь у
процесі формування контенту, має можливість творити при залученні колективу, зокрема партнерів, які є
експертами необхідних напрямів професійної діяльності. Статус користувача може бути змінений на
експертний, так само як і форма співпраці розробника контенту і порталу. Експерт виступає модератором
контенту, що публікується в мережі. Web 3.0 передбачає появу вузькоспеціалізованих ресурсів, де буде
проведена агрегація всіх необхідних користувачеві сервісів й інструментів професійної соціальної
складової і здійснена публікація.
В технології Web 3.0 контент збиратиметься, впорядковуватиметься й зберігатиметься в базах
знань, вільний доступ до яких буде мати кожний користувач. Знання в таких базах повинні бути оформлені
у вигляді впорядкованої сукупності об’єктів, описаних за допомогою онтологій (тобто, файлів, які
визначають відносини між термінами та групами термінів). [5]
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При порівнянні з основними подіями у Web 2.0 та Web 3.0 майже відсутні відмінності, за винятком
управління контентом. Доступ до управління контентом мають спеціально сформовані групи експертів, які
можуть оцінювати матеріали в залежності від власного рейтингу, а також редагувати контент.
Слід зазначити, що з появою нових Web-технологій попередні не стають застарілими і
непридатними. В освітньому процесі використовуються як технології Web 1.0 (наприклад, для роботи
користувачів з електронними бібліотеками в режимі онлайн-читання літератури), так і технології Web 2.0,
які дозволяють:
 створювати веб-сайти (наприклад, за допомогою сервісу Google Sites);
 вести календар, робочий графік, складати навчальні плани та ін. (наприклад, за допомогою сервісу
Google Calendar);
 створювати документи різних форматів і редагувати їх сумісно з іншими учасниками навчального
процесу (наприклад, за допомогою сервісу Google Document);
 користуватися електронною поштою із захистом від спаму (наприклад, за допомогою сервісу
Google mail (Gmail));
 створювати 3D моделі (наприклад, за допомогою сервісу SketchUp);
 вести щоденники навчальних проектів (наприклад, за допомогою сервісу Blogger);
 створювати фотоальбоми, редагувати фотографії, працювати з програмами редагування графічних
файлів сумісно з іншими учасниками навчального
 процесу (наприклад, за допомогою сервісу Picasa);
 аналізувати відвідування сайтів, блогів тощо (наприклад, за допомогою сервісу Google
Analytics). [4]
Використання сервісів Web-технологій стає особливо важливим у освітньому процесі. Перехід
педагогів на рівень учасників мережевої спільноти надає можливості не тільки ефективно впроваджувати
інформаційно-цифрові технології у життя, а й розширити кругозір; оволодіти вміннями спілкуватися,
використовуючи мережу Інтернет; організовувати міжособистісну взаємодію; співпрацювати у групі;
систематично підвищувати рівень власної загальнокультурної, інформаційної компетентності.
Застосування освітянами web-технологій надає можливість легкого та швидкого доступу до дидактичного
забезпечення процесу навчання; розширення і зміцнення професійних зв’язків; підвищення рівня власної
кваліфікації та професійної майстерності.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Тетяна Гусак
(Боярка, Україна)
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Договірні відносини виникають на певній економічній основі, отже, вони тісно зв'язані з відносинами
власності. У відношенні свого майна власник вправі здійснювати будь-які дії, які не суперечать закону. У
числі дій, за допомогою яких власники розпоряджаються своїм майном, найбільше значення мають
договори [3, с. 98].
Розвиток торгівлі, промисловості, сфери послуг і сільського господарства зумовлює необхідність,
постачати підприємствам і іншим господарюючим суб'єктам необхідну їм сировину, матеріали й
устаткування, надавати фізичним і юридичним особам різноманітні послуги - у всьому цьому розмаїтті
господарського життя договір служить найважливішим засобом що забезпечує обіг матеріальних і
нематеріальних цінностей. Договір також є найважливішим регулятором фактичної поведінки, оскільки ним
безпосередньо визначаються взаємні права та обов'язки сторін у цих зобов'язальних правовідносинах.
Договір є і найважливішим засобом, що дисциплінує господарський обіг, оскільки покладає
відповідальність на сторони, які не виконують права й обов'язки, передбачені договором.
Господарський договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення,
зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. При цьому найважливішою вимогою є збіг волі сторін
стосовно прав і обов'язків, що виникають у них, причому воля повинна бути не тільки взаємною, але і
погодженою, тобто збігаються за обсягом та змістом.
Господарський договір є основною правовою формою, що опосередковує суспільні відносини, які
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 67 ГК
відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах
господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Господарські договори укладаються за
правилами, встановленими Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених
Господарським Кодексом, іншими нормативно правовими актами щодо окремих видів договорів. До
процедури укладення господарського договору входить і визначення моменту, з якого цей договір
вважається укладеним, тобто таким документом, що породжує для сторін визначені права і обов’язки.
Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди щодо всіх істотних умов
договору.
Згідно з ч. 4. ст. 179 ГК України при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати
зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право на власний розсуд
узгоджувати будь-які умови договору, які не суперечать законодавству. Сторони можуть визначати зміст
договору на основі примірного договору або на основі типового договору. Примірний договір
рекомендується органом управління суб'єктам господарювання при цьому сторони мають право за
взаємною згодою змінювати окремі умови чи доповнювати його зміст. При укладенні договору на основі
типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів чи іншим органом державної влади, сторони не
можуть відступати від змісту типового договору, одначе мають право конкретизувати його умови. Крім
цього, сторони також можуть визначати свої права та обов'язки за договором на підставі договору
приєднання, який пропонується однією зі сторін для інших можливих суб'єктів, але ці суб'єкти при вступі до
договору не мають права наполягати на зміні його змісту [1, с. 118].
Згідно з ч. 1 ст. 634 ГК договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у
формулярах або інших стандартних формах, і який може бути укладений тільки шляхом приєднання іншої
сторони до договору, який пропонується в цілому. Зобов'язання суб'єктів господарювання, які
забезпечують суб'єктів господарювання і не господарюючих суб'єктів юридичних осіб електроенергією,
зв'язком, послугами різних видів транспорту, а у випадках, передбачених законодавством, також інших
суб'єктів господарювання належать до числа публічних зобов'язань, а господарські договори, які
укладаються в зазначених сферах, є публічними договорами. Такий суб'єкт господарювання не може
відмовитись від укладання публічного договору за наявності у нього можливості надати споживачу
відповідні послуги, товари або виконати певні роботи. Умови договору, які визначені угодою сторін
договору і які направлені на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, а також
умови, які приймаються сторонами як обов'язкові відповідно до законодавства становлять зміст
господарського договору.
Господарський договір вважається укладеним у випадку, коли між сторонами у передбачених
законом порядку та формі досягнута згода щодо всіх його істотних умов. Відповідно до ст. 180 ГКУ зміст
господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на
встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що
приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.
Істотними умовами, згідно з ч. 2 ст. 180 ГК України, вважаються такі умови які необхідні і достатні
для укладення договору, або умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута угода.
Для того, щоб договір вважався укладеним необхідно узгодити всі його істотні умови. Пункт 2 ст. 180 ГК
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чітко вказує, що господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених
законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов [1, с. 130].
У нинішніх умовах особливо зростає роль договору як універсальної та найдоцільнішої форми
опосередкування товарно-грошових відносин. У процесах роздержавлення і приватизації господарському
договору належить чільне місце серед форм, які використовуються для подолання монополії державної
власності (купівля-продаж державного майна через аукціони, конкурси, біржі тощо).
Дедалі більшого поширення набуває договірний порядок створення нових підприємницьких структур:
господарських товариств, спільних підприємств з участю зарубіжних партнерів, господарських асоціацій та
ін. Правовою основою створення таких організацій стає установчий договір. У ньому засновники
зобов'язуються утворити юридичну особу, визначають порядок спільної діяльності з її створення, умови
передачі в її володіння, користування і розпорядження свого майна та участі в її діяльності. Договором
визначаються також умови і порядок розподілу між засновниками прибутку та збитків, управління
діяльністю юридичної особи, виходу засновників з її складу [2, с. 217].
Перехід до ринкової економіки і саме функціонування ринкового механізму можливі лише за умови,
що основна маса товаровиробників – підприємств, громадян – має свободу господарської діяльності та
підприємництва. Результати цієї діяльності реалізуються на ринку товарів і послуг на договірних засадах.
Перехід до ринку супроводжується звуженням планово-адміністративного впливу держави на майнові
відносини, отже розширюється свобода вибору партнерів у господарських зв'язках і визначення змісту
договірних зобов'язань. Це стосується насамперед договорів, спрямованих на забезпечення потреб
юридичних і фізичних осіб у матеріальних, енергетичних, продовольчих ресурсах (купівля- продаж,
поставка, контрактація, міна, бартер, постачання енергії). Не зменшується і роль договорів майнового
найму (оренди, лізингу, прокату тощо), за допомогою яких опосередковуються відносини з тимчасового
володіння і користування майном. Зростає значення договорів підрядного типу, договорів про надання
різного роду послуг громадянам та організаціями (договори підряду, про надання посередницьких послуг,
на рекламу продукції).
Із запровадженням патентної системи охорони прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
підвищується роль ліцензійних договорів як основної правової форми передачі виключного права на
використання цих результатів технічної творчості. Договірна форма використовується і для уступки
виключного права на знаки для товарів та послуг, права на секрети виробництва (ноу-хау). Розширення
кола можливих об'єктів страхової охорони, до яких належить очікуваний прибуток, ризик підприємницької
діяльності тощо, теж ведуть до урізноманітнення форм добровільного (договірного) страхування з
конкуренцією страхових організацій [4, с. 320].
Отже, сфера застосування господарських договорів дедалі більше розширюється.
При укладанні, виконанні договорів їх сторонам слід дотримуватись принципу справедливого
партнерства, не допускати обмеження прав та інтересів контрагента. Встановлювані в договорах права і
обов’язки повинні відповідати чинному законодавству, забезпечувати поєднання інтересів сторін і не
суперечити інтересам держави. Враховуючи те, що в сучасних умовах функціонують суб’єкти
господарювання різних форм власності та організаційно правових форм (приватні, державні, комунальні,
фермерські, акціонерні, кооперативні та ін.), слід розробити положення про порядок укладання, зміни,
припинення договорів.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Екатерина Гапанович-Кайдалова
(Гомель, Республика Беларусь)
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРОФИЛАКТИКИ И САМОПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
Профессия учителя-дефектолога предъявляет целый ряд требований к специалисту: глубокие
знания в области педагогики и психологии лиц с функциональной или органической патологией развития,
педагогический оптимизм, гуманизм, доброжелательность, толерантность, эмпатийность, тактичность и
терпение. Работа учителя-дефектолога имеет большую социальную значимость, но требует от
специалиста значительных психоэнергетических затрат, обусловленных сложностью педагогических
ситуаций, осознанием ответственности за детей с проблемами развития и т.д., что отрицательно
сказывается на состоянии здоровья учителей (Н.Ф. Алиева, С.Б. Гнедова, И.О. Елькин, Н.А. Ковалева,
И.В. Комаринцева, Е.В. Куприянчик, А.Н. Леева, А.В. Рудаков, В.Н. Феофанов, Н.А. Фомина,
Л.В. Чернышева и др.).
По результатам проведенных нами опросов педагогов одной из причин их поступления на
переподготовку является недостаточная удовлетворенность своей профессиональной деятельностью и
снижение ее эффективности, желание что-то изменить в своей жизни. Обозначенные симптомы
позволяют предположить наличие у педагогов эмоционального выгорания. В связи с этим особую
актуальность приобретает проблема профилактики эмоционального выгорания у будущих дефектологов.
Изучению различных аспектов эмоционального выгорания посвящены многочисленные
исследования последних лет (Н.П. Беляцкий, В.В. Бойко, С.Е. Велесько, Н.Е. Водопьянова, С. Джексон,
К. Кондо, И.В. Малышев, К. Маслач, Е.В.Мещерякова, В.Е. Орел, Э. Пайнс, Т.И. Ронгинская,
Е.С. Старченкова, Т.В. Форманюк и др.).
В частности, К. Маслач и С. Джексон определяют данное понятие как синдром физического и
эмоционального истощения, включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к
работе и утрату понимания и сочувствуя по отношению к клиентам [1]. Эмоциональное выгорание
представляет собой ответную реакцию на длительные профессиональные стрессы межличностных
коммуникаций, включающую в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию
персональных достижений. Эмоциональное истощение выступает как ключевой компонент и проявляется
в ощущениях эмоционального перенапряжения и чувстве опустошенности, исчерпанности собственных
эмоциональных ресурсов. Деперсонализация представляет собой тенденцию развивать негативное,
бездушное, циничное отношение к окружающим, проявляется в дистанцировании, формальном
выполнении своих профессиональных обязанностей, мнительности и враждебности. Под редукцией
персональных достижений понимается снижение чувства компетентности в своей работе, недовольство
собой, формирование заниженной самооценки (профессиональной и личной), негативное самовосприятие
в профессиональном плане, чувство собственной несостоятельности, безразличие к работе.
Согласно новой международной классификации болезней (МКБ-11), которая вступит в силу 1 января
2022 года, синдром эмоционального выгорания проистекает из хронического стресса на работе, который
не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя признаками:
1) ощущение мотивационного или физического истощения;
2) нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей или чувство
негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям;
3) снижение работоспособности.
Эмоциональное выгорание касается непосредственно профессионального контекста и не должно
применяться к опыту из других сфер жизни. Эмоциональное выгорание было также включено в МКБ-10 в
рамках той же рубрики, что и в МКБ 11, однако настоящее определение является более подробным [2].
В.Е. Орел [3] под эмоциональным выгоранием понимает дисфункцию, вызванную воздействием
профессиональной деятельности на личность, наиболее отчетливо проявляющаяся в сфере субъектных
видов труда. По мнению ученого, оно близко к категории психических состояний и имеет структуру,
включающую эмоциональный (психоэмоциональное истощение), мотивационный (цинизм) и оценочный
(самооценка профессиональной эффективности) компоненты.
Т.В. Форманюк [4] определяет данный синдром как специфический вид профессионального
заболевания лиц, работающих с людьми.
Синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние эмоционального, умственного
истощения, физического утомления, возникающее как результат хронического стресса на работе. Данный
синдром, по мнению ряда исследователей (С.П. Безносов, Е.С. Старченкова, Э.Э. Сыманык и др.)
наиболее характерен для представителей социальных или коммуникативных профессий, в том числе для
педагогов.
Актуальность проблемы эмоционального выгорания у педагогов-дефектологов обусловила
включение в учебный план переподготовки дисциплины «Профилактика синдрома эмоционального
выгорания у учителей-дефектологов».
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Цель данной учебной дисциплины – усвоение слушателями общих представлений о синдроме
эмоционального выгорания и его профилактике у учителей-дефектологов.
Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление слушателей с сущностью и причинами
синдрома эмоционального выгорания; формирование представлений о стадиях развития, симптомах и
последствиях эмоционального выгорания; формирование у слушателей умений и навыков применения
методов профилактики синдрома эмоционального выгорания. Данная дисциплина читается в конце
обучения.
В ходе проведения занятий слушатели анализируют результаты современных исследований по
проблеме эмоционального выгорания учителей-дефектологов, рассматривают социальные, медицинские,
психологические аспекты профилактики эмоционального выгорания, учатся применять методы
нейтрализации стресса и эмоционального выгорания, овладевают умениями и навыками саморегуляции,
рефлексии, целеполагания, саморазвития и пополнения психологических ресурсов путем установления
положительных контактов с окружающими и др. Вся эта работа позволяет слушателям приобрести
устойчивость к синдрому эмоционального выгорания.
Целью нашего исследования было изучение способов профилактики эмоционального выгорания у
слушателей ИПК и П УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» специальности
«Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании» вечерней и заочной форм получения
образования. Выборка составила 48 человек.
Методы исследования: опрос и беседа. С респондентами были проведены групповой опрос об
известных им методах профилактики эмоционального выгорания и индивидуальные беседы о способах
профилактики выгорания, применяемых ими самостоятельно.
Слушатели-дефектологи являются личностно зрелыми специалистами с опытом работы,
стремящимися к профессиональному и личностному саморазвитию. В ходе переподготовки они
приобретают умения самоанализа и рефлексии, помимо этого на занятиях проводится диагностика
эмоционального
выгорания
с
использованием
методик:
«Методика
диагностики
уровня
профессионального выгорания» В.В. Бойко [5], «MBI. Опросник Профессиональное (эмоциональное)
выгорание» К. Маслач и С. Джексон (в модификации Н.Е. Водопьяновой) [6], «Определение психического
выгорания (А.А. Рукавишников) [7]. Исследование проводилось по итогам прохождения курса
«Профилактика синдрома эмоционального выгорания у учителей-дефектологов».
Анализ результатов показал, что основными способами профилактики синдрома эмоционального
выгорания слушатели-дефектологи считают следующие (перечислены в порядке убывания по частоте
встречаемости в ответах респондентов):
 общение с родными и друзьями;
 прогулки на природе; хобби (в основном, рукоделие, рисование);
 баня, сауна;
 массаж;
 чтение художественной литературы и журналов;
 уборка в квартире, ручная стирка;
 приготовление различных блюд и обсуждение рецептов с подругами, коллегами;
 занятия в саду, огороде, разведение цветов;
 прослушивание музыкальных произведений;
 просмотр фильмов (как правило, комедий);
 физические упражнения (бассейн, фитнес, танцы и т.п.);
 отдых в тишине;
 общение с коллегами;
 общение с домашними питомцами;
 ароматерапия;
 сон;
 участие в психологических тренингах;
 йога;
 прием успокоительных препаратов, кофе, алкоголя.
На наш взгляд, представляется целесообразным использования комплексного подхода при
профилактике эмоционального выгорания у слушателей-дефектологов, предполагающего сочетание
приобретение теоретических знаний о сущности, причинах, симптомах, стадиях развития и мерах
предупреждения развития данного синдрома, своевременной диагностики, обучение педагогов
самоанализу и распознаванию наличия у себя симптомов выгорания, самостоятельному применению
различных способов его предупреждения и преодоления.
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(Переяслав, Україна)
МОВЛЕННЄВА АКТИВНІСТЬ ЯК ПРОЯВ УСПІШНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДИТИНИ З ОТОЧЕННЯМ
У сучасній психології поняття мовленнєвої активності трактується в контексті теорії мовленнєвої
діяльності О. М. Леонтьєва. Згідно з якою мовленнєва діяльність є найвищою формою мовленнєвої
активності. Її прояви – це говоріння, аудіювання, читання, письмо. Безумовно, мовленнєва активність
нерозривна з вербальним значенням слова, як при породженні висловлювання, так і сприйманні та
розумінні його [5].
Виходячи з цього положення, концепцію мовленнєвої активності дітей дошкільного віку представила
Т. О. Піроженко. Так, на думку вченої мовленнєва активність є передумовою розвитку особистості дитини,
можливості засвоювати окультурені людські дії у ході активної взаємодії з дорослими та однолітками [7].
М. І. Лісіна зазначає, що основна причина низького рівня розвитку мовленнєвої активності дитини
дошкільного віку – нерозвиненість емоційно-особистісної форми спілкування дитини з близькими людьми.
Основний шлях формування мовленнєвої активності дитини – становлення зазначеної форми спілкування
із широким колом соціального оточення, що реалізує потребу дитини у визнанні, підтримці, любові, що
сприяє розвиткові мотивів до спілкування і співробітництва в різноманітних і цікавих для дошкільника
видах діяльності[6].
Моделі оптимального розвитку мовленнєвої активності дошкільників мають базуватися на таких
положеннях:
- найважливіше значення у активізації мовленнєвої активності дітей мають впливи дорослого;
- нормальний мовленнєвий розвиток дошкільника прискорює хід його загального розвитку;
- покращення дорослим спілкування дошкільника забезпечує усунення причин інших труднощів
психічного розвитку;
- загальною умовою покращення ефективності спілкування з
дошкільником є створення дорослим атмосфери доброзичливості, відвертості, емоційної
піднесеності, радості;
- дорослий повинен контролювати хід мовленнєвого розвитку
дошкільника, враховуючи випередження чи відставання розвитку його комунікативних потреб і
підбираючи адекватну програму спілкування з дитиною[6].
Досліджуючи психологічні проблеми розвитку мовленнєвої активності дошкільників, К. Л. Крутій
пропонує таке визначення: мовленнєва активність дітей – це стійка властивість особистості, що
виявляється в здатності сприймати і розуміти мовлення оточуючих; самостійному, різноманітному,
ініціативному використанні мовлення в практиці спілкування; активному оволодінні мовою [4].
І. О. Джидарьян [1] зазначає, що рівень розвитку мовленнєвої активності дошкільників може
оцінюватися за такими критеріями: розуміння мовлення дорослих, власне мовленнєвий розвиток дітей,
який охоплює комунікативні вміння і навички, пізнавальна активність і предметно-практична діяльність
дітей.
Вчений виділяє рівні мовленнєвої активності дітей: 1 рівень – висока мовленнєва активність;
2. рівень – часткова мовленнєва активність; 3. рівень – мовленнєва пасивність; 4 рівень – повна відсутність
мовленнєвої активності, або мутизм. Отже, протилежністю «активності» є «пасивність». Пасивність
розглядається як параметр характеристики особистості – байдужий, залежний, несамостійний, що не
виявляє активності [1, с. 67]
Кожному рівню розвитку особистості, як зазначає дослідник, властива своя специфічна мовленнєва
активність, але те, що для одного рівня може бути визначене як активність, стосовно іншого рівня може
розглядатися як щось пасивне. На основі вчення І. П. Павлова про типи вищої нервової діяльності, з усієї
багатоманітності мовлення виокремлюють за станом мовленнєвої активності два основних типи:
1) сильний, урівноважений, що характеризується активним володінням мовленням;
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2) слабкий, інертний, гальмівний у мовленні. Активний тип мовлення передбачає безперешкодну без
рис гальмування, динаміку процесу мовлення у психіці (урівноважену, нормальну збуджувану), коли
пам’ять у належному темпі «подає» слово, речення, асоціацію у відповідь на зовнішнє чи внутрішнє
рефлекторне подразнення, збудження, сприйняття. Інертний тип мовлення має свої специфічні різновиди,
діапазон яких чималий. Власне інертність мовлення полягає у мовчазності, скупості на слова. Різновидом
інертного мовлення є гальмівне. Воно полягає в нерозумінні вжитих слів, перекрученні їх форм,
конструкцій речень, в побоюванні висловитися. Усе це може бути спричинене незадовільним мовним
розвитком дитини, недостатньою увагою батьків до проблем мовлення дитини [1, с. 72].
Отже, можна підсумувати, що розвиток мовленнєвої активності дітей дошкільного віку ґрунтуються
на тому, який компонент мовленнєвої діяльності потрібно розвивати, на які механізми породження
мовлення потрібно впливати. Адже дитина раніше навчається сприймати мову, а пізніше говорити.
Розвиток мовленнєвої діяльності в дітей дошкільного віку відбувається як становлення здатності поступово
об’єднувати в одному мовленнєвому акті.
Відомий український психолог Л. О. Калмикова зазначає, що принципи розвитку мовленнєвої
активності в дітей дошкільного віку ґрунтуються на тому, який компонент мовленнєдіяльності потрібно
розвивати, на які механізми породження мовлення потрібно впливати, щоб досягти оптимальної структури
мовленнєтворчої системи кожного з тих, кого навчають. Адже дитина раніше навчається сприймати та
розуміти (аудіювати), а пізніше говорити. Розвиток мовленнєвої діяльності в дітей дошкільного віку
відбувається як становлення здатності поступово об’єднувати в одному мовленнєвому акті заразом і
говоріння, і аудіювання [2].
Поняття мовленнєвої активності дитини дошкільного віку дослідники розглядають як наявність
оптимального щодо віку кола лінґвістичних уявлень, мовленнєвих умінь і навичок, розвиненість мовлення,
сформованість пізнавальної активності, самостійність в оволодінні комунікативною інформацією, вміння
використовувати різноманітні засоби спілкування.
Індивідуальний мовленнєвий розвиток, що визначає особливості мовленнєвої активності дитини
дошкільного віку, перебуває під впливом двох головних взаємодіючих факторів – внутрішнього (програма
спадковості) і зовнішнього (навколишнє середовище). Згідно із сучасними уявленнями, норма розвитку –
це не тільки кількісна, але й, передусім, якісна оцінка особливостей функціонування організму, що
забезпечує його пристосування до умов зовнішнього середовища. Як відомо, труднощі в проявах
мовленнєвої активності можуть залежати від багатьох обставин, але у своїй більшості вони зумовлені
недостатньою (або несвоєчасною) сформованістю мовленнєвих умінь та навичок [3, с. 48].
Науковці виокремлюють дві основні причини, що ведуть до такої не сформованості. Перша з цих
причин пов’язана із середовищем, в якому відбувається формування дитини. У цьому випадку може
виникнути відповідна «незрілість» психічних процесів. Таке відставання може бути наслідком негативного
мовленнєвого впливу оточуючих дорослих на дитину. Друга причина пов’язана зі специфікою визрівання
мозку дитини. Індивідуальні особливості нерівномірного розвитку окремих відділів мозку, наявність
незначних відхилень у роботі цих відділів можуть у подальшому негативно вплинути на формування
функціональних систем, що забезпечують певні функції (пам’ять, мислення, мовлення) [3, с. 124]. Отже,
необхідна відповідність між педагогічними вимогами до мовлення дитини і її можливостями, а також й на
рівні функціонування нервової системи.
Дитина в мовній поведінці з оточенням природно демонструє свою соціальну й інтелектуальну
активність через розширення інструментальних можливостей. У її мовному спілкуванні яскраво і своєрідно
звучать такі форми мовних висловлень, як згода, уточнення, прохання, порада, спонукання, подяка, сумнів,
подив і інші мовні побудови, адекватні ситуації спілкування.
Особистісні досягнення якостей комунікативно-мовленнєвого розвитку виявляються в рисах
характеру, що забезпечують комунікацію (доброзичливість, відкритість тощо), сприяють установленню
широких контактів дитини старшого дошкільного віку з однолітками, малятами, незнайомими раніше
дорослими людьми, що ще більшою мірою сприяє розвитку якостей когнітивного і лінгвістичного рівнів у
мовному прогресуванні дитини. Саме широта і дієвість мотивів спілкування дитини з людьми забезпечує
координацію комунікативних і мовних дій, що породжує внутрішню реорганізацію, переструктурування
процесів аналізу цілісної ситуації спілкування і дає дитині змогу прогнозувати можливий розвиток подій,
виявляти творчість спілкування [7].
На жаль, дійсна ситуація виховання й розвитку дитини далека від пріоритету особистісних відносин у
спілкуванні з дітьми. Дитину і її досягнення оцінюють не з позиції розвитку особистості, а з позиції
досягнутого результату діяльності. Усе це приводить до того, що дитина не усвідомлює себе як
особистість. За наявності негативних оцінок і низької культури міжособистісних відносин, обмеженості і
замкнутості інтересів серед дорослих збіднюється внутрішній світ дитини. Її свідомість фіксує відносини до
інших на основі об’єктно-мовленнєвого відношення. Засоби, операції, мета діяльності засновані на
реально-звичному функціонуванні, далекому від елементів перетворення й творчості. Усе це зумовлює
низький рівень розвитку свідомості, труднощі подолання стандартів і стереотипів у реалізації навіть
власних задумів і намірів. І хоча дитина демонструє інтерес і заглибленість у ситуацію взаємодії, часто
сама ситуація тисне на неї. Дитині складно виявити самостійність, ініціативність. Оскільки в таких випадках
дорослому важливіше, щоб дитина зробила що-небудь, а не усвідомила чи зрозуміла, тому не
заохочуються особистісні якості дитини.
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Деформація і не сформованість мотивів взаємодії демонструють досвід невдач, що накопичується у
відносинах з іншими, і все це призводить до того, що в багатьох дітей старшого дошкільного і молодшого
шкільного віку відсутня самостійність. Вони невпевнені в собі, часто відчувають страх у нових ситуаціях і
починаннях, виявляють негативізм, конфліктність, неадекватне сприйняття поведінки і ставлення до себе з
боку інших дітей і дорослих. Така ситуація розвитку знижує розвиток інструментальних конструктивних
засобів взаємодії зі світом соціального і природного оточення.
Виділяють типи відносин у мовній комунікації, що спрямовують мовленнєву активність дитини.
Суб’єкт-суб’єктні відносини дитини з дорослими й однолітками в колективі групи дитячого садка. При цьому
дитина часто не виявляє ділових і пізнавальних мотивів до обговорюваної загальної проблеми, що
виникла в колективі, не формулює своїх змістів і цілей майбутньої діяльності. У цих випадках дитина є
більшою мірою спостерігачем комунікативно-мовної взаємодії, а в мовній поведінці – слухачем.
Суб’єкт-об’єктні відносини, що виявляються в процесі організації спільної діяльності з дорослими й
однолітками [8]. Такий характер відносин у взаємодії часто виявляють діти, що мають визначений рівень
розвитку ділових і пізнавальних мотивів діяльності, тобто достатній рівень компетентності, що забезпечує
їм можливість включитися у вирішення проблеми ділового або пізнавального характеру. Вони поспішають
почати діяльність щодо реалізації задуму, формулюючи свої способи, варіанти, наміри, особистісні змісти.
Такі діти по ходу реалізації спільного задуму часто виявляють конфліктний характер взаємодії з іншими
учасниками загальної справи, тому що не погодили мети, наміру, бажання партнерів, не встановили
міжособистісних стосунків. Варіантом подальшої поведінки дитини при цьому може бути відмова від участі
в загальній справі або присутності в ній позиції «поруч», «сама по собі», що обмежує взаємодію і прояв
комунікативно-мовних навичок.
Відносини суб’єкт-суб’єкт-об’єктного характеру є умовою і характеристикою розвиваючої ситуації
навчання мовного спілкування. Зазначені відносини характеризуються тим, що діти взаємодіють із приводу
предметно-змістовного завдання, вирішення якого здійснюється за постійної уваги і координації
міжособистісних відносин між партнерами комунікації. У цій ситуації жест і мова вписані в динаміку
соціальних, комунікативних відносин і дитина вчиться не тільки смисло формулюванню всіх характеристик
системи «людина – ситуація», але і постійно вдосконалюється в здатності підтримки міжособистісних
відносин для реалізації накресленої мети.
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(Київ, Україна)
ІНДИВІДУАЛЬНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ
Проблема збереження і укріплення здоров’я людини, починаючи з молодого віку, тривалий час була і
залишається актуальною для широкого кола фахівців теоретичного і практичного спрямування. В даному
контексті під здоров’ям розуміється не суто фізичний стан людини, а і його психологічний стан. Адже
психологічно незадовільний стан може бути з одного боку викликаний незадовільним фізичним станом,
але і навпаки може стати причиною розвитку хронічних захворювань.
В свою чергу психологічний стан людини значною мірою залежить від рівня її соціалізації, вміння
людини розуміти і відповідати правилам і очікуванням суспільства, не порушуючи фундаментальних основ
свого внутрішнього світу, від здатності людини вибудовувати здорові соціальні стосунки з іншими людьми,
відстоювати межі свого особистісного простору.
Люди різного психотипу мають різні потреби в спілкуванні і різну кількість соціальних контактів. Отже
не може існувати загальних правил про рівень соціального спілкування, який можна вважати необхідним
для людини. Це є виключно індивідуально. Але в той же час суспільство в своїх соціальних правилах
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схильне уніфікувати очікування від індивідуумів, незалежно від їх психологічних особливостей. В цьому
полягає виклик до кожної особистості – зберегти ядро своєї особистості, враховуючи особливості
психотипу, закладеного генетично і в ранньому дитинстві, при цьому з мінімальними психологічними
втратами інтегруватись в суспільство з його правилами і стереотипами, тобто соціалізуватись.
Соціалізація представляє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог
суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і поведінки, які регулюють її
взаємини із суспільством. Природа подбала про те, щоб виділити спеціальний період часу, протягом якого
дитина пристосовується до дорослого світу. Цей період називається дитинством.
Приступаючи до обґрунтування проблеми залучення зростаючої людини до світу дорослих,
вважаємо за необхідне перш за все осмислити ключові поняття, які використовує в своїх дослідженнях
академік Д.І. Фельдштейн та які застосовані нами в контексті розвитку прогресивних ідей П.Ф. Лесгафта на
освоєння дитиною соціального світу в процесі рухової ігрової діяльності.
Почнемо з осмислення терміну зростаюча людина (індивід). Зростаюча людина - це дитина на різних
стадіях дитинства, яка ще не стала дорослим суб'єктом, яка живе майбутнім, поетапно «вростає в
дорослість». Дорослий світ проявляє турботу про фізичний розвиток і психічне зростання зростаючого
індивідуума, його навчання, виховання, формування моральних норм, придбання соціально значущих
якостей.
Процес соціального дорослішання є безперервним і прогресивно спрямованим на освоєння
соціального світу. Він характеризується певним часовим періодом, в якому існують різновікові стани, і який
постійно змінюється в своєму русі та постійно відтворюється на цілісному світі дитинства.
У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття «дитинство» розглядається в двох площинах як генеральна сукупність дітей різного віку, і як стійка послідовність актів дорослішання зростаючої
людини. Академік Д. І. Фельдштейн більше 40 років займається проблемами дитинства взагалі, і тривалий
час досліджує соціалізаційні процеси зростаючої людини.
На його думку, розвиток дитини - це безперервний процес, спрямований на освоєння і реалізацію
дорослішання індивідом соціального світу, який має певну часову тривалість, в ході якого відбувається
чергування вікових станів і який в своєму русі постійного змінюється. Це в свою чергу стимулює розглядати
дитинство не як сукупність безлічі дітей і не як об'єкт впливу дорослого світу, а як: «... особливе цілісно
представлене соціальне явище, яке перебуває в складних функціональних зв'язках з цим світом і для
якого стійко зберігаються певні закономірності розвитку», як узагальнений суб'єкт, що з одного боку цілісно
протиставляється дорослому світу, але в той же час взаємодіє з ним на рівні суб'єкт-суб'єктних відносин.
Проблема залучення зростаючої людини до світу дорослих в наші дні набула особливої гостроти і
значущості. Це пов'язано з глобальними змінами у всіх сферах людського життя і, в першу чергу, зі зміною
характеру розвитку людини. При цьому проблема ставлення суспільства до носія свого майбутнього,
проблема формування стратегії його вирощування в своїй реалізації орієнтована на збереження і
примноження людського потенціалу і мотивує розглядати кожного індивіда не просто певною деталлю
технологічного, економічного або іншого механізму, а суб’єктом, що розвивається в своєму людському
потенціалі, суб’єктом, що створює людське «завтра» в його культурно-історичному розвитку. І це
обґрунтовує необхідність пізнання дитинства як своєрідного феномену, який функціонує в просторовочасових межах онтогенезу від народження до реального дорослішання.
Висловлюючись словами академіка Д.І. Фельдштейна, саме ці рівневі смислові характеристики
зростаючої людини, що розвивається під потужним пресингом обставин інтенсивного розвитку суспільства,
визначають необхідність осмислення свого постійно змінюваного стану, яка і визначає ступінь соціальної
зрілості. Причому зрілості, що виявляється не тільки в освоєнні соціальних норм, форм існування, але і в
реалізації їх в самосвідомості, саморозумінні, самоактуалізації і в результаті в поведінці, що власне і є
соціальними придбаннями і характеризує людину в індивідуальних особливостях його соціальної
самостійності. Це природно диктує необхідність формування нових стратегій освіти зростаючої людини, що
в майбутньому забезпечить новий рівень розвитку кожної людини відповідно до рівня історичного розвитку
суспільства. Умови і фактори кооперування зростаючої людини в колективній ігрової діяльності
обумовлюють необхідність більш детального вивчення способів і механізмів міжособистісної і різновікової
взаємодії в процесі рухомої гри, яка і забезпечує йому формування соціального досвіду.
Соціалізація особистості починається з перших років життя і закінчується періодом громадської
зрілості людини, хоча, повноваження, права й обов'язки, набуті нею, ще не свідчать про завершення
процесу соціалізації. За деякими складовими процес соціалізації продовжується все життя.
Процес успішної соціалізації згідно Д. Смелзеру відбувається послідовно на трьох різних стадіях:
 стадії наслідування і копіювання дітьми поведінки дорослих;
 ігрової стадії, коли діти усвідомлюють поведінку як виконання ролі;
 стадії групових ігор, на якій діти учаться розуміти, що від них чекає група людей.
Саме тому рухова діяльність, яка є складовою великої кількості ігор, є одним із елементів
формування успішної соціалізації дитини.
В здоровому варіанті соціалізація починатися в дитинстві, коли приблизно на 70% формується
людська особистість. У дитинстві закладається фундамент соціалізації, і в теж час це самий незахищений
її етап. Діти, ізольовані в період свого розвитку від суспільства, у соціальному плані програють. В той же
час вже доросла людина часто шукає можливості усамітнення, як способу відпочинку, обмірковування,
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психологічного і фізичного перезавантаження, відновлення життєвих ресурсів. Коли доросла людина
потрапляє в примусову ізоляцію на тривалий термін, вона здебільшого не ризикує деградувати. Навпроти,
такі умови можуть сприяти розвитку особистості, її власному пізнанні себе самої на новому, більш
глибокому рівні. Адже, початкова і подальша соціалізація - якісно різні етапи.
Формування стійкого рівня соціалізації зазвичай відбувається в період юнацтва. Це досить складний
з психологічної і фізіологічної точки зору період для зростаючої людини.
Труднощі соціалізації в даний період пов'язані наступними психологічними обставинами:
 невідповідність високих запитів до себе, очікувань від себе, і достатньо низькою реальною
спроможністю відповідати таким запитам в силу віку;
 протиріччя між зростаючим відчуттям самостійності і залежністю від однолітків.
Подолання цих протиріч, формування упевненості в собі, відстоювання свого особистісного простору
без формування стійкого і тривалого протиставлення себе групі однолітків, суспільству в цілому, можливе
в процесі рухової діяльності тої чи іншої форми.
Загальновідомим фактом є те, що рухова активність є природною потребою людини, а також однією
з необхідних умов нормального функціонального стану людини. Нормальна діяльність практично всіх
систем людcького організму можлива лише при певному рівні рухової активності. Нестача м'язової
діяльності, подібно до кисневого голодування або вітамінної недостатності, згубно впливає на організм
дитини, що формується. Цей аспект впливу рухової діяльності на фізіологічний стан людини давно не
викликає жодних сумнівів. Багато систем оздоровлення, відновлення, профілактики захворювань і
порушень нормальної роботи систем організму побудовані на аксіомі про вплив рухової активності на стан
організму.
В той же час недостатня увага приділяється значенню колективної рухової діяльності для
соціалізації та індивідуалізації людини в процесі проходження нею різних етапів дорослішання. Часто
залишаються осторонь питання групової рухової активності як умови формування психічно стійкої
особистості – одиниці здорового суспільства.
Групова рухова активність позитивно сприяє на інтеграцію зростаючої людини в суспільне
середовище, дозволяє відчути себе частиною спортивної групи, навчального колективу, суспільства в
цілому, але при цьому не втратити себе, як особистість, з своїми вподобаннями і характерними
властивостями.
Рухова активність у вигляді спортивних ігор є надзвичайно вдалим способом для формування
навичок, необхідних для соціалізації зростаючої людини.
Спортивні ігри мають досить суворі правила і вимагають не тільки певного рівня спеціальної
фізичної, технічної, тактичної, психологічної підготовки, але і чітких колективних взаємодій. У спортивних
іграх результат, в першу чергу, залежить не від майстерності окремого гравця, а від того, як гравці
взаємодіють в ігровому просторі. Говорячи про велике значення спортивної гри для соціалізації людини,
можна з упевненістю констатувати, що вплив спортивних ігор на становлення і характер особистості
виходить далеко за межі самих спортивних ігор, адже психологічні надбання, сформовані під час
спортивних ігор, стають основою для формування визначних рис характеру, які проявляються під час
широкого спектру соціальної діяльності людини.
Під час спортивних ігор часто виникає необхідність відкритого протистояння, спортивного конфлікту
між командами, суперниками. Це формує вміння вступати в протиріччя із іншим індивідом. При цьому
достатньо чіткі правила спортивної гри в більшості випадків не дозволяють переходити межі, за якими
можливо нанесення незворотної фізичної і психологічної травми. Участь в таких видах рухової діяльності
дозволяє сформувати важливі соціальні навички правильного конфлікту без перетину «червоних ліній», за
якими починаються насилля і образи. Перенесення цих навичок на соціальний простір за межами
спортивних ігор дозволяє зростаючій людині, зокрема підлітку, в складний для нього період соціалізації,
спростити процес адаптації до суспільного навантаження, навчитись відстоювати свої інтереси в межах
встановлених суспільством норм, не порушуючи права інших людей на аналогічне відстоювання своїх
інтересів.
Рухова діяльність у вигляді групових занять, колективних тренувань, дозволяє зростаючій людині
відчути себе частиною групи. Колективне повторювання рухів за тренером повертає людину в період
ранньої соціалізації, коли вона ще дитиною проходила стадію наслідування і копіювання поведінки
дорослих. В той же час внутрішнє повернення до такої ранньої стадії соціалізації не пов’язане із регресом і
деградацією людини, а навпаки, в даному випадку позитивно засвоєний досвід ранішньої соціалізації, який
відбувався ще на етапі перших повторення дій дорослих, тепер стає фундаментом для вибудовування
нової основи для впевненості в собі, формування уявлення про власну цінність без відриву від колективу,
від суспільства.
Вибір рухової активності із сприятливим впливом на соціалізацію та індивідуалізацію особистості
досить широкий. В залежності від психотипу і особистих вподобань кожен може обрати будь-який вид
рухової діяльності, починаючи від бігу невеликою групою людей до командних змагань.
Крім того, факт подолання ліні з метою проведення систематичних тренувань стає одним з кроків на
шляху подолання самого себе в досягненні встановлених позитивних цілей.Ці цілі можуть бути як
спортивного, так і зовсім іншого, віддаленого від спорту, характеру.
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Таким чином, рухова діяльність є надзвичайно важливою складовою розвитку і нормальної
діяльності людини в цілому, як окремого організму, так і одиниці суспільства. Адже здорове суспільство
може бути побудоване лише не здорових (фізично і психічно) окремих індивідах. Колективна рухова
діяльність є надзвичайно зручним для практичного втілення способом інтеграції зростаючої людини в
суспільний простір, з його складною організаційною системою, великою кількістю правил і обмежень. В
процесі рухової діяльності відбувається пристосування зростаючої людини до умов існування в
колективному просторі із максимально можливим збереженням особистих інтересів кожного представника
цього простору. В результаті рухової діяльності процес пристосування до соціального тиску відбувається з
максимальним наближенням до реальних умов існування суспільства, отже сприяє ефективній соціалізації
та індивідуалізації зростаючої людини.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК СКЛАДОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
Якість життя як складова психічного здоров’я особистості є надзвичайно важливою категорією у
сучасному світі. Формування особистості людини відбувається у продовж всього її життя, під впливом
чималої кількості чинників. Ситуація карантину є нетиповою та має серйозний вплив на особистість,
особливо, на сучасну студентську молодь, адже відбулася різка зміна навчальної та соціальної ситуації.
Ми стикаємося з подібним вперше, що вимагає детального розгляду даного напрямку та розробки усе
можливих варіантів протидії негативним наслідкам.
«Психічне здоров'я — це рівень психологічного благополуччя, що визначається не тільки відсутністю
психічних захворювань, а й рядом соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до
навколишнього середовища факторів» [10, с. 150]. Цей феномен розглядається як «широке
міждисциплінарне поняття, характеризується головною властивістю індивіда до усвідомлення себе як
суб'єкта, взаємодіючого з навколишнім світом» [2, с. 13].
Варто виділити дослідження останніх десятиліть, в яких є спрямованість на визначення позитивних
критеріїв психічного здоров’я. Головними критеріями, згідно з ВООЗ, є: усвідомлення та відчуття
неперервності, постійності та ідентичності власного фізичного та психічного «Я»; критичність до себе,
власної психічної продукції (діяльності) та її результатів; відповідність психічних реакцій (адекватність) силі
і частоті впливів середовища, соціальним обставинам та ситуаціям; спроможність самоуправління
поведінкою відповідно до соціальних норм, правил, законів; спроможність планувати власну
життєдіяльність і реалізувати плани; спроможність змінювати стиль поведінки залежно від зміни життєвих
ситуацій та обставин [3, с. 345-346].
Феномен «психічне здоров’я» досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені. Звернемося до визначень
М. Є. Бачерикова, В. П. Петленка і Є. А. Щербини: «психічне здоров'я – це такий відносно стійкий стан
організму і особистості, який дає змогу людині усвідомлено, враховуючи свої фізичні й психічні можливості,
а також навколишні природні і соціальні умови, здійснювати й забезпечувати свої індивідуальні й суспільні
(колективні) біологічні та соціальні потреби на основі нормального функціонування психофізичних систем,
здорових психосоматичних і соматопсихічних відносин в організмі» [1, с. 35-36]. Також питанням психічного
здоров’я займалися В. П. Бєлов, А. Елліс, М. М. Кулеша-Любінець, А. Маслоу, А. В. Петровський,
К. Роджерс, А. Б. Холмогорова, М. Г. Ярошевський та інші.
На основі розгляду та аналізу критеріїв психічного здоров’я ми пропонуємо модель психічного
здоров’я студентської молоді, що складається з таких компонентів: відсутність психічних розладів;
усвідомлення свого буття; критичність до себе та навколишньої дійсності; пластичність; здатність до
продуктивної діяльності; якість життя.
«Відсутність психічних розладів» – це відсутність відхилень від норми у психологічному плані, та
відсутність комплексу характеристик і моделей поведінки, які не є частиною нормального розвитку
особистості [11]. Щодо «усвідомлення свого буття», то це прояв самосвідомості, тобто «здатність людини
усвідомити саму себе, своє «Я», свої потреби, інтереси, цінності, своє буття і його сенс, власну поведінку й
переживання тощо» [4]. Виходячи з визначення критичного мислення як наукового мислення, суть якого
полягає в «ухваленні ретельно обміркованих та зважених рішень стосовно довіри до будь-якого
твердження: чи мусимо ми його сприйняти, чи відкинути або відкласти, а також ступінь упевненості, з яким
ми це робимо» [14], ми можемо визначити «критичність до себе та навколишньої дійсності» як обмірковане
та зважене ставлення до себе, до самосприйняття та світосприйняття та реальна оцінка власних
можливостей. «Пластичність» визначаємо як «можливість швидкого пристосування до обставин, що
змінюються, завдяки пластичності певні сторони психічної діяльності перебудовуються або компенсуються,
завдяки пластичності вищої нервової діяльності» [9, с. 45]. «Продуктивна діяльність» – це здатність до
створення чогось нового, конструктивного перетворення продуктів діяльності.
У нашому дослідженні ми більш детально розглянемо такий компонент психічного здоров’я, як
«якість життя». ВООЗ визначає якість життя як сприйняття людьми свого становища в житті залежно від
культурних особливостей і системи цінностей та в зв'язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами,
турботами [15, с. 23-36]. Якість життя включає в себе як об'єктивні, так і суб'єктивні критерії, що
характеризують фізичний, психічний і соціальний добробут, сукупність яких становить інтегральний
показник психічного здоров’я. Якість життя – це ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних
потреб людини. Воно визначається порівнянням фактичного рівня задоволення потреб із базовим [12].
Тут складно оминути визнання того, що високий рівень психічного здоров’я зумовлюється впливом
соціальної ситуації на особистість. Тобто якість життя перебуває в залежності від соціальних, біологічних
та психологічних умов [6, c. 167]. Саме цей взаємозв’язок та вплив нетипової ситуації на якість життя
особистості, а відтак на психічне здоров’я, потребує нового способу реагування та активної боротьби
задля протидії наслідкам.
Представники різних наукових галузей: політики, економіки, соціології та психології – прогнозують,
що пандемія COVID-19 спричинить зміни, які змусять нас говорити, що світ розділився на «до» та «після».
Дещо буде очевидною реальністю вже зараз, а дещо буде помітно лише згодом. Анна Мозгова, психолог
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стверджує: «Актуальні події в Україні і світі (пандемія, карантин) викликають реакцію стресу в кожної
людини, і це нормально. Ми стикаємось з явищем, досвіду переживання якого в нас ще немає (ні в нас, ні
в наших батьків). Ця ситуація є новою, потребує нових способів пристосування і є стресовою по
замовчуванню» [13].
Проблема пандемії коронавірусної хвороби спричинила колективну психічну травму на рівні цілої
популяції людей. На превеликий жаль, це поширилося на цілу планету та поки немає визначеності в її
тривалості. Травма матиме віддалені наслідки на наступних поколіннях, безсумнівно, і ми передаватимемо
набутий досвід нашим нащадкам. Ми повинні докласти чималих зусиль, щоб конструктивно подолати
її [5, с. 5-14.].
Хочеться зауважити, що дана ситуація негативно вплинула і на студентську молодь України.
Надмірна психо-емоційна напруга, завищені вимоги до себе, невпевненість у собі та за власне майбутнє –
це фактори, які погіршують психічне здоров'я студентської молоді [8, с. 60]. До того ж різка зміна
навчальної та соціальної ситуації вимагає швидкої адаптації. Як наслідок, ми можемо спостерігати прояв
емоційного стресу та інших негативних наслідків у загальній картині психічного здоров’я молоді.
Розглянемо психологічні особливості студентської молоді. Студентство – це своєрідний місток між
юністю і дорослим життям, це особливий вік у житті кожної особистості, це етап її становлення.
Студентський вік, за Б.Г. Ананьєвим, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних
можливостей. Особливої уваги, турботи і допомоги потребують студенти-першокурсники [7, с. 376].
Сприятливе становище студента в оточуючому середовищі благодійно впливає на розвиток його
особистості. Проте сучасна ситуація карантину не є типовою, що безпосередньо впливає на формування
особистості та погіршує якість життя. Можна сказати, що молоді люди перебувають в кризовому стані, що
потребує мобілізації усіх ресурсів особистості. Для того, щоб відбулося сприятливе становлення та не
погіршувалася якість життя молодої особистості, особливо, студентства, необхідно докласти чималих
зусиль щодо корекційної та профілактичної роботи.
