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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Алтынай Идрисова
(Алматы, Казахстан)
КАЧЕСТВО СЕМЯН СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Coя - цeннaя пpoдoвoльcтвeннaя, кopмoвaя и лeкapcтвeннoe pacтeниe. В нacтoящee вpeмя в
pecпyбликe Кaзaхcтaн бoльшoe внимaниe yдeляeтcя yвeличeнию пpoизвoдcтвa coи. Пpинимaютcя мepы
пo пoвышeнию ypoжaйнocти этoй цeннoй кyльтypы, pacшиpeнию пoceвных плoщaдeй, coкpaщeнию пoтepь
ypoжaя. Oбщeизвecтнo, чтo cpeди зepнoбoбoвых кyльтyp coя oтличaeтcя выcoким coдepжaниeм
вaжнeйших питaтeльных вeщecтв. Oнa являeтcя ocнoвoй pacтитeльнoгo бeлкa и мacлa в миpe. Cpeди 17
мacличных кyльтyp миpoвoe лидepcтвo пpинaдлeжит coeвoй мacлa - 25,8%.Ceмeнa ee coдepжaт дo 50%
бeлкa и 20% мacлa и дo 7% клeтчaтки. Из coи изгoтaвливaют бoлee 400 цeннeйших пpoдyктoв.
Ceбecтoимocть тoнны пepeвapимoгo бeлкa coeвoгo шpoтa в 12-16 paз нижe, чeм хлeбных злaкoв. Coя
coдepжит тaкжe витaмины и минepaльныe вeщecтвa. Вce этo пoзвoляeт иcпoльзoвaть ee для пищeвых,
тeхничecких и кopмoвых цeлeй [1, с. 15].
Вeликo знaчeниe coи и в пoвышeнии плoдopoдия пoчвы. Увeличeниe пpoизвoдcтвa coи бyдeт
ocyщecтвлятьcя в ocнoвнoм зa cчeт пoвышeния ypoжaйнocти этoй кyльтypы, пyтeм пoднятия ypoвня
aгpoтeхники вoздeлывaния и внeдpeния в хoзяйcтвaх выcoкoypoжaйных, ycтoйчивых к бoлeзням copтoв c
пoвышeнным coдepжaниeм пpoтeинa[2, с. 41].
В pecпyбликe ocнoвныe пoceвы coи cocpeдoтoчeны нa opoшaeмых зeмлях Aлмaтинcкoй oблacти.
Пoceвныe плoщaди ee в пocлeдниe гoды в ycлoвиях oблacти peзкo вoзpacтaют. Нo ypoжaй пoкa нe выcoк,
a oднa из пpичин этoгo – yщepб, пpичиняeмoй бoлeзнями, вpeдитeлями и copнякaми, пoтepи ypoжaя oт
кoтopых cocтaвляют 50 и бoлee пpoцeнтoв [3, с. 56-40].
В cвязи c этим paзpaбoткa кoмплeкcнoй cиcтeмы зaщиты пoceвoв coи oт вpeдных opгaнизмoв
являeтcя aктyaльнoй пpoблeмoй. Пpимeнeниe химичecких cpeдcтв зaщиты pacтeний имeeт pяд
нeгaтивных пocлeдcтвий: фopмиpoвaниe ycтoйчивых pac фитoпaтoгeнoв, yмeньшeниe чиcлeннocти
пoлeзных микpoopгaнизмoв в aгpoбиoцeнoзaх и нaкoплeниe тoкcичecких вeщecтв в oкpyжaющeй
cpeдe [4, с. 6].
Цель исследований: Целью наших исследований явилось изучение особенностей сортовой
технологии возделывания раннеспелого сорта сои Мисула 1092. Для решения поставленной цели нами в
2013-2015 годах и на базе основного вывода из этой работы, что лучшим способом возделывания
раннеспелого сорта сои Мисула является посев с междурядьями 30 см и нормой высева 700 тыс. Семян
на 1га, и в сравнении с технологией возделывания сои Жалпаксай решались следующие задачи.
1. Дать оценку эффективности применения ризоторфина;
2. Изучить возможность увеличения нормы высева семян до 800 и 900 тыс. на 1 га при
междурядьях 30 и 15 см;
3. Оценить влияние минеральных удобрений на рост и урожайность сои при междурядьях 30 и
45 см.
Место проведения исследования. Научные исследования проводились в 2019 году в ТОО
«Байсерке-Агро». Агрокомплекс «Байсерке Агро» основан в декабре 2001 года на базе хлебоприемного
предприятия, построенного в 1956 году. Предприятие расположено в 15 км от города Алматы, в селе
Байсерке Илийского района Алматинской области, на юго-востоке Казахстана.
Анализ структуры урожая, определенных в различных (средних) местах посева, способен дать
относительно точную основу для прогнозирования урожайности.
Высота растений и прикрепление нижнего боба. Важнейщим морфологическим признаком растений
сои, определяющим возможность и эффективность мемханизированной уборки, является высота
растений.
В наших исследованиях (табл.1) высота растения стандарта (Жалпаксай) составляет 67,0 см. У
раннеспелого сорта Мисула 1092 высота растений увеличевалась с увеличением нормы высева 900
тыс.шт/га 65,3 см, а при 30 см. и той же норме высева составила 72,1 см. Увеличение нормы высева так
же влияет на высоту растений, при ширине междурядий 45 см и нормах высева 700 и 800 тыс. шт./га
происходит увеличение высоты с 65,6 до 71,9 см соответсвенно. Применение ризоторфина и удобрений
как в комплексе, так и по отдельности существенно изменения не оказал, здесь в большой степени влияла
ширина междурядий. Так средняя высота по вариантам с междурядьями 30 см варьировала 69,9 – 72,2
см, а при 45 см 70,5 -73,1 см. Влияние приёмов возделывания сои на высоту растений, см. (таблица 1).
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Таблица – 1 Влияние приемов возделывания сои на высоту растений, см
№
ширина
междурядий, см