Отже, такі загрози, як пандемія коронавірусу, безумовно, впливають на нашу взаємодію. Але кожна
криза – це можливість не лише досягати цілей, а й використати цей час, щоб вивчити нові способи роботи
та переглянути старі припущення. Необхідно докласти вагомих зусиль задля покращення якості життя
студентства та, як наслідок, зберегти їх психічне здоров’я.
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(Ізмаїл, Україна)
ДРУЖБА ТА ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ГЕНДЕРУ
Вивчення процесу дружби показує, що дружба є особливим видом взаємовідносин, яка
характеризується самоцінністю, безкорисливістю, глибиною і інтимністю, вибірковістю і взаємною
симпатією. Дослідження дружби між чоловіком та жінкою, є досить актуальним. Вивчення психології
чоловіка і жінки, їх відмінностей один від одного - має безпосереднє відношення не лише до людини як до
такої, але так само до усього суспільства в цілому. Питання, пов'язані з особливостями статі людини і її
психологічними відмінностями, останнім часом часто входять до числа найактивніше обговорюваних в
суспільстві. Адже роль чоловіка і жінки в громадському середовищі сьогодні зазнає значних змін.
Оскільки дружба - явище надзвичайно складне, емпірично можна порівняти лише її окремі
передумови і компоненти: стиль спілкування, характер групових відносин хлопчиків і дівчаток, рівні їх
товариськості, емпатії (співпереживання), саморозкриття і т.п.
Що стосується рівня товариськості, здатності вступати в контакт з іншими особами, то психологи до
недавнього часу віддавали перевагу чоловікам. Хлопчики з самого раннього віку активніше дівчаток
вступають в контакти з іншими дітьми, затівають спільні ігри і т.д. Почуття приналежності до групи
однолітків і спілкування з ними для чоловіків різного віку значно важливіше, ніж для жінок.
Однак відмінності між статями в рівні товариськості не так кількісні, як якісні. Хоча метушня і силові
ігри приносять хлопчикам величезне емоційне задоволення, в них зазвичай присутній дух змагання,
нерідко гра переходить у бійку. Склад спільної діяльності і власний успіх у ній значать для хлопчиків
більше, ніж наявність індивідуальної симпатії до інших учасників гри. Хлопчик вибирає насамперед цікаву
гру, в якій він може проявити себе; заради цього він вступає в контакт, навіть якщо партнери йому не
особливо подобаються. Чоловіче спілкування, як і весь стиль життя, скоріше предметні і інструментальні,
чим експресивні.
Спілкування дівчаток виглядає більш пасивним, зате більш дружнім і виборчим. Судячи з даних
психологічних досліджень, хлопчики спочатку вступають в контакти один з одним і лише потім, в ході
ігрової або ділової взаємодії, у них складається позитивна установка, з'являється духовна тяга один до
одного. Дівчата, навпаки, вступають в контакт головним чином з тими, хто їм подобається, зміст спільної
діяльності для них порівняно другорядне.
З ранніх віків хлопчики тяжіють до більш широкого, а дівчатка - до більш вузькому колу спілкування.
Хлопчики частіше грають великими групами, а дівчатка - по двоє або по троє [1. c. 128].
Стиль і характер міжособистісних відносин залежать не тільки від особливостей виховання хлопчиків
і дівчаток, статевої приналежності індивіда, але і від конкретної ситуації спілкування, особливостей
партнера, змісту комунікацій і т.д. Чоловіки легше і частіше за жінок розкриваються перед малознайомими,
сторонніми людьми, а ось в спілкуванні з друзями ступінь саморозкриття залежить не стільки від статі,
скільки від змісту, предмета розмови. Поки мова йде про більш-менш «нейтральні» теми, обговорення яких
вважається однаково допустимим для обох статей, чоловіки і жінки однаково відверті. Але стиль
спілкування тісно пов'язаний з необхідністю підтримувати прийнятий культурою нормативного образу
маскулінності або фемінінності. Чоловічий стиль спілкування, спрямований в першу чергу на підтримку
соціального статусу, «збереження обличчя», зобов'язує людину приховувати свої слабкості підкреслювати
досягнення і домагання. Жіночий стиль, навпаки, традиційно націлений на зменшення соціальної відстані і
встановлення психологічної близькості з іншими. Все це обумовлює суперечливість як життєвих, так і
наукових уявлень про ступінь інтимності і стійкості чоловічої та жіночої дружби. В цілому жінки різного віку
описують дружбу в більш психологічних термінах, підкреслюючи цінності довіри, емоційної підтримки і
інтимності, тоді як чоловіки роблять акцент на солідарності (товариство) та взаємодопомозі. Ці відмінності
з'являються досить рано і тісно пов'язані з розвитком самосвідомості.
У дівчаток раніше, ніж у хлопчиків, з'являються складні форми самосвідомості. Описуючи однолітків,
дівчинки вживають більш широкий набір понять, їх опису дифференцированіше і складніше, ніж у
хлопчиків того ж віку. Велика рефлексивність дівчаток породжує і більш ранню потребу ділитися своїми
переживаннями, що становить одну з головних функцій дружби. Та й сама дівоча дружба більш емоційна,
ніж дружба хлопчиків. За даними ряду експериментальних досліджень, жінки взагалі надають більшого
значення міжособистісним відносинам і повідомляють подругам про себе більш інтимну інформацію, ніж
чоловіки своїм друзям.
Але якщо статево-рольові стереотипи і реальні відмінності між статями такі великі, чи можлива
взагалі різностатева, змішана дружба? Думки людей з цього приводу суперечливі.
На питання: «Чи можлива, на вашу думку, справжня дружба (без закоханості) між юнаком і
дівчиною?» - понад три чверті опитаних учнів 7-10-х класів відповіли ствердно. Але з віком сумніви
посилюються: понад половини юнаків-студентів відповідають на те саме запитання негативно.
Говорячи про друзів, люди зазвичай мовчазно мають на увазі осіб своєї статі. Це не означає,
звичайно, що змішаної дружби взагалі не буває. Однак їй зазвичай приписується особливий статус.
Що ускладнює змішану дружбу? Перш за все, вона суперечить духу гомофілії - орієнтації на
спілкування з собі подібними, що підкріплюється статевою диференціацією спілкування. Крім того,
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позначаються відмінності в темпах дозрівання і спрямованості інтересів хлопчиків і дівчаток, дія певної
системи культурних норм і заборон. Навіть в умовах спільного колективного виховання хлопчики і дівчатка
вибирають різні ігри і вважають за краще партнерів своєї статі.
Серйозною перешкодою для різностатевої дружби є те, що у юнаків є необхідність належати до
будь-якої «компанії». Для них це важливіше, ніж для дівчат. Дівчина, відкинута своїми однолітками, може
компенсувати це визнанням і успіхом у хлопчиків. Останні ж отримують підтвердження своєї мужності
тільки у власній компанії однолітків. Хоча взаємний інтерес і кількість контактів між хлопчиками і
дівчатками в старших класах різко зростають, ці відносини рідко переходять в інтимну дружбу, а тим, що
отримують таку назву, здебільшого припускають закоханість [2. c.119].
Обмеженість глибини подібних контактів має і свої психологічні причини. Внаслідок свого більш
раннього фізичного і психічного дозрівання дівчинки істотно відриваються від своїх однолітків-хлопчиків.
Вони читають ліричні вірші в тому віці, коли більшість хлопчиків ще знаходиться на стадії читання
детективів. Психологічним однолітком дівчинки в цей період є не одноліток, а хлопчик на півтора-два роки
старший за неї. Крім того, процес статевого дозрівання надає, хоча і не завжди усвідомлюване, сексуальне
забарвлення переживань підлітка. Обговорювати їх з людиною іншої статі неможливо.
У ранній юності чуттєві потяги, властиві зрілої любові, як правило, роз'єднані: об'єктами еротичного
інтересу є особи протилежної статі, а потреба в психологічній інтимності на цій стадії повніше і легше
задовольняється з однолітком своєї статі.
Взаємовідносини 15-17-річних юнаків і дівчат психологічно дуже напружені. Дослідження
француженки Б. Заззо показали, що менш упевнено юнаки та дівчата відчувають себе в спілкуванні з
однолітками протилежної статі. Незважаючи на те, що інтерес до дівчат і число контактів з ними у юнаків
старше 17 років зростають, їх сором'язливість не зменшується. Дівчата відчувають себе з юнаками більш
впевнено.
Майже всі юнаки і значна частина дівчат вважають за краще мати своїм найближчим другом юнака.
При цьому відсоток дівчат, що віддають перевагу одній протилежній статі, люди різного віку вище, ніж
відсоток юнаків.
Змішана дружба істотно відрізняється від одностатевої. Серед друзів своєї статі частка школярів в
процентному відношенні у дівчаток більше, ніж у хлопчиків, що мають більш широке коло спілкування. У
змішаній дружбі співвідношення зворотнє. Три чверті подруг хлопчиків-старшокласників - школярки; у
дівчаток же серед їх друзів-юнаків школярі складають менше половину, решта - це військовослужбовці,
студенти і т.д. Це пов'язано з більшою орієнтацією дівчаток на друзів старшого віку. Змішана дружба
відрізняється від одностатевої і за іншими характеристиками: зустрічі частіше поза домом, інша тематика
розмов і т.д.
Різне ставлення юнаків і дівчат до змішаної дружбу не випадково. Перш за все, позначаються
відмінності в темпах фізичного та особистісного дозрівання юнаків і дівчат. Дружба є своєрідною школою
психологічної інтимності, яка спочатку легше досяжна з людиною свого, ніж протилежної, статі. У дівчат ця
фаза закінчується раніше, ніж у юнаків. Те, що здається 15-річним дівчатам потребою в дружбі, фактично
вже потреба в любові. Звідси і перевагу «ідеального друга» протилежної статі, і спрага психологічної
інтимності, в той час як їхні однолітки-хлопці ще поглинені хлоп'ячої груповий життям і до психологічної
інтимності із дівчатами не готові [3. c. 217].
Таким чином, результати багатьох психологічних досліджень дають всі підстави вважати, що
відмінності між статями зберігаються і в дорослому житті. Процес гендерної соціалізації передбачає
формування і засвоєння уявлень про види і моделі міжстатевих взаємин. Гендерний аспект розгляду
дружніх відносин дозволяє відповісти на питання, яким чином формуються стереотипи про те, що один - це
представник своєї статі і справжньої дружби без закоханості між чоловіком і жінкою не існує, а також чи
дійсно існує особлива специфіка «чоловічої» і «жіночої» дружби. Гендерні уявлення про дружбу кожної
людини вибудовуються на основі загальноприйнятих уявлень про даний феномен (колективні уявлення) і
власному індивідуальному досвіді. У психологічних описах дружби традиційна модель дружніх відносин
передбачає, що партнерами виступають люди однієї статі. Вона формується в процесі гендерної
соціалізації, коли вибір одностатевого партнера по грі, зміст ігор та іграшок підкріплюється оточуючими
дорослими та іншими дітьми. Експеримент Robinson і Morris показав, що діти самі частіше вибирають
полотіпізовані іграшки. З раннього дитинства у дітей в залежності від статі формуються і закріплюються
якості особистості, відповідні нормативним уявленням про маскулінності-фемінності. У хлопчиків - це
активність, наполегливість, кмітливість, впевненість в собі; у дівчаток - поступливість, залежність,
пасивність. Діти вибудовують модель поведінки, вираження почуттів, модель відносин відповідно до
моделі дорослих - батьків. Дорослі не тільки втягують хлопчиків і дівчаток в різні типи взаємодії, але також
по-різному підкріплюють різні типи ігрової поведінки. Було виявлено, що хлопчики можуть отримувати
змішані послання про підходящі їм ігри від матерів і батьків. Дівчата, навпаки, одержують відносно
узгоджені послання. Як матері, так і батьки підкріплюють статево рольові ігри своїх дочок. Ровесники також
позитивно підкріплюють гру з полотіпізірованими іграшками та ігровими партнерами тієї ж статі. Більш
того, вони карають однолітка за гру, невластиву статі. Дотримання одностатевої моделі дружніх відносин
підкріплюється також таким стійким гендерним стереотипом: «Дружба між чоловіком і жінкою неможлива,
тому що чоловік і жінка сприймають один одного як потенційних сексуальних партнерів - це закладено
природою». Даний стереотип підкріплюється іншими гендерними стереотипами, що стосуються
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міжстатевих відносин в цілому, не тільки дружніх. Так, прийнято, що чоловік повинен доглядати за жінкою,
надавати знаки уваги, проявляти більшу активність в побудові відносин; жінка, навпаки, не повинна робити
«перший крок» до встановлення відносин і т.д. Все це перешкоджає формуванню уявлень про різностатеві
моделі дружніх відносин. Однак не можна заперечувати існування дружби між чоловіком і жінкою. Змішана
дружба оцінюється людьми як поєднання чоловічого і жіночого сприйняття світу, взаємодоповнення.
Найчастіше така дружба виникає на основі певного періоду спілкування в дитинстві (наприклад, разом
росли або вчилися в одному класі), або ж люди залишаються друзями після припинення подружніх,
любовних відносин.
Якщо між друзями протилежної статі справа все-таки доходить до інтимних стосунків, то саме жінки є
більше уразливими для стресу і психологічної травми. Чоловіки ж, навпаки, досить часто відповідали, що
саме сексуальна привабливість може стати причиною для початку знайомства. Вони вважають, що інтимні
стосунки не лише не руйнують таку дружбу, але навіть роблять її міцніше. У будь-якому випадку, 62% усіх
опитаних повідомили, що сексуальне тяжіння в їх між статевій дружбі є присутнім [4. c.303].
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Лариса Дроздова
(Київ, Україна)
МІФ В ЕКРАННІЙ КУЛЬТУРІ
Глобальна медіатизація активно впливає на масову свідомість і різні сфери життєдіяльності людей:
мистецтво, політику, релігію, освіту, сприяючи тим самим розвитку екранної культури.
Створюючи ілюзію реальності, побудовану в чомусь за законами міфу (грец. - 'слово, мова,
переказ'), екранна культура є моделюючою системою, що впливає на свідомість глядачів на догоду певним
політичним, моральним і культурним вимогам часу. Необхідно відзначити і той факт, що в XX ст. міф став
по-справжньому креативною формою культури, тобто механізмом соціальної та ідейної інтеграції
суспільства. З одного боку, екранна культура спирається на вікові традиції міфології, виступаючи при
цьому одним з її проявів. З іншого - створює свою власну міфологію, засновану на потребах суспільства.
Міф тісно пов'язаний з еволюцією масової культури, що відрізняється неймовірною гнучкістю і
нескінченною варіативністю. Міфологічні моделі змінюються відповідно до історичних рамок, соціальним
змістом і потребами суспільства. Виходячи зі сказаного, мета даної статті - використовуючи теоретичний
метод дослідження, а також метод історикопорівняльного аналізу, розглянути міфотворчі аспекти екранної
культури як нової парадигми комунікації.
ХХ ст. продукував міфи більш активно, ніж попередні культурно-історичні епохи. Розглядаючи
еволюцію форм екранної культури і пов'язану з нею міфотворчість, варто позначити, що міфологізація в
різних країнах мала свої особливості. В СРСР починаючи з революційного періоду переважали міфи
політичні, в Німеччині та Італії 1920-1940-х рр. - національні. Крім того, екранна культура виявилася
втягнутою в світовий конфлікт - Другу світову війну. Ця тема так чи інакше породила на кіноекранах різних
країн новий виток міфотворчості.
Процес триває і в наші дні, хоча «війна міфів» ведеться в дещо інших умовах: міцно зміцнившись на
телебаченні і в нових медіа, вона входить в життя кожної людини з екранів персональних комп'ютерів,
планшетів, телефонів. Біля витоків міфотворчості в масовій культурі стояв Голлівуд - знана на весь світ
«фабрика мрій».
Типи героя-одинака - як і раніше найпопулярніші в кіно- і телевиробництві. Суть життя такого героя
полягає в його внутрішню свободу, потреби здійснювати благородні, доблесні вчинки, домагатися правди
за всяку ціну, у прагненні зробити світ справедливішим. Американський дослідник Дж. Кемпбелл знаходить
витоки цього образу в численних міфах народів світу: в пригоди Прометея, велике випробування Будди,
сюжетах про Мойсея та ін. Якщо герой фільму домагається локальної перемоги, то герой міфу - перемоги
всесвітньо-історичного, макрокосмічного маштабу. Дж. Кемпбелл констатує: «У той час як герой казки...
здобуває перемогу над тими, хто його ображає, герой міфу в кінці своєї пригоди видобуває засіб для
відродження свого суспільства в цілому. Герої якогось окремого племені або країни, наприклад, китайський
імператор Цінь Ши Хуанді, Мойсей або Тескатлипока у ацтеків приносять цінний дар свого народу; герої
універсальні - Ісус, Магомет, Будда несуть своє послання для всього світу» [1, с. 37].
Продукування і розповсюдження нової міфології відбувається завдяки Інтернету. Створювані
мережею ірреальні світи об'єднують мільйони людей, що грають в комп'ютерні ігри. За віртуальні мечі,
віртуальні замки, віртуальні кораблі і новітню віртуальну військову техніку люди охоче платять гроші. Світ
мережевого простору дозволяє кожному бажаючому створити будь-яку версію свого я - магічну маску, як в
примітивних культурах. У нескінченному хаосі різносортної інформації увага стає найдорожчим ресурсом
для мас-медіа. Сенсаційність інформації забезпечує залучення уваги і штампує все нові міфи. Міф надає
інформації осмислену форму, а медіаіндустрія надає глядачеві орієнтири в світовому інформаційному
просторі.
Все повертається до того, з чого і почалося. Кіно- і телеглядачі не розбещені поки якісною
різноманітністю екранних творів і масових, і серйозних жанрів. І можна погодитися з критиком
Л. Малюковою в тому, що «кінематограф, ступивши в свій другий вік, немов усох, незважаючи на
комп'ютерні навороти, мільйонні бюджети, видовищні атракціони. На екрані води дуже багато, і герої
неодноразово в неї занурюються (проходячи тим самим обряд хрещення, кадри з водою символізують
«першооснову» і стан душі людини.
«Початкова стихія - вода, - писав К.-Г. Юнг, - що розуміється як лоно, груди матері і як колиску, є
справді міфологічним чином, образотворчим єдністю, наділеним сенсом і не допускає подальшого аналізу.
Вона також виникає і в християнстві... Фалес, самий ранній грецький філософ, стверджував, що все
вийшло з води. Цим він лише повторив вже сказане Гомером, який говорив про океан то як про "прабатьків
богів", то як про "прабатьків всіх речей"» [4, с. 60-61].
Сучасна екранна культура, тотально проникає в усі сфери людського життя і формує масову
свідомість, стала ефективним механізмом репрезентації міфу. При цьому використання прийомів
міфотворчості в екранній культурі не є «втечею» в архаїчне минуле. Це стосується не тільки масового
кінематографу і телебачення, а й серйозного проблемного мистецтва.
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Ольга Стадніченко, Леся Кондратюк
(Київ, Україна)
КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ І НАЦІОНАЛЬНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ: ВЗАЄМОВПЛИВИ
Комунікаційні процеси сучасності є відображенням глобалізаційних процесів, що постійно
посилюються і охоплюють усі сфери життя. Зростання націоналістичних прагнень різних народів є
тенденцією, одночасною і протилежною процесу глобалізації - це є природня реакція народів на процеси
універсалізації та стандартизації. Культури національних і соціальних спільнот, які склалися історично, є
основним джерелом формування життєвих цінностей і норм життя. визначають самосвідомість особи,
дають духовний сенс буття. Відповідно, кожне суспільство об'єктивно зацікавлене у збереженні своєї
культурної самобутності [1, с. 18].
Національна ідентичність виступає як визнання народом самого себе, знання і повага власної історії,
національної культури, усвідомлення своїх особливих рис, розуміння членами національної групи своїх
інтересів, прагнень і потреб. Форми виявлення національної ідентичності можуть варіюватися від етнічного
нігілізму до етнофанатизму [2, с. 64].
Глобалізація визначається експансією інформації як основного стратегічного ресурсу. Глобалізація
соціальних зв’язків виводить людей за межі певного культурного ареалу, прищеплює їм еталони інших
культур, сприяє зміні ідентичності. Подібна зміна несе в собі можливі ризики для кожного народу, який цінує
власну культурну традицію, адже нерідко пропоновані цінності є чужими і можуть становити загрозу
умовам стабільного внутрішньополітичного розвитку держави. Найвідчутніший вплив здійснюється на
культуру, а запозичення інтегруються в існуючу систему і змінюють цінності, традиції, поведінкові і правові
норми і інститути окремих спільностей. Найбільша загроза для таких людей полягає в тому, що «Глобальна
Людина» стане універсальним знаряддям у руках глобалізаторів нової інтелектуальної ери. Зокрема, У. Бек
підкреслює, що «…разом з глобалізацією руйнується структура основних принципів, на яких досі
організовувалися і жили суспільства та держави, які представляли собою територіальні, ізольовані один від
одного єдності...» [3, с. 23].
Отже, сучасний світ стає все більш різноманітним в культурних відмінностях і це може
супроводжуватися у процесі взаємодії неприйняттям культур, відторгненням традицій і цінностей,
непорозуміннями і міжнаціональними конфліктами. Тому ситуація потребує пошуку нових форм і способів
комунікації, пошуку шляхів взаєморозуміння і поглиблення толерантності. Такою формою і способом
спілкування є діалог культур, що перетворюється нині на нову соціальну реальність.
Комунікація, зокрема між культурами, є найдавнішим і найбільш фундаментальним способом
демократичного спілкування, мета якого вбачається у можливості жити разом мирно в багатокультурному
світі, розвивати відчуття спільності та причетності до нього. Комунікація народів та культур сприяє не тільки
розумінню чужих культур, подоланню традиційної несумісності культур, а й збагаченню культур і народів.
Міжнаціональна взаємодія на рівні діалогу розглядається й з точки зору форми комунікації, яка
ґрунтується на толерантності, довірі, відкритості до співробітництва, сприяє досягненню взаєморозуміння,
виявленню загальних цінностей і смислів і у процесі розвитку може трансформуватися в різні форми
взаємодії суб’єктів – від позитивно - емоційно забарвленого спілкування до раціонально вивірених форм
комунікації. «Міжкультурний діалог, – пише генеральний секретар Ради Європи (2004-2009 рр.) Тері Девіс, –
є важливим для нашого часу. У світі, з часом все більш різноманітному і нестабільному, необхідно
розмовляти, долаючи етнічні, релігійні, мовні і національні бар’єри з метою досягнення суспільної згоди та
запобігання конфліктів» [4, с. 75].
Концепція міжкультурного діалогу, запропонована Радою Європи, містить визначення, яке
характеризує його як відкритий, шанобливий обмін поглядами між індивідами та групами, які належать до
різних культур, що, в свою чергу, веде до глибшого розуміння інших видів, глобального сприйняття світу. У
«Білій Книзі з міжкультурного діалогу», розробленої міжнародними організаціями під егідою Радою Європи,
під міжкультурним діалогом розуміється відкритий і ввічливий обмін думками осіб різного етнічного,
культурного, релігійного, мовного походження й традицій на основі взаєморозуміння і взаємоповаги. У такій
формі діалог має відбуватися на всіх рівнях – у суспільствах, між народами Європи та між Європою й
іншим світом. Окрім того, Рада Європи визначила мету міжкультурного діалогу: ділитися баченням світу,
розуміти та вчитися у тих, хто бачить світ інакше, досягати консенсусу, уникати насилля, наводити мости
між тими, хто бачить у відмінностях загрозу, розвивати нові проекти та обмінюватись найкращими
практичними навиками в області міжкультурного діалогу та сприяння соціальній згуртованості [5, с. 67].
Таке розуміння міжкультурної взаємодії, яка є потребою нашого часу та наріжним каменем розвитку
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демократій, створюватиме умови для збереження ідентичності та відродження культур, ставатиме на
заваді їх уніфікації, сприятиме формуванню інформаційно-комунікативного й соціокультурного середовища
на підґрунті конструктивного підходу.
Діалог культур як спосіб передачі надбань та можливість пізнання світу ретранслює досвід, традиції
чим сприяє оновленню ціннісного змісту сучасної культури і формує передумови збереження і передачі
досвіду міжкультурної взаємодії нащадкам. Реалізація міжкультурної комунікативної взаємодії шляхом
діалогу сприяє зміцненню взаєморозуміння, взаємосприйняття та плюралізму у сучасному
багатовимірному світі. За визначенням А. Садохіна, культурний плюралізм являє собою адаптацію людини
до іншої культури без відмови від своєї власної, він передбачає оволодіння цінностями ще однієї культури
без нанесення шкоди цінностям своєї культури [6, с. 96]. Саме на перетині інтересів різних культур за
допомогою використання різних форм та методів міжкультурної взаємодії, відбувається вивчення,
засвоєння, примноження і передача наступним поколінням здобутків культури.
Спостереження та дослідження у галузі міжкультурної комунікації дозволяє зробити висновок, що її
зміст і результати залежать від домінуючих у будь-якій культурі цінностей, норм поведінки, установок,
етнокультурної самобутності, можливості посилювати прагнення до прояву культурної індивідуальності.
Міжкультурний діалог здійснює вплив на сприйняття, мислення, поведінку всіх членів суспільства і
визначає їх приналежність до даного суспільства, надихає до створення нового пласту культурних
цінностей. Доречно згадати думку В. Біблера, що «мислення та буття іншої людини не тільки «терпимо»,
…воно заглиблено в мене, воно – це інше мислення, інша свідомість, внутрішня сутність для мого буття, це
моє alter Ego» [7, с. 12].
Сучасні підходи до вивчення міжкультурної комунікації пояснюють її можливості в руслі нових
викликів, пов’язаних з інтенсифікацією міжнародних комунікаційних обмінів, осмислюють передумови і
наслідки виникнення й конфліктів у сучасному світі. За таких умов особливої цінності набуває твердження
К. Леві Стросса, що світова цивілізація може бути тільки коаліцією у світовому масштабі культур, кожна з
яких зберігає свою самобутність [8, с. 53]. Зазначений підхід матиме суттєві перспективи, а отже діалог
культур стане інструментом формування світового суспільства на основі взаємних контактів із
представниками інших культур з метою інтеграції та трансформації надбань культури.
Міжкультурна комунікація являє найдемократичнішу форму організації рівноправних відносин, метою
яких є взаємодія на основі толерантності і взаємозбагачення, а результатом - консолідація суспільства на
основі збереження національної самоідентифікації. Важливим є те, що людство поступово усвідомлює та
реалізує на практиці принцип рівноправного міжкультурного діалогу на основі традиційних національних
цінностей. Міжкультурна комунікація є підґрунтям для багатьох соціокультурних змін. Важливим моментом
є те, що як соціальний феномен, вона характеризується динамічністю. Це також індикатор розвитку
культури, адже комунікація розкриває здатність народів до сприйняття іншокультурних елементів і
водночас демонструє здатність транслювати свої цінності в інші культури. Міжкультурна комунікація, з
одного боку, відрізняє одне суспільство від іншого, а з іншого - сприяє його інтеграції в світову культуру та
підкреслює культурну самобутність.
Комунікаційні процеси сучасності потребують комплексу послідовних міжнародних дій і зусиль,
подальшого пошуку нових форм і видів, інноваційних поглядів та концепцій, необхідних для формування
нового культурного світового співтовариства, співтовариства толерантного і лояльного до проявів
інакшості.
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ
Юрій Мосаєв
(Запоріжжя, Україна)
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ СПОРТУ В РАМКАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ
Соціологія спорту є однією з галузевих соціологій, що були актуалізованими в рамках кризи
макросоціологічних теорій майже 100 років тому. Сьогодні галузеві соціології являють собою один з
чотирьох основних структурних компонентів соціологічної науки. Зазначений компонент являє собою
окремий внутрішньо соціологічний дискурс, що об’єднує різноманітні соціологічні знання які стосуються
соціологічним дослідженням в рамках конкретних соціальних інститутів.
Розвиток галузевих соціологій за століття призвів до появи майже сотні галузевих та спеціальних
соціологічних теорій. Рівень розвитку кожної із зазначених соціологічних теорій є різним і навіть наявна
диспропорція. Вона полягає в тому, що дослідники працюючи в різних країнах світу продукували безліч
наукових текстів як відображення власних теоретичних та емпіричних соціологічних досліджень. За
результатом можна сказати, що на сьогодні майже третина всіх зазначених текстів написані в рамках лише
трьох-чотирьох напрямів. Здебільшого мова йде про такі напрями галузевих соціологій як соціологія
політики, соціологія економіки, соціологія релігії та соціології права. І лише соціологія культури в
майбутньому має шанси наздогнати зазначені види галузевих соціологій за популярністю. Зазначений стан
речей є відображення суспільної уваги до того чи іншого соціального інституту. В світі достатньо
вираженою є тенденція до збільшення рівня аполітичності соціальних процесів та задіяності в них великої
кількості активних громадян.
Подібний стан речей в рамках кількості проведених теоретичних та емпіричних соціологічних
досліджень є наявним і серед українських соціологів. Якщо брати реалії української соціології то
зазначений перекіс в сторону соціології політики, економіки, права та релігії безпосередньо пов’язаний з
тим, що через брак коштів у вітчизняних соціологів компенсувався можливістю отримати міжнародні
дослідницькі гранти на дослідження політичних та економічних реалій молодої української держави.
Суттєві кошти були запропоновані українським соціологам політиками та політичними партіями. Слід
відмітити, що ці кошти були цільовими і спрямованими не на розвиток соціології політики, а тільки на її
електоральний компоненти. Інші галузеві соціологічні теорії розвивалися лише за рахунок окремих
соціологів-ентузіастів та колективів окремих науково-дослідних інститутів.
Соціологія спорту опинилися саме в списку галузевих соціологій, які не мали коштів на великі та
коштовні емпіричні дослідження. Цей фактор не сприяв загальному розвитку даного виду галузевих
соціологій і це призвело до того, що сьогодні соціологія спорту є одним з відвертих аутсайдерів
Зазначений стан речей в сфері соціологічних досліджень з соціології спорту зумовлений кількома
основними причинами:
1. В багатьох країнах світу дослідження в сфері соціології спорту здійснюються за рахунок
спортивних федерацій, спеціалізованих спортивних телеканалів, окремих спортивних клубів та
букмекерських контор. Окремим випадком є дослідження впливу окремих видів спорту на розвиток
спортивної індустрії та навіть національної економіки та культури. Таким прикладом є дослідження
А. Радзявичюте про вплив баскетболу на економіку та культуру Литви [1]. Нажаль подібних досліджень не
проводиться в Україні. Хоча дослідження на тему впливу українського футболу на соціально-економічні,
політичні та соціокультурні процеси в радянській Україні в період з 1954 по 1991 роки були б доречними і
могли б пояснити окремі елементи українського національного руху в зазначені часові рамки.
2. Чомусь не є цікавою тематика соціологічних досліджень і для спортивних клубів, які функціонують
в Україні. В різних країнах світу саме спортивні клуби (італійський «Ювентус, іспанські «Реал» та
Барселона, німецькі «Баварія» та «Борусія» Дортмунд, французький «Марсель», португальські «Порто» і
Бенфіка та інші) активно проводять дослідження з виявлення. Зазначені футбольні клуби дуже цікавляться
власною вболівальницькою аудиторією, а соціологічні дослідження допомагають їм формувати власну
маркетингову стратегію та формувати власне позиціонування в рамках національної, континентальної та
світової спортивної і футбольної індустрій. Нажаль українські спортивні та футбольні клуби зокрема не
мають високого рівня зацікавленості у проведенні подібних досліджень через власну не залученість в
національну спортивну індустрію через її нерозвиненість та часто неможливість залучення до європейської
чи світової спортивної індустрії або нерегулярність подібного залучення.
3. В українській соціології є ігнорування спортивними федераціями регіональних особливостей
спортивного вболівальництва [2, c. 65-68]. Дослідження цього феномену могло б суттєво допомогти
національним та регіональним федераціям в процесі популяризації власних видів спорту та зародження
розвиненої спортивної індустрії в країні.
4. Не мають високого рівня зацікавленості у проведенні соціологічних досліджень в сфері соціології
спорту і спортивні телеканали та платформи з проведення інтернет трансляцій спортивних подій. Цю
ситуацію можна пояснити збитковістю спортивних трансляцій на території Україні, що не дає можливості в
подальшому розвивати систему спортивних трансляцій на території України. В той же час емпіричні
соціологічні дослідження могли б сприяти розробці моделей побудови системи не збиткових спортивних
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трансляцій. На сьогодні найперспективніші можливості побудови зазначеної системи наявні у футболу, але
сьогодні футбольні функціонери та журналісти не можуть домовитися навіть про колективне використання
прав на футбольні трансляції на території України.
Зважаючи на все вищеперераховане можна зробити наступні висновки. Емпіричні соціологічні
дослідження в Україні майже не проводяться через відсутність коштів та не зацікавленість у проведенні
подібних досліджень учасниками спортивного процесу. В Україні не існує спортивної індустрії, яка
ефективно функціонує. Емпіричні соціологічні дослідження мають потенціал для того щоб у співпраці з
всіма учасниками спортивного процесу створити умови для побудови ефективної спортивної індустрії в
рамках якої українські соціологи змогли б проводити соціологічні дослідження для створення ефективних
соціальних технологій в рамках соціології спорту.
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СЕКСУАЛЬНІСТЬ - ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
Стрімкий процес глобалізації та інформатизації неминуче змінюють повсякденне життя людини, все
що з давніх віків вважалося сакральним та виключно особистим, в останні пів століття стало здобутком
широких мас.
У сучасних засобах масової інформації сексуальна тематика широко використовується в рекламі
практично всіх видів товарів, відверті сцени є в більшості фільмів, а в Інтернеті не уникнути зустрічі з
нав’язливими еротичними рекламними повідомленнями. При цьому інтимні стосунки часто
демонструються не лише, як прекрасний момент кохання двох людей, а й в спрощеному, а іноді
вульгарному і спотвореному вигляді. Це може вплинути на формування уявлення про норми і правила
поведінки, в тому числі, і в сексуальній сфері. Сучасні мас-медіа стали чи не головним дискурсивним
полем, в якому відбувається конструювання поняття сексуальності.
З часу появи перших наукових досліджень сексуальності в наукових концепціях їй надається
величезне значення. Багатовимірність цього впливу визначається як специфікою психофізіологічного
формування самої сексуальності (від ембріонального етапу до інволюційного), наявністю кризових вікових
періодів, так і її жорсткою залежністю від етнічних, релігійних, соціокультурних, етичних, естетичних,
мікросоціальних умов існування індивіда.
Суспільство визначає культурні норми пошуку і спосіб вибору партнера, критерії привабливості,
сексуальні ролі, сексуальну поведінку тощо. Людина рано засвоює відповідні норми і починає сприймати
одні частини тіла як «сексуальні», інші - як «несексуальні», одні - як «хороші», «чисті», інші - як «погані»,
«брудні». Відповідним чином маркуються і способи сексуальної взаємодії.
Сексуальність - це широко поширений термін, що позначає сексуальні характеристики і сексуальну
поведінку людей [2, с. 3-4].
Історична і соціальна трансформація поняття сексуальність зв'язується з соціально-економічними та
політичними трансформаціями суспільства. Романтична любов стає надбанням суспільства, що
призводить до значних змін для жінок - прояви сексуальності більше не пов'язуються з вагітністю та
пологами. Цей розрив стає все більше зі зменшенням розмірів сім'ї, легітимізацією позашлюбних зв'язків і
поширенням контрацепції. Зазначені тенденції призвели до формування раціоналізації і демократизації
сексуальності.
Дослідник А. Бежен описує процеси, за допомогою яких сексуальність раціоналізується: сексуальна
активність характеризується по результату, в основному за ступенем отриманого задоволення; зміна
ментальності в сторону легітимізації прагнення до сексуального задоволення незалежно від почуттів
(любові), інститутів (шлюбу і сім'ї) і функцій (репродуктивність); технізація - коли задоволення є
результатом продуманого бажання і контролю за процесом; виникнення експертів в сексуальній техніці;
облік сексуального задоволення [1, с. 14-19].
Сучасне суспільство має приховану емоційну історію, яка не вивчена до кінця. Це історія
сексуальних домагань чоловіків, відокремлених від їх публічного висловлення. Сексуальний контроль над
жінками з боку чоловіків - це щось набагато більше, ніж випадкова риса сучасного соціального життя.
Даний контроль починає руйнуватися, ми спостерігаємо, як примусовий характер чоловічої сексуальності
все більш відверто оголюється - і цей контроль породжує потік насильства по відношенню до жінок. В
теперішній час розкривається емоційна прірва між половими статями, і ніхто не може з певністю сказати,
наскільки далеко вона сягне.
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Сексуальність пов'язана з гендерною ідентичністю. Сексуальність - поняття багатозначне. У ньому
найбільш чітко втілений зв'язок між біологічними і соціальними аспектами поведінки людини. У життєвій
практиці сексуальність зазвичай визначається як біологічно обумовлене спонукання, або імпульс,
спрямований на представника протилежної статі (нормальна сексуальність), або будь-який інший об'єкт
(так звана збочена сексуальність), що виявляється в поведінці. Практика сексуальності вказує на
сексуальну орієнтацію, або сексуальну ідентичність особистості. [6, с. 62-87]
Феміністські теорії, однак, трактують сексуальність не тільки як «індивідуальні еротичні бажання,
практики та ідентичності», а скоріше як дискурси, що конструюють еротичні можливості. Прояви
сексуальності і формування сексуальної ідентичності обумовлені особливостями взаємодії людей,
способами інтерпретації тієї чи іншої поведінки на основі існуючих зразків дій, адекватних культурі і
конкретному контексту. [3, с. 44-45]
Інтерпретація сексуальної поведінки і сексуальної ідентичності в термінах соціального виробництва і
відтворення, на противагу біологічної зумовленості і функціональності - в фокусі соціальноконструктивістського підходу. Він склався під впливом ідей М. Фуко, який розглядає сексуальність, як
соціальний і історичний конструкт. [7, с. 448]
З позицій психоаналітичного підходу, сексуальність - це не тільки особлива активність і задоволення,
пов'язані з функціонуванням генітального апарату, але також порушення дії, які приносять людині з самого
раннього дитинства задоволення, що не зводиться до задоволення фізіологічних потреб. Сексуальність
тут виступає одним з елементів, так званої, нормальної сексуальної любові. [5, с. 189]
Важливих, на нашу думку, соціальних змін зазнало й особисте життя, як феномен в суспільстві.
Демократизація приватної сфери сьогодні не тільки стоїть на порядку денному, але і є імовірною якістю
всього особистого життя, яка проходить під егідою чистих відносин. Заохочення демократії в публічному
домені було спочатку значною мірою чоловічим проектом, в якому жінки послідовно піддавалися
управлінню - головним чином, за допомогою їхньої боротьби за участь у цьому процесі. Демократизація в
особистому житті - це менш видимий процес, зокрема саме тому, що він не знаходить свого прояву на
публічній арені, але він в той же час має більш глибокий зміст. Це процес, в якому жінки грають первинну
роль, навіть якщо досягаються в результаті вигоди відкриті кожному.
У змісті сучасного телебачення, кіно, масової друкованої продукції «про це» або «навколо цього»
займає таке місце, якого секс зовсім не має в реальному соціальному житті. Те, що ігнорувалося і
виштовхувалося в сферу підсвідомого або ж кримінального, аморального, виявилося в центрі уваги.
Отже, сексуальність є соціальним конструктом, котрим оперують на полі влади. Це - не тільки
біологічне явище, яке так чи інакше реалізується. Це - звичайний феномен, що створює ЗМІ (засоби
масової інформації), нав’язаний індустрією «масової культури», а також джерелами знань: книгами,
статтями, дослідженнями.
Що стосується дослідження феному сексуальності, то доцільно звернутися до першої великої роботи
по вивченню сексуальної поведінки, це було реалізовано в США у 1940-50 роках науковцем Альфредом
Кінсі. В дослідженні представлені дані про сексуальне життя 18 тисяч осіб - цілком репрезентативна
вибірка з білого населення Америки. Кінсі виявив, що майже 70% чоловіків відвідували повій, а 84% мали
дошлюбні статеві зв'язки. Однак, дотримуючись подвійним стандартом, 40% чоловіків очікували, що їхні
дружини до моменту вступу в шлюб будуть незайманими. Серед жінок близько 50% мали дошлюбні
статеві зв'язки, хоча в більшості своїй це були зв'язки з майбутніми чоловіками. Результати, отримані
А. Кінсі, показали, що між усталеними в суспільстві установками і реальною практикою може існувати
розрив. [4, с. 804]
Аби розуміти, як саме змінилося відношення до питання нашої праці логічно було б звернутися до
сучасних досліджень. Одне з яких було проведене у 2013 році компанією «Україна сьогодні» разом із
Київським міжнародним інститутом соціології щодо «сексуального портрету» сучасного українця.
Соціологічне опитування проводилося з 8 по 20 лютого 2013 року в 110 населених пунктах у всіх
областях України та в автономній республіці Крим. Методом інтерв’ю опитано 2032 респонденти за
стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
Отриманий в результаті соцопитування сексуальний портрет українців скоріше відповідає
уявленнями людей про те, якими вони мають виглядати назовні, ніж тому, якими вони є насправді.
Складовими такої моделі є заперечення сексу в ранньому підлітковому віці, декларація прихильності до
моногамії та показова незацікавленість в сексі жінок.
Робиться висновок, що процес конструювання феномену сексуальності – в першу чергу має вплив
збоку класиків соціології та різних наукових течій. Сьогодні сексуальність залишила приватну сферу і
почала виходити в публічний простір. Вона стала частиною художніх практик (при цьому не тільки в
масовій, а й в елітарній культурі), почала розглядатися як політичне питання (в дискусіях про емансипацію
жінок і лібералізації моралі), вибудовувалась як проект ідентичності (в політиках ідентичності гей-лесбі
спільноти та феміністського руху).
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Дмитро Теплюк
(Київ, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VPN ДЛЯ ЗАХИСТУ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ
Вступ. На часі існують серйозні проблеми в інформаційній безпеці корпоративних мереж. Вони
стосуються різноманітних методів роботи зловмисників, умов скоєння злочинів у сфері комп’ютерних
технологій, а також наслідків протиправних дій.
Актуальність. Якщо декілька років тому такі дії здійснювали люди, яких можна віднести до категорії
некваліфікованих осіб, то тепер це спеціалісти, які працюють у своїй сфері й усвідомлено йдуть на
порушення закону заради отримання матеріальних благ. Виникає необхідність зміни методів боротьби зі
злочинними групами, а також вживати заходи для зниження ефективності їхніх дій, зробити таку діяльність
менш прибутковою. У зв’язку з цим забезпечення інформаційної безпеки є одним з провідних напрямків
розвитку корпоративних мереж підприємств [1, с. 25]. Одним з рішень цієї проблеми є поширення
використання технології VPN.
Технології VPN як спосіб захисту каналів зв’язку. При підключенні корпоративних локальних
мереж до відкритої публічної мережі виникають загрози безпеки двох основних типів:
1) несанкціонований доступ зловмисником до внутрішніх ресурсів корпоративної локальної мережі;
2) несанкціонований доступ до корпоративних даних в процесі їх передачі публічною мережею.
Забезпечення захищеної інформаційної взаємодії локальних мереж і окремих комп’ютерів у
публічних мережах можливе шляхом ефективного вирішення наступних завдань:
 захисту підключених до відкритих каналів зв’язку локальних мереж і окремих комп’ютерів зі сторони
зовнішнього середовища (використання між мережевих екранів);
 захисту інформації в процесі її передачі по відкритим каналам зв’язку (використання віртуальних
персональних мереж).
Завдання створення корпоративної мережі компаній в межах однієї будівлі може бути вирішена
доволі легко, тому що зазвичай компанії є власниками чи орендаторами будівель і обладнання. Але
сучасна інфраструктура корпорацій охоплює географічно розділених клієнтів, партнерів та постачальників.
Створення захищеної корпоративної мережі, включаючи офіси, які розташовані за багато кілометрів у
різних містах і країнах є набагато складнішим завданням.
В останні десятиліття у зв’язку з швидким розвитком мережі Інтернет і мереж колективного доступу в
світі відбувся якісний стрибок у розповсюдженні і доступності інформації.
Користувачі отримали можливість користуватися недорогими і доступними каналами зв’язку і,
прагнучи економії, використовувати такі канали для передачі важливої комерційної інформації [2, c. 420].
Однією з найважливіших сучасних технологій для захисту та зв’язку корпоративних мереж є VPN.
Віртуальна приватна мережа або VPN — це середовище передачі даних з суворим контролем
доступу, що дозволяє встановлювати рівноправні підключення в межах певної цільової спільноти [5].
Інакше кажучи, вона дозволяє забезпечити віддалене підключення працівників або філій до центрального
офісу поверх публічних мереж. Технологія віртуальних захищених приватних мереж привертає увагу як
середніх, так і великих компаній (банків, відомств, державних структур). Причиною такого інтересу є
можливість VPN-технології не лише скоротити витрати на утримання виділених каналів зв’язку з
віддаленими підрозділами (філіями), а й відчутно підвищити конфіденційність обміну інформації шляхом
шифрування. Такі технології дозволяють організувати захищені тунелі як між офісами компанії, так і
окремими робочими станціями та серверами. При цьому неважливо, який саме інтернет-провайдер чи
оператор послуг використовується для підключення конкретної робочої станції до захищених ресурсів
підприємства. Все, що зможе побачити сторонній спостерігач — це потік ІР-пакетів із зашифрованим
змістом [2, с. 420].
Підсумовуючи, можна сказати, що VPN забезпечує відокремлення потоків даних однієї мережі від
всіх інших користувачів публічної мережі без суттєвого впливу на параметри пропускної здатності і гарантії
конфіденційності.
Оскільки основним завданням VPN є захист трафіку, то віртуальна мережа повинна задовольняти
велику кількість вимог і, в першу чергу, мати надійну криптографію, систему управління ключами та крипто
інтерфейс [4].
Основні переваги VPN:
1) зменшення витрат. Мережі VPN дозволяють компаніям та організаціям відмовитися від
застосування дорогих виділених каналів WAN, а замість них використовувати надане інтернетпровайдерами та операторами послуг недороге транспортне середовище для підключення віддалених
філій і користувачів до основного вузла. Завдяки появі недорогих технологій, що забезпечують високу
пропускну здатність (наприклад PON, DWDM), компанії можуть використовувати мережі VPN для
скорочення своїх витрат на організацію зв'язку при одночасному підвищенні рівня пропускної здатності
віддалених підключень;
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2) масштабованість. Організації можуть серйозно нарощувати пропускну здатність без внесення
суттєвих змін до інфраструктури організації завдяки використанню інфраструктури публічних мереж
інтернет-провайдерів і операторів послуг;
3) безпека. Мережі VPN можуть підтримувати різні механізми захисту, що забезпечують найвищий
рівень безпеки, завдяки застосуванню складних протоколів шифрування і автентифікації;
4) сумісність з широкосмуговою технологією.
Тоді як тип VPN «remote access» використовується для підключення до офісу віддалених окремих
пристроїв співробітників, то для створення захищених каналів зв’язку між філіями використовується тип
VPN «site-to-site». Найпоширенішими протоколами такого типу є IP sec, Open VPN та GRE [5].
Мережа «site-to-site» VPN створюється, коли пристрої на обох сторонах підключення VPN
заздалегідь знають налаштування мережі. Мережа залишається статичною, а внутрішні вузли не знають
про існування VPN. У між вузловій мережі кінцеві комп'ютери відправляють і отримують звичайний трафік
TCP/IP через шлюз VPN, а шлюз відповідає за інкапсуляцію і шифрування вихідного трафіку для всього,
що надходить з внутрішньої мережі. Потім шлюз VPN передає цей трафік через тунель, поверх публічної
мережі, на рівноправний шлюз VPN на стороні прийому. При отриманні даних сусідній шлюз видаляє
заголовки, розшифровує вміст і передає пакет у вузол призначення в своїй приватній мережі.
Вирішити завдання з шифрування допомагає Internet Protocol Security (IPSec) тунель. Він зв'язує дві
віддалені мережі через публічну мережу і шифрує трафік.
IPsec захищає зв’язок через Інтернет-протокол, відслідковує сеанс і шифрує кожен пакет даних під
час з'єднання.
IPsec дозволяє працювати у транспортному та тунельному режимі.
В тунельному режимі роботи IPsec початковий IP-пакет шифрується повністю, разом із заголовком IP
додається службова інформація IPsec і новий заголовок IP
Тунельний режим використовується для того, щоб зв'язати дві приватні мережі через публічну,
забезпечивши при цьому шифрування (на зразок безпечного GRE). Транспортний актуальний тоді, коли IPзв'язність вже досягнута, але трафік між вузлами потрібно шифрувати.
Вдалим прикладом застосування транспортного режиму є схема «сервер-клієнт». Наприклад, робота
клієнт-банку, коли сервер вже доступний, але трафік потрібно зашифрувати.
IPsec є не протоколом, а стандартом, що включає в себе три протоколи, кожен з яких має свої
функції. ESP (Encapsulating Security Payload) безпосередньо шифрує дані, проводить автентифікацію і
перевірку цілісності; AH (Authentication Header) відповідає за автентифікацію джерел і перевірку цілісності
даних; IKE (Internet Key Exchange protocol) використовується для формування IPsec Security Association,
погоджує роботу учасників захищеного з'єднання.
Але під час реалізації виникає проблема: IPsec не може працювати з динамічними протоколами
маршрутизації IGP, остільки IPsec не підтримує multicast і broadcast, якщо мережа побудована на основі
динамічної маршрутизації. В такому випадку потрібно використати IPsec в парі з протоколом CISCOGRE.
Перший варіант — «GREover IPsec». Він використовується в більшості випадків. GRE
інкапсулюється заголовками ESP або AH.
Другий варіант — «IPsecover GRE». У цьому методі зашифровуються дані IPSec, а заголовки GRE та
новий IP не зашифровуються. Цей метод використовується, наприклад, якщо шифрування відбувається на
окремому пристрої перед тунелюванням.
Коли виникає необхідність побудувати набагато більше тунелів через публічні мережі в зв’язку з
великою кількістю філіалів, починаються проблеми з масштабованістю, оскільки велика кількість
підключень вручну вимагає тривалого налаштування. Також, якщо використовувати топологію не «FullMesh», а «Hub-and-Spoke» з однією центральною точкою, то виникає інша проблема — трафік між будьякими філіалами буде проходитимете через центральний вузол.
Таку проблему може вирішити технологія CISCODMVPN. Динамічна багато точкова VPN-мережа
(DMVPN) — це програмне рішення CISCO, що забезпечує зручність, оперативність і масштабованість при
створенні великої кількості VPN. Вона дозволяє спростити налаштування, а також легко сполучати вузли в
центральному офісі з вузлами у філіях. Мережі DMVPN дозволяють філіям здійснювати прямий обмін
даними з іншими філіями. Мережі DMVPN створюються за допомогою наступних протоколів:
 протокол NHRP (NBMA Next Hop Resolution Protocol);
 тунелі протоколу mGRE (Multipoint Generic Routing Encapsulation);
 шифрування за допомогою протоколу IPsec [4].
Основоює протокол NHRP, що створює розподілену базу даних відповідності публічних IP-адрес для
всіх «променів» тунелю. Основними елементами топології є маршрутизатор головного офісу в ролі NHRPконцентратора (hub), що також має назву Next Hop Server (NHS), і маршрутизатори філій компанії в ролі
NHRP-променів, що також мають назву Next Hop Client (NHC). Виконання завдання протоколу NHRP лягає
на NHS, вказаного для всіх NHC статично. Кожен NHC реєструється динамічно (тобто спочатку NHS не
знає адреси NHC) на NHS, встановлює тунелі з NHS і вже сервер вносить відповідність його тунельної і
реальної адреси (mapping) в свою базу даних. В разі потреби він повідомляє про це іншим NHC, щоб вони
могли встановити з'єднання один з одним безпосередньо, а не через hub. З'єднання NHC-to-NHC, на
відміну від NHS-to-NHC, є тимчасовими. Як тільки трафік між філіями деякий час відсутній, тунель між
ними видаляється. Це дозволяє використовувати як NHC-маршрутизатори слабші моделі, оскільки на них
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немає необхідності тримати таку кількість зв’язків, скільки є маршрутизаторів NHC. У ролі NHS доводиться
обирати маршрутизатор великої потужності, щоб витримати сполучення з усіма NHC [3].
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що програмна реалізація CISCODMVPN дозволяє
забезпечити зручність, оперативність, гнучкість та масштабованість при створенні великої кількості
підключень між філіями. Технологія дозволяє спростити налаштування, а також легко і безпечно сполучати
вузли в центральному офісі з вузлами в філіях.
Література:
1. Андреев Н.О. Современные проблемы безопасности корпоративних сетей // Прикладная информатика.
2008. №1. С. 25-31.
2. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. / В.Ф. Шаньгин, Москва: ДМК
Пресс, 2012. — 592с.: ил.
3. Next Hop Resolution Protocol (NHRP) [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://searchnetworking.techtarget.com/definition/Next-Hop-Resolution-Protocol
4. Сети. Часть седьмая. VPN[Електронний ресурс] — Режим доступу:https://habr.com/ru/post/170895
5. Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем [Електронний ресурс] — Режим
доступу: http://econference.nubip.edu.ua/index.php/taacsd/2018/paper/view/1036
Науковий керівник:
доктор технічних наук, Оксіюк Олександр Глібович.

144

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

СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Анатолій Волошко, Василь Калінчик, Віталій Калінчик,
(Київ, Україна)
ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕНЕРГІЇ
Вступ. Вимірювання потужності і енергії включає операції множення і інтегрування їх добутку.
Подальша обробка пов'язана з перетворенням потужності в цифровий код. У свою чергу розрізняють прямі
і непрямі методи вимірювання потужності. При прямих методах вимірювання результат пропорційний
добутку вихідних величин (метод ватметра), при непрямих методах визначається значення вихідних
величин, а потім обчислюється їх добуток (метод амперметра і ватметра). Висока точність при
використанні методів непрямих вимірів супроводжується великими вартісними і апаратурними витратами.
Апаратура, що реалізує методи прямого виміру, значно простіше, ніж при непрямих вимірах при
рівній (або більшою) точності. Розрізняють три методи побудови перетворювачів прямого вимірювання
потужності; а) з лінійним перетворенням вхідних величин (наприклад, ефект Холла); б) з функціональним
перетворенням вхідних величин (наприклад, квадратор, що використовують ефект Гаусса і Холла); в) з
модуляцією вхідних сигналів [1-3].
Вимірювальні перетворювачі потужності (ВМП) з модуляцією вхідних сигналів засновані на принципі
лінійного перетворення аналогових вхідних сигналів Uu і Ui: а) в параметри послідовності імпульсів
близьких до прямокутних; б) в амплітуду імпульсу Ua, частоту проходження f, період T, тривалість t
пропорційний миттєвої або середньої потужності. або шпаруватість t/T, з подальшою інтеграцією сигналу.
Залежно від обраної пари параметрів і часу інтеграції результат інтегрування пропорційний миттєвої або
середньої потужності.
Мета роботи. Аналітичне конструювання цифрового вимірювача потужності та енергії.
Викладення основного матеріалу. Запропоновано цифровий вимірювач потужності та
енергії [4-6], в якому з алгоритму виключена операція множення кодів, відповідних напрузі і струму
(рисунок 1).
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Рисунок 1 -. цифровий вимірювач потужності та енергії
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Цифровий вимірювач потужності містить 1.1,..., 1.п 2.1,..., 2.п відповідно, вимірювальні
перетворювачі напруги і струму; 3 і 4 – аналогові комутатори; 5 - блок визначення знаку; 6 - АЦП, що
складається з регістра послідовних наближень (7), цифро-аналогового перетворювача ЦАП (8) і
компаратора (9); 10 - блок обробки інформації; 11 - джерело опорної напруги; 12 - блок вибірки зберігання.
При включенні пристрою блоком 10 обробки інформації виробляється адреса, що надходить на
керуючі входи комутаторів 3 і 4, в результаті вихідний сигнал вимірювального перетворювача 1.1 напруги
через комутатор 3 надходить на вхід блоку 5 визначення знаку і на вхід АЦП 6 (перший вхід компаратора
9), а вихід джерела 11 опорної напруги через комутатор 4 підключається до входу опорної напруги ЦАП 8.
Блок 5 визначення знака перемикає джерело 11 опорної напруги на полярність, відповідну полярності
вихідного сигналу перетворювача 1.1.
Далі блок 10 обробки інформації виробляє сигнал, що надходить на стартовий вхід регістра 7
послідовних наближень. В результаті вхідна вимірювана напруга перетворювача 1.1 перетворюється в
цифровий код. Блоком 10 обробки інформації приймається сигнал про завершення перетворення з виходу
регістра 7 послідовних наближень і сигнал знаку вимірюваної величини перетворювача 1.1 з виходу блоку
5 визначення знаку.
Потім блоком 10 обробки інформації виробляється адреса, що надходить на керуючі входи
комутатора 4. В результаті вихідний сигнал перетворювача 2.1 підключається до входу опорної напруги
ЦАП 8. На виході останнього з'являється аналогова напруга, пропорційна добутку цифрового сигналу
перетворювача 1.1 і аналогового (опорного) перетворювача 2.1, тобто сигнал, пропорційний вимірюваній
миттєвої потужності P і = Uі * іі, який запам'ятовується в блоці 12 вибірки-зберігання і полярність якого
відповідає полярності сигналу перетворювача 2.1. Вихідна напруга ЦАП 8 дорівнює [7]





  U on x1 21  x2 22    xn 2n ,
U вых
де Uоп – опорна напруга ЦАП 8;
Х { х1, х2,...хп } – цифровий код (хі, приймає значення 1  0);
п - число разрядів ЦАП.
При підключенні до входу опорної напруги ЦАП виходів перетворювачів 2.п опорною напругою Uоп
буде напруга одного з вимірювальних перетворювачів струму 2.1,..., 2. п. Таким чином, вихідна напруга
ЦАП 8 буде пропорційна виміряному миттєвому значенню потужності.
Керуючим сигналом з виходу блоку 10 обробки інформації блок 12 вибірки-зберігання переводиться
в режим зберігання.
Після цього блоком 10 обробки інформації виробляється адреса, що надходить на керуючі входи
комутаторів 3 і 4. У результаті вихідний сигнал блоку 12 вибірки-зберігання через комутатор 3 надходить
на вхід блоку 5 визначення знака і на вхід АЦП 6 (перший вхід компаратора 9), а вихід джерела 11 опорної
напруги через комутатор 4 підключається до входу опорної напруги ЦАП 8. Блок 5 визначення знаку
перемикає джерело 11 опорної напруги на полярність, відповідну полярності сигналу блоку 12 вибіркизберігання. Блоком 10 обробки інформації виробляється сигнал, що надходить на стартовий вхід регістра
7 послідовних наближень. В результаті вихідний сигнал блоку 12 вибірки-зберігання перетвориться в
цифровий код.
З отриманням сигналу про завершення перетворювання з виходу регістра 7 послідовних наближень
блок 10 обробки інформації приймає код, пропорційний виміряній потужності, а також сигнал знаку з
виходу блоку 5 визначення знаку, що відповідає полярності виміряного струму. Крім того, блок 12 вибіркизберігання переводиться в режим вибірки.
Блоком 10 обробки інформації визначається значення витрати активної енергії.

W  Tц  NpkTц  ,
n

k 1

де n = Т/Тц, Тц – крок дискретизації; Np (kTц) - кодове значення миттєвої потужності в момент часу tk.
Причому підсумовування кодових значень миттєвої потужності здійснюється з урахуванням знаку.
Аналогічним чином здійснюється вимірювання електричної енергії за іншими вимірювальним
каналам пристрою.
Підвищення швидкодії пристрою досягається за рахунок виключення з алгоритму роботи блоку 10
операції множення кодів, відповідних напрузі і струму, яка може за часом займати до половини і більше
загального часу виконання циклу дії по обробці одного відліку. Підвищення швидкодії в даному випадку
дозволяє або підвищити точність вимірювання за рахунок більш частих відліків, знижуючи похибку
апроксимації, або збільшити число одночасно оброблюваних каналів вимірювання.
Висновок. Запропоновано цифровий вимірювач потужності та енергії, в якому з алгоритму
виключена операція множення кодів, відповідних напрузі і струму, що дозволяє підвищити точність
вимірювання за рахунок більш частих відліків, знижуючи похибку апроксимації, або збільшити число
одночасно оброблюваних каналів вимірювання.
Література:
1. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. – Киев: Вища школа. 1980. – 560 с.

146

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

2. Калинчик В.П. Датчики технологического учета расхода электроэнергии/Збірник наукових праць.
Матеріали XХХVІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Проблеми та перспективи
розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії” – Переяслав-Хмельницький. –
2017.- С. 212-214.
3. Огляд методів і засобів вимірювання активної потужності [Електронний ресурс] Львівська політехніка.–
2016. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/5216410/page:2
4. А.С. 1257542 СССР. Устройство для измерения электрической энергии// А.В. Праховник, В.П. Калинчик,
А.В. Волошко. - Опубл. 15.09.86, Бюл. № 34.- 7 с.
5. Автоматизация процесса измерения и обработки информации об электропотреблении/ Волошко А.В.,
Калинчик В.П., Маилян И.М.: Киевский политехнический институт. – Киев, 1989. – 17 с.- Рус. –
Деп. В УкрНИИНТИ 17.04.89, № 1239- Ук 89.
6. Многоканальный преобразователь аналоговых величин в код/ Волошко А.В., Калинчик В.П..: Киевский
политехнический институт. – Киев, 1989. – 11 с.- Рус. – Деп. В УкрНИИНТИ 17.04.89, № 1238- Ук 89.
7. П. Гарет. Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини-ЭВМ. – М.: Мир. – 1981. – 270 с
Василь Калінчик, Віталій Калінчик,
Лариса Несен, Віктор Скосирев
(Київ, Україна)
УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ
Вступ. Дефіцит потужності в години пікових навантажень ускладнює підтримання балансу між
потужностями генерації та споживання. Все це привело до необхідності введення обмежень електричного
навантаження виробничих споживачів і розвитку методів і засобів управління режимами
електроспоживання [1-3].
Забезпечення економічності передачі і розподілу електроенергії невіддільне від постановки і рішення
задач, пов'язаних зі зниженням втрат електроенергії в електричних мережах. Одним з найбільш
ефективних способів зниження втрат електроенергії, а також підвищення її якості на затискачах електроприймачів є компенсація реактивної потужності, що здійснюється за допомогою різних компенсуючих
пристроїв. Причому задачі управління режимами електроспоживання і компенсації реактивної потужності
тісно пов’язані.
Мета роботи. Розробка комплексного підходу до управління режимами електроспоживання.
Викладення основного матеріалу. Дослідження [4-6] показують, що позитивну роль в підвищенні
ефективності оптимізації режимів електроспоживання може зіграти і впливаюче на його рівні управління
режимами напруги в системі електропостачання (СЕ). В зв’язку з цим доцільним представляється перехід
до комплексного вирішення проблеми управління електроспоживанням як за рахунок управління
споживачами – регуляторами (СР), так і впливанням на режими напруги СЕ.
Вирішення цього завдання можливе двома шляхами: а) в результаті здійснення активних
експериментів; б) на основі інтегрування статичних характеристик окремих електроприймачів (ЕП).
Орієнтація на другий шлях доцільна при обмеженому числі різнотипних ЕП. Однак, в будь-якому випадку
слід визначити статичні характеристики окремих великих СР, відключення або включення яких може
помітно вплинути на інтегральну статичну характеристику центру живлення.
На рисунку 1 показані статичні характеристики змін активної (рис.1А) і реактивної (рис.1Б)
потужностей. Причому, якщо при зниженні напруги активна потужність однозначно зменшується, то
реактивна в залежності від статичних характеристик може і зменшуватись і збільшуватись.
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Рисунок 1 – статичні характеристики змін активної і реактивної потужностей
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Суть пропонованого підходу до комплексного управління режимами електроспоживання
заключається в тому, що з початку контрольованого інтервалу Т (рисунок 2) періодично через проміжок
часу Δt (Δt=T/N, де N – число точок контролю) формуються реальні величини споживання активної Wτ та
реактивної WQτ електроенергії, а також значення напруги Uτ в контрольованій точці мережі.
За відомими алгоритмами [7, 8] здійснюється прогноз споживання активної ŴT та реактивної ŴQT
енергії до кінця контрольованого інтервал Т і прогноз середнього значення рівня напруги Û(T –τ) на інтервал
часу Т-τ (τ=k Δt, k=1,2,…,N- поточна точка контролю).
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Надалі визначається величина відхилення ΔŴT між прогнозним ŴT і заданим Wз на інтервал Т
значенням активного електроспоживання, тобто
ΔŴT= ŴT - Wз.
(1)
В тому випадку, якщо ΔŴ T >0, то здійснюється управління споживанням активної енергії.
Для цього визначають величину можливого зниження напруги ΔÛ з урахуванням нормативних
обмежень для рівнів напруги в контрольованій точці мережі
 = ∆𝑈
 − 𝑈ндоп ,
∆𝑈
(2)
н
де 𝑈доп - нижній допустимий рівень напруги.
За статичними характеристиками (рисунок 1А) визначається величина активної потужності

, тобто перша управляюча дія
зменшується за рахунок зниження напруги на ∆𝑈

∆𝑃̂, що

̂ (Т-τ).
Wупр1= ∆𝑃

Після цього визначають необхідну величину зниження активного електроспоживання за рахунок
споживачів – регуляторів, тобто другу управляючу дію
Wупр2 = ΔŴT - Wупр1.

(3)

(4)

Формується управляюча дія на відключення СР на величину Wупр2
𝑊упр 2 = (𝑇 − 𝜏) ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ,
(5)
де Pi - потужність i-го СР.
За статичними характеристиками (рисунок 1Б) визначають зміну споживання реактивної потужності
 і величину реактивного
±𝛥𝑄̂1 , яке отримується за рахунок зниження напруги на величину ∆𝑈
електроспоживання, що змінюється при цьому
±∆𝑊𝑄1 = ±𝛥𝑄̂1 (𝑇 − 𝜏).
(6)
За паспортними даними споживачів – регуляторів визначають величину зміни реактивної потужності
±𝛥𝑄̂2 , що отримується за рахунок сумарного зниження активної потужності СР на величину ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 і
величину споживання реактивної енергії, що при цьому змінюється
±∆𝑊𝑄2 = ±𝛥𝑄̂2 (𝑇 − 𝜏).
(7)
Визначається величина можливого споживання реактивної енергії ŴQм до кінця інтервалу контролю
Т (рисунок 2)
 𝑄м = 𝑊
 𝑄𝑇 ± ∆𝑊𝑄1 ± ∆𝑊𝑄2.
𝑊
(8)
Визначається величина відхилення між можливим ŴQм та заданим WQз на інтервал Т значеннями
реактивного електроспоживання
∆𝑊𝑄𝑇 =ŴQм - WQз.
(9)
Якщо ΔWQT >0 то здійснюється компенсація реактивної енергії на величину ΔWQT, що визначається
як
𝑊𝑄𝑇 = (𝑇 − 𝜏) ∑𝑛𝑖=1 𝑄с𝑖 ,
(10)
де Qci – реактивна потужність однієї секції компенсуючого пристрою.
Якщо величина відхилення активного електроспоживання 𝛥Ŵ𝑇 ≤ 0 (управління споживанням
активної енергії не виконується),то величину відхилення ∆𝑊𝑄𝑇 визначають
∆𝑊𝑄𝑇 =ŴQТ - WQз
(11)
і якщо ΔWQT >0, то здійснюється управління режимом реактивного електроспоживання відповідно до
розглянутих принципів.
Розглянутий підхід реалізований в системі контролю і управління режимами електроспоживання,
представленій на рисунку 3.
В цій системі: 1.1,…,1.n - вимірювачі активної енергії, 2.1,…,2.n- вимірювачі реактивної енергії,
3.1,..,3.k - вимірювачі рівнів напруги у вузлах навантаження, 4 - блок приймання інформації, 5 –
обчислювальний блок, 6 – блок узгодження, 7- блок управління споживачами – регуляторами, 8 – блок
управління регуляторами напруги і 9 – блок управління компенсуючими пристроями.
Примітка: вимірювачі активної і реактивної енергії і рівнів напруги можуть бути об’єднані в єдиному
багатофункціональному пристрої.