Содержание вариантов
Норма высева
семян, тыс
Удобрения и инокуляция

Годы исследований
2017

2018

2019

Средн.

шт./га
1

45

700

Жалпаксай, контроль
Без применения
Мисула 1092

82,7

58,2

50,2

63,8

2

45

700

Без применения

76,2

75,4

45,2

65,6

3

45

800

Без применения

79,8

68,4

67,4

71,9

4

30
30

700

Без применения

75,0

62,6

61,0

66,2

800

Без применения

79,8

68,7

61,4

70,0

30

900

Без применений

80,5

69,6

66,1

900

8

15
30

Без применения
ризоторфин

71,3
80,3

64,5
69,9

60,1
60,4

9

30

800
800

80,9

70,3

65,4

72,2

10

30

N30P90K60
ризоторфин +
N30P90K60

79,2

69,0

65,1

71,1

11

30
45

800
800

ризоторфин + Р90К60

78,0

65,0

69,9

45

800

ризоторфин
N30P90K60
ризоторфин +
N30P90K60
Ризоторфин + P90K60

78,8
80,8

66,7
70,1

80,1

72,3
70,6

65,9
67,1
66,5

71,6
73,1
72,4

77,9

67,3

66,3

70,5

5
6
7

12
13
14
15

800

45
45

800
800

72,1
65,3
70,2

Влияние это состоит, очевидно, в том, что с увеличением ширины междурядий или нормы высева
наблюдается загущение растений в рядке, а следовательно это приводит к затенению и увеличению
высоты растений.
Влияние приёмов возделывания сои на количество бобов и семян. Способы посева, норма высева,
применения удобоений и ризоторфина оказывали влияние на количество бобов у растений сои по всем
вариантам (таблица 2)
Таблица-2 Влияние приемов возделывания сои на количество бобов, шт./растение
№

Содержание вариантов
ширина
Норма высева
Удобрения и
междурядий, см семян, тыс. шт./га
инокуляция
Жалпаксай, контроль
Без применения

Годы исследований
2017

2018

2019

Средн.