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

1.1

1.n

2.1

2.n

3.1

149

3.n

4

5

6

7

8

9

Рисунок 3 – система управління режимами електроспоживання
В запропонованому підході і системі розглянуті тісно пов’язані принципи комплексного управління
режимами електроспоживання як по активній, так і по реактивній потужності
Висновок. Показано, що задачі управління режимами електроспоживання і компенсації реактивної
потужності тісно пов’язані між собою і, що позитивну роль в підвищенні ефективності оптимізації режимів
електроспоживання може зіграти і впливаюче на його рівні управління режимами напруги в системі
електропостачання. В зв’язку з цим доцільним представляється перехід до комплексного вирішення
проблеми управління режимами електроспоживання як за рахунок управління споживачами –
регуляторами для активного електроспоживання і управління компенсуючими пристроями для реактивного
електроспоживання, так і впливанням на режими напруги системи електропостачання.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
Олександр Мельник, Вікторія Козаревич
(Київ, Україна)
НАНОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ З ПРОГРАМОВАНОЮ ЛОГІКОЮ
Актуальність досліджень. Усунути протиріччя між спеціалізацією і універсальністю можна шляхом
розробки програмованих наноелектронних пристроїв (ПНЕП), алгоритми роботи яких можуть бути змінені
на вимогу розробника конкретної обчислювальної апаратури, тобто шляхом створення арифметикологічних схем з програмованими характеристиками. [1, с. 34-48]
Постановка завдання. На сьогодні є важливою проблема розробки принципів побудови надійних
засобів обчислювальної техніки. Застосування математичного і схемотехнічного аналізу поряд з
автоматизованими системами проектування (САПР) дозволяє в значній мірі підвищити надійність
пристроїв, які проектуються.
Основний матеріал. В якості такої комірки для побудови мажоритарних адаптивних систем (МАС)
можна використовувати програмований наноелектронний пристрій (ПНЕП), який складається з трьох
універсальних мажоритарних елементів, відповідним чином з’єднаних між собою (рис.1).

Рис. 1. Структурна схема універсального програмованого наноелектронного пристрою
На входи ПНЕП подаються інформаційні ( x 3 , x2 , x1, x0 ) і програмуючі ( r2 , r1, r0 )
сигнали [1, с. 52-70].
За допомогою ПНЕП такого типу можна реалізувати всі 16 і 256 функцій двох і трьох аргументів, в
тому числі функції суми, різниці, добутку, переносу і займу, функції одного, двох і трьох елементів пам'яті,
а також більшість функцій чотирьох і п’яти аргументів. Особливістю ПНЕП являється те, що можна змінити
по програмі його логічні можливості і зв’язки, що дозволяє використовувати його для побудови МАС. В
табл. 1 наведені найбільш важливі функції в мажоритарному базисі, які реалізуються на базі ПНЕП.
Таблиця 1
Приклади найбільш важливих функцій, які можна реалізувати на ПНЕП
№

r2

r1

r0

Q1

Q2

Q3

Числових.
функцій

1

0

0

0

maj(x 3 , x 2 ,0)

maj(x 3 x2 , x1x 2 , 0)

maj(x1 , x 0 ,0)

24

2

0

0

1

maj(x 3 , x 2 ,0)

maj(x 3x 2 , x1  x 0 ,0)

maj(x1 , x1 ,1)

24

3

0

1

0

maj(x 3 , x 2 ,0)

maj(x 3x 2 , x1x 0 ,1)

maj(x1 , x 0 ,0)

24

4

0

1

1

maj(x 3 , x 2 ,0)

maj(x 3x 2 , x1  x 0 ,1)

maj(x1 , x1 ,1)

24

5

1

0

0

maj(x 3 , x 2 ,1)

maj(x 3  x 2 , x1x 0 ,0)

maj(x1 , x 0 ,0)

24

6

1

0

1

maj(x 3 , x 2 ,1)

maj(x 3  x 2 , x1  x 0 ,0)

maj(x1 , x1 ,1)

24

7

1

1

0

maj(x 3 , x 2 ,1)

maj(x 3  x 2 , x1x 0 ,1)

maj(x1 , x 0 ,0)

24

8

1

1

1

maj(x 3 , x 2 ,1)

maj(x 3  x 2 , x1  x 0 ,1)

maj(x1 , x1 ,1)

24

9

0

0

x4

maj(x 3 , x 2 ,0)

maj(x 3 x 2 , maj(x 1 , x 0 , x 4 ),0)

maj(x1 , x 0 , x 4 )

44

10

0

x4

0

maj(x 3 , x 2 ,0)

maj(x 3 x 2 , x 1 x 0 , x 4 )

maj(x1 , x 0 ,0)

40
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В табл. 1 x 6 , x5 , x 4 , x3 , x 2 , x1, x 0 – вхідні інформаційні сигнали, представлені або в прямому, або в
інверсному кодах; r2 , r1, r0 –сигнали програмування; Q3 , Q2 , Q1 – вихідні сигнали.
Функціонування систем на квантових коміркових автоматах (КА) ґрунтується на взаємодії
кулонівських сил квантових точок для здійснення логічних функцій. Вони розроблені для зменшення
застосування транзисторів і вирішення проблем щільності та з'єднання пристроїв. Комірковий автомат – це
згруповані квантові точки, поєднані тунельними переходами та конденсаторами. Квантові точки являють
собою регіони низького потенціалу, які оточені кільцем високого потенціалу. Є декілька способів їх
формування, але найзагальніший з них – металізація. У коміркових автоматах чотири квантові точки з
кремнію розміщуються в кутках діелектричного квадрата. Кожен автомат містить у собі два електрони, які
внаслідок дії кулонівських сил відштовхування розміщуються діагонально, у протилежних кутках (рис. 2).
Два можливі розміщення цих електронів позначено як поляризації комірок P  1 та P  1 [2, с. 39-43].

Рис. 2. Квантові комірки в станах логічного нуля та логічної одиниці
Синтезуємо за допомогою САПР QCA Designer [3, с. 1-7] функцію логічного додавання чотирьох
аргументів:
Q 2  x 3  x 2  x1  x 0 ,
(1)
якій відповідає мажоритарний еквівалент у восьмому рядку табл. 1.
На двох додаткових виходах ПНЕП формуються функції логічного додавання попарно двох з
чотирьох аргументів:
(2)
Q1  x 3  x 2  maj(x 3 , x 2 ,1) ,
(3)
Q3  x1  x 0  maj(x 1 , x 0 ,1) .
Результати проектування. Для програмування функцій (1), (2) та (3) слід в структурній схемі ПНЕП

(рис. 1) ключі
тобто

S1

та

S2

перекомутувати в стан 0, а на програмуючих входах встановити поляризації P = +1,

r2 = r1 = r0 = 1.

На рис. 3наведена схема ПНЕП, яка побудована на робочому полі САПР QCA Designer [3, с. 1-7].
Вона складається з 55 квантових комірок розміром 18х18 нм з 4 квантовими точками діаметром 5 нм і
відстанню між центрами 20 нм. Загальний розмір ПНЕП (198х318) нм2. Він має чотири інформаційні входи
x 3 , x 2 , x 1 та x 0 , три програмуючих входи з поляризаціями P = +1 і три пари комплементарних виходів

Q1, Q2 і Q3 .

а)
б)
Рис. 3. Автоматизоване проєктування ПНЕП комбінаційного типу на КА
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Результати автоматизованого моделювання часових характеристик ПНЕП показані на рис. 3, б.
Позитивним імпульсам відповідають позитивні поляризації P = +1, а негативним – від'ємні поляризації P =
–1. Відповідна таблиця істинності ПНЕП для цього режиму програмування наведена в табл. 2.
За допомогою змін поляризації на входах r2 , r1 , r0 та перекомутації ключів S1 та S2 семивходовий
ПНЕП (рис.1) можна запрограмувати для отримання 192 логічних функцій дво- та чотиривходових
комбінаційних схем. Наприклад, для першого варіанту програмування r2  r1  r0  0 синтезовані елементи

Q1  x 3x 2 , Q2  x3x 2 x1x 0 , Q3  x1x 0 .
Сума попарних добутків чотирьох аргументів Q 2  x 3 x 2  x1 x 0
табл. 1, а добуток попарних сум Q2  (x3  x 2 )(x1  x 0 ) – у шостому.
логічного перемноження:

Таблиця 2
Таблиця істинності функцій

реалізована в третьому варіанті

maj(x 3 , x 2 ,1) , maj(x 3  x 2 , x1  x 0 ,1)

та

x3

x2

x1

x0

Q1

Q2

Q3

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1

maj(x1, x 0 ,1)

Висновки. У найближче десятиріччя напівпровідникові компоненти ВІС досягнуть квантовотехнологічних обмежень і не зможуть відповідати наростаючим вимогам ефективності обчислювальної
техніки. Тому так активно розробляються нові нанотехнології, які б забезпечили суттєво вищу
ефективність. Однією з таких розробок є квантові коміркові автомати і створені на їх основі системи з
програмованими структурами. Як вище доведено, саме такі пристрої забезпечать реалізацію повної
системи логічних функцій як для комбінаційних, так і для послідовностних арифметико-логічних
обчислювальних пристроїв.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Анастасія Бескровна
(Дніпро, Україна)
РОЛЬ КУЛЬТУРИ СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
На сьогодні спорт стає все більш популярним заняттям, а його значимість для людей з кожним днем
зростає, тому що спорт – це невід’ємна частина нашого життя. Не даром говорять: якщо хочеш бути
здоровим, тримати своє тіло в формі, бути більш сміливим, впевненим у собі, закаляти дух і силу
характеру, волі – займайся спортом. Спорт не обмежується простими фізичними вправами: спорт – це
образ життя, образ мислення людини, який формує гармонійно розвинуту особистість. У наш час існує
багато можливостей для заняття спортом на різний смак та побажання: спортивні зали, басейни, фітнес
студії різних напрямків, танцювальні зали, майданчики для баскетболу, волейболу, тенісу, бігові треки та
багато інших. Але сьогодні наше питання стоїть не в тому, куди сходити зайнятися спортом, а саме як в
загалі самостійно тренуватися вдома, адже карантин обмежив доступ до наших улюблених місць для
фізичних вправ.
Спортом зайнятися необхідно (і до речі в багатьох людей з’явилося більше часу для цього), адже
фізична активність стимулює імунітет і допомагає організму людини боротися з бактеріальними та
вірусними інфекціями.
Важливим є також, що тренування знижують рівень стресу й тривоги, дарують добре самопочуття і
хороший настрій на весь день!
ВООЗ рекомендує бути активним, навіть під час карантину, зберігати свої звичайні фізичні
навантаження, які були присутні в житті людини до самоізоляції. До речі, потрібно як мінімум 150 хв. на
тиждень посвящати аеробним навантаженням (п’ять днів на тиждень по 30 хв.), а також два-три рази
тренувати м’язи всього тіла(вправи з додатковою вагою).
Темпи життя сучасної людини настільки інтенсивні, що виникнення стресових ситуацій стають
дедалі частішими. Відомо, що під час стресу організм людини швидко реагує на негативний подразник у
вигляді стимуляції гормональної системи, зокрема адреналіновий сплеск, підвищення рівня цукру в крові,
прискорення частоти сердечних скорочень, а також ритму дихання.
Поняття «стрес» було введено канадським вченим Гансом Сельє (Selye, 1946).
У своїх експериментах він піддавав тварин впливу холоду, спеки, радіації, токсинів і т.п. Сельє
показав, що при різних зовнішніх впливах у всіх лабораторних тварин спостерігалися одні й ті ж
фізіологічні зміни в організмі. Це – збільшення наднирників (що відповідають за вироблення стресових
гормонів), деградація тимуса (необхідний орган для реалізації імунної реакція організму), поява виразок на
поверхні слизової оболонки шлунку. Вчений дійшов висновку про те, що існує якась неспецифічна реакція
організму на зовнішні стимули [3].
Найбільшої шкоди організму завдає гострий або тривалий неконтрольований стрес, тобто
несприятливий подразнюючий вплив, при якому тварина (або людина) не може активно або пасивно
впливати на навколишнє середовище для того, щоб змінити її. Під час таких стресів спостерігаються
несприятливі зміни на рівні головного мозку [3].
В сучасних умовах, що сповнені інформаційною навалою, високими вимогами, конкуренцією,
багатозадачністю людина стає заручником стресу, фрустрації, депресії і, навіть, панічних атак. Наразі в
багатьох країнах світу діє карантин, який пов’язаний зі спалахом COVID-19, що включає обмежувальні
заходи та режим самоізоляції, який змінив життя багатьох людей. Невміння адаптуватися до нових умов
породжує прокрастинацію й тривожність.
Стресова ситуація, в яку потрапляє організм і психіка людини зазвичай короткочасна, але її наслідки
призводять до енергетичного та психічного виснаження, тому важливо віднайти в сучасних умовах
фактори, які здатні знизити рівень стресу та психічного напруження. Одною з головних умов боротьби зі
стресовим станом є фізичні навантаження, заняття спортом.
Перевага фізичних вправ – покращення не тільки фізичної форми, здоров’я, а й загальна терапія як
засіб боротьби зі стресом, втомою, психічним виснаженням, а також збільшення рівня концентрації уваги,
об’єму пам’яті й позитивний вплив на розумову активність і когнітивні здатності людини. Безсумнівно, що
фізичний стан пов’язаний із ментальним станом особистості, тому для зниження ризику серцево-судинних
захворювань, розвитку діабету, нормалізації артеріального тиску, покращення імунітету необхідно
приділяти увагу заняттям спортом. Окрім цього фізичні вправи допомагають зміцнити м’язи, кістки, знизити
сприйнятливість до інфекційних захворювань, збільшити рівень хорошого холестерину в крові, покращити
загальний рівень енергії.
Взаємозв’язок фізичної активності людини і стресу полягає в тому, що окремі поведінкові моделі
реагування на негативні подразники обумовлені еволюційно, в першу чергу, інстинктом до втечі,
самозахисту або боротьби. Це спричиняє активний викид адреналіну в кров. Саме тому, с фізіологічної
точки зору, спорт грає важливу роль в подоланні стресу, допомагає направляти енергію людини в
необхідне, безпечне русло. Під час стресу починає вироблятися адреналін і норадреналін, основною
функцію котрий є адаптувати організм до нових умов, забезпечити його швидким переходом із стану
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спокою до збудження. Висока концентрація норадреналіну й адреналіну має негативний вплив на серце,
що відображається на прискоренні частоти серцевих скорочень. Також активізується гіпоталамогіпофізарна система, що виробляє гормони наднирників, зокрема кортізол, який активує енергетичне
забезпечення м’язів, тому фізичні навантаження є природніми методами виходу із стресу.
Багато захворювань, синдром хронічної втоми, депресія супроводжується недостатньої кількістю
ендорфінів, які нейтралізують гормон стресу - адреналін й здатні позитивно впливати на емоційний стан
людини, знижувати біль, покращувати настрій. Тренування середньої інтенсивності викликає сплеск
ендорфінів, які працюють як природнє болезаспокійлеве, нормалізують сон, знижують тривожність.
Потрібно відмітити, що спортивні навантаженнями, фізичні вправи є також ефективними
механізмами боротьби з фрустрацією, яка виступає бар’єром для досягнення мети, а отже й перешкоджає
задоволенню потреб.
Фрустрація створює потяг і мотив до агресії, в результаті незадоволення певної потреби [2]. Одним з
найефективніших методів виходу з фруструючого стану є сублімація. Фізична активність є формою
сублімації. даний час сублімацією називають всі варіанти соціально прийнятного виплеску сексуальної
енергії і напруги – наприклад, спорт як варіант розрядки внутрішньої напруги, хоча З. Ш. Фрейд мав на
увазі під сублімацією щось соціальне цінне, то що "підносить" людину, і в першу чергу різні творчі процеси,
творчу діяльність. Оскільки сублімація знижує внутрішнє напруження особистості, З. Ш. Фрейд відносив її
до захисних механізмів особистості. Близьким до сублімації процесом є виплеск емоції - вільний, без
перешкод, звільнення емоційної напруги в мовленні, експресії і діях.
Сила мотивації до реалізації бажаної дії, кількість поставлених цілей та значущість перешкоди прямо
пропорційно впливає на величину фрустрації, а відтак – і на прояв агресивної поведінки особистості. Якщо
казати іншими словами, фізична активність здатна зменшувати рівень фрустрації особистості, а так як
фрустрація створює мотив до агресії, то спорт – це засіб боротьби з проявами агресивності та
нівелювання деструктивних проявів агресивної поведінки [2].
Спортивна діяльність неодмінна пов’язана з подолання певних труднощів: об’єктивних і
суб’єктивних. Суб’єктивні труднощі обумовлені виникненням неблагополучних емоційних станів, пов’язаних
з індивідуальним відношенням до спортивної діяльності, страхом, невпевненості в собі, зниженню
мотивації та ін. Подолання суб’єктивних труднощів і зумовлює розвиток вольової сфери особистості, яка
представлена сукупністю різних якостей: наполегливістю, рішучістю, терплячістю, мужністю, сміливістю та
завзятістю [1].
Беручи до уваги розвиток вольової сфери, реакцію гормональної та інших систем організму, потрібно
згадати про так звану ейфорію бігуна – стан особливого піднесення, підйому, в результаті котрого
підвищується стійкість до болю та втоми. Люди, які займаються циклічними видами спорту: біг на довгі
дистанції, гребля. їзда на велосипеді. аеробіка, баскетбол, регбі, футбол, -відчувають себе більш
щасливими, спокійнішими, готовими вирішувати життєві труднощі, ясно мислити. Дію ефекту бігуна можна
описати як «переживання досконалості всього, що оточує людину».
Спорт в сучасному суспільстві можна розглядати також як засіб самоствердження, самоактуалізації
особистості. Фізичні заняття дають відчуття свободи особистості, упевненості в собі й розуміння власної
цінності.
Відомий тренер з баскетболу говорив, що той, хто грає в спортивній команді зможе принести і в інші
сфери життя велику користь для себе і для суспільства.
Фізичне виховання має грати велику роль для сучасної людини, адже основними цінностями спорту
є підвищення рівня фізичного, психологічного здоров’я, подолання стресового стану, фрустрації, зняття
напруження і втоми.
Отже, основними завданнями фізичного виховання суспільства має бути формування здорової,
розумово й фізично розвинутої, емоційно – стійкої, соціально – активної особистості. Заняття спортом
сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості.
Наразі фізична культура – це самостійний вид загальної культури, яка спрямована на покращення
здоров’я людини, її творчої, трудової, суспільної активності. У свою чергу, фізична культура має духовну і
матеріальну форму вираження, що проявляється в психоемоційній стабільності, розвитку загального
інтелекту, здібностей людини, набутті наукових знань в культурі спорту та інших гуманітарних, біологічних
та соціальних науках.
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ЗАВДАННЯ І ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Наш час вимагає відродження духовності українського народу, яке неможливе без здоров’я
підростаючого покоління та нового підходу до фізичного виховання молоді, оскільки воно є складовою
частиною фізичної культури, а відтак – загальної культурою нації.
Зростання та поширення гіподинамії, різке погіршення екології, збільшення стресових ситуацій
викликають захворювання, серед яких найбільший відсоток займають хвороби серцево – судинної,
нервової, дихальної та імунної систем, а також онкологічні ускладнення та порушення функцій опорно –
рухового апарату. Все це призводить до зниження активної життєдіяльності людини, скорочення
тривалості її життя та викладає занепокоєння і турботу за майбутнє нації [2].
Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну
частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових,
розумових здібностей та професійно-прикладних навичок молоді.
Основними завданнями фізичного виховання є:
- підвищення функціональних можливостей організму молоді засобами фізичної культури;
- сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і
фізичної працездатності;
- формування у молоді думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням
особливостей їх майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
- отримання необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної культури з метою профілактики
захворювань, відновлення здоров’я та підвищення професійної працездатності;
- використання засобів фізичної культури в лікувально – профілактичній діяльності;
- оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;
- виховання організаторських навиків, особистої гігієни та загартовування організму;
- уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики [2].
Стороною фізичного виховання є цілеспрямований вплив на комплекс природних властивостей
організму, що належить до фізичних якостей людини. З допомогою фізичних вправ і інших засобів
фізичного виховання можна в певному діапазоні змінювати функціональний стан організму, що веде до
прогресивних адаптаційних змін у ньому. Впливаючи таким чином на фізичні якості, при певних умовах
досягають суттєвої зміни рівня і спрямованості їх розвитку. Це виражається в прогресуванні тих або інших
рухових здібностей (силових, швидкісних та ін.), підвищенні загального рівня працездатності, зміцненні
здоров'я, поліпшенні будови тіла.
Сучасні умови закладів освіти висувають підвищені вимоги до фізичної підготовленості і стану
здоров’я молоді. Навчальний процес із фізичного виховання в навчальному закладі має бути спрямований
на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей і на підвищення рівня фізичної працездатності учнів.
Основний зміст занять із фізичного виховання з учнями спрямований на забезпечення загальної фізичної
підготовки, усунення функціональних відхилень і недоліків у фізичному розвитку, на ліквідацію відставання
в розвитку рухових функцій і виховання фізичних якостей, а також на формування професійно-прикладних
навичок й умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим цілеспрямований
розвиток фізичних якостей, у тому числі й загальної витривалості, у молоді є одним із головних завдань
фізичного виховання у навчальному закладі.
Значимість фізичної підготовленості людини, обумовлена на даному етапі розвитку суспільства
потребою в ефективній робочій силі, приймає все більшого значення. Крім того, заняття фізичною
культурою і спортом дає людині не тільки відчуття фізичної досконалості, але і надає йому сили і формує
його дух. Піднімає рівень моральних якостей людини, що так необхідно нинішньому суспільству [1].
У фізичному вихованні використовують фізичні вправи, природні та гігієнічні чинники.
1) Фізичні вправи - це рухові дії, спеціально організовані й свідомо виконувані відповідно до
закономірностей і завдань фізичного виховання. До фізичних вправ належать гімнастика, ігри, туризм,
спорт.
Гімнастика – це спеціальний вид фізичного вдосконалення, що охоплює найрізноманітніші вправи:
стройові та порядкові (навчання раціональних способів шикувань, перешикувань та пересувань з метою
виховання навичок колективних дій); загально - розвиваючі (передбачають розвиток як окремих частин
тіла, так і всього організму); вільні вправи (удосконалення координації рухів, вироблення чуття ритму,
краси рухів); прикладні як засіб всебічного розвитку особистості (біг, стрибки, метання та ін.); гімнастичні —
вправи на різних спеціальних снарядах (акробатичні, що розвивають силу, спритність, уміння
орієнтуватися в просторі; вправи художньої гімнастики як засіб фізичного та естетичного виховання).
Ігри - задовольняють природний потяг дітей і підлітків до рухової активності, збуджують колективні
переживання, дають радість від спільних зусиль, сприяють зміцненню товариськості й дружби. У
початкових класах проводять переважно рухливі ігри, в середніх і старших — спортивні.
Туризм - охоплює прогулянки, екскурсії, походи і мандрівки, які організовують для ознайомлення
учнів з рідним краєм, природою, історичними та культурними пам'ятками. У таких заходах учні фізично
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загартовуються, вчаться бути витривалішими, набувають прикладних навичок орієнтування і руху в
ускладненій обстановці, досвіду колективного життя і діяльності, на практиці засвоюють норми
відповідального ставлення до природи.
Спорт - пов'язаний з досягненням максимальних результатів в окремих видах фізичних вправ. Для
виявлення спортивно-технічних результатів проводять змагання. В гострій спортивній боротьбі учні
долають значні фізичні та нервові навантаження, виявляють і розвивають рухові й морально-вольові
якості.
2) Природні чинники. Серед засобів фізичного виховання важлива роль належить природним
чинникам (сонце, повітря, вода). Діючи спільно з фізичними вправами, вони посилюють їх оздоровчий
вплив на учнів.
3) Гігієнічні чинники. Охоплюють гігієнічне забезпечення фізкультурних занять, раціональний режим
навчальної праці, відпочинку, харчування, сну та ін.
Заняття фізичними вправами покращують процес компенсаторно-пристосувальних реакцій організму
під час старіння, є запобіжним засобом його перебігу, сповільнюють еволюції дихальної системи і цим
самим продовжують життя і творчу активність людини.
Під час занять фізичними вправами та спортом розвиваються такі якості: сила волі, сміливість,
самовладання, рішучість, упевненість в своїх силах, витримка, дисципліна, підпорядкування своїх вчинків
меті команди, колективу, вольові зусилля подолання різних труднощів (біль, небажання тренуватися чи
змагатися), подолання негативних емоцій, нервово-стресових явищ(травми, зустріч з відомим сильнішим
суперником).
Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, вимагають нових
підходів до виховання та соціалізації підростаючого покоління. Особливого значення набуває формування
гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, здорової особистості. Виховання
здорового покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних якостей – одне з основних завдань
сучасного суспільства. У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних
принципах, здоров'я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням держави, воно – безперечний
пріоритет, запорука життєстійкості і прогресу суспільства. На жаль, в нашій країні спостерігається виразна
тенденція до погіршення стану здоров'я дітей [2].
Отже, фізичне виховання спрямовано на зміцнення здоров’я, на оволодіння життєво важливими
руховими навичками і вміннями, на досягнення високої працездатності. Воно має велике значення в
підготовці молоді до продуктивної праці. Крім фізичних якостей (швидкість, сила, витривалість, спритність),
розвиваються при цьому цінні психічні якості (наполегливість, воля, цілеспрямованість, рішучість,
самовладання). Засобами фізичного виховання є різноманітні фізичні вправи, спорт.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІЦЕННЯ ЗДОРОВ'Я
У зв’язку з інтеграцією ВНЗ України до європейського освітнього простору, постає питання про місце
та роль навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Метою роботи – визначити місце фізичного
виховання в національній системі освіти на основі аналізу чинних нормативно-правових актів та
реформування відповідно до загальноєвропейських стандартів. На сьогодні важливим є зберегти в Україні
науково-методичну базу та науково-кадровий потенціал кафедр фізичного виховання. Поширеною
моделлю організації фізичного виховання в перехідний час є поєднання традиційної та секційної форм.
Проведення секційних занять повинно враховуватися в основних видах навчальної роботи викладача
кафедри фізичного виховання.
Реформування вищої освіти, відповідно до вимог європейського освітнього простору, спрямоване на
підвищення якості навчання майбутніх фахівців, здатних до плідної багаторічної праці за фахом. Головним
атрибутом інтеграції до нього є оновлення змісту освіти. У зв’язку з цим гостро постає питання про місце та
роль навчальної дисципліни ``Фізичне виховання`` у національній системі освіти, оскільки в університетах
Західної Європи немає кафедр фізичного виховання та занять із фізичного виховання. Натомість там
студенти займаються в спортивних секціях, використовуючи найсучасніші спортивні бази, де значна частка

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

157

фінансування складається із внесків студентів.
Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. В Україні головним
нормативно-правовим актом, який визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи
діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку
галузі є Закон України «Про фізичну культуру і спорт» зі змінами та доповненнями від 17.11.2009 р.
№ 1724-VI. У ст. 26 Закону зазначено, що фізична культура у сфері освіти базується на затверджених,
відповідно до Закону, державних стандартів освіти, спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих
норм рухової активності дітей та молоді з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного й психічного
розвитку; фізична культура викладається шляхом проведення обов’язкових занять у дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах; керівники навчальних закладів
зобов’язані забезпечувати створення сприятливих умов для належної рухової активності учнів та
студентів. Таким чином, у Законі чітко прописано, що фізична культура є обов’язковою навчальною
дисципліною в навчальних закладах, а їх керівники зобов’язані забезпечувати створення сприятливих умов
для проведення занять.
У Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., у розділі VII, зазначено, що керівник вищого
навчального закладу в межах наданих йому повноважень сприяє формуванню здорового способу життя у
здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази вищого навчального закладу, створює
належні умови для занять масовим спортом (п. 17, ч. 3). Особи, які навчаються у вищих навчальних
закладах, мають право на безоплатне користування спортивною базою вищого навчального закладу (п. 5,
ч. 1, ст. 62). Згідно з цим, норми цього Закону підтверджують зацікавленість держави здоровим молодим
поколінням та всебічною підтримкою масового спорту у вищих навчальних закладах.
На цей час чинним базовим документом, що регламентує організацію навчальних занять із фізичного
виховання та масового спорту у ВНЗ є Наказ МОН від 11.01.2006 р. № 4 «Про затвердження положення про
організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах». У розділі ІІІ Наказу (п.
3.1) зазначено, що загальну організацію навчально-виховного процесу з фізичного виховання та масового
спорту у вищому навчальному закладі здійснює його керівник, який забезпечує таке:
а) введення в навчальні плани з усіх спеціальностей обов’язкових навчальних занять з фізичного
виховання впродовж усього періоду навчання, за винятком останнього випускного семестру, обсягом 4
години на тиждень;
б) створення структурних підрозділів з фізичного виховання й масового спорту та забезпечення їх
необхідною кількістю працівників, матеріально-технічною базою, обладнанням, інвентарем тощо.
У розпорядженні Кабінету Міністрів України № 1320-р від 9.12.2015 р. «Про схвалення концепції
державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року»
важливими проблемами, які має вирішити впровадження цієї концепції, визначені такі: демографічна криза,
що зумовлена зменшенням кількості населення України з 51,4 мільйона у 1994 р. до 42,9 мільйона у 2014
р.; погіршення стану здоров’я населення, оскільки порівняно з 2007 роком кількість осіб, які зараховані за
станом здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася на 40 %; невідповідність вимогам сучасності
та світовим стандартам ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту; відсутність сталих
традицій та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та
соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, дотримання здорового способу життя і збільшення
його тривалості.
Для розв’язання цих проблем передбачено комплекс заходів, спрямованих на і створення умов для
відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі; забезпечення фізичного виховання і спорту в
навчальних закладах усіх типів; популяризацію рухової активності як невід’ємного чинника здорового
способу життя тощо.
Розв’язання проблем здійснюватиметься так: шляхом внесення змін до законодавства в частині
взаємовідносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості відповідно до європейських стандартів; створенням умов для забезпечення оптимальної
рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та
індивідуальних особливостей; популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до
здоров’я населення; забезпеченням функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури й
спорту тощо.
Таким чином, прийняті останнім часом нормативно-правові акти підтверджують зацікавленість держави
здоровим молодим поколінням і всебічною підтримкою фізичної культури та спорту. Слід зазначити, що на
сучасному етапі, коли відбувається реформування національної системи освіти відповідно до стандартів
загальноєвропейського простору, не варто відмовлятися від навчальної дисципліни «Фізичне виховання» та
відповідних кафедр, тому що це єдина дисципліна, яка вирішує одночасно освітні, виховні та оздоровчі
завдання, а різні структурні підрозділи, які можуть бути створені замість кафедр, лише частково
вирішуватимуть ці завдання.
Крім того, на цей час кафедра фізичного виховання, як структурний підрозділ ВНЗ, вирішує не тільки
завдання, пов’язані зі зміцненням здоров’я, розвитком фізичних якостей та рухових здібностей, а також
сприяє формуванню компетентностей організації і проведення студентами самостійних занять спортивнооздоровчого характеру, спрямованих на зміцнення власного здоров’я, підвищення рівня функціональних
можливостей організму, позитивної мотивації та потреби в систематичних заняттях.
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Ще в давні часи філософи та лікарі зауважували, що систематична рухова активність є невід'ємною
частиною здорового життя. Формування здорового способу життя дітей та підлітків і молоді тісно пов'язане
з фізичним вихованням. Зміцненню здоров'я молодого покоління сприяють різні фактори, але велике
значення надається фізичному тренуванню. Не виникають сумніви, що фізична активність є необхідною
умовою збереження здоров'я, адже рух – це основний прояв життєдіяльності людини.
Важливими є ходіння, бігання, плавання [2, 3]. Давні греки говорили: «Хочеш бути здоровим – бігай,
хочеш бути красивим – бігай, хочеш бути розумним – бігай».
Існує багато варіантів бігу, але найпростішим є пробіжки повільним темпом.
Щоб швидко й надійно укріпити своє здоров'я потрібно загартувати організм плаванням. Плавання
позитивно впливає на функцію центральної нервової системи, а також на дихальну і серцево-судинну
систему. У тренованих плавців процеси терморегуляції більш вдосконалені порівняно з іншими людьми,
тому вони майже не хворіють простудними захворюваннями.
Фізичне тренування повинно регулярно здійснюватись на всіх етапах розвитку людини. Наполегливі
та систематичні заняття гімнастикою, туризмом, різними видами фізичних вправ у поєднанні із
загартовуванням – це тривала молодість і старість без хвороб, це тривале життя з творчим трудовим
піднесенням та натхненням, а головне – це здоров’я, яке є найбільшим джерелом насолоди.
Висновки
1. Нині у вищих навчальних закладах України фізичне виховання забезпечують кафедри фізичного
виховання.
2. У європейських країнах кафедр із фізичного виховання немає, молодь фізично розвиваються у
спортивних секціях.
3. У перехідний період реформування національної системи освіти в загальноєвропейську
необхідно зберегти науково-методичну базу та науково-кадровий потенціал кафедр фізичного виховання.
Згідно з нормами чинного Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 17.11.2009 р. № 1724-VI (ст.
26), фізична культура є обов’язковою навчальною дисципліною у навчальних закладах, а їх керівники
зобов’язані забезпечувати створення сприятливих умов для належної рухової активності студентів.
4. На сучасному етапі розвитку системи освіти найбільш прийнятною моделлю організації фізичного
виховання у ВНЗ є поєднання традиційної та секційної форм. Проведення секційних занять повинно
враховуватися в основних видах навчальної роботи та обліковуватися відповідно до норм навчальної
роботи викладача кафедри фізичного виховання.
5. Із метою імплементації (реалізації) вимог постанови Кабінету міністрів України № 1045 від
9.12.2015 р. «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості
населення України» потрібно діяльність кафедр фізичного виховання спрямовувати на фізичний розвиток і
забезпечення належного рівня фізичної підготовленості студентської молоді та інших учасників навчального
процесу ВНЗ, на підготовку до тестування (здачі нормативів) та в цілому на поліпшення здоров’я нації.
Перспективи подальших досліджень. Вивчити досвід та провести аналіз форм і методів фізичного
виховання студентської молоді в навчальних закладах Європейського Союзу.
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Тетяна Глоба, Максим Мудрак, Вікторія Шихмагомедова
(Дніпро, Україна)
МІЖНАРОДНІ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДІНГУ
За визначенням Всесвітньої організації туризму бренд країни – це сукупність емоційних і
раціональних уявлень, що є результатом зіставлення всіх ознак країни, власного досвіду й чуток, які
впливають на створення певного образу про неї. Відповідно при згадуванні назви держави (бренда країни)
відразу виникає ланцюг асоціацій стосовно цієї країни, наприклад: обіцянки щодо очікуваної стабільності,
безпеки, гостинності, привабливості для проживання та відпочинку; врахування накопиченого досвіду;
асоціювання з високим рівнем якості й цінності; провокування встановлення тривалих, що ґрунтуються на
взаємній довірі, відносин; гарантування збільшення доходів країни [3].
Комунікаційні зусилля Португалії – країни, що приймала Євро-2004, і фокусування на повідомленні
про те, що в країні є як використати «додатковий час» – завдяки розвиненій туристичній інфраструктурі й
чудовому клімату, дали змогу на – 74% поліпшити імідж країни. 75% туристів, котрі потрапили до
Португалії на Євро-2004, познайомилися з нею вперше, але – 88% хотіли б приїхати ще раз. І хоча – 80%
аудиторії – чоловіки, 95% з них подорожують з родиною чи друзями (середня група це 2 – 4 особи),
залишаються в країні на 3 – 5 діб. У Португалії середні витрати – 50% туристів становили 500 – 1000 євро.
Фактор позитивного досвіду є визначальним у довгостроковій перспективі економічного успіху від
спортивних та культурних подій, які відбуваються в країни [2].
Під час чемпіонату світу 2006р. Німеччина, прагнучи підкреслити інноваційність країни, розпочала
кампанію з власного ре позиціонування «Німеччина – країна ідей», об’єднавши зусилля провідних
державних діячів і бізнесу. Ініціативу підтримав Президент Херст Келлер, у той час як завдяки
комунікаційним зусиллям німецьких компаній у межах ініціативи відбувалось осучаснення бренда країни як
інноваційної, конкурентоспроможної, відкритої для бізнесу та інвестицій. Шість гігантських інсталяцій –
символів визначних німецьких інноваційних винаходів – зустрічали туристів і мешканців Берліна влітку
2006р. [2].
Позитивний вплив брендингу країни в межах підготовки та проведення масових міжнародних заходів
підтверджує динаміка показників України міжнародного рейтингу національного брендингу. Так, до
проведення Євро-2012, у 2011р. Україна займала 54-те місце в рейтингу. Вартість національного бренда в
2011р. була оцінена у розмірі 68 млрд дол. США. Після проведення Євро-2012 Україна значно піднялася в
рейтингу, посівши 45-те місце у 2012р. і 2013р. При цьому вартість національного бренда зросла майже
вдвічі (124 млрд дол. США у 2012р. та 126 млрд дол. США у 2013р.) [5].
В умовах глобалізації світового економічного простору подієві проекти міжнародного рівня стають
одним з важливих інструментів підвищення конкурентоспроможності приймають територій. Такі події - не
тільки ключове соціокультурне явище сучасності, але і інструмент поновлення соціальної, інженерної і
транспортної інфраструктури, стимулювання економічного розвитку, спосіб підвищення іміджевої і
репутаційної привабливості країни і регіону, а також підвищення рівня життя населення, в тому числі в
постсобитійний період.
Серед різних типів великих подієвих проектів найбільш значущим є, безумовно, Олімпійські ігри.
Підготовка до проведення Олімпійських ігор займає в середньому від 5 до 10 років, що чинить серйозний
вплив на темпи соціально-економічного розвитку приймаючого регіону. Пов'язані з цією підготовкою
процеси створення або поновлення необхідної інфраструктури, що приймаються федеральними та
місцевими властями управлінські рішення, дії спонсорів та інвесторів широко висвітлюються в засобах
масової інформації, що не просто привертає увагу широкої громадськості, але дозволяє сформувати в її
очах бажаний політичний образ приймаючої території: відкритий, доброзичливий, соціально орієнтований
Дослідження трьох американських олімпійських столиць: Лос-Анджелеса, Атланти і Солт-Лейк-Сіті
(Andranovich, Burbank, Heying 2001) дозволило його авторам виділити два потужних маркетингових
ефекту, що виникають внаслідок проведення ігор [4].
Перший з них стосується створення унікального інформаційного приводу для просування території в
медійному просторі на протягом усього періоду – від подачі заявки до завершення ігор, а також можливості
отримання широкого доступу до регіональним, національним і міжнародним медіа за відносно низькою
ціною. Другий – залучення підвищеної уваги з боку потенційних туристів, зростання туристичного потоку і в
підсумку – збільшення доходів від туристичної діяльності.
Дослідники (Rose, Spiegel 2011) довели значний вплив факту проведення Олімпійських ігор на обсяг
експорту приймаючої країни. За оцінкою авторів, статистично значимий зростання експорту становить
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понад –20 %. Було також виявлено позитивний вплив Олімпійських ігор на короткострокову зайнятість
(Feddresen, Maening 2013): найбільше зростання короткострокової зайнятості спостерігається у сферах
роздрібної торгівлі, громадського харчування, готельного бізнесу, відпочинку та розваг.
У той же час ряд авторів сучасних публікацій говорять про те, що найчастіше передбачувані
позитивні ефекти від проведення Олімпійських ігор значно завищені порівняно з реальними результатами.
Причому завищення реальних результатів мегаподії відбувається за чотирма основними причинами (Mills,
Rosentraub 2013).
По-перше, основні події такого масштабу, як правило, проводяться у великих містах, які володіють
необхідною інфраструктурою та які давно є великими туристичними центрами. При цьому складно
виділити з усього туристичного потоку ту частину, інтерес якої до цього місця обумовлений саме
проведенням мегаподії. В той же час очевидно, що більший туристичний ефект можуть отримати менш
відомі міста.
По-друге, при розрахунку доходів від мегаподії зазвичай враховується не додана, а повна вартість
проданих за період його проведення товарів і послуг, в той час як значна частина з них може бути
імпортована.
По-третє, в сукупних доходах включені так звані «сувенірні покупки» символіка яких пов`язана зі
спортивною подією. Це, в свою чергу, привносить додатковий плюс у розвиток національного брендінгу [4].
Важливу роль зіграли Олімпійські ігри 1992р. в долі Барселони. Вони не тільки окупили себе в
короткостроковому періоді, але і дозволили здійснити ребрендинг міста як туристичного центру світового
рівня. Підготовка до Олімпіади вимагає значних інвестицій, однак розвиток інфраструктури та благоустрій
міського середовища відбувалося прискореними темпами. Для досягнення отриманого рівня розвитку в
умовах відсутності підготовки до проведення Олімпіади місту потрібні десятиліття. В результаті Барселона
стала не тільки великим промисловим, але й міжнародним туристичним центром. Доходи від розвитку
туристичної галузі збільшилися більш ніж в два рази. Тим не менш, слід зазначити, що більшість
спортивних об'єктів залишилися незатребуваними після проведення ігор [1].
Перед Китаєм при проведенні Олімпійських ігор в Пекіні в 2008р. стояли завдання, багато в чому
аналогічні поточним російським іміджевих завдань – зміна концепції політичного позиціонування країни на
міжнародній арені. Нова концепція позиціонування Китаю повинна була адаптувати імідж країни до
сучасних реалій міжнародної політики. Необхідно було змінити образ світової фабрики по виробництву
дешевих і неякісних товарів масового попиту, де зневажливо ставляться до питань соціальної
відповідальності та збереження навколишнього середовища, і запропонувати світовій спільноті новий,
прогресивний, соціально та екологічно орієнтований спосіб Китаю.
Це вдалося в процесі розробки комплексної концепції просування Пекінської Олімпіади, що
включала в себе три основних напрями: «народною» Олімпіади, високотехнологічної Олімпіади і «зеленої»
Олімпіади.
У рамках напряму позиціонування «народної» Олімпіади основний акцент був зроблений на
розвиток культурних комунікацій, підвищення міжнародної інформованості про багату історії та культури
китайського народу, особливості його менталітету.
При реалізації концепції високотехнологічної Олімпіади Китай прагнув показати високий потенціал
своєї потужної виробничої бази, здатної виробляти продукцію для будь-яких галузей економіки.
Концепція «зеленої» Олімпіади також була виключно важлива для репозиціонування бренду Китаю.
Враховуючи стрімкий розвиток китайської промисловості, підсилює техногенне навантаження на
навколишнє середовище, та недостатність контролю за її забрудненням, рішення цієї задачі не було для
Китаю простим. Китаєм була зроблена спеціальна «зелена» ініціатива, в рамках якої на природоохоронні
проекти було витрачено понад 12 млрд. доларів [1].
Таким чином, в Китаї було дійсно дуже багато зроблено для того, щоб змінити його міжнародний
імідж і позиціонувати країну як сучасну, доброзичливу, культурну, технологічно розвинену і екологічно
орієнтовану. Проведення Олімпійських Ігор, також є важливим інструментом формування національного
брендингу. Таким чином, в Китаї було дійсно дуже багато зроблено для того, щоб змінити його
міжнародний імідж і позиціонувати країну як сучасну, доброзичливу, культурну, технологічно розвинену і
екологічно орієнтовану. Концепція сприйняття національного бренду дуже важлива і може зробити
істотний вплив на купівельну поведінку щодо національних товарів, туризм, інвестиційну активність. У
зв'язку з цим було б корисно використовувати успішний досвід Пекінської Олімпіади, яка дозволила
продемонструвати високий потенціал китайських компаній в області виробництва інноваційних і
високотехнологічних продуктів.
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2. Полішко Г. Г. Світовий досвід створення національних брендів / Г.Г. Полішко // Бізнес Інформ. - 2015. № 11. - С. 80-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_11_14