27,2

12,9

22,8

21,0

1

45

700

2

45

700

Без применения

26,9

10,5

19,7

19,0

3

45

800

Без применения

27,9

11,8

16,1

18,6

4

30
30

700

Без применения

35,1

19,0

19,4

24,5

800

Без применения

35,9

14,4

19,2

23,2

30

900

Без применений

34,5

15,5

19,4

900

8

15
30

Без применения
ризоторфин

35,9
35,3

20,0
19,0

22,4
20,1

9

30

800
800

35,0

17,0

19,4

23,8

10

30

N30P90K60
ризоторфин +
N30P90K60

35,0

17,8

19,5

24,1

11

30
45

800
800

ризоторфин + Р90К60

36,0

22,1

26,4

45

800

ризоторфин
N30P90K60
ризоторфин +
N30P90K60
Ризоторфин + P90K60

34,8
34,7

21,1
16,0

35,0

16,2
17,7

18,2
17,2
18,1

23,0
22,8
23,6

35,2

17,2

19,6

24,0

Мисула 1092

5
6
7

12
13
14
15

800

45
45

800
800

23,1
26,1
24,8
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Так при рядовом способе посева скороспелого сорта Мисула 1092, на вариантах бех применения
удобрений и ризоторфина, было наибольшее количество бобов – 26,1 шт. в среднем за три года. При
увеличении ширины междурядий до 30 и 45 см, происходило уменьшение бобов на одно растение до 23,1
и 18,6 штук соответсвенно. Так же с увеличением нормы высева с 700 до 800 тыс./га происходило
снижение количества бобов с 19,0 до 18,6 штук при ширине междурядий 45 см, и с 24,5 до 23,2 при
междурядьях 30 см. Причина этого кроется также в освещенности растений. Загущенные посевы снижают
освещенность, а снижение освещенности снижает количество бобов на одно растение.
На вариантах по изучению удобрений и инокуляций, лучшее сочетание было ризоторфин + P90K60
как при ширине междурядья 30 см – 26,4 шт., так и при междурядбях 45 см – 24,0 шт.
Заключение. Результаты производственных исследований позволяют сделать следующие выводы:
Высота растений и высота прикрепления нижних бобов зависела в первую очередь от
ширины междурядий и нормы высева семян. С увеличением нормы высева семян и ширины междурядий
эти показатели увеличивались. Применение ризоторфина и минеральных удобрений, как совместно, так и
раздельно, не оказывали сушественно влияния на высоту растений и высоту прикрепления нижнего боба.
Наибольшее количество бобов на 1 растение (26,1 шт.) наблюдалось у
растений сои при рядовом способе посева. Увеличение ширины междурядий и норм высева семян
приводило к снижению количества бобов на 1 растение. Применение ризоторфина и минеральных
удобрений обеспечило количество бобов (на 3,2 шт.) на 1 растение.
Литepaтypa:
1. Бeлявcкий Ю. Бoлeзни coи в ycлoвиях измeнeния климaтa. - Зepнo жypнaл coвpeмeннoгo
aгpoпpoмышлeнникa. – Yкpaинa, 2011. - №6 - 15 с.
2. Caгитoв A.O. и дp. Peкoмeндaции пo иннoвaциoннoй тeхнoлoгии вoздeлывaния и интeгpиpoвaннoй
cиcтeмe зaщиты coи в Aлмaтинcкoй oблacти. – Aлмaты, 2014. – 41 c.
3. Шпaнeв A.М. Фитocaнитapныe acпeкты вoздeлывaния coи в Цeнтpaльнoм Чepнoзeмьe // Зaщитa и
кapaнтин pacтeний. - 2012. - № 3. - C. 56-60.
4. Ли Х.П. Oцeнкa иcхoднoгo мaтepиaлa coи нa ycтoйчивocть к вpeдным opгaнизмaм: Aвтopeфepaт
диccepтaции нa coиcкaниe yчeнoй cтeпeни кaндидaтa ceльcкoхoзяйcтвeнных нayк. – Уccypийcк, 2009. 6 c.
Научный руководитель:
кандидат сельскохозяйственних наук, профессор Мырзабаева Гулнар Азимбаевна.
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Балабайка Вікторія, Глєбова Юлія
(Київ, Україна)
ГІДРОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН РІЧКИ ДЕСНА
Десна – найбільша по довжині та друга за величиною басейну лівобережна притока Дніпра – бере