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

161

3. Семченко О.А. Імідж держави й національний брендинг: взаємообумовленість понять / О.А. Семченко //
Політикус. - 2015. - Вип. 2. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2015_2_18
4. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке сильных
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M.V. Golyan
(Kyiv, Ukraine)
CURRENT TRENDS OF CHERLIDING DEVELOPMENT IN UKRAINE
Formulation of the problem. In recent years, cheerleading has been developing rapidly in Ukraine. The
number of students and school youth involved in this sport is growing. A change in trends regarding the content of
athletes’ competitive activities is observed on the international arena. New types of competitive program appear.
Cheerleading demonstrates certain features of the social sports movement. This requires additional
substantiation of the cheerleading position in the system of physical education of the younger generation in
Ukraine, establishment of development tendencies and prospects forecasting for the sphere of physical culture
and sports.
Today cheerleading is the subject which is researched by many authors, in particular Lutsenko L.S. and
Zinchenko I.O. They studied the effectiveness of the training process of cheerleaders. Y.M. Ivanchenko
investigated the planning and organization of the long-term training process. A.A. Bolyak and Y.Y. Krykun studied
the features of the competitive activity, etc. At the same time, in the literature available for us, we did not find
works regarding the modern aspects of cheerleading.
The aim of the study. Based on the investigation of scientific and methodological literature, the experience
of leading Ukrainian experts, analysis of the activities of sports non-governmental organizations in the country, to
establish modern aspects of the development of cheerleading in Ukraine.
Research results and their discussion. Modern cheerleading originates in the United States, where it
has the status of national pride. Cheerleading is a typical American sport, drifted by an overseas basketball wave
to European shores, for a good decade is considered not just an entertainment that carries a certain aesthetic
sense, but also a serious kind of sport that has a real chance in the coming years to become Olympic.
The cultural origins of cheerleading are strongly tied to the fans’ movement. Relevant traditions have their
"roots" in antiquity on the Balkan Peninsula in ancient Greece. It happened there during the Olympic Games that
the first support groups appeared. However, before Christ, Greece, which is considered to be the cradle of
civilization, in matters of the women’s rights was rather barbaric than cultural, and forbade women not only to
participate in competitions, but also to support their athletes. Therefore, the first cheerleaders were men. Their
task was to entertain athletes by singing, playing the harp and reading poetry.
The first modern cheerleaders were American football fans. They opened a new milestone in the world
movement of cheerleaders in 1884, supporting the team of the University of Michigan with synchronous dances
and recitation of poems and mottos. And male cheerleading held the championship for 20 years. Only in 1906
girls began to appear as a support group at the stadiums, attracting spectators to the stands not only by
sportsmanship but also female beauty.
Eventually, cheerleaders appear in almost every educational establishment in the United States. Due to the
massive involvement and special emotionality cheerleading is gradually gaining the shape of a social
phenomenon. Feature films are dedicated to this sports movement in America: "Sugar and Pepper", "Succeed",
"American Beauty" and others.
It should be noted that once the cheerleaders were the first persons of the United States such as Franklin
Roosevelt, Dwight Eisenhower and George W. Bush.
Literally translated into Ukrainian, "cheerleader" is the leader of those who shout at the stadiums ("cheer" is
an exclamation and "leader" is a leader). In the local traditions of Ukraine, a more common name for this
phenomenon is the supporting group.
The International Federation of Cheerleading (IFC) was the first international organization that has been
developing cheerleading worldwide since 1998. The first steps of cheerleading in Ukraine, approval of rules at the
competitions are connected with this international organization.
The International Federation of Cheerleading (IFC) co-organized the 1st European Sports Games in
Ukraine. When Ukrainian fans were able to see the performances of leading European teams.
The first Ukraine-wide Cheerleading Federation was officially registered in our country on November 24,
2004. Since then, the development of cheerleading in Ukraine has begun.
On February 22, 2005, the Order No. 491 of the State Sports Committee of Ukraine granted cheerleading
the status of a sport which is officially recognized in Ukraine.
Since 2005, the Cheerleading Championship and Cup of Ukraine have been held annually in Ukraine.
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Since 2006, an alternative international organization, the International Union of Cheerleading Sports (ICU),
has been established in the United States. The creation of a new international structure destroyed the unity of the
international cheerleading community. The competition between the two world cheerleading centers has led to the
mutual introduction of sanctions and contradictions in the national federations of many countries.
Ukrainian cheerleading did not escape international contradictions. The Ukraine-wide Cheerleading
Federation left the IFC and joined the ICU. According to the IFC, the Federation of Aerobics Gymnastics and
Fitness of Ukraine has been in charge of the cheerleading development in the country since 2011.
Nowadays in cheerleading according to two international versions IFC and ICU there are two main
nominations "cheer" and "dance" (picture 1).

Cheerleading

Nomination “cheer”

Nomination “dance”

Picture 1. The main nominations of cheerleading competitions
In each nomination there are separate types of the program which have certain differences and features in
structure, a ratio of men and women, use of equipment (pompoms, loudspeakers, flags, posters, etc.).
In general, cheerleading differs from other kinds of sports primarily by the presence of pompoms, cheers
and chants, special basic technique of hand movements and unique jumping and acrobatic elements.
Table 1 shows the comparative characteristics of the competition program types of the two main
international federations IFC and ICU.
Table 1
Comparative analysis of competitive types of the program of the main international cheerleading
federations IFC and ICU
No.
Program type according to IFC
Nomination Cheer
1.
Cheer All Female
2.
Cheer Mixed
3.
Group Stunt
All
Female
4.
Group Stunt Mixed
5.
Partner Stunt
Nomination Dance
6.
Cheer Dance
7.
Cheer Dance
Doubles
8.
Pom Dance
9.
Pom Dance Doubles
10.
Street Cheer

Program type according to ICU The difference

11.

Cheer Hip Hop Doubles

Street Cheer Doubles

Cheer All Female
Cheer Mixed
Group Stunt
All
Female
Group Stunt Mixed
Partner Stunt

Nearly absent
Nearly absent
Nearly absent
Nearly absent
Nearly absent

Cheer Freestyle Pom
Nearly absent
Cheer Freestyle Pom Doubles Nearly absent

Cheer Hip Hop

Only IFC type of program
Only IFC type of program
The presence of pompoms and
cheers in IFC competition
program
Nearly absent

But despite the similarity in the content of competitive programs, every year the distance between the two
versions of cheerleading is growing. New types of programs are introduced, evaluation criteria are changed,
trends in the development of cheerleading versions are formed in different ways. Nowadays we can definitely say
that in order for an athlete to move from one version to another, he will have to restructure the competition
program significantly and even change the performing technique of some elements.
Of course, the current situation in worldwide cheerleading is not conducive for the development
of this sport.
Cheerleading, as a social phenomenon, has another crucial aspect. Cheerleaders are the driving force of
the fans’ movement at sporting events of many games and not only.
For example, in the United States today it is difficult to imagine a sports match or any entertaining event
without the participation of support groups. Cheerleading in America today is not just a way to spend time actively
and interestingly, it is a profession, a style of behavior, a philosophy of life. This sport, like no other, teaches team
spirit, cohesion, develops qualities that allow athletes to adapt to the workplace easily, create their own team and
work in it.
Cheerleading is extremely popular these days in Asian countries such as Japan, Korea, Thailand,

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

163

Malaysia. Gradually, cheerleading comes to European countries. However, this process is complicated due to a
lack of information, poor qualification of coaches, lack of experience and very often the impossibility of
international cooperation.
Among the important psychological meaning which you can find in cheerleading classes, it is necessary to
emphasize its focus on the leader’s upbringing.
The movement of cheerleading in Ukraine was reflected in the competitions of school and student support
groups held in Kharkiv, Kyiv, Dnipropetrovsk and other cities of Ukraine. The development of support groups in a
number of Ukrainian cities has resulted in widespread sports and cultural events. Thus, in 2012 and 2013, flash
mobs of school support groups with the participation of more than 3,000 students took place in Kharkiv. These
events were recorded in the Book of Records of Ukraine.
Conclusions. Despite the short period of its development, cheerleading has become
widespread in Ukraine.
The development of cheerleading in Ukraine is negatively affected by the split in the international
cheerleading communities, which arose after the International Union of Cheersport creation.
Cheerleading, or locally known as the movement of support groups, has a strong cultural and sports
component on the basis of which the country forms a social movement of cheerleaders - fans.
Cheerleading has a positive impact on the education and upbringing of the younger generation of
Ukrainians.
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Валерій Данилюк
(Київ, Україна)
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ
В умовах стрімкого розвитку суспільства потреба у збереженні здоров'я значно зростає. Умови
життя, що змінюються, соціальні зміни і інші чинники, що впливають на здоров'я людини як фізичне, так і
психічне викликають велике занепокоєння. Намагаючись зберегти стабільність рівня і якості здоров'я
населення, всюди йде пропаганда здорового способу життя, розробляються різні оздоровчі програми і
зводяться нові спортивні об'єкти.
Особливе значення проблема культури здоров'я має відносно молоді, зокрема - студентів. Особлива
соціальна група яку складає студентська молодь об'єднана певним віком і учбовими, трудовими
зобов'язаннями. Безліч чинників впливає на формування культури здоров'я у студента: соціальні,
психологічні, освітні і інші. Велике значення має бажання людини самому зберегти своє здоров'я, нести
особисту відповідальність перед самим собою.
Актуальність проблеми підтверджується тим, що сьогодні суспільство потребує формування особи,
що усвідомлює цінність здоров'я, уміє організувати діяльність по його збереженню і зміцненню,
орієнтованої на ведення здорового способу життя, що виключає нанесення якої-небудь шкоди своєму
здоров'ю і здоров'ю оточення.
Під культурою здоров'я слід розуміти міру досконалості, що досягається в оволодінні теорією і
практикою оптимізації життєдіяльності людини, спрямованої на адекватну реалізацію його генетичного
потенціалу, зміцнення і розвиток резервних можливостей організму, з одного боку, і оздоровлення
біосоціального середовища з іншого.
Залучення людини до здорового способу життя слід розпочинати з формування у нього мотивації
здоров'я. Турбота про здоров'я, його зміцнення - повинні стати ціннісними мотивами, що формують,
регулюють і контролюють його спосіб життя.
Зростання захворюваності серед населення країни, у тому числі серед студентів, вимагає
неухильного вдосконалення і наукового обґрунтування нових технологій у фізкультурно-оздоровчій роботі.
Основна мета при навчанні і вихованні студентів - формування потреби в "конструюванні здоров'я."
Шлях до здорової нації лежить через культуру здорового способу життя. Тому в установах вищої
освіти необхідно забезпечити свідомий вибір особою громадських цінностей здорового способу життя і
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формувати на їх основі стійку індивідуальну систему ціннісних орієнтацій, здатну забезпечити
саморегуляцію особи, мотивацію її поведінки і діяльності. Для цього украй важливо сформувати у
студентської молоді соціально-психологічне переконання в потребі ведення здорового способу життя.
Фізична культура займає провідне місце у вирішенні проблеми формування, збереження і зміцнення
здоров'я студентів. Сучасному студентові дуже важко зберегти здоров'я в умовах, де він щодня піддається
дії безлічі негативних для організму чинників, що впливають як на його фізичне, так і психічне здоров'я.
Вирішенню проблеми збереження здоров'я студентів сприятимуть наступні умови: створення в
учбових закладах освітнього середовища, що прищеплює валеологічну грамотність; фізичне виховання,
спрямоване на підвищення культури здоров'я і навчанню навичкам самоконтролю; формування активної
позиції до свого здоров'я і стійкого інтересу до здорового способу життя.
Важливим моментом у формуванні культури здоров'я студента є залучення його до зайняття
активною фізичною культурою. Фізичні вправи створюють гарне самопочуття, заряджають бадьорістю та
енергією. Заняття фізичною культурою повинні приносити задоволення, радість, почуття впевненості. І
саме фізична активність повинна розглядатися як важливий засіб формування у студентів здорового
стилю життя, організації відпочинку і дозвілля, відновлення тілесних і духовних сил.
Це означає, що разом із зайняттям, що проводиться за учбовою програмою, потрібна розробка і
вдосконалення організаційних форм оздоровчої фізичної культури поза учбовим процесом. Адже саме такі
форми зайняття покликані додатково вирішувати задачу підвищення фізичної активності студентів. І
найбільш доступні в цьому плані форми зайняття - це самостійне зайняття різними видами фізичних вправ
і спорту.
Безумовно, залучення студентів до самостійного зайняття поза рамками програми є підвищенням їх
освітнього рівня в питаннях оздоровчої фізичної культури. Реалізація цих потреб забезпечить нормальне
зростання і життєдіяльність організму студента і сприятиме залученню його до систематичного зайняття
фізичною культурою
Проблема реформування системи освіти вимагає нових підходів до фізичної культури. Аналіз
практики нинішнього фізичного виховання підростаючого покоління, апробація й узагальнення новітніх
досягнень в галузі фізичного виховання та власний педагогічний досвід дають підставу вважати, що до
змісту програми з фізичного виховання доцільно ввести такі високоефективні засоби і методи: степаеробіку, стретчінг, шейпінг, калланетику, фітнес, які мають у своїй основі механізми впливу на внутрішню
сутність людини, її духовність, емоційність, виразність.
В умовах модернізації освіти потрібне вдосконалення у внз системи зайняття фізичною культурою і
спортом.
Формування у студентів внз потреби в зайнятті фізичною культурою припускає організацію здоров'я
зберігаючого середовища фізичного виховання у внз, яка активізувала б їх дії і вчинки для збільшення
адаптаційних резервів організму, сприяла б закріпленню у них бажання опановувати необхідні знання і
уміння з метою збереження свого здоров'я.
Розгортання і формування для розвитку студента на усіх етапах навчання мотиваційної сфери
потрібно обумовлювати особово-орієнтований і діяльний підхід в роботі педагога. Перенесення певних
психолого-педагогічних теорій в практику роботи викладача вимагає внесення коригувань у фізкультурнооздоровче зайняття, розкриває необхідність приділяти достатню увагу ціннісно-смисловим орієнтирам.
Застосування засобів і методів в процесі фізичного виховання по формуванню потреби у студентів
до зайняття фізичною культурою дозволить добитися життєвої важливості і необхідності зайняття
фізкультурною діяльністю для подальшого розвитку і досягнення професійних успіхів в трудовій діяльності.
Потрібний пошук нових підходів в діяльності викладачів, що базуються не лише на підвищенні їх рівня
фізичної підготовленості, але і на збільшенні резервів здоров'я студентів, привити їм потреби у
фізкультурній діяльності. При цьому слід переглянути систему організації фізичного виховання у внз.
Найбільш важливим складовим компонентом усієї системи реконструкції фізичного виховання у внз
повинен стати мотиваційний аспект.
В той же час усвідомлення факту, що сучасна система фізичного виховання в державній освітній
установі вищої освіти, в основі якої, лежить примусова підготовка під обов'язкові і єдині для усіх вимоги і
нормативи, знаходиться в протиріччі з інтересами студентів, дає основу сподіватися, що студенти стануть
активно сприяти її перебудові на особово-орієнтованій основі.
Сучасні умови життя роблять величезний вплив на фізичну активність молоді, у тому числі і
студентів, що проявляється в зниженні їх фізичного розвитку і підготовленості. Сприяння фізичному і
професійному самовдосконаленню має бути залучення студентів до самостійного зайняття фізичною
культурою, привити у них потреби в систематичному зайнятті фізичними вправами. У структурі загальної
фізичної культури особи студента значне місце відводитися на "вдосконалення особистих здібностей,
розвиток самовиховної і освітньої функції студента".
Розвиток масової фізичної культури і спорту є нині важливою складовою частиною державної
економічної політики, можливості, що при цьому надаються фізичною культурою, використовуються не
ефективно. Одне з основних першочергових завдань у вихованні у молоді стійкого інтересу, що вчиться, в
регулярному зайнятті фізичною культурою і спортом може бути успішно вирішена при створенні
педагогічних умов стимулюючих формування потреби до зайняття фізичною культурою.
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Доводиться відмічати, що фізичною культурою і спортом нині активно займається не більше 20%
населення. Причинами цього, найчастіше являється: відсутність спортивних об'єктів, відсутність
пропаганди здорового способу життя, висока вартість послуг, що надаються сферою фізичної культури. Не
випадково останніми роками спостерігається зростання кількості студентів що мають великі відхилення в
стані здоров'я.
Одним з найважливіших компонентів, що становлять структуру активності зайняття фізичною
культурою і спортом, є внутрішнє бажання і інтерес до зайняття у кожної окремої людини. Тому
формування у молоді потреби у фізкультурній діяльності повинне стояти на чолі кута фізкультурнооздоровчої роботи будь-якої освітньої установи. Велику роль при цьому гратиме усвідомлення студентами
справжнього рівня свого фізичного розвитку і необхідності в його вдосконаленні.
Фізична культура майбутніх фахівців - один з важливих видів культури особи і культури суспільства в
цілому і без неї досягти усебічного розвитку молоді неможливо.
У фізкультурно-оздоровчій роботі, що проводиться у внз необхідно прагнути до рішення завдань
досягнення рівня вченості, коли пізнавальні інтереси в області фізичної культури переростають в потребу
руху, збільшення кількості самостійного зайняття.
Самостійне зайняття сприяє кращому засвоєнню учбового матеріалу, дозволяють збільшити
загальний час зайняття фізичними вправами, прискорюють процес фізичного вдосконалення, є одним з
шляхів впровадження фізичної культури і спорту в побут і відпочинок студентів.
В сукупності з учбовим зайняттям правильно організоване самостійне зайняття забезпечує
оптимальну безперервність, і ефективність фізичного виховання.
Висновок:
Даючи позитивну оцінку вкладу дослідників у вирішення проблеми фізичного виховання молоді,
треба помітити, що єдиних підходів в розгляді питань по формуванню у студентів потреби у фізичній
культурі, її видів, форм, методів їх використання в процесі фізичного виховання студентів ще не вистачає.
Збереження і зміцнення здоров'я студента - ця справа рук самого студента. Спосіб життя студента є
не що інше, як певний спосіб інтеграції його потреб, діяльності, що відповідає їм, і супроводжуючих її
переживань. Поліпшення здоров'я кожної людини веде до поліпшення здоров'я суспільства в цілому,
підвищенню рівня життя і культури. І про це потрібно замислюватися навіть не в студентські роки, а
набагато раніше
Відсутність розробленої системи формування у студентів потреби до зайняття фізичною культурою,
потреба педагогічної практики в науково-обґрунтованих методичних рекомендаціях по впровадженню в внз
різноманітних форм фізичної культури, робить розробку цього завдання украй актуальним.
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Тарас Кириченко
(Переяслав, Україна)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СПОРТСМЕНІВ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ
Спорт створює основу для виникнення безлічі ситуацій, в яких спортсмен повинен проявляти
стійкість до стресів, витримку, вміння не піддаватися сильним деструктивним емоціям, як під час змагань,
так і поза ними, що потребує вдосконалення контролю над психічними реакціями спортсмена. Адже спорт
– це не тільки ігрова, а й складна, важка, трудова, професійна діяльність, що вимагає від людини великого
напруження всіх її фізичних і духовних сил. Значущість теоретичних досліджень у спорті полягає в тому,
що вони суттєво доповнюють концепцію людини як суб'єкта спортивної праці [1].
У сучасному олімпійському і професійному спорті велику увагу приділяють розробці системи
психологічного забезпечення тренувального та змагального процесів [3, 4, 5, 6, 7].
Існують різні підходи до психологічного забезпечення тренувального і змагального процесів, які
становлять частину єдиного процесу підготовки спортсмена до змагань. Важливо відзначити, що
психологічне забезпечення охоплює галузь не тільки індивідуальної психологічної підготовки, а й роботу з
тренером, який передусім впливає на особистість і поведінку спортсмена, а також сферу міжособистісної
командної взаємодії.
Для конкретизації орієнтирів роботи тренера зі спортсменами виділяють наступні напрями роботи:
- підвищення і підтримання мотиваційного фону і спрямованості на досягнення успіху [3, 4];
- формування у спортсмена високого рівня самооцінки і рівня домагань [2, 6];
- вироблення психічної адаптації у формі стійкості до стресів як окремих спортсменів, так і в системі
стосунків «тренер–спортсмен», «тренер–команда», «спортсмен–спортсмен» [3, 5];
- формування стійких навичок самоконтролю над емоційним станом і вироблення в собі стану
оптимальної бойової готовності перед стартом [7];
- розвиток здатностей до успішного ціле покладання з метою отримання максимально можливого
результату [2].
Внаслідок сказаного можна дійти висновку, що метою психологічного забезпечення тренувальнозмагальної діяльності в спорті є створення умов для підтримки стабільного психічного стану спортсмена і
отримання ним максимально високих спортивних результатів.
Психологічне забезпечення спортсменів повинно відповідати наступним вимогам [1, 2, 6, 7]:
• сувора відповідність всього комплексу психологічних заходів умовам тренувальної та змагальної
діяльності і ступеню її напруженості;
• упереджувальний характер (психогігієна і психопрофілактика);
• чітка регламентація діагностичного процесу, планування корекційних заходів і відновлення;
• системність, планомірність і послідовність дій;
• використання сучасних інноваційних технологій в сфері психодіагностики, психогігієни,
психокорекції та психологічної реабілітації;
• долучення до процесу психологічної підготовки не тільки спортсменів, а й тренерів, лікарів,
науковців;
• обґрунтованість психологічних заходів та їх прогностичність.
Процес психологічної підготовки спортсменів базується на певних принципах роботи [1, 4, 5]. До них
можна віднести принципи регулярності, свідомості, мотивованості, саморегуляції, всебічності,
систематичності і послідовності. Для оптимальної організації психологічного впливу слід враховувати
режим тренувань спортсмена і графік його обстежень, а також ряд деструктивних факторів (можливі
стреси, перепади настрою, фізичне нездужання тощо), що вимагає використання додаткового обсягу
коштів психокорекції, щоб попередити або нейтралізувати негативні психологічні наслідки (стан
пригнічення, бездіяльності або апатії).
Принцип регулярності відображає необхідність постійної цілеспрямованої роботи спортсмена над
своїм характером, своїми пізнавальними і емоційно-вольовими процесами. Цей принцип проявляється в
тому, що засоби і прийоми психолого-педагогічного впливу на спортсмена є найбільш дієвими, якщо вони
застосовуються регулярно з певною періодичністю.
Принцип свідомості визначає необхідність усвідомлення спортсменом значення розвитку психічних
властивостей і якостей, необхідних для досягнення успіху, оптимізації психічних станів і прагнення до
самовиховання, самоконтролю, постійного подолання труднощів на шляху до спортивного вдосконалення.
Принцип мотивованості характеризує створення у спортсмена високого рівня мотивації досягнення,
пошуку стимулів і мотивів, які спонукають до успіху, формуванню стійких інтересів.
Принцип саморегуляції передбачає здатність спортсмена до довільного управління власними
реакціями і емоційними станами, проявляється в організації самоконтролю за різними параметрами рухів,
а у разі регуляціі психічних (емоційних) станів – самоконтролю за ознаками, що характеризують ці стани:
тремором, пульсом, напруженням м'язів тощо.
Принцип всебічності. Психологічна підготовка може плідно здійснюватися тільки в нерозривному
зв'язку з іншими видами підготовки – фізичної, технічної і тактичної. Психологічному впливу повинні бути

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

167

піддані всі сторони психіки спортсмена, від яких залежить надійне і досконале виконання спортивної
діяльності, і властивості його особистості, психічні й психомоторні процеси, психічні стани.
Принципи систематичності і послідовності пов'язані з формуванням психічної готовності
спортсмена. Весь процес психологічної підготовки повинен бути систематичним і послідовним, оскільки всі
засоби і прийоми психологічного впливу на спортсмена діють найефективніше, якщо вони суворо
розподілені на періоди навчально-тренувального процесу і забезпечують послідовність набуття знань,
формування умінь, навичок, вдосконалення сприйняття, уваги і мислення.
Відображаючи певні закономірності процесу психологічної підготовки, слід зазначити, що всі
перераховані принципи взаємопов'язані і взаємозумовлені. Порушення одного з них ускладнює реалізацію
інших. Тільки застосування всіх принципів в єдності забезпечує високий рівень психологічної
підготовленості [4].
Сучасні тенденції розвитку психології спорту орієнтовані на прикладний характер психологічного
забезпечення тренувальної діяльності. Вдосконалення саме практичної складової процесу спортивної
підготовки вимагає матеріального, технічного, медико-біологічного і психологічного забезпечення. З точки
зору психофізіологічних функцій організму спортсмена результат змагань визначається точністю і
швидкістю виконання сенсомоторних реакцій, рівнем працездатності мозку, силою нервових процесів, їх
функціональною рухливістю, ступенем і співвідношенням процесів гальмування і збудження в корі
головного мозку тощо [3, 5].
У психологічному плані вказані вище структурні елементи отримують свою реалізацію як
усвідомлення спортсменом своєї сили і потенційних можливостей, впевненості, рішучості, високої
мотивації досягнення, стресостійкості, самоконтролю, уважності й зосередженості [3]. Комплексний вплив
таких характеристик є основою для вироблення і підтримки у спортсмена стану оптимальної бойової
готовності [5].
Оскільки змагальна діяльність безпосередньо пов'язана зі спортивним результатом, це зумовлює
необхідність ретельного вивчення її змісту та виявлення факторів, що визначають результативність
спортсмена. Такий взаємозв'язок пояснюється тим, що структура змагальної діяльності і чинники, що
зумовлюють її ефективність, є основою для побудови процесу підготовки спортсменів та організації
раціонального управління цим процесом.
Постійна участь у змаганнях накладає відбиток на психіку спортсмена і формує у нього комплекс
унікальних особистісних особливостей, що відповідають виду змагальної діяльності. Для вироблення і
вдосконалення у спортсменів необхідних бійцівських якостей, що сприяють ефективному виступу у
відповідальних змаганнях, необхідно раціонально розпланувати участь у змаганнях різного рівня і з
різними за характером, стратегією поведінки і рівню підготовленості суперниками.
Однією з найважливіших функцій спортивного тренування спортсменів, що забезпечує підтримання
оптимальної структури, реалізацію програм і цілей системи спортивної підготовки є психологічний
контроль [1, 5].
Теоретичні аспекти психологічного контролю в спорті добре вивчені й систематизовані вченими [1, 3,
4, 5], проте практична сторона цього питання, пов'язана з організаційними заходами, матеріальними
витратами і підготовкою кваліфікованих фахівців у цій галузі, має певні обмеження.
Відсутність можливості своєчасно і повноцінно здійснювати контроль над психологічною підготовкою
призводить до недостатності даних про психічний стан спортсмена та рівень розвитку його спеціальних
здатностей, складності та безпідставності у складанні психологічного прогнозу і відповідних рекомендацій.
Внаслідок цього неможливо повністю оцінити і врахувати вплив психологічних ресурсів спортсмена під час
спортивного відбору та обґрунтувати індивідуальний алгоритм його психологічної підготовки [5].
Базовими характеристиками для управління діяльністю спортсмена, і зокрема його психологічною
підготовкою, служать різноманітні можливості його організму, що постійно змінюються, а також коливання
функціонального, особливо психічного, стану [3].
Як наслідок, метою управління тренувальним процесом є оптимізація поведінки спортсмена, його
психологічних реакцій і потенційних можливостей, доцільний розвиток тренованості і психологічної
підготовленості, що забезпечують досягнення найвищих спортивних результатів [4].
Важливим елементом процесу управління психологічною підготовкою є принцип зворотного зв'язку,
згідно з яким успішне управління може здійснюватися тільки в тому випадку, якщо керуючий буде
отримувати інформацію про ефект, досягнутий керованим об'єктом [4, 5].
Залежно від періоду і етапу багаторічного вдосконалення і відповідного йому типу психічного і
фізичного стану спортсмена, розрізняють три види психологічного контролю: етапний, поточний і
оперативний [5].
Етапний психологічний контроль спрямований на оцінювання психічної підготовленості спортсменів
на початку і наприкінці кожного етапу і проводиться як психологічне обстеження, комплексне оцінювання
функціонального стану психіки і рівня психічної підготовленості. В процесі етапного контролю проводиться
зіставлення запланованого і виконаного обсягів тренувальних навантажень, педагогічні спостереження за
ігровою діяльністю спортсменів в змаганнях, психологічне обстеження, що включає набір тестів і аналіз
психічного стану спортсмена, його здібності до психічної адаптації і відновлення після стомлення.
Поточний психологічний контроль проводиться для отримання інформації про стан спортсменів
після серії тренувальних занять і внесення відповідних коректив до програми психологічної підготовки. До
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програми поточного психологічного контролю входить зіставлення індивідуальних показників психічного
стану спортсмена з обсягом і ефективністю змагальної діяльності, оцінювання його психофізіологічних
особливостей і реакцій психіки на фізичні і психічні навантаження.
Оперативний психологічний контроль спрямований на отримання інформації про оптимальність
навантажень у процесі тренувального заняття, що є основою для раціонального управління тренувальним
процесом. Програма оперативного психологічного контролю передбачає проведення педагогічних і
психологічних спостережень за адекватністю тренувальних навантажень з подальшим наданням
рекомендацій щодо корекції психічного стану спортсмена.
Відповідно до завдань психологічної підготовки здійснюється вибір виду психологічного контролю. За
твердженням ряду авторів [3, 5, 7], найважливішим є етапний контроль, оскільки його програма дозволяє
більш глибоко й всебічно оцінювати психічний стан спортсмена, обсяги виконаних за етап змагальних
татренувальних навантажень різної спрямованості, визначити динаміку показників як фізичної, так і
психічної підготовленості спортсменів, кумулятивний тренувальний ефект засобів і методів,
застосовуваних на даному етапі, та оцінити ефективність їх використання.
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Валентина Ляшенко, Александр Розпутний
(Киев, Украина)
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
Здравоохранение во всем мире, в том числе и в Украине, стремится развивать, охранять и
укреплять человеческое здоровье. Этому способствует профилактический характер современной
медицины, распространённость квалифицированного бесплатного лечения, общедоступность медицины,
широкая сеть лечебно-профилактических учреждений (санаториев, профилакториев и т.п.). Особое место
в системе здравоохранения принадлежит физической культуре и спорту, а, следовательно, и физическому
воспитанию. Именно на это указывали выдающиеся ученые М. Амосов, Л. Волков, М. Козленко, Г. Костюк,
И. Павлов и другие [2, с. 12].
По результатам наблюдений, которые велись школьными психологами и учителями физической
культуры на уроках и игр на переменах в начальных классах, треть учеников проявляют пассивность на
занятиях по физической культуре; 22% - неуравновешенность и снижен субъективный контроль за
выполнением физических упражнений; 18% - моральную неустойчивость к выполнению физических
упражнений, склонность к негативным контактам [1, с. 112].
Совершенствование области физической культуры требует разработки и внедрения современных
подходов, которые способствовали бы появлению у каждого ученика желания использовать необходимую
по объему и содержанию двигательную активность в повседневной жизни. Формирование
соответствующих мотивов и интересов должно осуществляться с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей каждого ребенка и имеющихся общественных ценностей. Первостепенное значение
приобретает воспитание у младших школьников убеждения в необходимости регулярного использования
в процессе жизнедеятельности различных форм физического воспитания и массового спорта [4, с. 31].
Обычно, содержание и объем таких занятий должен определиться на основании научнообоснованных норм для отдельных возрастных групп школьников, имеющихся у них мотивов и ценностей
с учетом характера их двигательной активности в процессе обучения и в повседневной жизни.
Нормативной основой системы занятий физической культурой должен быть комплекс показателей
недельной двигательной активности, уровня специальных знаний об особенностях двигательной
активности учащихся начальных классов, их физического развития, состояния функциональных систем,
организма физической и умственной работоспособности, улучшение способностей, одаренности и
таланта [2, с. 314].
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Как отмечают многие авторы, гимнастика до начала занятий в школе дисциплинирует учеников,
готовит их к напряженной учебной деятельности, помогает включиться в общий трудовой ритм.
Рекомендуют проводить ее не только в первую, но и вторую смену. Наиболее полезны занятия на свежем
воздухе [3, с. 48].
Физкультурные минутки могут быть полные и сокращенные. Последние состоят из одной-двух
упражнений, например, ритмичное сжатие пальцев, встряхивание пальцев, встряхивание кистей, которые
проводятся во время письменных работ. Рекомендуют также имитационные, тематические, стихотворные
физкультурные минутки. Полные физкультминутки включают 3-5 общеразвивающих упражнений,
охватывающих все основные группы мышц. Дозировка каждого упражнения 4-6 повторений.
Физкультурные паузы полезны при выполнении домашних заданий в группах продленного дня. От
физкультурных минуток они отличаются содержанием и продолжительностью. Физкультурные паузы
следует проводить систематически, через каждые 45-60 мин, продолжительность 10-15 мин. [1, с. 134].
Ведущее место в контроле специфических факторов физического воспитания занимает контроль
двигательной деятельности и непосредственно связанные с ней действия учеников. Оценивая
двигательную деятельность как фактор воздействия на учащихся, важно учесть величину нагрузок, режим
чередования нагрузок и отдыха [2, с. 233].
В физическом воспитании, используются объективные формы самоконтроля. Это объясняется тем,
что ведущее место среди явлений, подлежащих контролю, занимает двигательная деятельность, внешние
параметры которой и эффект ее воздействия на учащихся могут быть объективно оценены ими самими.
Самоконтроль - обязательное условие эффективности самостоятельных занятий и один из основных
источников информации, необходимой для педагогического контроля. Под физкультурным самоконтролем
понимают совокупность операций самоконтроля (самонаблюдения, анализ и оценка собственного
физического состояния) [3, с. 43].
Анализ специальной литературы показывает, что в своих исследованиях ученые Ж. К. Холодов,
В. М. Наскалов, Л. П. Матвеев, А. Д. Новиков распределяют формы занятий физической культурой на
разные группы. При этом, одним из перспективных и наиболее эффективных направлений практического
решения задач сохранения здоровья учащейся молодежи является совершенствование традиционных
средств, форм и методов внеурочной работы (Н. М. Баламутова, 2007; М. В. Дутчак, 2007; А. П. Савченко,
2004; А. Н. Почтар, 2010 и др.). Подобные занятия предусматривают умеренные нагрузки, оптимальные
режимы чередования работы и отдыха. В ходе секционных занятий учитель-тренер может осуществлять
личностно-ориентированный подход к каждому ученику и корректировать учебно-тренировочный процесс
в соответствии с особенностями развития каждого ребенка [2, с. 88].
Существуют различные классификации внеклассных и внешкольных форм работы по физическому
воспитанию в зависимости от того, какой критерий берется для построения классификационной схемы.
Наибольшую оздоровительную ценность имеют перерывы, во время которых учащиеся находятся
на свежем воздухе. Во время больших перерывов школьники должны быть на воздухе не только в теплое
время года, но и зимой (если позволяет погода). На переменах можно проводить: 1) групповые
спортивные игры; 2) игровые упражнения; 3) соревнования вроде аттракционов; 4) спортивные
развлечения с использованием инвентаря игротеки; 5) спортивные развлечения и игры на специально
оборудованных местах.
Для проведения таких перерывов необходимым и обязательным является контроль и руководство
со стороны педагогов. К организации игр и спортивных развлечений необходимо привлекать актив
учащихся.
Подбирая игры и спортивные развлечения для перерывов, необходимо:
 учитывать интересы детей разного возраста, ведь участие в них будут принимать ученики разных
классов;
 целесообразным является проведение нескольких игр или спортивных развлечений
одновременно (это позволит учащимся выбрать что-то доступное и самое интересное для себя)
 игры и физические упражнения подбираются простые или предварительно изучены; такие, в
которых можно менять состав участников, а также сравнительно легко и быстро определять результаты;
учитывая то, что эти меры часто проводятся в местах специально не приспособленных для занятий
физическими упражнениями, необходимо подбирать такой игровой инвентарь, который не нанес вреда
материальной базе школы - недопустимы игры с переброской твердых или тяжелых предметов (лучше
использовать поролоновые мячи и т.д.) [5, с. 35].
Специалисты не рекомендуют затевать во время перерывов массовые игры, а тем более массовые
соревнования.
На переменах можно проводить: 1) групповые спортивные игры; 2) игровые упражнения;
3) соревнования вроде аттракционов; 4) спортивные развлечения с использованием инвентаря игротеки;
5) спортивные развлечения и игры на специально оборудованных местах [1, с. 201].
Во время проведения "двигательных" перерывов, учитель должен учитывать, что все мероприятия,
которые проводятся на перемене, связанные, как правило, с активными действиями и построены на
различных движениях. Однако, они не должны переутомлять и слишком возбуждать учеников.
Ориентировочный практический материал двигательной перерыва: групповые спортивные игры;
игровые упражнения; соревнования вроде аттракционов; развлечения с использованием инвентаря
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игротеки; игры в специально оборудованных местах. Также способствуют активному отдыху учащихся на
переменах стационарные тренажеры на школьных спортивных площадках.
Выводы
Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни является определяющим
фактором продления жизни, ее активизации и достижения состояния полного оптимального
взаимодействия интеллектуального и физического развития, которое предусматривает развитие
двигательной активности, рациональное питание, здоровый сон, соблюдение гигиенических правил, отказ
от вредных привычек. Поэтому физическая культура и массовый спорт в течение всей жизни - это
эффективная составляющая процесса полноценного развития организма ребенка, действенное средство
профилактики заболеваний, подготовки к высокопроизводительному труду, организации активного досуга,
здорового образа жизни, предотвращение антисоциальным проявлением поведения, особенно среди
младших школьников
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Наталія Міцкевич
(Київ, Україна)
АКТИВНА ФІЗИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЗНЯТТЯ НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ МОЛОДІ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
1. Мета фізичного виховання
Метою фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів є формування фізичної культури
особистості.
В процесі фізичного виховання студентів вирішуються такі основні завдання:
- зміцнення здоров’я засобами фізичної культури, формування потреби в підтримці високо рівня
фізичної і розумової працездатності, самоорганізація здорового способу життя;
- - освоєння студентами теоретичних знань, спортивно прикладних умінь і навичок;
- підвищення рівня фізичної підготовленості;
- вдосконалення психомоторних здібностей, що забезпечують високу продуктивність професійнотехнічних дій;
- створення у студентів системного комплексу знань, теоретичних основ і практичних навичок для
реалізації їх потреби в руховій активності і фізичному вдосконаленні на виробництві, в побуті, сім’ї та
раціональної організації вільного часу з творчим освоєнням всіх цінностей фізичної культури;
- створення умов для повної реалізації творчих здібностей студента;
- моральний, естетичний, духовний та фізичний розвиток студентів в ході навчального процесу,
організованого на основі сучасних загальнонаукових і спеціальних технологій в області теорії, методики і
практики фізичної культури і спорту.
2. Програма фізичного виховання студентів
Фізичне виховання в режимі навчальної роботи студентів регламентується навчальними планами і
програмами, які розробляють і затверджують Міністерством освіти КНР. Державна програма фізичного
виховання визначає обов’язковий для студентів усіх вузів обсяг фізкультурних знань, рухових умінь і
навичок, і рівень розвитку фізичних якостей.
В програмі з фізичного виховання студентів можна виділити три основні розділи: теоретичний,
практичний, контрольний.
Теоретичний розділ. Цей розділ передбачає оволодіння студентами системою науково-практичних
і спеціальних знань, необхідних для розуміння процесів функціонування фізичної культури суспільства і
особистості, вміння їх активного, творчого використання для особистого та професійного розвитку,
організації здорового способу життя та життя під час здіцснення навчальної, професійної та
соціокультурної діяльності. Знання надаються викладачами кафедри у вигляді лекцій. Крім того, студенти
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отримують і поглиблюють знання на практичних заняттях і шляхом самостійного вивчення рекомендованої
літератури.
Практичний розділ. Навчальний матеріал даного розділу спрямований на підвищення рівня
функціональних і рухових здібностей щодо формування необхідних якостей і властивостей особистості, на
оволодіння методами і засобами фізкультурно-спортивної діяльності, на придбання в неї особистого
досвіду, що забезпечує можливість самостійного, цілеспрямовано і творчо використовувати засоби
фізичної культури і спорту.
Практичний розділ програми реалізується на практичних і навчально-тренувальних заняттях.
Практичний розділ передбачає як навчання новим руховим діям, так і виховання фізичних якостей.
Контрольний розділ. Матеріал розділу спрямований на об’єктивний облік процесу і результатів
навчальної діяльності студентів. Контрольні заняття забезпечують оперативну, поточну і підсумкову
інформацію про рівень засвоєння теоретичних, практичних знань і умінь, про стан і динаміку фізичного
розвитку, фізичної та професійно-прикладної підготовленості кожного студента.
В якості критеріїв результативності розробляють залікові вимоги та практичні нормативи, тести.
3. Форми організації занять з фізичного виховання в вузі.
Фізичне виховання в вузі приводиться протягом усього періоду навчання студентів в режимі
навчальної діяльності та у позанавчальний час.
Фізичне виховання студентів у режимі навчальної роботи здійснюється в наступних формах.
1) Навчальні заняття, передбачені навчальним планом і плановим розкладом вузу. Виділяють
теоретичні і практичні заняття.
Теоретичні – лекції, методичні практикуми, консультації, співбесіди.
Практичні – практикуми, консультації, залікові змагання, контрольні тестування, змагання з
загальнофізичної підготовки та обраного виду спорту.
2) Факультативні заняття, які є продовженням і додаванням до навчальних занять, які є основною
формою. На факультативних заняттях удосконалюється фізична підготовка студентів в обсязі вимог
програмних норм, поглиблюється професійна фізична підготовка, розширюються знання з теорії і методики
фізичного виховання, продовжується підготовка студентів до громадської фізкультурно-спортивної
діяльності.
Фізичне виховання студентів у позанавчальний час проводиться в наступних формах.
1. Фізичні вправи в режимі навчального дня: ранкова гімнастика, факультативні паузи, додаткові
заняття та ін. Фізкульт паузи проводяться після перших 4-х аудиторних або практичних занять. Їх
тривалість – 8-10 хвилин. Додаткові заняття (індивідуальні або групові) проводяться викладачами с метою
підготовки слабо підготовлених студентів до здачі залікових норм і вимог навчальної програми з фізичного
виховання. Фізичні вправи в режимі навчального дня виконують функцію активного відпочинку.
2. Організовані заняття студентів у позанавчальний час в спортивних секціях.
3. Самостійні заняття студентів фізичними вправами у вільний від навчання час: а)на основі повної
добровільності та ініціативи (за бажанням); б)за завданням викладача (домашнє завдання).
4. Масові фізкультурно-спортивні заходи, проводяться у вихідні дні протягом навчального року і в
канікулярний час. До них відносять спортивні свята, спартакіади, змагання з календарем міжвузівських і
внутрівузівських заходів.
Наприклад, в Китаї для студентів з ослабленим здоров’ям і різними хронічними захворюваннями
передбачена обов’язкова фізкультурна дисципліна «Охорона здоров’я», побудована головним чином на
ідеях традиційних східних систем Тай-ді-Чуан, Ці-гун, Чао-ін та інші. З використанням сучасних оздоровчих
засобів, таких як ходьба, плавання, біг підтюпцем, пінг-понг, бадмінтон, основна гімнастика. Дисципліна
вважається для цих студентів обов’язковою протягом перших двох курсів в обсязі 144 години і
факультативною на всіх наступних курсах навчання по 2 години на тиждень.
Фізична культура і здоров’я знаходяться в тісному зв’язку. Вплив екологічних факторів, ритм
сучасного життя, постійна присутність стресових ситуацій ослаблюють здоров’я людини. Важливість
фізичної активності важко переоцінити. Фізична культура вдосконалює і зміцнює організм, здатність
керувати руховими діями. Ще в 1927 році, в першій вітчизняній монографії, присвяченій психології фізичної
культури, професор А.П. Нечаєв писав: «Пора, нарешті, визнати, що не можна говорити про повне
виховання там, де відсутнє виховання рухів. Спритність, витривалість і наполегливість в даному випадку
можуть бути названі м'язовими чеснотами, а стомлюваність, апатія, примхливе настрій, нудьга,
занепокоєння, неуважність та неврівноваженість - м'язовими вадами».
В умовах технічного прогресу, що полегшує працю і повсякденне життя людини, фізична активність
різко скорочується в порівнянні навіть із минулим десятиліттям. Це призводить до поступового зниження
функціональних можливостей людини, ослабленню скелетно-м’язового апарату, змінам в роботі
внутрішніх органів, на жаль на гірше. Нестача рухів та енерговитрат призводить до збоїв в роботі всіх
органів (м’язовій, судинній, серцевій, дихальній) і організму в цілому, що сприяє появі різних захворювань.
Саме тому фізична культура іноді стає єдиною доступною для людини формою рухової активності, за
допомогою якої задовольняється природна потреба в рухах і навантаженнях.
Рухова активність – один з головних засобів вдосконалення координації рухів, розвитку необхідних
людині рухових фізичних якостей. В процесі фізичних вправ загартовується воля студента, характер,
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вдосконалюється вміння управляти собою, швидко і правильно орієнтуватися в різноманітних складних
ситуаціях, своєчасно приймати рішення, розумно ризикувати або утримуватися від ризику.
Рухова активність має безпосередній зв'язок із здатністю студента засвоювати навчальний матеріал,
проявляти творчий підхід до виконання завдань з різних дисциплін. Пояснюється це тим, що рухова
активність покращує обмінні процеси в мозку, сприяючи його кращому функціонуванню. Заняття фізичною
культурою допомагають студенту відволіктися від проблем і знизити рівень стресу, пов’язаного із
потраплянням студента в нову для нього атмосферу навчального закладу, із проходженням контрольних
точок навчального процесу, пов’язаних із перевіркою рівня засвоєних теоретичних знань та практичних
навичок.
Рухова активність сприяє зміцненню імунітету, а отже, поліпшенню самопочуття. У відповідь на
фізичні навантаження в організмі виробляються ендорфіни (група поліпептидних хімічних сполук, які
виробляють нейрони головного мозку, за структурою схожі з опіатами, які мають здатність зменшувати
біль і позитивно впливають на емоційний стан. Оскільки навіть невелика кількість виділених ендорфінів
здатна викликати стан ейфорії, їх стали називати гормонами щастя). Саме тому, після тренування студент
перебуває в емоційно піднесеному стані, що формує більш оптимістичне ставлення до процесу навчання.
Давно помічено, що люди, які регулярно займаються спортом, зазвичай перебувають в найкращому
настрої, ніж ті, хто веде сидячий спосіб життя.
Регулярні заняття спортом полегшують засинання і покращують якість сну, що також безпосередньо
впливає на мозкову активність вдень і сприяє більш ефективному засвоєнню навчальної інформації.
Щоденні перемоги над власною лінню і регулярні заняття, присвячені фізичній активності,
розвивають самоорганізацію і відповідальність. Ці риси характеру є надзвичайно важливими в процесі
навчання, часто пов’язаного із подоланням самого себе, із примушенням виконувати учбові завдання з
різних професійних дисциплін. Таким чином, формування волі, вміння подолати власну лінь є надзвичайно
важливим позитивним ефектом, який може бути здобутий в процесі регулярних занять фізичною
культурою.
Процес навчання часто передбачає проведення в сидячому положенні тривалі періоди часу.
Тривале перебування в статичному положенні негативно впливає на кровообіг, поставу, постачання кисню
до внутрішніх органів, ослабляючи організм і створюючи основу для розвитку в подальшому хронічних
захворювань. Чергування статичного положення під час здійснення розумової активності з активними
фізичними вправами позитивно впливає на формування і укріплення постави, кровообіг, є профілактикою
багатьох захворювань, спричинених малорухомим способом життя.
Прищеплення в молодому віці звички регулярної рухової активності є важливою запорукою
формування здорового способу життя, активної життєвої позиції, формування емоційностійкої особистості
з оптимістичним поглядом на життя.
Таким чином, крім вирішення виховних і навчальних завдань, фізичне виховання у позанавчальний
час покликане підвищувати рухову активність студентів, покращувати професійно-прикладний рівень
студента і оптимізувати навчальну працездатність шляхом зняття нервово-емоційного напруження,
продовжувати формування знань, умінь та навичок, пов’язаних з проведенням самостійних фізкультурноспортивних занять протягом всього життя.
Література:
1. Авраменко В.А. Урок фізкультури і формування здорового способу життя школярів // Матеріали
науково-практичної конференції «Фізкультура ф здоровий спосіб життя /Під ред. П.А. Виноградова. - М.,
1990. - С. 3-5
2. Айзман Р.І. Здоров’я населення Росії: медико-соціальний і психолого-педагогічні аспекти його
формування.-Новосибірськ,1996.- 26 с.
3. Антропова М.В., Манге Г.Г., Кузнецова М.М., Бородина Г.В. Здоров’я школярів: результати
лонгитюдного дослідження // Педагогика.-1995. – №2. – С. 26-31.
4. Ашмарін Б.А. Теорія і методи педагогічних досліджень в фізичному виховання. – М.: Фізкультура та
спорт, 1998. – 222 с.
5. Батишев С.Я. Наукова організація навчально-виховного процес. -.М.: Вища школа, 1980. – 456 с.
6. Богіна Т. Зміцнювати здоров’я ослабленим і часто хворіючим дітям // Дошкільне виховання. -1994. - №6.
– С. 9-15.
7. Бондаревська Є.В. Гуманістична педагогіка особисто-орієнтовного зразку // Педагогіка. – 1997. - №7. –
С. 11-16.
8. Брязгунов І.П. Бесіди про здоров’я школярів: Книга для вчителів і батьків. – М.: Просвіта, 1992. – 95 с.
9. Валицька А.П. Сучасні стратегії освіти: варіанти вибору // Педагогіка. – 1997. - №2.- С. 8-12.
10. Валеологічні аспекти освіти: З досвіду роботи центрів наукових основ здоров’я і розвитку в Кузбасє// Під
ред. Е.М. Казіна. – Кемерово,1995. – 203 с.
11. Великанова Л.К. Фізіолого-гігієнічні критерії раціональної організації науково-виховного процесу в школі:
Наук. – методична допомога. – Новосибірськ: Видав-цтво НГПУ,1993. – 95 с.
12. Воленко О.І.,Петракова Т.І. Як ростити здорове покоління // Педагогіка. – 1995. - №1. – С. 52-56.
13. Гігієна дітей і підлітків / Під ред. В.Н. Кадрашенко. – М.: Медицина, 1980. – 440 с.
14. Гутько І.П. Абетка здоров’я. – Мінськ: Полымя,1988. – 173 с.

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

173

Олександр Потужній, Віталій Поліщук
(Переяслав, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ
З’ясовано, що фізична культура у своїй цілісності й закінченій об’єктивності (у сенсі справжньої
дійсності) носить суб’єктивно-особистісний характер, тобто резюмується у формуванні особистості
студента як вільної індивідуальності. У наукових дослідженнях увага концентрується на думці, що фізична
культура – це об’єктивне утворення, яке має суб’єктивний і, навіть більше, індивідуально-особистісний
характер. З огляду на це, фізична культура є базовим, фундаментальним шаром, інтегрувальною ланкою
загальної культури людини, що містить великий потенціал відтворення особистості як цілісності [1, с. 20].
Сучасний етап розвитку освіти характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці.
Цей процес зумовлений низкою протиріч, головне з яких – невідповідність традиційних методів, форм
навчання і виховання в системі освіти нинішнім соціально-економічним умовам розвитку суспільства, що
породила цілий ряд об’єктивних інноваційних процесів. Оновлення освіти можливо тільки через науково
обґрунтоване вдосконалення педагогічних технологій, яке стало однією з найважливіших проблем
педагогічної науки і практики сьогодні. Головна мета інноваційних педагогічних технологій – підвищити
ефективність освітнього процесу, гарантувати досягнення запланованих результатів навчання.
Технологія організації спортивно-орієнтованого фізичного виховання відкриває величезні
перспективи освоєння цінностей фізичної та спортивної культури в умовах масового фізичного виховання
й спортивної підготовки нового покоління. В основу методики й організації фізичної підготовки студентів
покладено концепцію тренування. Витривалість, сила, спритність, високий рівень працездатності можуть
бути сформовані тільки шляхом тренування, шляхом використання ефекту від цілеспрямованого
організованого процесу адаптації організму студента до фізичних навантажень, необхідного обсягу й
достатньої інтенсивності. Тому основні принципи організаційно-методичної концепції навчального
тренування студентів у процесі їхньої фізичної підготовки повинні стати теоретико-методичною основою
для нових форм організації занять з фізичного виховання.
Причинами необхідності створення інноваційних технологій у галузі фізичного виховання в
педагогічних університетах є незадовільний стан фізичного здоров’я та рухової активності студентської
молоді; поява нового програмного забезпечення, яке дає змогу поліпшити розвиток фізичних якостей
студентів; інтегрування наукових досягнень і обмін інформацією щодо фізичного виховання;
переосмислення історичної спадщини з питань фізичного виховання молоді в Україні та інших
країнах [2, с. 202].
Технологія у фізичному вихованні – це взаємопов’язана упорядкована сукупність оптимальних та
ефективних засобів, методів і прийомів, спрямованих на забезпечення планованого спортивного
результату або показника фізичної підготовленості під метрологічним лікарсько-педагогічним
контролем [5, с. 2].
Технології в спортивній педагогіці й дидактиці становлять частину інтелектуального вектора фізичної
культури й фізкультурних знань, які спираються на фундаментальні науки. Відповідно до класифікації
знань у галузі фізичної культури за чотирма рівнями, яку запропонував В. Бальсевич, технології є
аспектами другого та третього рівнів, тобто охоплюють соціальні й біологічні детермінанти процесів
освоєння фізкультурних цінностей і окремі наукові дисципліни (їх технологічні продовження), що
визначають конкретні шляхи та засоби реалізації досягнень науки в практиці фізкультурних інтересів
людини. Сучасні технології у фізичному вихованні спрямовані на пошуки оптимуму фізичної активності
людини [3, с. 3].
Технології викладання фізичної культури повинні забезпечувати системний підхід до підготовки
фахівців на базі сучасних досягнень теорії і методики фізичного виховання й спортивного тренування, що
відповідають сучасному рівню розвитку знань, реальним освітнім завданням і потребам суспільства. Ця
діяльність у системі багаторівневого фізичного виховання і фізкультурної освіти передбачає розроблення
різних науково обґрунтованих оздоровчих і освітніх програм. Такі програми повинні сприяти збільшенню
рухової активності студентів у тижневому циклі, підвищенню валеологічної грамотності й зниженню
негативного впливу як чинників навчальної аудиторної діяльності, так і навколишнього зовнішнього
середовища [3, с. 37].
У широкому розумінні «інновація» – це синонім успішного розвитку певної сфери діяльності на базі
різноманітних нововведень [4, с. 3]. Головною ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного
виховання є: позитивні зміни, які виникають у роботі освітніх установ унаслідок спеціально організованої
інноваційної діяльності.
Упровадження такої технології змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому
вдосконалені чи нові освітні, дидактичні, виховні системи; зміст освіти; методи, форми, засоби розвитку
особистості, організацію навчання і виховання; технології управління навчальними закладами,
системою [4, с. 57].
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У психології виділяють кілька видів мотивів і мотивацій, але єдиної конкретної класифікації немає.
Різні автори пропонують різні системи класифікацій, засновані на особистісних, професійних потребах,
джерелах рушійної сили, навколишнього середовища, що впливають на мотивацію індивідів тощо [6, с. 45].
З огляду на це, можемо твердити, що всі види мотивацій і мотивів загалом залежать від безлічі
факторів, починаючи з потреб і мотивів особистості та їх виявів і закінчуючи впливом різних факторів
середовища.
Види мотивації до занять фізичною культурою можна об’єднати в декілька загальних груп так:
• пізнавальний інтерес до нових знань і вмінь;
• життєва потреба у фізичній активності молоді;
• потреба в міжособистісному спілкуванні;
• відчуття, що спортивні навички знадобляться в майбутній професії;
• турбота про власне здоров’я, засіб активного відпочинку;
• спортивне вдосконалення.
Природно, для посилення мотивації до занять фізкультурою за кожним з напрямів необхідно
проводити комплекс заходів:
• упровадження в навчальний процес спортивних аспектів, зокрема й з урахуванням нових видів
спорту;
• формування навчальних груп за інтересами;
• уведення стимулюючих тестів;
• поєднання практичних занять з навчально-методичними;
• свобода вибору місця й форми занять;
• музичний супровід і художнє оформлення;
• удосконалення викладацької майстерності;
• регулярні психологічні консультації тощо.
До інноваційних технологій у фізичному виховані належать ІКТ та здоров’я збережні технології.
Використання інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ) у поза аудиторній діяльності й на
знаттях робить предмет фізичного виховання сучасним. Складниками ІКТ є електронний, програмний та
інформаційний компоненти, спільне функціонування яких дає змогу виконувати завдання, що зумовлені
розвитком сучасного суспільства.
Попри те, що заняття з фізичного виховання – це практика, у них є місце й теорії. Викладачу
необхідно знаходити й використовувати такі методи навчання, що дали б змогу кожному студентові
виявити свою активність, свою творчість, активізувати рухову й пізнавальну діяльність. Сучасні педагогічні
технології, а також використання інтернет-ресурсів, нових інформаційних технологій дають змогу
педагогові досягти максимальних результатів.
ІКТ дають змогу організувати навчальний процес на новому, більш високому рівні, забезпечувати
більш повне засвоєння навчального матеріалу. Інформаційно-комунікативні технології допомагають
розв’язати проблему пошуку й зберігання інформації, планування, управління заняттями з фізичного
виховання та контролю за ними, діагностики стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості студентів.
Здоров’я збережні освітні технології є найбільш значущими з сухі технологій за ступенем впливу на
здоров’я студентів, оскільки засновані на вікових особливостях пізнавальної діяльності, оптимальному
поєднанні рухових і статичних навантажень, навчанні в малих групах, використанні наочності й поєднанні
різних форм надання інформації.
Підвищити мотивацію студентів можна також, надавши перевагу методам активного навчання, які,
порівняно з традиційними, мають ряд переваг:
• навчання відбувається в умовах, максимально наближених до реальної практичної діяльності
студентів;
• методи активного навчання засновані на колективному ухваленні рішень;
• ігрова діяльність у процесі використання цих методів будується на моделях реальних систем;
• гра забезпечує досить оптимальний режим для занять;
• методи активного навчання дають змогу спеціальними засобами створити так звану керовану
емоційну напругу студентів, іншими словами, ігри відбуваються в атмосфері емоційного підйому.
Розглядаючи ігри в системі педагогічних засобів, зауважимо, що для ігрової діяльності характерне
повільне згасання мотивації студентів і регулярна зміна ситуації, що підтримують домінанту орієнтовного
рефлексу. При цьому стабільно виявляється активізація функції ретикулярної формації стовбура мозку, що
відсуває момент розвитку гальмування й забезпечує високий тонус ЦНС і високу працездатність студентів
на заняттях [1, с. 24].
Застосування інноваційних засобів фізичної культури в підготовчій частині заняття будь-якої
спрямованості насамперед повинно відображати специфіку цього виду вправ і сприяти розвитку певних
рухових здібностей студентів. У підготовчу частину занять легкоатлетичної спрямованості можуть
уводитись вправи з аеробіки, наближені до техніки бігу, стрибків, метань. Для розвитку рухливості суглобів
можна використовувати вправи джаз-, фанк-аеробіки тощо. На заняттях з гімнастики застосовуються степаеробіка, вправи на гімнастичних м’ячах, скіп-аеробіка, шейпінг. На заняттях з ігровою спрямованістю в
підготовчій частині, залежно від поставлених завдань, використовується класична аеробіка з різними
переміщеннями приставними, перехресними кроками, з раптовими зупинками, стрибками, вправи зі степ-
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аеробіки на гімнастичній лаві. Коли погодні умови не дають змогу виходити на вулицю, то в залі
проводяться вправи з силової аеробіки з гумовими бинтами під музику, терра-аеробіки з набивними
м’ячами, вправи зі степ-аеробіки на лавах, скіп-аеробіки, класичної аеробіки, фолк-аеробіки.
Для виконання завдань основної частини заняття застосовують спеціально розроблені комплекси
вправ з різних напрямів фітнесу (силові, танцювальні види аеробіки високої інтенсивності, стретчинг,
класична аеробіка, степ-аеробіка та ні.), спрямовані на розвиток витривалості, стрибучості, сили, гнучкості
та інших рухових здібностей. Наприкінці заняття для зняття напруженості, підвищення емоційного стану
застосовуються фітнес-технології: стретчинг, йога-аеробіка, дитячі ритмічні танці для емоційної розрядки
студентів і позитивних вражень від заняття фізкультурою [5, с. 53].
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(Алматы, Казахстан)
СПОРТШЫЛАРДЫҢ АРНАЙЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫ
Таеквондо - бұл бір мезгілде спорт және жауынгерлік өнер түрі, онда адам қол, аяқтың көмегімен
өзін қорғауға және қарсыласқа шабуыл жасауға үйренеді. Таеквондо шығыс күрестеріне жатады, кәріс
халқының ұлттық спорт түрі саналанады. Бұл спорт түрі денені ғана емес, сонымен қатар рухты да
шынықтырады.
1988 және 1992 жж. Олимпиадада таеквондо демонстрациялық спорт түрі ретінде енгізілді. 1973
жылы Куккивонда бірінші әлем чемпионаты өтті, ал Кореядан тыс таеквондоны дамыту үшін Бүкіләлемдік
таеквондо федерациясы құрылды. Таеквондо Олимпиада ойындарының бағдарламасына 2000 жылы
Сиднейдегі ойындарда енгізілген. Жарыстар ерлер және әйелдер арасында жүйелі түрде өткізілді. [2]
Қазақстанға бұл спорт түрі 1991 жылы тәуелсіздіктен кейін,алты дүркін әлем чемпионы, түрік және
қазақ таеквондо мектептерінің негізін қалаушысы Мұстафа Өзтүріктің бастауымен келген болатын. Бүгінде
таеквондо жастар арасында кең етек алып әлі де даму үстінде.
Қазақстан таеквондо мектебінің қалыптасуы мен дамуына көз жүгіртсек, ірі әлемдік деңгейдегі
жетістіктер біршама.Атапайтқанда, 2008 жылы Бейжіңде өткен олимпиададан бір спортшы қола жүлдегер
атанған.Солай етіп Қазақстан мемлекеттер арасында 34-ші орынды иеленді. Ал, екі жылда бір рет
өткізілетін әлем чемпионаттарының көрсеткіштері бойынша Қазақстан құрама командасы 8 қола
медальиеленді. (кесте 1) Әлем чемпионаттарының мемлекет аралық көрсеткіштері бойынша 2015 жылы
45-ші орынды иеленді.
(Кесте 1)
Жылдар
1999
2003
2007
2009
2017
2019

Жүлделер
3 орын (қола жүлде)
3 орын (қола жүлде)
3 орын (қола жүлде)
3 орын (қола жүлде)
3 орын (қола жүлде)
3 орын (қола жүлде)

Жүлде саны
1
1
3
1
1
1

Таеквондоның жоғары дәрежедегі олимпиадалық спорт түрі болуы, оның қарқынды дамуы,
спортшыларды физикалық, тактикалық және техникалық тұрғыдан дайындауы мен қатар, психологиялық
арнайы дайындықтың өзекті екенін дәлелдейді. Спортшының жарысқа психологиялық тұрғыдан
дайындығы оның жеңіске жетуіне ықпал етуші фактор болып саналады.
Таеквондо олимпиадалық спорт түрі ретінде спортшының психикасының тұрақтылығына жоғары
талаптар қояды. Психикалық дайындыққа қарағанда, жарысқа физикалық және техникалық-тактикалық
дайындықтың жоғары деңгейіне жету оңайырақ. Спорттық жарыстардың экстремалды жағдайларында
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өздерінің техникалық-тактикалық дағдыларын ұтымды жүзеге асыру үшін өзінің психоэмоционалдық
жағдайын реттей білу, алдағы жарыстарда жеңіске жету үшін эмоционалдық тұрақтылық пен наным, сенім,
ұмтылысты қалыптастыру қажет. [1, 6 б.]
Спортшының нақты жарысқа арнайы психологиялық дайындығының негізгі міндеті - оның
жарыстарға қатысуға психикалық дайындығының жағдайын жасау. А.Ц. Пунидің айтуынша, жарысқа
психикалық дайындық жағдайы – тұтас спортшының жеке басының көрінісі.
Спортшының жарыстарға дайындығының басты элементтері:
1. Спортшының өз күшіне деген сенімділік;
2. Жарыста мақсатына жету үшін, жеңіске жету үшін табанды және соңына дейін күресуге ұмтылу;
3. Эмоциялық қозудың оңтайлы деңгейі;
4. Жоғары дәрежеде кедергіге төзімділік;
5. Іс-әрекеттерін, сезімдерін, мінез-құлқын еркін басқару қабілеті. [3, 74 б.]
Спортшының нақты жарыстарға арнайы психологиялық дайындық жүйесі:
1) алдағы жарыстың болжанатын шарттары туралы ақпарат жинау;
2) жарыс мақсатын айқындау және тұжырымдау;
3) жарысқа қатысу мотивтерін қалыптастыру және өзектендіру;
4) жарыстың өту ықтималдығын бағдарламалау;
5) қолайсыз ішкі жағдайларда өзін-өзі реттеу;
6) жүйке-психикалық балғындығын сақтау және қалпына келтіру.
Спортшылардың жарысқа психологиялық дайындығының жалпы жоспарының (үлгісі) бірқатар жалпы
талаптарын ескеруді меңзейді:
1) спортшылардың жасын білу қажет;
2) олардың спорттық шеберлік деңгейін ескеру керек;
3) психологиялық дайындықтың мақсаттары мен міндеттерін анықтау және жоспарға оларға толық
сәйкес нақты іс-шараларды енгізу маңызды;
4) жоспарға енгізілген оқыту мен тәрбиелеу құралдары жалпы (жалпы психологиялық даярлық
құралдары), арнайы (арнайы психологиялық даярлық құралдары) және ахуалдық басқаруға арналған
(секундтау құралдары) болып бөлінуі тиіс;
5) іс-шаралар кешенін даярлаудың жылдық цикліне жоспарлау керек;
6) психодиагностика құралдарын анықтау маңызды (іріктеу, ауыстыру іс-шаралары, тұлғалық даму
мен спорттық шеберліктің өсу динамикасын анықтауға арналған құралдар;
7) гетеротренинг әдістері мен құралдарын жоспарға қосу қажет;
8) кешенге спортшының жарыс сипатындағы экстремалды жағдайларға эмоциялық тұрақтылығын
қалыптастыруға бағытталған әдістер мен құралдарды қосу керек;
9) жоспарды жасау кезінде оны блоктарға шартты бөлуді пайдалану маңызды, ол спортшының
дамуының, қалыптасуының немесе жетілуінің белгілі бір аяқталуын байланыстырады. [4, 56-59 б.]
Арнайы психологиялық дайындық барысында кездесетін психологиялық мәселелердің
жіктелуі
№
1

Мәселе тізбесі
Қолайсыз
қарсылас

Себебі
Солақай

Бойы ұзын

2

Қолайсыз
әдістегі
қарсылас

Бойы аласа
Темповик
Ойыншы

3

4

Өткен
тәжірибеге
байланысты
мәселелер
Айтылған
жағдаяттар
бойынша
мәселелер

Сәтсіз старт
Әділетсіз төреші
Жарақат
Климаттық,
Рельефтік
ерекшелік-тері,
сағат белдеуі

Психологиялық мәселе
Қолайсыз қарсыласпен комбинациялардың жетілдірілмеушілік
сезімі, жаңа үйреншікті емес қимыл-әрекеттердегі ыңғайсыздық,
сенімсіздік, ойлануға көп уақыт жұмсау. Қолайсыз қарсыласпен
соққылардың дәл болмауына байланысты әлсіз реактивтілік.
(егер спортшының сол аяқпен соққы жасауы әлсіз болса) (ТАКТИКАТЕХНИКЛЫҚ ЫҢҒАЙЛЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАБУҒА КӨП УАҚЫТ,
ЭНЕРГИЯ КЕТУ)
Энергия шығынымен байланысты қысым, тек алдыға жұмыс істеу,
сонымен қатар біруақытта қорғаныс, шабуыл және оңтайлы
қашықтықты таңдау
Қарсыластың қолға түспеуіне байланысты қысым
Энергия шығынымен байланысты сенімсіздік, әсіресе ұрыс
соңында. Күштің жетпей қалуы мүмкіндігіне байланысты қорқыныш.
«Мен шыдай аламын ба?» деген сенімсіздік?
Қарсыластыңқозғалыс жылдамдығына байланысты қорқыныш,
соның салдарынан аяқпен соққының жылдам және күтпеген жерден
болу мүмкіндігі.
Өкініш, реніш, ашу-ыза және кейде ішкі дүниенің бос болуы, маза
бермейтін ойлар.
Жеңілуді лайықты қабылдай алмау, сабақ алу. Монотонияжағдайы.
Қорқыныш сезімі, жан-тәніңмен қалау, дабыл жағдайы.
Нашар ұйқы, апатия, сенімсіздік, энергияның жеткіліксіздігі.
(БЕЙІМДЕЛУ МӘСЕЛЕСІ)
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Салмақ көтеру
5

6

Қоршаған
ортамен
байланысты
мәселелер

Мотивпен
байланысты
мәселелер

Команда
бойынша
жолдастар
Жаттықтырушымен
Отбасымен
Старттың
маңызды-лығы
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Ашығу сезімі, энергияның жұмсалуы, қайта қалыпқа келудің бәсең
жүргізілуі.
Қысым, қызғаныш, эмоционалды қарым-қатынас, ыңғайсыздық
сезімі.Эмоциялық стресс.
Кінә сезімі, ақталмаған сенімдер, құндылықтар мен ұстанымдар
мәселесі, өз мүмкіндіктеріне сенбеу. Шаршау жағдайы. Эмоциялық
шаршау стресс. (ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС МӘСЕЛЕСІ)
Ішкі наразылық. Эмоционалдық стресс.
Старт неғұрлым маңызды болған сайын, соғұрлым толқулар мен
қорқыныш пен қысымныңкөп болуы. (ЖАУАПКЕРШІЛІК
ОТАНЫҢНЫҢ АЛДЫНДА, БАРШАНЫҢ ҮМІТІН АҚТАУ МІНДЕТІ,
АҚТАЙ АЛМАЙ ҚАЛУ ҚОРҚЫНЫШЫ)