свій початок з боліт, розташованих в 9 км на північний схід від м. Єльня Смоленської області Росії, на висоті
238 м над рівнем моря. Довжина річки 1126 км, площа водозбору – 88900 км2. Основні притоки Десни –
Іводка (504 км), Шостка (491), Есмань, Убедь (362), Сейм (352), Мена (303), Снов (223), Остер (82)
відповідно.
Десна – оспівана українськими класиками річка. Вона є для багатьох жителів Києва та сусідніх
містечок чи не основним місцем відпочинку. Сюди поспішають з наметами, байдарками, вудками.
Сьогодні Десна протікає по території Сумської, Чернігівської та Київської областей. Тече вона
переважно з північного сходу на південний захід і впадає в Канівське водосховище на Дніпрі на 920 км
від його гирла майже на північній межі м. Київ, на висоті 92,0 м над рівнем моря. Середній похил водної
поверхні 0,13 %.
На всій протяжності в межах території України річка Десна не зарегульована. Руслові водосховища
побудовані на її притоках різних порядків, в основному в басейні р. Сейм (Росія), та використовуються для
загального водокористування. Всього на території суббасейну річки Десна налічується 23 водосховища.
Долина Десни складена з піщано-глинистих і крейдяних порід. Прируслова частина заплави висока,
піщана. Заплава річки на всій довжині дуже заболочена. Від кордону України до м.Коропа Десна тече по
товщі піску, суглинків і супісків. Русло звивисте, розпадається на ряд рукавів. Ширина річки тут становить
частіше близько 100 м при коливаннях від 60 до 210 м. Нижче м.Чернігова ширина русла досягає 180–200
м, змінюючись від 60 до 450 м. У меженний період глибина в окремих місцях – до 17 м, але найчастіше не
перевищує 1–3 м. Дно піщане, на плесах зі спокійною течією воно покрито піском з домішкою мулу.
Швидкість течії змінюється залежно від пори року. Найбільша вона під час весняного водопілля в
меженний період на перекатах – до 1 м/с, а на плесах – 0,3–0,4 м/с.
Відповідно до гідрогеологічного районування України територія суббасейну річки Десна відноситься
до Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну пластових вод, який в геоструктурному відношенні
пов'язаний з однойменною тектонічною западиною. Прісні підземні води приурочені до осадових відкладів
четвертинних, неогенових, палеогенових, верхньо та нижньокрейдяних. Для території суббасейну
притаманна витриманість поширення водоносних горизонтів і слабопроникних порід на значних площах,
що визначає поверховий характер залягання водоносних горизонтів. Товща осадових порід насичена
підземними водами і є єдиною водоносною системою горизонтів, у різній мірі взаємопов’язаних між собою і
поверхневими водами через слабопроникні шари порід. На більшій частині території існують сприятливі
умови формування прогнозних ресурсів та живлення підземних вод. Це обумовило наявність
водозбагачених горизонтів і задовільну якість підземних вод.
Річки суббасейну річки Десна мають змішаний тип живлення, переважно атмосферний, з помітною
участю ґрунтових вод (снігове живлення – біля 50 %, дощове – 30 %, підземне – 20 %). Характерним для
режиму р. Десна та її приток є чітко виражена весняна повінь, низька літня межень, що інколи
переривається дощовими паводками, та дещо підвищене стояння рівнів восени внаслідок дощів та взимку
через відлиги. У період весняної повені спостерігаються найбільші підйоми рівнів води – вода виходить на
заплаву, річка проносить від 40 до 80 % річного стоку.
Середні строки початку весняної повені припадають на кінець другої – початок третьої декади