Қорытындылай келе, таеквондо спортшыларын жарысқа психологиялық дайындығын ұйымдастыра
отырып, бұл спорт саласында елеулі нәтижелерге қол жеткізе аламыз. Психологиялық тұрғыда
спортшылардың дайындығы, бұл жеңіске жетудің жарты жолы. Сондықтанда, спортшыларды жарысқа
дайындау барысында тиімді деп табылатын әдістер кешені қолданылуы қажет. Соның негізіде
бағдарламалар кешені құралып отыр. Спортшының жетістігі бұл жеке тұлғалық жетістік қана емес, елдің
жетістігі.
1.
2.
3.
4.
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Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте.,1969
Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 288с.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ж.Е. Айнакулова
(Тараз, Қазақстан)
ҚЫТАЙДЫҢ АТАҚТЫ ЖАЗУШЫСЫ
Го Мо-Жо – Қытайдың жаңа заман әдебиетіндегі ең атақты жазушы, әрі көрнекті өкілдерінің бірі. Ол –
ақын, прозаик және драматург, публицист, шешен және қоғам қайраткері, тарихшы, археолог әрі
аудармашы, дәрігер және каллиграф. Француз журналисті Клод Рауның айтуы бойынша, Го Мо-Жо үлкен
талант және медениет иесі, сонымен қатар, «Гете көлеміндегі» жазушы деңгейіне дейін жеткен. Оны «сегіз
қырлы бір сырлы» дарын иесі деп айтсақ қателеспейміз. Ол тек қытай мәдениетінің терең маманы емес,
батыс әдебиетінің де үлкен маманы. Го Мо-Жо-ның ғылыми еңбектері Ежелгі Қытай тарихын жетік түсінуге
мүмкіндік береді.
Го Мо-Жо-ның шығармашылық еңбегі әуел бастан-ақ халықтық революцияға бағытталған еді. Ол өз
елінің бірден-бір көрнекті өкілі, өзінің жарқын талантын, жазушылық қабілетін бірден-ақ елдің жаңа
мәдениетін орнықтыруға жұмсады. Ескіге қарсы келіп, жаңаны қолдады.
Сөз саптау шебері – Го Мо-Жо Қытай жазушыларының ішінде, жаңа Қытай мәдениетін дамыту үшін
әскер қатарына кірген алғашқы жазушыларының бірі.
Жазушы ретінде Го Мо-Жо Қытайдың еркіндікке ұмтылу заманында жетілді. Орыстардың Ұлы Қазан
революциясының жеңіске жетуі, Қытай жұмысшыларының бас көтере бастауы, Қытай Коммунистік
Партиясының тарих сахынасына келу заманы. Яғни бүкіл ел маркстік-лениндік теориядан күш-қуат жинап,
бой көтере бастаған заман еді. Го Мо-Жо – 1924-1927 жж. революцияның, 1937-1945 жж. Жапондықтарға
қарсы шыққан көтерілісшілердің бірі.
Го Мо-Жо орта мектепті аяқтаған 1912 жылдары Қытай интеллигенциясының жаңа ғылымға бет бұру
ауқымы жүріп жатты. ХІХ ғасырдың аяғында Европаның буржуазиялық ғалымдары – Монтескье, Адам
Смит, Гексли, Дж. С.Миллдің аударма кітаптары пайда бола бастаған. Осы еңбектердің алып келген жаңа
идеялары, Қытайдың идеологиялық феодализміне және ескі заман буржуазиялық-демократия-лық
революциясына әкеліп соқтырды.
Осы уақытта қытай жастарының арасына ерекше көп таралған нәрсе, бұл жаратылыс ғылымдары
мен батыс медицинасы болды. Бұл серпіліс Го Мо-Жо-ға да әсер етпей кетпеді. Сөйтіп, көкейіндегі
әдебиетке деген махаббатын, қызығушылығын басып, медицина факультетіне түсуге бел буады.
Осы заман жайлы Го Мо-Жо: «Адамдардың көбі еліміздегі кедейшілік, жартылай феодалдық,
фартылай колониялық жағдайды түзету үшін, техникалық білім мен жетістіктер ғана керек, ал әдебиет пен
мәдениеттің бұған ешқандай қатысын жоқ деп санады. Осындай көзқарастардың нәтижесінде мен
медицинаны таңдауға мәжбүр болдым. Яғни, Қытайдың «ауру» адамдарын емдемек болдым. Осының
нәтижесінде бай әрі күшті мемлекет құруға көмегім тиеді деп сендім». [1. 16] 1918 жылы Го Мо-Жо
Жапонияға барып, Кюсю Университетінің медицина факультетіне түседі. Уақыт өте келе, Го Мо-Жо «ауру»
елді емдеу үшін алдымен қоғам ауруын емдеу керек екенін түсінеді. Бұл жайлы кейінірек өзінің
автобиографиялық әңгімесінде: «Ауқатты адамды емдесең, кейіннен кедейлерді қайта өз пайдасына
қолданады... Кедей адамды емдесең, қағысын одан ары ұзартасың.... Медицинаның көмегімен ауруды
туғызатын паразиттер мен бактерияларын жоюға болады, алайда осылар дамып, таралатын қоғамды
медицинаның көмегімен емдеу мүмкін емес». Сөйтіп, бұл жазушыны әдебиет өзінің құшағына одан ары
баурай берді. Ол Б. Шелли, Г. Гейне, У. Уитмен, Р. Тагор поэзиясы мен И. Тургенев, Л. Толстой, А. Чехов,
М. Горькийдің және т.б орыс жазушыларының шығармашылығына қызығады. «Мен Шекспирді, Гетені,
Гюго, Л. Толстойдің және Ибсеннің аудармалары мен түп нұсқасын оқидым». [2.16]
Го Мо-Жо-ның әдеби шығармашылығының бастауы Қытайдағы әдебиет революциясының
басталуымен тұспа-тұс келді. Ақынның алғашқы революциондық сипаттағы өлеңдері 1919 жылы
Шанхайлық «Сюэдэн» атты журналында басып шығарылды. Осы және басқа да ақынның өлеңдері қытай
жастарының жалындап тұрған жүректерінде өз орнын таба білді.
1921 жылы өзінің Токиолық Университеттік группаластарымен бірігіп, Шанхай қаласында
«Шығармашылық» деген әдеби ұйым құрып, одан тура осындай атаулы журналды да жарыққа шығарады.
Нәтижесінде Го Мо-Жо осы ұйымның идеялық жігерлендірушісіне айналып, ұйымды романтикалық бағытқа
бағыттайды. Сөйтіп, осы ұйымның жақтастары енді батыл түрде ескі феодалдық мәдениетке,
конфуцишілдікке, классицизмге ашық соғыс жариялайды. Олар ел арасында «Елге жаңа әдебиет», «Тек
революцияға қатысты ғана әдебиет» деген ұрандарымен шыға бастады.
1924-1927 жылдардығы азаматтық соғыс қарсаңында «Шығармашылық» ұйымының шыдамсыздары
ұйымнан шығып кетіп, ал ең күшті дегендері елдің ұлттық-революциондық бағытын ұстанушылары болды.
Го Мо-Жо өзінің бар күшін және көркем талантын реалистік әдебиетті құруға бағыттайды. Қытайдың
жастары Го Мо-Жо-ны Қытай елі үшін жалындап тұрған патриот ақын, өз өмірін елдің болашағы үшін
құрбан еткен адам ретінде қабылдады.
Әдебиет:
1. Го Мо-Жо, «Избранные произведения Го Мо-Жо», Пекин: Каймин. -1951- 8-9 б.б.
2. Го Мо-Жо Летопись революции, изд-во «Синьвэньи чубаньшэ».- 1951-1 б., 527 б.
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НОВІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛЕКСИКИ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
До числа першочергових завдань освіти, крім формування певного обсягу теоретичних знань і
практичних навичок, входить моральне виховання людини. Сьогодні багато чуємо про те, що духовність –
це основа, на якій базується існування і нормальне функціонування суспільства. Роль предметів
філологічної спеціальності в зв’язку з цим важко переоцінити, оскільки саме вона сприяє формуванню
моральних ідеалів і, таким чином, спрямовує розвиток особистості в потрібне русло. Але ж дуже важливо,
щоб той, хто володіє знаннями, використовував їх на благо, а не на шкоду іншим. Тому не дивно, що
сьогодні, коли вітчизняна система освіти переживає непрості часи, нового значення набуває філологічна
підготовка фахівців незалежно від основної сфери їх діяльності.
Загальновизнано, що зміни, які відбулися у нашому суспільстві за останні роки, є революційними. Це
в першу чергу зміни в суспільній психології, у системі цінностей.
Ціннісні зрушення першочергово знаходять відображення в лексичному складі мови: поява нових
слів, зміна сполучуваності, конотацій, частотності вживання вже наявних у мові лексичних одиниць,
виникнення нових змістових ліній, тем у їх семантиці. Мова відображає нерідко те, що мовець навіть не
припускав, не планував висловлювати. Із цієї точки зору інтерес лінгвістичної науки, зокрема лінгвістичної
аксіології, до мовних інновацій, що свідчать про зміни в духовній сфері соціуму, є виправданим. (див.
Березович 2008; Вєпрєва, Купіна 2007; Залізняк, Левонтіна, Шмєльов 2008; Лєвонтіна 2010, 2011; Осипова
2011; П’янкова 2010; Сєдакова 2010; Феоктістова 2009; Фролова 2008, 2010; Шмєльова 2011 та інш.).
Мета статті: здійснення спроби аналізу змін у семантиці російської аксіологічної лексики початку XXI
ст., об’єднаної темою прагматизму і матеріального благополуччя. До розгляду залучалися в першу чергу
неосемантизми – «старі» слова з «новою» семантикою. Ілюстративні контексти базуються на даних
Національного корпусу російської мови (НКРМ) або з актуальних на травень 2020 р. сайтів Інтернету,
виявлених через пошукову систему Google.
В «осучасненій» шкалі цінностей уже не одному поколінню молодих людей гроші видаються
абсолютним пріоритетом. Матеріальні цінності, гроші сьогодні стали мірилом «успішного», щасливого
благополуччя людини. Звідси помітна в дискурсі потреба в лексемах, що мають сему «престижності»,
високої (з огляду на матеріальне забезпечення) якості життя.
Для прикладу розглянемо прикметник російської мови «статусный». Тлумачні словники не фіксують
його значення. К. Андрєєва в «Теория эталонного имиджа» пропонує таке визначення: «СТА́ ТУСНЫЙ
1. относящийся к статусу (статусам), определяющий статус и т. п. 2. подчеркивающий статус своего
владельца». Знаходимо наступне тлумачення словотвірної основи: «Статус, -а, м. 1. Офиц. Cовокупность
прав и обязанностей гражданина или юридического лица. С. свободного предпринимательства.
Дипломатический с. С. независимости государства. 2. Положение, состояние. Его статус в
коллективе достаточно высок. Иметь с. доктора наук. Прошу уважать мой с. Социальный с. ◁ В
статусе кого-чего. в зн. предлога. В качестве, в роли кого-, чего-л. Область в статусе зоны особого
подчинения. Работать в статусе научного сотрудника [1, с. 1263]. Можемо спостерігати, що
ілюстративний матеріал до другого значення лексеми не демонструє прагматичної семи, пов’язаної із
матеріальним станом людини. Це підтверджують і приклади НКРМ, позначені початком століття:
… Я бы хотел сказать, что для РИА «Новости» это издание «Российское военное обозрение»
достаточно статусный проект. Мы считаем его одним из ключевых в нашей группе издательских
проектов. … [Расшифровка пресс-конференции по презентации журнала «Российское военное
обозрение» (26.04.04) // РИА Новости, 2004.04.28].
В частности ориентация на какую-то инновацию на статусный рост, профессиональный рост.
[Семинар «Базовые ценности и социальные установки: проблемы взаимодействия» (2001) // Из коллекции
НКРЯ].
Словник системи ASIS «Большой русский словарь-справочник синонимов» за ред.В. М. Трішина
(2013) перераховує такі синоніми до аналізованої лексеми: «весомый, красивый, модный, престижный,
роскошный, фешенебельный». Це є, на нашу думку, свідченням зміни пріоритетів, цінностей, здвигом
семантики аналізованої лексеми до «комерційного значення».
Что значит статусно? Это, корда наш внешний вид отражает социальное, профессиональное
и даже материальное положение. А также цели, амбиции, намерения и стремления. (Одежда и
социальный статус. Блог Т. Тимофеевой). Слід зазначити, що в цьому контексті відзначається рефлексія
мовця з приводу незвичного трактування значення лексеми «статусно». І хоча це не повноцінна
метатекстова вставка на кшталт якщо можна так сказати, як зараз прийнято говорити тощо, а лише
натяк на рефлексив, виражений посилювальною часткою даже, можна припустити, що явище
трансформації значення сприймається мовцем дійсно новим, незвичним.
Водночас чого не можна сказати про інший приклад: Статус пространству придает уникальная
мебель, не похожая на ту, что выпускается массово на фабриках и заводах. Как правило, для ее
изготовления используются дорогие и редкие материалы, а обработка делается самая деликатная полировка с использованием воска. Такая свежесть и экологичность обходятся недешево, поэтому и
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позволить себе подобные покупки могут лишь люди с определенными финансовыми возможностями.
Статусный интерьер не может обойтись дешево. (Источник: domik.ua). Контекст перенасичений
акцентом на «матеріальну складову» (дорогие материалы, недешево, люди с определенными
финансовыми возможностями, не может обойтись дешево), що і визначає головну сему лексеми
«статусный».
Розглянемо лексему «позитивний», частотність якої також різко зросла у мовленні сучасної молоді.
В «Большом толковом словаре русского языка» под. ред. С.А. Кузнецова находим:
«ПОЗИТИВНЫЙ», -ая, -ое; -вен, -вна, -вно.1. к Позитивизм. П-ая философия. 2. Книж. Положительный
(противип.: негативный). П-ое суждение.П-ые стороны учения Сократа.П-ая оценка работы. П-ая
программа [1, с. 891].
Ответ: От визита Юрия Лужкова и возглавляемой им правительственной делегации Москвы мы
ожидаем новый позитивный импульс для сотрудничества между столицами наших государств, в том
числе в практических сферах. [НКРЯ, И. И. Студенников. Интервью латвийской газете «Телеграф» //
«Дипломатический вестник», 2004]. Многих от явки с повинной останавливают как раз последствия.
Если будет закон, который не оставляет органам следствия и дознания возможности выкручивать
руки, то это будет очень позитивный шаг, — отмечает она. [НКРЯ, Петр Козлов. Сенаторы
предлагают снимать уголовное преследование за явку с повинной // Известия, 2014.06.10]
Натомість у мовленні сучасної молоді з’явився смисловий відтінок, який можна трактувати як
«прагматично позитивний, що сприяє задоволенню потреб»: Людочка, бутерброды супер позитивные,
все наелись от души, просят еще сделать (Отзыв в блоге Позитивная кухня).
Подібні модифікації можна спостерігати і на прикладі лексеми «самодостаточный». «Большой
толковый словарь русского языка» под. ред. С.А. Кузнецова пропонує наступну дефініцію:
«САМОДОСТА́ ТОЧНЫЙ -ая, -ое; -чен, -чна, -чно. Книжн. 1. Обеспечивающий вполне достаточные условия
для кого-, чего-л. без привлечения чего-л. другого, дополнительного. С-ые условия задачи. С-ая система
обеспечения» [1, с. 1143].
2. О человеке, обладающем большой степенью внутренней независимости.◁ Самодоста́точно,
нареч. Для решения задачи с. обратиться к условиям. Самодоста́точность, -и; ж.
Но все вместе это складывается в цельный и самодостаточный музыкальный образ такой
степени честности и проработанности, какой не было, пожалуй, с рихтеровских времен. [НКРЯ,
Екатерина Бирюкова. Мне грустно, потому что весело тебе. Сольный концерт Михаила Плетнева в
Большом зале консерватории // «Известия», 2003.02.18].
– Многодетная семья – это самодостаточный механизм, который сам по себе воспитывает, –
считает Светлана. [НКРЯ, Дмитрий Соколов-Митрич. Матушка в отставке // «Русский репортер», № 29
(29), 20-27 декабря 2007]
Сьогодні лексема все частіше демонструє у своєму семантичному наповненні «комерційні» нотки.
Самодостатність не тільки характеризує внутрішній світ людини, але все відчутніше «зсувається» в бік
фіксації матеріальної незалежності та спроможності. Саме завдяки цьому смислу лексема стає частим
епітетом самопрезентації на численних сайтах, в усному мовленні:
[Медуница, nick] Оговорюсь, что дядя наш самодостаточный вполне богатый человек, а моя
мама средний класс ближе к бедному. [НКРЯ, Новые родственники – как уживаемся? (форум) (2008)].
Например, если женщина пишет, что она ищет самодостаточного, успешного и состоятельного
мужчину, она подбирает человека, который будет ее содержать. [2].
Отже, проведений нами аналіз свідчить про зміни у семантиці російської аксіологічної лексики,
зокрема, об’єднаної темою прагматизму і матеріального благополуччя. Проведений аналіз також можна
вважати демонстрацією нового відношення мовців до понять моральних цінностей, що не повинно
ігноруватися як поступове формування нової ціннісної системи.
Література:
1. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка – СПб.: Норинт, 2008. – 1536 с.
2. Можно ли найти «половинку» в Сети? Психологи – о правилах успешного поиска
URL:https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/12032018/152367?utm_source=CopyBuf (Дата звернення:
21.05.2020).
3. Национальный корпус русского языка. URL: http://ruscorpora.ru/.(Дата звернення: 18.05.2020).
4. Тришин В.Н. Большой русский словарь-справочник синонимов URL: www.trishin.ru/left/dictionary/.(Дата
звернення: 20.05.2020).
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FEATURES OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS OF THE ENGLISH LANGUAGE
The problem of the interaction of language and cultural worldview has been attracting the attention of
domestic and foreign philosophers, cultural scientists, sociologists, linguists. Phraseological units are a special
segment of the lexical system of the language that encodes and translates ethnospecific attitudes, stereotypes,
ethical and moral norms of the people-carrier in the figurative form.
The phraseological foundation of the language is an inexhaustible source, which gives the language the
brightness of the features of the national character and ensures the enrichment with new expressive means and
possibilities [10, с. 47].
From the point of view of modern linguistics, the phraseological unit is a complex linguistic and cultural
sign, but so far there is no consensus about what range of phenomena should be included in the concept under
consideration, and there are no uniform formal, semantic, and communicative-pragmatic criteria for distinguishing
a phraseological unit [10, c. 48].
The concept of ‘phraseological unit’ has been first used by Charles Bally, wherefrom it was taken by
V. Vinogradov and other linguists. He defines them as ready-made language units that are taken from one
generation to another and are used in the process of speech as traditional word combinations.
Another linguist A.V. Kunin having done elaborate research concludes that phraseological units are stable
combinations of words with a fully or partially figurative meaning [4, c. 78].
I. Arnold classifies phraseological units according to the type of the component parts and the functioning of
the whole. She states that structured like phrases they function like words [7, c. 38].
There are seven types of phraseological units in I. Arnold’s structural classification:
1) nominal phrases, e.g., high life;
2) verbal phrases, e.g., put one’s head in a noose;
3) adverbial phrases, e.g., by hook or by crook;
4) adjectival phrases, e.g., as wet as a drowned rat
5) prepositional phrases, e.g., in accordance with;
6) conjunctional phrases, e.g., as long as;
7) interjectional phrases, e.g., well, I never did!
Another classification in which there are two principles applied is established by N. Amosova. She
distinguishes two types of phraseological units:
1) phrasemes (units of fixed context in which one of the components has specialized meaning dependent
on the second component, e.g., small talk, fair sex);
2) idioms (idioms are semantically and grammatically inseparable units, e.g., play with fire) [1, c. 69].
Taking into account the comparative analysis of different classifications of phraseological units that the
author has observed, she has to admit that the following classification worked out by A.V. Kunin can be
considered the most detailed one. He has critically examined most of the existing classifications and elaborated
his classification of phraseological units which is based on a more thorough analysis of these phenomena of
language. In his classification, A.V. Kunin keeps a close watch to the elements of phraseology which have not
been emphasized by other researchers, as well as takes into consideration also the development of the English
language.
Phraseological fusion is a semantically indivisible phraseological unit which meaning is never influenced by
the meanings of its components [2, c. 44].
It means that phraseological fusions represent the highest stage of blending. The meaning of components
is completely absorbed by the meaning of the whole, by its expressiveness and emotional properties.
Sometimes phraseological fusions are called idioms under which linguists understand a complete loss of
the inner form. To explain the meaning of idioms is a complicated etymological problem.
In general, phraseological unities are the phrases where the meaning of the whole unity is not the sum of
the meanings of its components but is based upon them and may be understood from the components. The
meaning of the significant word is not too remote from its ordinary meanings. This meaning is formed as a result
of generalized figurative meaning of a free word-combination. It is the result of figurative metaphoric
reconsideration of a word-combination.
Phraseological combination (collocation) is a construction or an expression in which every word has clear
independent meaning while one of the components has a bound meaning [2, c. 40]. It means that phraseological
combinations contain one component used in its direct meaning while the other is used figuratively.
N. M. Akramova and N. O. Dekhkonboi identify the concept of phraseological units-euphemisms as
“frequency formations and are characterized by greater semantic capacity, represent the most convenient way of
euphemistic renaming, differ by pronounced evaluative, expressive and functional-stylistic components, allow to
express more figuratively the emotionally valued attitude of the people - native speakers of the language to the
system of social values, reflect their cultural and historical experience, which has developed in the society of the
ideas of acceptable and unacceptable, of the phenomena that require a different story” [6, c. 111].
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The researchers note that euphemisms have clear functional characteristics: they are used in situations
and contexts where the language is in action, their understanding of moral and ethical values dictates the need to
replace direct nominations with indirect ones. Euphemisms are a visible indicator of certain stereotypes that exist
in a given society at present; what is often called directly in some social conditions, in others, in changed
conditions and another era, requires euphemistic designations [6, c. 112].
The phraseological composition of the language is a mobile, constantly evolving system that has no clear
boundaries: when studying phraseology in the diachronic aspect, it is possible to observe a constant change of its
composition.
There are differences in opinions, all linguists agree that phraseological units or idioms are probably “the
most picturesque, colorful and expressive part of the language vocabulary, which reflect nation’s customs,
traditions and prejudices, recollections of its history, scraps of folk songs and fairy tales. But it is necessary to
distinguish them from other words and phrases existing in the language”.
Phraseological units are difficult to translate due to cultural differences. According to another researcher R.
Jacobson, two types of translation are important:
a) intra-language translation (a statement of the concept in their own words);
b) inter-language translation (translation in the proper sense of the word) [8, c. 98].
The choice of translation solutions depends in each case on the peculiarities of the use of the transformed
phraseology, on the presence or absence of correlative means in the language of translation.
Conventionally, we can distinguish phraseological and non-phraseological translations. Phraseological
translation involves the use in the text of the translation of stable units of varying degrees of proximity between
the unit of the source language and the corresponding unit of the target language – from the full and absolute
equivalent to the approximate phraseological correspondence. Equivalents can be complete and partial.
Phraseological equivalent, according to V. Komissarov, can be fully corresponds in meaning to some
English phraseology and which is based on the same image [9, c. 57]. Translation of such phraseological units
does not cause difficulties. N. Shadrin believes that such phraseological units are always translated in the same
way. The number of equivalents in Ukrainian and English is relatively small.
Calques can transmit the text of the original with virtually no loss, mainly in stylistic respect. But in this
case, the translator must be careful when transmitting phraseological units with a pronounced national colour.
The most common method of translation – descriptive-takes place in most cases. It consists in the fact that the
meaning of phraseological units is transmitted by means of free word combinations.
There are three possibilities:
1) preserving the image of the original;
2) using an image different from the original;
3) with the loss of imagery.
Lexical translation is applicable, as a rule, in cases when this concept is indicated in one language by
phraseology, and in another – by a lexeme or a set of separate lexemes. So, many English verbs, expressed by
word combinations, can be passed their lexical equivalent.
There is the possibility of contextual substitutions in the translation of phraseological units. It lies in the fact
that the translator seeks to find a Ukrainian phraseological unit which, although not corresponding in meaning to
the English phraseology, taken separately, but with sufficient accuracy conveys its content in this particular
context.
V.N. Komisarov offers the following ways of phraseological units’ translation:
1) phraseological equivalent;
2) phraseological analogue;
3) loan translation;
4) descriptive translation;
5) contextual replacement.
Phraseological equivalent is a Ukrainian figurative phraseological unit which completely corresponds in
sense to any English phraseological unit and is based on the same image.
Mostly these PU came from the Greek mythology, ancient history and literature (to cross the Rubicon –
«перейти Рубікон»), and biblical plots (to cast pears before swine – «розсипати перли перед свиньми»,
prodigal son – «блудний син») [9, c. 118].
The number of equivalents in the Ukrainian and the English languages is rather insufficient. More often the
translator should use Ukrainian PU, similar in a sense of the English PU, but based on other.
In this case a phraseological analog is used. For example, To win these days, to be the big gun, you have
to have new ideas. – Щоб досягнути успіху, стати впливовою людиною, потрібно мати нові ідеї. When
there is neither an equivalent, nor analog to the English PU, a translator should resort to literal translation of an
image of a foreign PU, i.e. to translate by a calque [3, c. 168].
Loan translation allows translating the original text almost lost-free in the semantic or stylistic relation. But
also, here it is necessary to be attentive in translating PU with national coloring. Descriptive translation is an
explanation of PU sense by means of free word combinations. Descriptive translation is, in fact, not exactly a
translation of PU, but an interpretation, as is often the case with units that have no equivalents in the target
language [4, c. 275].
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The core of contextual replacement in translation of PU is that the translator tries to find such Ukrainian PU
that doesn't have the same meaning as of English PU taken separately, but with sufficient accuracy retells its
matter in the given concrete context [5, c. 164].
All in all, there are a lot of theoretical works devoted to the topic of translation of phraseological units, but
no unified “recipe” has been found. Therefore, background knowledge, creativity and professionalism of a
translator are of great importance.
There are the following ways of phraseological units’ translation: 1) phraseological equivalent;
2) phraseological analogue; 3) loan translation; 4) descriptive translation; 5) contextual replacement.
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кандидат філологічних наук, доцент В. Б. Скрябіна.
Наталія Сердюк
(Переяслав, Україна)
СЛЕНГ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Дослідження ненормативної лексики, зокрема сленгу, англійської мови проводяться вітчизняними та
зарубіжними лінгвістами вже багато років поспіль. Передумовою до вивчення сленгу в першій половині 20
століття стали фундаментальні дослідження вченими таких явищ, як просторіччя (В.В. Виноградов),
соціальні діалекти (В.М. Жирмунський, Л.П. Якубинський, Є. Д. Поливанов), міське просторіччя (Б.О. Ларін)
та інші. Аналіз наукової літератури показав, що окремі види мовних розбіжностей мають назву діалекту,
жаргону, сленгу, які бувають ототожнюються, що підсилює актуальність нашого дослідження, присвяченого
вивченню ролі сленгу в англійській мові, та ставить першим завдання саме встановлення різниці між цими
поняттями.
За визначенням, взятим з світової електронної енциклопедії «ВікіпедіЯ» діалект – «різновид мови,
характерний для специфічної групи носіїв мови, що визначається не лише територіальною структурою але
й іншими факторами, як, наприклад, соціальний клас. Діалект мови може мати навіть свій окремий
словник. Так, діалект вживається у відповідному мовному колективі та відрізняється від мовного стандарту
– зразкової унормованої мови, яка протиставлена просторіччю і є обов’язковою для формального
спілкування – у навчальних закладах, державних установах тощо» [34]. Варто зазначити,що традиційно
діалекти поділяють на соціальні (слоціолекти) та територіальні.
Стійкішими є соціолекти − діалекти соціальні (раніше їх називали класовими) − варіанти (різновиди)
мови, якими користуються окремі соціальні угрупування людей. Соціолекти охоплюють низку суспільно,
генетично, функціонально і структурно різних явищ, які розподіляються на:
1. Професіоналізми (лексика, яку використовують мовці одного фаху або виду занять);
2. Жаргони або арго, що складається із навмисне утворених (морфологічно або семантично)
елементів, вживаних з метою відокремлення від решти мовців даної спільності. Інколи це буває потаємна
мова (грабіжників, волоцюг, членів релігійних каст) [3]. Термін «жаргон» має досить чітке тлумачення, що
не можна сказати про «сленг». Розглянемо різні його тлумачення.
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Сленг (slang, lingo) – це квінтесенція розмовної мови, що пов’язана з життєвими зручностями, а не з
науковими законами, граматичними правилами чи філософськими ідеями. Слова і фрази перетворюються
у сленг тоді, коли починають вживатись у межах професійних груп, змінюючи свої значенні в мові [34].
У російському мовознавстві за визначенням В.А. Хомякова: «Сленг – це відносно стійкий для
певного періоду, широко споживаний, стилістично маркірований (понижений) лексичний пласт (іменники,
прикметники і дієслова, що позначають побутові явища, предмети, процеси і ознаки), компонент
експресивного просторіччя, що входить в літературну мову, вельми неоднорідну по своїх витоках, ступені
наближення до літературного стандарту, що володіє пейоратівною експресією» [68].
Зовсім інше трактування пропонується в «Словнику лінгвістичних термінів» О.С. Ахманової: «Сленг –
1. Розмовний варіант професійної мови. 2. Елементи розмовного варіанту тієї або іншої професійної або
соціальної групи, які, проникаючи в літературну мову або взагалі в мову людей, що не мають прямого
відношення до даної групи осіб, набувають в цих мовах особливого емоційно-експресивного
забарвлення» [6].
Як бачимо, в першій дефініції сленг – це просто ряд слів, що не є термінами, що використовуються в
термінологічному значенні. Такі слова не годяться для офіційної інструкції, але зручні для ділової розмови
професіоналів. У другому випадку це вже щось абсолютно інше: перед нами слова, що вже покинули
професійну сферу і що вийшли «в світ».
«Словник-довідник лінгвістичних термінів» просто ставить знак рівності між сленгом, жаргоном і арго:
«Сленг – слова і вирази, що вживаються особами певних професій або соціальних прошарків. Сленг
моряків, художників; арго, жаргон» [61].
До вже наведених різноманітних трактувань сленгу додаємо дефініції англійських філологів. Так,
Е. Партрідж стверджує, що цілий ряд англійських дослідників використовують слово slang просто як
синонім жаргону, арго або кента [88]. За Р. Спірсом, термін «сленг» спочатку використовувався для
позначення британського кримінального жаргону як синонім слову «кент» (cant), а потім з роками «сленг»
розширює своє значення і в даний час включає різні види нелітературної лексики: жаргон, просторіччя,
діалекти і навіть вульгарні слова [91].
Визначимо, що одиницю на позначення цього явища позначаємо терміном «сленгізм».
Аналіз наукової літератури показав, що «сленг» термінологічно не є точно визначеним, але має певні
істотні властивості:
1) нелітературна лексика (слова і поєднання, які за межами літературного англійського (Standard
English) – з погляду вимог сучасної літературної норми);
2) лексика, що виникає і уживається в усній мові;
3) емоційно забарвлена лексика;
4) яскраво виражене фамільярне забарвлення переважної більшості слів і словосполучень, що
обмежує стилістичні межі його вживання, має велику різноманітність відтінків (жартівлива, іронічна,
глузлива, зневажлива, презирлива, груба і навіть вульгарна);
5) ділиться на типи: загальновідомий і загальновживаний (General Slang) та маловідомий і
вузьковживаний (Special Slang).
6) багато сленгізмів є незрозумілими або малозрозумілими для основної маси населення (особливо
в період їх виникнення і переходу в ширшу сферу вживання), тому що вони пов’язані з своєрідною формою
виразу, наприклад, при численних випадках перенесення значення (фігурального вживання), такого
характерного для сленгу, або ж через те, що вони є запозиченнями з діалектів і жаргонів іноземних мов;
7) включає різні слова і словосполучення, за допомогою яких люди можуть ототожнювати себе з
певними соціальними і професійними групами;
8) яскравий, експресивний шар нелітературної лексики, стиль мови, (займає прямо протилежне
формальній мові місце), яка змінюється і реагує на будь-які зміни в житті країни та суспільства.
Проте, якщо при обговоренні дефініції «сленгу», ще не існує єдиної думки, що це таке, то термін
«жаргон» має достатньо чітке тлумачення та істотну особливість − він використовується певними
соціальними, професійними або іншими групами, об’єднаними загальними інтересами. Сленг теж
характеризується деякою соціальною обмеженістю, але не певною груповою, а інтегрованою: він не має
чіткої соціально-професійної орієнтації, їм можуть користуватися представники різного соціального й
освітнього статусу, різних професій тощо. Тому можна відзначити таку межу сленгу, як загальновідомість і
широку вживаність.
Інша відмінна риса сленгу – його вторинне утворення в порівнянні з жаргоном, оскільки він черпає
свій матеріал перш за все з соціально-групових і соціально-професійних жаргонів. Але крім жаргонізмів,
сленг включає окремі просторіччя, вульгарні слова. Проте при подібному запозиченні відбувається
метафоричне переосмислення і розширення значення запозичених одиниць. Сленгізмам властива
завищена експресія, мовна гра, неологія.
За електронною енциклопедією «ВікіпедіЯ», жаргон і сленг все ж таки відрізняються, являються
різними мовними явищами. Як зазначено, сленг, будучи неформальною формою мови, має відрізнятись
від жаргону, який являється технічним словником специфічної професії. Крім того, жаргон не виключає із
своєї групи носіїв, так би мовити, не з даної специфічної групи, а скоріше має справу з технічними
особливостями наданого поля, що потребує спеціалізованого словника.
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За лінгвістами Б. К. Дюмас і Дж. Лайтер, висловлення/вираз може бути визначений як «дійсний
сленг», якщо відповідає хоча б двом, поданим нижче, критеріям:
1) вираз знижує «гідність формального та серйозного докладу або писання» іншими словами, вираз
розглядається в контексті як «яскравий, неправильно використаний»;
2) використання такого виразу припускає, що той, хто його використовує, є добре знайомим із
предметом розмови, або із групою людей, яка знається на цьому;
3) такий вираз «є забороненим у звичайній розмові з людьми найвищого соціального статусу або
людьми з великою відповідальністю»;
4) вираз заміщує «добре відомий визначений синонім», що робиться перш за все для запобігання
«дискомфорту, викликаного обумовленою подальшою розробкою елементу».
Також зазначимо, що слова і вирази сленгу мають, як правило, синоніми в нейтральній літературній
або спеціальній лексиці, і специфічність їх можна виявити у співставленні їх з цією нейтральною лексикою.
Таким чином, стилістична структура розмовної мови − неоднорідна.
Вважаємо, що нами виявлено розбіжність і схожість таких мовних явищ як сленг і жаргон; основні
критерії, за якими можна виявити їх у мові. Тож нами виявлено, що сленг займає важливе місце у в
структурі англійської мови, хоча й існує тільки в розмовній мові, тобто поза межами літературної норми.
Так, під «сленгом» розуміємо особливий, неоднорідний шар лексики розмовної мови, що
характеризується яскравою емоційністю й експресивністю та вживається для полегшення спілкування
окремих соціальних або професійних груп. Визначено, що одиницю на позначення цього явища
позначаємо терміном «сленгізм» і, якщо сленг може також використовуватися у загальновживаній
стандартній мові, то за такої умови він набуває особливого лексико-семантичного змісту.
Райхан Султанбекова, А. Сайлаукул
(Тараз, Казахстан)
КНИГА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Любая книга, независимо от времени ее создания и характера обращения, бытования во времени и
пространстве, является способом коммуникации. Выполняя эту главную функцию, она способствует
развитию, обучению, образованию, воспитанию, формированию мировоззрения отдельного человека и
целого общества.
Книга является уникальным явлением человеческой культуры. Можно смело утверждать, что
современная цивилизация возникла благодаря книге, если понимать ее широко как способ передачи
универсальной информации (знаний, традиций, мифологии, а значит мировоззрения) от поколения к
поколению. Символика книги является универсальной для всех культур, времен и народов. Это символика
веры, мудрости, просвещения, знания и литературной деятельности.
Книги представляют собой не только (и не столько) материальную ценность, сколько ценность
духовную, семейную, вековую. Двери библиотеки Рамзеса Второго украшала надпись: “Душевное
лекарство”. Именно это “душевное лекарство” было самым востребованным и доступным не одним
поколением людей.
Еще совсем недавно ценность книги и чтения была неоспорима. Весь прошлый век наша страна по
праву гордилась титулом «самой читающей в мире». Экономический кризис 90-х не мог не сказаться на
культурном и образовательном уровне нации.
Однако, в последние два десятилетия, начиная с периода 2000-х и по сегодняшние дни, мы
находимся в беспрецедентной ситуации кардинального изменения чтения, и особенно значительно
меняется чтение молодежи.
Уходит, практически ушло то общество, в котором читать было престижно, а не читать - стыдно.
Сейчас молодежи не стыдно признаваться, что они не любят читать. В советское время, говорят
работники библиотек, на первом месте среди ответов на вопрос «Что ты любишь делать в свободное
время?» всегда стояло – «читать книги». Сейчас чтение ушло на третье-четвёртое место после просмотра
телевизионных программ, прослушивания музыки, игры или работы на компьютере. Отношение к чтению
молодежи в настоящее время является проблемой. Не только от родителей, учителей, но и с экранов
телевизоров мы слышим фразу: «Молодежь не хотят читать! Что делать?».
“В современных условиях книга как объект культуры, источник знаний, накопленного поколениями
опыта, духовных идеалов, формирующий общее культурное и языковое пространство, интеллектуальную
преемственность поколений, утрачивает свою роль”, – выражают обеспокоенность современные учёные.
Обычная фраза: книга – источник знаний. Казалось бы, что может содержаться в этих потрепанных
листках бумаги, которые, может быть, пылятся на полках нашей библиотеки 20 или 30 лет; эти никому не
нужные документы с какими-то чертежами; эти старые книги, с чуть ли не развалившимися корками,
доставая которые нам сильно хочется чихнуть?... Что они могут дать? Исследования, с уже еле понятным
почерком, вырисовывающиеся на пожелтевших листках бумаги. Что же могут дать они нам, столь
невзрачно ютящиеся в уголках книжного шкафа?
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Видные мыслители, ученые, литераторы, общественные деятели, педагоги важное место отводили
книге как источнику знаний, духовного и умственного развития человека. С ее помощью можно
воздействовать на человека, изменяя его характер и представление об окружающем мире. Долгое время
книга считалась едва ли не единственной формой для передачи различной информации.
Жители всего Советского Союза читать любили, а книгу считали ценностью. И дело тут даже не в
дефиците этой продукции, а в том, что книги, журналы и газеты для многих были основным источником
информации. Еще каких-нибудь 30-40 лет назад библиотека была одним из самых популярных мест
проведения досуга, добычи знаний, местом интеллектуального самосовершенствования.
На бывшем постсоветском пространстве эти хранилища книг стали востребованными, люди
тянулись к знаниям, часами просиживали в читальных залах, увлекшись приключенческим романом или
классической повестью.
Что касается книг, которые раскупались на ура, то это в основном была фантастика, детективы и
исторические романы. Фантастика, выходящая на прилавки книжных магазинов в мизерных количествах,
раскупалась за считанные минуты. Книги хороших авторов можно было достать только «из-под полы», на
черном рынке, причем за большие деньги.
Чтобы погасить книжный дефицит, вводились разнообразные программы, например, «Книги в обмен
на макулатуру».
Можно было выписать книгу издалека. По почте приходили дефицитные книги. Их отправляли по
запросу типографии или книжные магазины.
В советское время ходило выражение «книга — лучший подарок». Сейчас, во время развития
информационной техники, айпадов, электронных книг молодежь не понимает, что значит стоять в очереди
в книжном магазине. Книги удавалось доставать с трудом. Сколько нервов и сил стоило приобретение,
например, томика Пушкина. «Оторвать» книгу в твердом переплете, с белыми листами, пахнущую
типографской краской, с картинками — вот было счастье!
Признаком образованности считалось обладание собственной домашней библиотекой. По объемам
библиотеки и качеству книг, наполнявших ее, судили о степени эрудированности человека.
Книга — самое могучее и самое универсальное средство общения людей, народов, поколений. До
середины двадцатого века её смело можно было назвать единственной машиной времени, с помощью
которой можно совершать путешествия в невиданные страны, в прошлое, в будущее и настоящее...
Однако, в двадцатом веке ситуация довольно резко изменилась. Сначала этому способствовало
появление радио и кинематографа. Потом появилось телевидение, а затем компьютеры и интернет. В
результате от былого значения книги как обучающего и познавательного инструмента практически ничего
не осталось. Кроме того, в заполнении досуга можно также легко обойтись без книги, посмотрев
интересный фильм по DVD-плееру или компьютеру. Кроме того, получить информацию с помощью
интернета стало гораздо легче и быстрее, чем с помощью книги.
С каждым годом популярность интернета растет, особенно среди молодого поколения.
Традиционная книга активно вытесняется электронными устройствами, интернетом, аудио-визуальной
продукцией. У каждого второго есть iPad или iPhone, ими активно пользуются в дороге, в офисе, даже на
отдыхе, но многие ли читают на этих устройствах литературные произведения?
Новый стиль жизни – где у каждого ежеминутно звонит мобильный телефон, где царит интернет, где
общаются через социальные сети – неизбежно порождает поверхностность в восприятии явлений,
постоянную спешку, неумение слушать и слышать другого, отвращение к серьезным темам. Книга же
помогает, пользуясь выражением одного писателя, «остановить мир». То есть вырваться из круговерти,
внимательно выслушать собеседника-писателя, подумать. Получить бесценный и незаменимый опыт.
«Цифровая революция» не обошла стороной и книгу. В настоящее время в Интернете
функционируют большое количество ресурсов и сайтов, на которых можно найти электронные версии книг
самых разнообразных жанров. Сейчас, когда есть Интернет и новейшие технологии, всё стало доступным
и возможным, в том числе книга.
В век компьютеризации дети по-прежнему хотят читать книгу, держать ее в руках и ощущать запах
типографской краски. Именно книга наполняет жизнь человека интеллектуальным составляющим.
Библиотека по-прежнему нужна людям.
Современная молодежь не перестает читать, ее интеллектуальная часть признает ценность книги.
По некоторым высказываниям можно судить о том, что интерес к книгам, периодике, публикациям и
авторам, напротив, растет. Есть люди, которые не только любят читать, но и постоянно обновляют свои
домашние библиотеки, неплохо разбираются в творчестве современных авторов, следят за появлением
книжных новинок.
Можно утверждать, что книга, к счастью, еще не перестала быть источником духовного роста
современного человека. Да, чтение стало “деловым”, и книга как источник информации постепенно
заменяется компьютером с его неограниченными возможностями. Но только чтение и книга как таковая
остается источником интеллектуального развития личности.
Книжный интерес вызван не только обилием на рынке новомодных бестселлеров. Люди всё больше
интересуются классикой, современной публицистикой, мемуарами, специализированной литературой.
Большим спросом пользуются произведения современных авторов. Желание быть в курсе последних
тенденций, не произвести впечатления необразованного человека, а также личная заинтересованность в
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прочтении определённого набора произведений, постоянно стимулируют нашу потребность в этом
замечательном времяпрепровождении. В популярных книжных магазинах можно встретить
представителей любой возрастной группы, от школьников до пенсионеров. Ведь 44% опрошенных
предпочитают книги покупать.
В последние годы стало престижно иметь собственную домашнюю библиотеку, содержание которой
характеризовало бы её владельца. Наличие в доме определённого количества книг становится такой же
неотъемлемой чертой, как набор посуды или бытовые приборы.
С течением времени всё претерпевает изменение. Изменяется даже то, что остаётся, согласуя себя
с новыми реалиями. Внимание к книге и чтению книг в мире, заполненном средствами массовой
информации и ежедневной суетой, по сравнению с прошлым, незаслуженно уменьшается. Однако
требования к человеку в новом информационном обществе возрастают. Значимость образованного
человека не может рассматриваться при низком уровне грамотности.
Книга за свою многовековую историю пережила разные этапы и ряд революционных скачков. Такие
скачки обычно были связаны с изобретением нового способа передачи книжной мудрости – как правило, с
помощью нового материала. Вначале это был папирус, затем пергамент и, наконец, бумага. На рубеже
XXI века появился совершенно новый вид книги – электронный.
В век цифровых технологий почти вся информация содержится в электронном виде, в том числе и
художественная. И сама книга, в виде бумажного носителя, теряет популярность день ото дня. Недаром
45% всех участников опроса выбирает электронный вариант книги. Прирост читательского племени
обеспечила именно она. Этот гаджет оказался настоящим прорывом. Теперь читателю не нужно
дополнительное освещение, размер текста он устанавливает сам, небольшие размеры такой книжки
очень удобны. Поэтому родителям просто необходимо воспользоваться модой на электронную книгу.
Стоимость ее сегодня такова, что приобрести ее может любая семья. Если ребенок пристрастится к
чтению, за его будущее можно не переживать. Учатся такие дети гораздо успешнее, они более
коммуникабельны и благожелательны.
Абсолютно верно, что появление новых средств массовой информации сузило книжную сферу,
однако именно их и надо использовать для расширения интереса к чтению книг. Специалисты по
книжному маркетингу в этих виртуальных пространствах могут при помощи эффективных маркетинговых
технологий рекламировать и продавать каждую книгу в отдельности. Наличие большого количества
компаний, которые изо дня в день посредством новейших технологий, соответствующих социальнокультурным условиям, присоединяются к социальным средствам массовой информации, доказывает тот
факт, что путём слияния с этими группами можно заниматься рекламой и продажей.
Книга… Ведь книга, независимо от времени ее создания и характера обращения, бытования во
времени и пространстве, является способом коммуникации. Выполняя эту главную функцию, она
способствует развитию, обучению, образованию, воспитанию, формированию мировоззрения отдельного
человека и целого общества.
Книга была и остается хранителем духовного опыта человечества. Но она не является пассивным,
инертным средством хранения культурного наследия. Книга активна в своей сути. Она воздействует на
сознание читателя, на его ум и эмоции. Поэтому знания о состоянии читательской культуры позволяют
судить о духовном здоровье общества.
1.
2.
3.
4.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “PÜNTLICHKEIT” В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ
В НІМЕЦЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Мета статті полягає в інтерпретації феномена пунктуальності, як регулятора соціально-виробничих
відносин в системі розподілу повноважень в німецькому суспільстві. Актуальність питання зумовлено
лінгвокультурним напрямом дослідження, а також тим, що воно не має відносно повного висвітлення з
боку німецьких та українських лінгвістів. У проекції на сучасно-німецьке суспільство ми розглядаємо
пунктуальність, як властивість людини (Eigenschaft der Person), як національно-культурний стандарт
(national-kultureller Standart).
У широкому розумінні пунктуальність асоціюється з низькою понять постіндустріального суспільства:
відповідальністю (Verantwortlichkeit), надійністю (Verlässigkeit), системою розподілу повноважень (das
System der Verteilung der dienstlichen Befugnisse). Суттєвою для розкриття змісту феномена пунктуальності,
як стереотипу поведінки німців, а разом з тим і подальшої характеристики змісту однойменного концепту, є
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система розподілу повноважень (das System der Verteilung der dienstlichen Befugnisse) соціальновиробничих відносин (Produktionsverhältnisse). Саме тут концепт пунктуальність є різноманітним у прояві,
відображуючи значимі смисли та асоціації. Його можна пов`язати з терміном «система» das System.
Оскільки система виникає і використовується там, де доцільно пояснювати світ, уявляючи його, певним
чином поділеним на частини, які пов`язані одна з одною так. Щоб утворювалась цілісність. Це означає, що
будь-який об`єкт може мати декілька систем, кожна з яких виражає конкретну межу. Система виникає і
розвивається, як реакція свідомості, як регулятор пошуку цілісного серед розділеного, як регулятор зв`язків
між розрізненими явищами, але діючими у згоді.
У сфері соціолінгвістики термін <<система>> виступає регулятором правил поведінки у суспільстві
упорядковуючи відносини між людьми. За приклад можна взяти систему ведення господарства в романі
Генріха Белля «Очима клоуна» або ж систему ведення розрахунків в оповіданні «Терези Балеків».
Німецький термін <<регулятор>> (Regulator) співвідноситься із дієсловами regeln (регулювати;
управляти; улагоджувати); ordnen (упорядковувати, давати лад чому-небудь, систематизувати);
сполученнями gleichmäsig machen nach einer Norm einem Mass einrichten (що-небудь робити рівномірно,
пропорційно; що-небудь облаштовувати відповідно до норми, міри, розміру). Іменник Regulator (регулятор)
походить від пізньої латинської «regulare» - regeln; einrichten; далі латинської ««regula»- Massstab Regel
(198, S. 2985). Отже «регулятор» - інструмент за допомогою якого здійснюється управління процесами
життя, корегування цих процесів з метою їхнього впорядкування до відповідності з певними правилами та
певною системою.
У сфері соціолінгвістики термін «регулятор» також виступає інструментом, що спрямовує нашу
мовленнєву поведінку у русло існуючих правил поведінки у суспільстві, упорядковує відносини між людьми
формуючи ці відносини, як загальноприйняті. У площині соціально-виробничих відносин
(Produktionsverhältnisse) такий інструмент слугує засобом формування, упорядкування та підтримки
існуючих правил взаємодії між людьми, які зайняті у виробництві матеріальних та духовних благ.
Пунктуальність як ментальна риса німецького суспільства виявляє себе у численних проявах життя,
фіксується через мову у свідомості у формі усталенних структур знань (с. 167, с. 224). Крім названого
терміну “Pünktlichkeit” у свідомості існують мисленнєві структури у формі висловів, які належать відомим
людям, а також твердження, які сприймаються без якого небудь сумніву, оскільки відбивають поняття, що
народжені у конкретному суспільстві, пройшли етапи концептуалізації, та визнані суб`єктами цього
суспільства. Пунктуальність, як регулятор соціально- виробничих відносин у німецькому лінгвокультурному просторі виявляє себе насамперед у сфері підприємницької діяльності та при розподілі
повноважень. Пунктуальність/точність у часі поруч із якістю (Qualität), дисципліною (Disziplin) плануванням
(Planung), старанністю (Fleiß), надійністю (Verlassigkeit), ощадністю (Sparsamkeit) – є одним із чинників, які
визначають ефективність роботи підприємства. Це засвідчують соціологічні опитування, результати яких
регулярно публікуються у засобах інформації. Наприклад, за даними інституту Галлопа у Вісбадені (Marktund Meinugsforschungsinstituts Gallup in Wiesbaden), 5000 респондентів (керівники підприємств, інженерний
персонал, майстра, робітники) розподілили чинники ефективності роботи підприємства в такій
послідовності: перші місця зайняли якість і планування, далі – пунктуальність, дисципліна, надійність,
ощадність, тощо (186: www. Kniggetraining-de).
Ознака важливості явища пунктуальності як інструмента, що визначає правила соціальновиробничих відносин у Німеччині й відповідно структурує ці правила у свідомості громадян, відбита,
наприклад у висловах (186: http//wiki.zak.uni-karlsruhe.de/tiki-index.php?page):
Proffesionalitat beginnt mit Pünktlichkeit (Професіоналізм починається з пунктуальності).
Оhne Pünktlichkeit keine Chance (пунктуальність-це шанс у життя).
Pünktlichkeit ist Indikator fur das Interesse аn der jeweiligen Arbeit (Пунктуальність є індикатором
інтересу до роботи).
In vielem Fallen ist…Pünktlichkeit der Schlussel zum Erfolg (У багатьох випадках…пунктуальність – це
ключ до успіху).
Das Nicht-Einhalten von Terminen kann Gescheiftsbeziehungen erheblich belasten (Те, що людина не
намагається притримуватися домовленостей, може ускладнити ділові відносини).
Встановлення та інтерпретація смислів, які експліковані цими висловами, дають додаткові аргументи
на підтвердження положення про те, що поняття Pünktlichkeit сьогодні відбиває одну з важливіших форм
культури підприємницької діяльності та взаємодії.
Так із несподіваними переміщеннями персоналу, змінами у видах продукції та всілякими
реорганізаціями (Reorganisierung) на сьогодні роботодавцям при розподілі повноважень (Verteilung der
Bevollmächtigung) все більше потрібні чоловіки та жінки, які вміють взяти на себе відповідальність
(Verantvortlichkeit), які розуміють, як їхня праця узгоджується з працею інших, які можуть впоратися навіть із
більшим завданням, які пристосовуються до швидких змін обставин і чутливо налаштовані на людей, що
працюють поруч з ними. Дослідник громадської думки Даніель Янкелович стверджує, що 17% усієї робочої
сили – це переважно молоді фахівці середнього рівня, які прагнуть більшої відповідальності
(Verantvortlichkeit) та більш змістовної праці (Schöpferische Arbeit) з обов’язками (Pflicht), вартими їхнього
таланту (Talent) та майстерності (Meisterschaft) вони дошукуються смислу, поєднаного з фінансовою
винагородою (Finanzbelonung) щоб завербувати таких працівників, роботавці починають пропонувати
індивідуалізовані винагороди (Individuelle Belonungen). Це допомагає зрозуміти, чому кілька передових
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компаній таких як: Lowa, Siemens, Osram та ін. пропонують нині своїм працівникам не фіксований набір
додаткових пільг, а вибір додаткових відпусток, медичних привілеїв, пенсій та страхування. Кожен робітник
може пристосувати цей пакет до своїх власних потреб (Eigentliche Bedürfnisse). Янкелович стверджує, що
єдиного набору стимулів для мотивації всього спектра робочої сили не існує. Він наголошує, що в суміші
винагород за працю гроші більше не мають тієї мотиваційної сили, яку мали раніше. Досягаючи певного
рівня прибутків додаткова оплата більше немає свого колишнього впливу на поведінку. Оскільки досягши
певного рівня прибутків працівники суттєво відрізняються у своїх бажаннях.
Розподіл повноважень супроводжується напругою, яку спричиняє мобільність праці (Mobilität der
Arbeit). Згідно з підрахунками компанії «Hess AG» відсоток працівників, які не погоджуються змінити місце
роботи підскочив до 50ти. Незважаючи на те, що зміна повноважень часто супроводжується підвищенням
по службі. «Баланс явно змістився від безвідмовного послуху бажанням компанії до більшого акценту на
сім’ю, на стиль життя» говорить віце-президент «Hess AG»
Структурувати життя (Strukturieren des Lebens) в сьогоднішніх умовах високого, суспільного і
технологічного безладу стає все важче. Проблема необмеженого вибору стилю життя (Unbegrenzte Wahl
des Lebensstiel), життєвого розпорядку (Lebensordnung) й можливостей освіти (Möglichkeit des
Bildungswesens) – все це, побільшує складність проблеми. Для менш заможних, економічні тиски при
розподілі повноважень нав’язують міцну структуру, а саме: за функцію організації життя беруться
психологи, психіатри. Вони пропонують практичну допомогу (Praktische Hilfe) в пошуках роботи, призначені
на посаду, складанні власного бюджету, тощо. Сьогодні потрібно більше таких консультантів, що
допомагали б створювати структуру.
Пунктуальність є одним із головних постулатів виховання майбутнього фахівця у професійній школі
(Berufsschule). У преамбулі контракту щодо навчання у професійній школі наголошується, що такі цінності,
як Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit повинні стати рисами кожного майбутнього спеціаліста. Учень
не повинен запізнюватися на заняття, а також пропускати їх. При цьому наголошується, що регулярне
відвідування учнем занять є фактором, який визначає оцінку його загальної поведінки. Це слідує з
інтерпретації такого речення: Wer zwei Jahe lang(…) nicht unentschuldigt fehlt bekommt nach seinem
Schulabschluf einen Ausbildungsplatz garantiert – тому, хто протягом двох років не пропустив без поважної
причини жодного заняття, гарантується після завершення навчання, робоче місце. Відповідні ж якості
винагороджувались корпораціями.
За останній час труд людини став менш поділеним на фрагменти, а кожен індивід виконує радше
більше ніж менше завдань. Гнучкий графік (Flexibles Produktionssystem), саморегулювання
(Selbstregulierung) замінюють колишню потребу в масовій синхронізації поведінки (Synchronisierung des
Verhaltens). Роботодавцям потрібні на часі при розподілі повноважень (Verfeilung der Bevollmächtigung)
працівники, які вміють взяти на себе відповідальність (Verantwortlichkeid), узгодити свою працю з іншими,
налаштуватися на швидкі зміни обставин та спілкування з людьми, що працюють поруч.
Вище згадані мотиви трудової діяльності тісно пов’язані з пунктуальністю, як регулятором соціальновиробничих відносин у німецькому лінгвокультурному просторі. Оскільки, зацікавленість суб’єкта у
співробітництві з іншими – це ключ до успіху та кар’єри. Саме в кар’єрному рості пунктуальність є одним із
найважливіших чинників, які визначають ефективність праці. Отже, успіх (Erfolg) кожної компанії залежить
від здатності зберігати та заохочувати першокласних фахівців. Практично це реалізовується в низці
напрямків і прийомів кадрової роботи.
Таким чином виразність концепту пунктуальність (Pünktlichkeit) розширюється насамперед при
розподілі повноважень і є досить зручним для конструювання смислів і рішень. Одна з можливостей цього
концепту збагачувати наше сприйняття явищ за рахунок зміни форми репрезентації таких понять:
Система розподілу повноважень (das System der Verteilung der dienstlichen Befugnisse)
Соціально-виробничі відносини (Produktionsverhältnisse).
Властивість людини (Eigenschaft der Person)
Національно-культурний стандарт (national-kultureller Standart)
Відповідальність (Verantwortlichkeit)
Надійність (Verlässigkeit)
Регулятор (Regulator)
Regeln (регулювати; управляти; улагоджувати);
Ordnen (упорядковувати, давати лад чому-небудь, систематизувати);
Якість (Qualität)
Дисципліна (Disziplin)
Планування (Planung)
Стараннісь (Fleiß)
Надійність (Verlassigkeit)
Ощадність (Sparsamkeit)
Реорганізація (Reorganisierung)
Розподіл повноважень (Verteilung der Bevollmächtigung)
Змістовна (Schöpferische Arbeit)
Обов’язок (Pflicht)
Талант (Talent)
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Майстерність (Meisterschaft)
Фінансова винагорода (Finanzbelonung)
Індивідуалізована винагорода (Individuelle Belonungen)
Власна потреба (Eigentliche Bedürfnisse)
Мобільність праці (Mobilität der arbeit)
Структурувати життя (Strukturieren des Lebens)
Необмежений вибір стилю життя (Unbegrenzte Wahl des Lebensstiel)
Життєвий розпорядок (Lebensordnung)
Можливість освіти (Möglichkeit des Bildungswesens)
Практична допомога (Praktische Hilfe)
Професійна школа (Berufsschule)
Гнучкий графік (Flexibles Produktionssystem)
Саморегулювання (Selbstregulierung)
Масова синхронізація поведінки (Synchronisierung des Verhaltens)
Успіх (Erfolg)
Професіоналізм починається з пунктуальності (Proffesionalitat beginnt mit Pünktlichkeit)
Пунктуальність-це шанс у життя (Оhne Pünktlichkeit keine Chance)
Пунктуальність є індикатором інтересу до роботи (Pünktlichkeit ist Indikator fur das Interesse аn der
jeweiligen Arbeit)
У багатьох випадках…пунктуальність – це ключ до успіху (In vielem Fallen ist…Pünktlichkeit der
Schlussel zum Erfolg)
Те, що людина не намагається притримуватися домовленостей, може ускладнити ділові відносини
(Das Nicht-Einhalten von Terminen kann Gescheiftsbeziehungen erheblich belasten)
Матеріали статті можуть бути використані для студентів лінгвістичних вузів. Їх можна застосовувати
на теоретичних та практичних курсах сучасної німецької мови на спецкурсах лінгвокультурології.
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Циркунова Ірина Володимирівна
(Київ, Україна)
ІРОНІЯ ЯК ЗАСІБ НЕПРЯМОЇ КОМУНІКАЦІЇ, ВИДИ ІРОНІЧНИХ КОНТЕКСТІВ
І ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ
З точки зору лінгвістики найбільш оптимальним способом передачі інформації є ситуація «прямої»
комунікації: коли мовець не приховує свого наміру і смисл висловлювання тотожний смислу, яке надає
цьому висловлюванню мовець. Такими є більшість мовленнєвих актів. Іронія теж може бути вираженою
прямо, як правило, через іронічну номінацію, коли в одному висловлюванні автор порівнює одне поняття з
іншим, або через піднесену тональність оповіді, що одразу вказує на іронію, наприклад:
Celebré mi retorno al mundo de los vivos rindiento pleitesía en uno de los tempos más influyetes de
toda la ciudad: las oficinas centrales del Banco Hispano Colonial en la calle Fontanella. A la vista de los
cien mil francos, el director, los interventores y todo un ejército de cajeros y contables entraron en éxtasis y
me elevaron a los altares reservados a aquellos clientes que inspiran una devoción y una simpatía
rayana en la santidad. Solventado el trámite con la banca, decidí vérmelas con otro caballo del apocalipsis y
me aproximé a un quiosco de prensa de la plaza Urquinaona. Los seis años de tibia dictadura del general Primo
de Rivera habían traído a la ciudad una calma venenosa y turbia que no le sentaba del todo bien a la
sección de crímenes y espantos [5, с. 201]. – Я відсвяткував своє повернення до світу живих,
відслуживши святкову службу в одному з найвпливовіших храмів міста: центральній конторі
Іспанського колоніального банку на вулиці Фонтанелья. Побачивши сто тисяч франків, директор,
фінансові інспектори й усе військо касирів та бухгалтерів прийшли в екстаз і піднесли мене на
вівтар, призначений для тих клієнтів, до яких ставляться з відданістю і любов’ю, близькими
до обожнювання. Виконавши всі необхідні формальності в банку, я вирішив побачитися з ще одним
конем апокаліпсису й підійшов до кіоску на майдані Уркінаона, де торгували пресою. … Шість років
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м’якої диктатури генерала Прімо де Рівери подарували місту отруйний і каламутний спокій, що
постачав багатим матеріалом розділ злочинів і жахіть [2, с. 171].
Приклад експліцитної іронії, що ґрунтується на вживанні недоречного пафосного тону, вираженого
контамінацією різних стилістичних фігур та засобів, зокрема метафорою (ejército de cajeros...),
оксимороном (calma venenosa y turbia), порівнянням (порівняння банку з храмом).
Однак поряд із прямими існують і ситуації «непрямої» комунікації, в яких ця тотожність навмисно не
дотримується. До них відноситься й іронія, яка, як правило, виражається імпліцитно. Без врахування всієї
комунікативної ситуації (що було сказано до цього, в якій спосіб це було сказано, що каже автор /
розповідач / персонаж, як він це каже, з якою метою), що передбачає інтерпретативна модель перекладу,
інтерпретація імпліцитної іронії неможлива. В таких випадках розуміння іронічного висловлювання
ускладнюється тим, що ключі до його інтерпретації знаходяться поза самим висловлюванням, що потребує
виходу в широкий контекст.
Таким чином, іронічне висловлювання може бути експліцитним та імпліцитним. Експліцитний – явно
виражений вербальними засобами, імпліцитний – явно не виражений. Експліцитна іронія реалізується в
рамках лінгвістичного контексту, тобто мовного оточення, в якому вживається певна одиниця в тексті. З
точки зору структури, лінгвістичний (вербальний) контекст можна поділити за рівнем слова чи речення на
лексичний та синтаксичний контексти відповідно. Під першим розуміється сукупність лексичних одиниць, в
оточенні яких використовується конкретна одиниця тексту; синтаксичний – це синтаксична структура, в
рамках якої вжито конкретне слово в тексті. Явно виражена іронія може реалізовуватися на макрорівні – в
межах абзацу чи діалогу, наприклад:
A Roberto le gustan mucho los chicharros fritos. – Pues también es un gustoso... – Déjalo, ¿A ti qué
daño te hace? Martín, hijo, ¿por qué le tienes esa manía? [4, с. 38] – Роберто дуже смакують смажені
ставридки. – А він гурман. Дай йому спокій. Ну, що поганого він тобі зробив? [3, с. 74].
Репліка Мартіна іронічна, оскільки зрозуміло, що смажені ставридки – це зовсім не делікатес, до того
ж іронію підтверджується у реакції співрозмовниці. Іронія реалізується через вживання слова gustoso, який
суперечить ситуації. У своєму прямому значенні це слово має позитивну семантику і вживається на
позначення смачної їжі або людини зі смаком. В українській мові не існує прямого відповідника, який би
охоплював ці два значення, тому перекладач відтворив іменник його контекстуальним відповідником
гурман, забезпечивши той самий іронічний ефект. В перекладі іронія також реалізується на макрорівні.
Експліцитний контекст реалізації іронії тісно пов'язаний з аксіологічним рівнем розуміння та
категорією «здорового глузду», як сукупності загальноприйнятих уявлень про дійсність, коли на базі цих
знань, очевидно, що висловлювання вжито іронічно, наприклад:
¿La casa de la torrе? Yo la visité cuando fuimos con el notario a precintarla y le puedo asegurar que la
parte vieja del cementerio de Monjuїc es más alegre [5, с. 74]. – Будинок із вежею. Я там був, коли ми ходили
з нотарем опечатувати його, й можу вас запевнити, що стара частина кладовища Монтжуїк має
веселіший вигляд [2, с. 65]. «Здоровий глузд» підказує, що висловлювання іронічне, що досягається через
нарочито перебільшене порівняння. Автор зводить в одному висловлюванні непоєднувальні поняття:
«кладовище» – «веселий вигляд».
Імпліцитна іронія є одним із видів пресупозиції. Щоб зрозуміти, що висловлювання вжито іронічно
необхідно знати ситуацію, в якій беруть участь всі сторони: мовець, адресат, об’єкт іронії. Розглянемо
наступні три приклади імпліцитної іронії:
Haga favor de pasar a la suite presidencial, don Pedro – le invité... ¿Qué le parece? – Encantador. Estoy
por mudarme aquí yo también [5, с. 25]. – Прошу заходьте до президентських покоїв, доне Відаль, запросив його я… – Ну як вам моя оселя? – Вона просто чудова. Певно, я теж переселюся
сюди [2, с. 24].
Без зовнішньо контекстуальної інтерпретації ця фраза не іронічна. Для її інтерпретації необхідно
знати текстову інформацію, що їй передує. З попереднього контексту зрозуміло, що йдеться про
«комірчину в пансіоні», саме тому порівняння з президентськими покоями іронічне, як і репліка дона
Відаля, який проживає у найрозкішнішому маєтку Барселони. В перекладі застосовано прийом
лексичного додавання. ну як вам моя оселя, вона просто чудова, певно, я теж переселюся сюди.
Для інтерпретації імпліцитної іронії необхідно також виходити в межі екстралінгвістичного
контексту, до якого відносять умови, час та місце, яких стосується висловлювання, а також факти
реальної дійсності, знання яких допомагають правильно трактувати значення мовних одиниць у
висловлюванні. В рамках екстралінгвістичного контексту виділяють також контекст вертикальний, що
пов'язаний з тією частиною художнього твору, що містить посилання на інші твори художньої літератури.
Термін «вертикальний контекст» використовується для позначення інформації історико-філологічного
характеру, що об’єктивно закладена в художньому творі [1]. Наприклад: наприклад:
¿Cómo se lo puedo agradecer? – Subiendo a casa y metiéndose en la cama. Si necesita compañía
picante llévese Fortunata y Jacinta [5, с. 410]. – Як я можу тобі віддячити? – Тим, що ви зараз
повернетеся в дім і ляжете у ліжко. Якщо вам потрібна пікантна компанія, то візьміть туди
«Фортунату й Хасінту» [2, с. 347].
В оригіналі йдеться про роман Б.П. Гальдоса «Фортуната і Хасинта» (1887 рік), в якому описане
життя двох жінок з різних прошарків суспільства, об’єднаних трагічною долею. Прирівняння роману до

192

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

«пікантної компанії» іронічне. Однак розуміння іронії вимагає від українського читача додаткових знань з
іспанської літератури. Таким чином, в оригіналі іронія експліцитна, тоді як в перекладі імпліцитна.
Таким чином, реалізація іронічного змісту художнього твору нерозривно пов’язана зі здатністю
мовних одиниць набувати конотативного та асоціативного значення в контексті. Зрозуміти іронічний смисл
висловлювання в більшості випадків можна вийшовши в контекст абзацу, інколи в ширший контекст –
тексту (макроконтекст та мегаконтекст відповідно). В деяких випадках, особливо коли мова йде про
інтертекстуальні посилання, правильна інтерпретація авторського задуму вимагає від адресата (читача)
володіння знаннями позамовної дійсності (вихід у екстралінгвістичний контекст) на рівні достатньому для
розпізнання іронії в кожному окремому випадку.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
Тетяна Бабина
(Київ, Україна)
ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
Віртуальний простір охоплює практично всі сфери людського життя, і в перспективі його вагомість
буде збільшуватися.
Філософський контекст віртуального простору, його роль в інформаційному суспільстві доволі слабо
вивчена у вітчизняному філософському дискурсі.
На заході філософські розвідки такого плану з'явилися майже одночасно з поширенням Інтернету і
мали переважно прикладний характер (Е. Б'юкенен, Д. Саллінс). На початку нового тисячоліття вчені
поставили питання про важливість дослідження віртуального простору в контексті філософії науки
(В. Стьопін, О. Романов, Н. Громико).
Віртуальний простір - результат технічних досягнень людства - впливає на економічне життя
суспільства (Інтернет-магазини, Інтернет-аукціони, Інтернет-реклама); на суспільно-політичне життя
шляхом поширення інформації в тому числі через створення різноманітних інформаційних мереж, зокрема,
соціальних; на свідомість особистості, її психіку та ідентичність за допомогою формування та
маніпулювання думкою користувачів в соціальних мережах, на веб-форумах, «веб-чатах» та ін.
При філософському осмисленні віртуальної реальності необхідно виходити з визнання її унікальності
і безпрецедентності. Адже віртуальна реальність є новою технологічною і соціокультурною дійсністю, в
якій філософія знаходить нову реальність самої себе, нові можливості філософствування і людського
мислення в цілому.
Для виявлення і усвідомлення цих можливостей необхідно сформулювати й осмислити
фундаментальні ідеї побудови віртуальної реальність, без яких вона існувати не може.
Особливо підкреслимо, що майже всі вчені вже погоджуються з виявленою генетичною
спорідненістю між інформаційними технологіями, які створили унікальні резерви для нового бачення і
сприйняття соціальної реальності на межі третього тисячоліття, і постмодерністськими та пост
структуралістськими концепціями, які формулюють специфіку відчуття цієї реальності (Ж.-Ф. Ліотар,
Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі, У. Еко, А. Крокер і Д. Кук).
В сучасному інформаційно-технологічному суспільстві поступово відбувається підміна об’єктивної
реальності на віртуальну реальність (Ж. Бодрійяр); традиційна схема організації суспільства на всіх рівнях
(від особистості до держави) замінюється мережевими взаємодіями (Ж. Дельоз); комунікаційні технології
як канали, які сприяють швидшому висловлюванню бажань мас, прискорюють задоволення цих бажань і
сприяють інтенсифікації виробництва (Ф. Гваттарі); існуюча універсальна інформаційна мережа дозволяє
налагодити суспільну комунікацію з принципово більшою швидкістю, ніж за допомогою традиційних
засобів: в силу цього швидкість взаємодії в самому суспільстві стрімко збільшується. У. Еко звертає увагу
на те, що можливість доступу до гіпертекстів кардинально розширює перспективи засвоєння нової
інформації і швидкість її отримання; людська цивілізація стає більш орієнтованою на візуальні образи, ніж
на інформацію у вигляді тексту.
Сьогодні кожна людина в особистому інформаційному полі може створити власну штучну картину
реальності, яка задовольняє її в рази більше, ніж об’єктивна реальність. Так виникає можливість втрати
дійсних соціальних зв’язків, «втеча» у комфортний штучній світ, позбавлений суперечностей і проблем.
Більше того, віртуальна взаємодія є фізично безпечною, дає можливість не розголошувати своє ім’я,
спілкуючись під ніком, перервати комунікацію у будь-який момент і почати все спочатку з «новою»
автобіографією. Зміна умов взаємодії людей, дозволяє маніпулювати ними у кібер-просторі через
інновації, технічні нововведення, віртуальну моду на певні моделі поведінки, штучних героїв, ілюзорні
цінності.
Концепція всесвітнього інформаційного суспільства стрімко стає реально відчутною. За даними звіту
Міжнародного союзу електрозв’язку при ООН з 2005 року інтернет-охоплення у світі зросло з 17% до 53% у
2019-му. За цей час кількість користувачів Інтернету збільшувалася в середньому на 10% щороку. Сьогодні
близько 4,1 мільярда людей у світі користуються Інтернетом (близько 87%у розвинених країнах). Жодним
іншим засобам масової інформації для досягнення такої популярності не знадобилося так мало часу.
Синтез ідей віртуальності, гіпертексту, мультимедіа, універсальної інформаційної мережі,
мережевого суспільства, нелінійного мислення та ін.в останній чверті XX століття вивели цивілізацію на
нову ступінь існування. Віртуальний простір істотно змінив умови взаємодії людей один з одним. З великою
долею вірогідності можна стверджувати, що чим більше різноманітні види людської діяльності зв'язані або
ґрунтуються на взаємодіях людей, тим більшою мірою на них впливають інновації Інтернету і, відповідно,
зростає ймовірність, що вони змінять свій вигляд, або звичні форми в найближчі роки.
В сакраментальному суспільстві основу будь-якого людського співтовариства становила
прив'язаність людини до місця проживання і роботи. Трендом сьогодення є ослаблення традиційних
екстериторіальних соціальних зв’язків. Втрата зв’язків з локальними спільнотами відбувається не тільки
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завдяки новим комунікаційним можливостям, але й тому, що вони реалізують особистісні потреби людей,
спираючись на нові резерви «персоналізованого співтовариства» (М. Кастельс).
З позицій філософської рефлексії інформаційні технології не варто розглядати виключно як
надбання сфери техніки: вони настільки віднині в плетені в тканину людської повсякденності, що виділити
їх із загального світоглядного та культурологічного контексту вже майже не можливо. Якісний стрибок в
інформаційній індустрії з необхідністю потребує аналізу новітніх технологій крізь призму світоглядних змін;
формування ключових світоглядних принципів, що корелюють з тими типами світовідчуття і
світорозуміння, які поширюються в сьогоднішньому інформаційному суспільстві.
Філософський аналіз новітніх реалій сучасного інформаційного суспільства набуває чималої
актуальності в контексті трансформаційних процесів в Україні, яка, незважаючи на економічні та політичні
складнощі, активно включається в глобальний інформаційний простір, розвиваючи і освоюючи новітні
телекомунікаційні технології, вирішуючи проблеми свободи у сфері поширення інформації, формуючи
законодавчу базу, що регулює інформаційну діяльність та ін.
Даний процес передбачає вироблення чіткого уявлення про характер взаємозалежності
технологічних і світоглядних складових інформаційного суспільства не тільки в межах постмодернізму, але
й в контексті «резонансу» з основними рисами українського національного менталітету і вітчизняною
філософською думкою.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Актуальность исследования: Возьмите в руки телефон и задайте себе вопрос: зачем он вам?
Раньше телефон считался роскошью, так как он был только у сотрудников государственных служб (и то не
всех), у начальников и чиновников. Иметь же домашний телефон еще 50 лет назад означало иметь
определенный статус в обществе. Сейчас же телефон, а именно смартфон имеется у каждого. Домашние
телефоны и вовсе перестали существовать за ненадобностью, а коллекционеры отдают за них копейки,
чтобы затем они стояли на полках, пылясь, но, уже давно не используясь по назначению.
Но используется ли телефон, который мы держим сейчас в руках для того, чтобы звонить? Многие
используют телефон, чтобы звонить гораздо реже, чем отправить сообщение в мессенджере, не так ли?
Большинство даже не знает, какая мелодия стоит на рингтоне, не говоря уже о том, что звонки сейчас
используются лишь в экстренных случаях. Проще говоря, человек утратил сейчас всякую необходимость
разговаривать по телефону, как только появились мессенджеры и социальные сети, в которых текст
заменяет обычное человеческое общение. Более того, люди испытывают острую необходимость избегать
телефонных звонков, предпочитая общаться текстовыми сообщениями. Данный феномен, а именно страх
получил свое название – телефобия. Это разновидность социально тревожно расстройства, которая
проявляется у разных слоев и поколений населения земного шара, говорят нам исследователи BBC. По
статистике 40% людей избегают и боятся говорить по телефону, за последние 7 лет этот показатель
вырос на 11% и продолжает расти с каждым днем [3]. Этот показатель растет так же стремительно, как и
количество зависимых от социальных сетей и людей, которые становятся подвержены страхам и имеют
комплексы. Вместе с тем растет процент людей, которые становятся социофобами и мизантропами, не
приемлющих общение с людьми и выстраивая между ними стену, оставаясь на безопасном для себя
расстоянии.
Цель статьи: рассмотреть феномен прироста различных фобий и психических расстройств с
появлением новых технологий и социальных сетей.
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Анализ последних исследований. Данной проблемой занимались такие зарубежные учёные как
А. Сигман, К. Янг, Я. Морено, Дж. Шуровьески, С. Мильграм, Д. Барнсон. Посвящали свои работы
проблеме социальных сетей такие учёные как Н. Н. Алексенко, М. А. Шаталина, Л. О. Пережогин,
Е. В. Шумакова, Т. С. Патченко, Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, Е. В. Шумакова.
Итак, под влияние социальных сетей во всем мире попало более 80% процентов людей различных
слоев. Все они имеют доступ как минимум к одной социальной сети, будь то Инстраграм, Фейсбук,
Твиттер и так далее. Изначально же социальные сети были созданы для того, чтобы люди имели
возможность находить знакомых или новых людей с целью общения, экономии времени и средств [1].
Сейчас эти корпорации все более становятся успешными благодаря продвиганию различных продуктов,
брендов и рекламы. По неофициальной статистике прибыль от рекламы в Инстаграме за 2019 год была
около 20 миллиардов долларов. Однако, помимо бизнес развития в социальных сетях, все больше и
больше людей подвергаются расстройствам психики, комплексам и, с философской точки зрения,
деформации картины мира.
Социальные сети создают понятный и удобный интерфейс, собирают данные с вашего устройства,
анализируют, что вы недавно просматривали и преподносят вам красочную рекламу, чтобы продать
необходимый товар, за рекламу которого они получили деньги. Есть люди, которые спокойно реагируют
на подобное явление и пролистывают рекламу, даже не обратив на нее внимание. Однако в сетях все
чаще можно найти людей, которые страдают ониоманией. Ониомания или проще – шопоголизм –
зависимость людей от покупок. Покупки становятся способом развлечения, отдыхом, а иногда и смыслом
жизни. Такой зависимостью страдают люди, которые не имеют достаточный уровень самоконтроля,
ослеплены иллюзий власти, свободы и желанием получить дозу адреналина. Если же проанализировать
зависимость людей к наркотикам, то мы увидим некую схожесть между ними. Употребляя наркотики,
человек теряет контроль над собой, в нем зарождается все больше желания обрести те «легкость и
свободу», которые он имеет при приеме наркотических веществ. Наркоманы тратят неограниченное
количеств средств, чтобы добыть очередную порцию вещества. Конечно, утверждать, что ониомания
опасна для жизни так же, как и наркомания, мы не можем, однако это в той же степени зависимость,
которая к тому же формируется благодаря социальным сетям, делающих из этого бизнес.
Американские ученые признали Инстаграм самой депрессивной социальной сетью. Это
обусловлено тем, что яркие и красочные фото хорошей жизни вызывают комплекс неполноценности,
недовольство собственной жизнью, а впоследствии и глубокую депрессию у людей. Ученые психологи и
исследователи сделали этот вывод из того, что просматривая фото сделанные с отдыха или мероприятия
угнетает людей. Угнетением собственной личности и индивидуальности подвержены женщины, которые
просматривая фото фигуристых моделей, которые обладают формами, что вписываются в стандарты,
имеют потом комплексы, разрушающие их жизнь и психику. Таким образом, происходит навязывание
неких эталонов и идеалов, делая их смыслом своей жизни, но не все люди способны добиться и
заполучить то, что они видят на картинке в социальных сетях. Когда иллюзии и мечты разрушаются,
человек впадает в депрессию, потеряв всякий смысл жизни и отказывается смириться с тем, что у него
есть или чего он добился до этого.
Еще одной опасной социальной сетью признали Фейсбук. В Фейсбуке мы тоже можем увидеть, как
успешные люди делятся секретом своей богатой и красивой жизни, собирая при этом массу лайков и
репостов. На такие страницы подписаны сотни тысяч людей, с упоением читая личные истории, которые
помогли построить владельцу страницы построить шикарную жизнь. Для людей этот человек становится
неким идолом, который снизошел к простым людям, раскрывая свои секреты. Даже обычные посты «10
фильмов, которые нужно посмотреть до 30 лет!» набирает сотни тысяч лайков. Такое впечатление, что
если человек посмотрит «Титаник» в 31 год, то его жизнь не измениться, а если в 29, то на следующий
день наступит переломный момент, перевернув жизнь с головы на ноги.
Человек, делая репост записи с книгой Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать
влияние на людей», уже и сам оказался объектом манипуляции со стороны другого человека, становясь
звеном в маркетинговой цепочке с риском разрушить собственную психику.
Вернемся к феномену социальных сетей с точки зрения философии. На сегодняшний день,
несмотря на стремительное развитие современных технологий и выхода человека на новый
эволюционный уровень, подавляющая часть населения регрессирует и входит в декаданс [2, с. 261].
Данный упадок мы можем увидеть в наполненных фобиями и комплексами личностях, в излишнем
внимании к тому, что не имеет отношения к конкретному индивидууму, развитие технологий, которые
постепенно заменяет человека и его личность.
Настоящий мир можно охарактеризовать как мир, где социальная, живая активность снизилась и мы
живем в период демографического кризиса, который по прогнозам экспертов из ООН приведет к тому, что
к концу столетия рождаемость полностью остановится. Возможно к тому времени на Земле появятся
биороботы, которые заменят людей и станут новыми жителями нашей планеты, а возможно человечество
уничтожит само себе, дожив свой век. Такое, без преувеличения, вполне реальное будущее может
произойти с человеком, который теряет связь с окружающим миром, заменяя его на искусственный мир в
интернете, забывая про реальность. Это смело можно назвать болезнью забытья, когда человек забывает
о своей жизни, о собственной душе и своем наследии.
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Выводы. Есть ли люди, которые имеют иммунитет к этой болезни? Определенно. Эти люди живут
своей жизнью, довольствуясь тем, что они имеют и развиваются, четко осознавая, чего они хотят на
самом деле. Им нет необходимости смотреть на других в социальных сетях, потому что они смотрят на
себя в зеркало, осознавая себя как морально, так и физически. Такие люди принимают мир таким, какой
он есть, сохраняя в себе ребенка, который не дает им погрузиться в рутину и серость будней, чтобы потом
искать спасения среди ярких картинок в Инстаграме. Это те люди, которые здраво мыслят о том, что есть
хорошо, а что плохо и что не всегда черное – это зло, а белое – добро.
Таким образом, человечеству необходимо найти выход из замкнутого круга, в который оно само
себя заключило, пытаясь построить идеальный мир вокруг себя и работая на других людей, не оставляя
жизни для самого себя. Эта проблема будет оставаться актуальной еще несколько десятков лет, из чего
можно сделать вывод, что современный человек не может существовать без социальных сетей, но он
может изменить свое отношение к ним, как и к окружающему его обществу в том числе. В истории уже
были известны случаи, когда во время декаданса восходили на художественный и литературный Олимп
люди, которые делали этот период времени притягательным, изысканным, находя в нем отечество для
своей души. Возможно, если люди обернут свое виденье этого мира в прекрасное искусство, то зародится
новый век, который превознесет человека и подарят ему новый стимул жизни. Ведь как известно, именно
творчество и радикальное изменение в собственном мышлении является панацей для разума и душа,
заплутавшей и потерянной среди бессмыслицы, в которую отчаянно впадает человек.
Возможно сейчас, это лишь новый толчок для человечества создать новое и вновь беззаботно
вкусить плоды как во времена золотого века. А возможно, человечество исчезнет, как и древние римляне,
чья нация погибла под гнетом собственного величия, так и современный человек уйдет бесследно,
уничтожив Землю, на которой он жил.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Государственное высшее учебное заведение
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество исторического факультета «Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 30 июня 2020 г. проводится ХХVІІІ 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 социальноэкологические 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
ХХ. ФИЗИКА
1. Общая физика
2. Экспериментальные физика
3. Астрономия и физика космоса
4.Молекулярна физика
5. Ядерная физика
6. Физика металлов
7. Физика функциональных металлов
8. Нанофизика
ХХІ. ХИМИЯ
1. Аналитическая химия
2. Неорганическая химия
3. Органическая химия
4. Физическая химия
5. Химия высокомолекулярных соединений
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Оргкомитет конференции планирует
http://conferences.neasmo.org.ua.

размещать

доклады

на

Web-странице

по

адресу:

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно
будет
скачать
в
PDF-формате
на
главной
странице
конференции
по
адресу:
http://conferences.neasmo.org.ua/.
Рабочие языки конференции – украинский, польський, русский, английский французский,
белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский,
молдавский, туркменский.
Последний срок подачи материалов – 29 июня 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)

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

203

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD в
виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 30.06.2020 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58:
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение: «Вашу
статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите об
этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 30 червня 2020 р. проводиться ХХVІІІ 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 соціальноекологічні 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.
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