березня. Найвищі рівні весняної повені спостерігаються на р. Десна у другій половині квітня – першій
декаді травня, на середніх і малих її притоках – на початку квітня. Спад весняної повені закінчується у
другій половині червня на р. Десна та у середині травня – на середніх і малих притоках. Наявність значних
за площею лісових масивів у долинах річок сприяє зменшенню та уповільненню поверхневого стоку,
особливо весною, що призводить до зменшення максимальних повеневих та паводкових рівнів води в
річках і витрат води в них, більш рівномірному живленню річок та струмків протягом року, збільшенню у
ньому частки ґрунтових вод.
Зазначені природні чинники безпосередньо впливають на формування та якість водних ресурсів
суббасейну річки Десна. Для багатьох річок суббасейну характерний підвищений вміст у воді заліза і
марганцю, який має природне походження.
Чернігівське і Новгород-Сіверське Полісся відносяться до гумідної зони, поверхневі, ґрунтові і
дренажні води якої містять підвищену концентрацію органічних сполук гумусового ряду (гумусові кислоти),
головним джерелом надходжень яких є ґрунти і торф’яники болотистої і лісистої місцевості. Через
підвищений вміст гумусових сполук у воді, особливо на фоні підвищеного температурного режиму повітря,
може виникати різке підвищення у водах значної кількості марганцю на фоні підвищення кисневого
режиму. Підвищений вміст заліза спостерігається, як правило, у болотних водах. Основним чинником, що
сприяє підтриманню оптимального гідрологічного режиму та забезпечує фільтрацію і самоочищення води
річки Десна є збережена у природному вигляді заплава річки та відсутність порушення вільного стоку.
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Раніше Десна була судноплавною, працювало на ній 5 земснарядів, нині – жодного, фарватер давно
не чистився. У замуленому фарватері вода шукає виходу, "гуляє" туди-сюди, тисне на береги й розмиває
їх. Так ріка поступово, заростає, міліє, замулюється.
Вміст загального заліза й марганцю в річці знаходиться на більш-менш однаковому рівні, а
перевищення їх гранично допустимої концентрації (ГДК) є характерне, так як річка протікає болотами,
багатими на солі заліза, відповідно й вода має його підвищений вміст. Концентрація фосфатів декілька
років тому в Десні значно перевищувала ГДК, це було пов’язано із розробкою у Брянській області Росії
родовищ фосфатидів, згодом їх законсервували і показник фосфатів у Десні прийшов до норми.
Однак, антропогенний фактор забруднення річки залишається основним, а саме скидання
недоочищених стоків, забудова прибережних захисних смуг, розорювання заплави, використання
пестицидів для обробки полів, стікання хімікатів з опадами в річку. Все це, в комплексі з наслідками
глобального потепління змінюють річку.
На відміну від Дніпра чи, Сейму, Десна дуже сильно реагує на кліматичні зміни, метеорологічні
характеристики починають відхилятися від норми і річка відразу все це показує. В останні 5–8 років весна
наставала на 15–20 днів раніше звичних строків, що скорочувало період накопичення води у сніговому
покриві і формування паводку. Крім того, скорочувався сам період снігонакопичення. Якщо раніше
скресання криги на річці починалося в останніх числах березня, то тепер це відбувається на початку
березня і навіть у кінці лютого (місяць випадає). Недобір снігу, слабке промерзання ґрунту (раніше 1,5 м, а
зараз – 25–30 см) призводить до відсутності паводків, спостерігається незначний підйом рівнів води у
межах русла, вода на заплаву не виходить, тобто річка живе невластивим їй життям.
Мріяти про катастрофічну чи “видатну” повінь, звичайно, гріх. Таке лихо руйнує не тільки надбання
людства, а й саму природу. Що ж стосується розливів менших масштабів, то гідрологи вважають їх
життєвою необхідністю.
Адже під час розливу річки очищають себе і заплаву від антропогенного сміття, удобрюють луки
органічними речовинами, наповнюють заплавні озера, створюють умови для нересту риби. Нема цього –
нема ні соковитих пасовищ, ні риби, ні чистої води.
Неможливість Десни в останні роки викидати на заплаву органіку призвела до того, що прибережна
смуга річки почала заростати рослинністю (що для великої річки невластиво), а відсутність повеней
позначилася на стані заплавних озер – вони стали заболочуватися і зникати. Відповідно поменшало у річці
й риби. Що буде з Десною далі в умовах глобального потепління не знає ніхто, очевидно, вона продовжить
міліти.
Чи є в Десні риба (бо рибалки все частіше скаржаться на її відсутність) в Управлінні Державного
агентства рибного господарства у Чернігівській області пояснили, що загалом у Десні водиться кілька
десятків видів риб. Більшість – аборигенні, тобто ті, які в річці були завжди (сом, короп, карась, щука, лящ,
окунь, плітка, судак та ін.), і заселені (білий амур, товстолобик, із осетрових – стерлядь). Щоб рибні запаси
відтворювались, підприємці, що займаються промисловим виловом риби, час від часу власним коштом
закуповують і запускають у річку дорослих особин та мальків. Також зариблення зжійснюється за
державною програмою.
Найбільше риби у Новгород-Сіверському, Коропському, Сосницькому районах, там кращі дно і
кормова база, чистіша Десна. Однак в останні роки через відсутність повеней риба скрізь нереститься
погано, і тому її в Десні стало дуже й дуже мало. Порахувати, наскільки риби стало менше, складно, тому
уявити масштаби втрат можна лише за цифрою зменшення обсягів вилову риби промисловиками, а це –
близько 30%.
Отже, основними проблемами, які ведуть до скорочення рибних запасів є замулення русла, яке
понад років 25 не чиститься, забруднення берегів населенням, води з агрохімікатами від зораних у заплаві
полі і браконьєрство. Останнє – це просто стихійне лихо, адже набуло масового характеру.
Нашим обов`язком є збереження річки, її охорона. Лише власними силами ми можемо зробити щось
корисне!
Література:
1. «Десна в межах України» Відповідно ряд. О.В. Топачевський. – К.: Наукова думка, 1964. – 160 с.
2. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. К.:Ніка-Центр, 2003. —
324 с.
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8. Вода в Десні впала до історичного мінімуму. [Електр.ресурс
https://www.radiosvoboda.org/a/27189146.html].
9. Інформуємо про стан берегової лінії Десни в місті Чернігів. [Електр.ресурс https://desnabuvr.gov.ua/informuiemo-pro-stan-berehovoi-linii-desny-v-misti-chern].
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Жасурбек Тахиржанович Макулов
(Наманган, Ўзбекистон)
ЁҒИН ИНТЕНСИВЛИГИ НАТИЖАСИДА ВУЖУДГА КЕЛАДИГАН ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРНИ
ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ ГЕОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш, уларнинг оқибатларини камайтириш ва самарали
бартараф этиш аҳолининг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечиришини таъминлаш, мамлакатни ривожлантиришнинг
стратегик мақсадларига эришишда муҳим аҳамиятга эга. Иқтисодиёт тармоқлари жадал ривожланаётгани,
ишлаб чиқариш технологияларининг мураккаблашиб бораётгани, ишлаб чиқариш объектларининг аҳоли
пунктларига яқин жойлаштирилаётгани, аҳоли сони кўпайиб, урбанизация жараёни тезлашаётгани,
хавфли табиий жараёнларнинг тез-тез содир бўлаётгани ва кўлами кенгайиб бораётгани, шунингдек,
трансчегаравий хавфларнинг мавжудлиги табиий ҳамда техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятлар
пайдо бўлиш хавфини янада оширмоқда. Мустақиллик йилларида мамлакатимизда аҳоли ва ҳудудларни
табиий офатлар, техноген авария ва фалокатлардан ҳимоя қилиш бўйича яхлит давлат тизими, зарур
меъёрий-ҳуқуқий база шакллантирилди, фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш,
шунингдек, аҳолини фалокатлар пайтида ҳаракат қилишга тайёрлаш борасида кўлами ва мазмуни
жиҳатидан улкан ишлар амалга оширилди. Шу билан бирга, амалдаги фавқулодда вазиятларнинг олдини
олиш ва бартараф этиш тизими фаолиятининг таҳлили мамлакат аҳолиси ва ҳудудларини табиий
офатлар, техноген авария ва ҳалокатлардан муҳофаза қилишга салбий таъсир кўрсатаётган бир қатор
муаммоли масалалар мавжудлигини кўрсатмоқда.
Наманган вилоятида тошқинга қарши 2018 йил давомида маҳаллий ҳокимликлар балансидаги 4 та
объектларда дарё, сой, сел йўллари ва бошқа очиқ сув хавзаларининг қирғоқларини мустаҳкамлаш ва
ўзанларини тозалаш учун давлат бюджетидан ажратилган 2,5 млрд сўм маблағ ҳисобидан жами
79,7 минг м3 тупроқ, 18,4 минг м3 харсанг тош ташлаш ишлари бажарилиши режалаштирилиб, бугунги
кунга қадар жами 1000,0 м3 харсанг тош ташлаш ва 10,0 минг м3 тупроқ ишлари бажарилган. Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси томонидан пудратчиларга 15 фоиз миқдоридаги бўнак маблағлари
молиялаштириб берилди. Наманган шаҳар ва барча туманларда дарё, сой, сел йўллари ва бошқа очиқ сув
хавзаларининг қирғоқларини мустаҳкамлаш ва ўзанларини тозалаш бўйича жами 23 маротаба махсустактик ўқув машқлари ва хашарлар ўтказилиб, тадбирлар давомида жами 17 минг 320 м3 тупроқ, 500 м3
харсанг тош, 1550 м3 темир-бетон ва 10,1 минг п/м ариқ-зовур ўзанларини тозалаш ишлари бажарилган.
Тадбирларга 157 дона техника, 1820 нафар аҳоли жалб этилган. Шунингдек, сел келиши хавфи юқори
бўлган тоғ олди ҳудудларда хашарлар ўтказилиб, Чуст тумани, “Каркидон”, “Зарафшон”, “Олмос”,
“Норхўжаев”, “Навоий”, “Варзик” ва “Сабзазор” МФЙ лари ҳудудларидан оқиб ўтувчи 26 минг п/м ариқзовурлар ҳамда сел йўллари ўзанлари тозаланди ҳамда Поп тумани “Ўрта Хонобод” МФЙ ҳудудидан оқиб
ўтувчи сел йўлларининг 400 метр ўзанлари тозаланиб, 328 м3 ер ишлари бажарилди. Ўзан тозалаш
ҳисобига хосил бўлган шағаллар туманнинг “Мустақиллик”, “Ўзбекистон”, “Сада”, “Юксалиш”, “Соҳил”,
“Ипак йўли” ва “Ўрта Хонабод” МФЙларида жойлашган қабристон кўчаларига солиниб, 1500 метр ички
йўллар теккисланди. Бундан ташқари, бошқарув органлари ҳамда ФВДқТнинг фавқулодда вазиятларни
олдини олиш, уларнинг оқибатларини бартараф этишдаги ҳамкорликда ҳаракат қилиш тажрибаларини
ошириш ҳамда фавқулодда вазиятлар хавфи туғилганда ёки содир бўлганда аҳолини тўғри ҳаракат
қилишга ўргатиш мақсадида жорий йилнинг 13-15 февраль кунлари Наманган туманида ва 10-12 май
кунлари Норин туманида “Бошқарув органлари, ФВДТ ҳудудий ва қуйи тизимлари куч ва воситаларининг
табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш бўйича
ҳаракатлари” мавзусида қўмондонлик-штаб ўқув машқлари ўтказилди. Тадбирлар давомида жами 15,2 км
ариқ-зовурларни тозалаш, 1,2 км емирилган қирғоқларни мустаҳкамлаш, 14,2 минг м3 тупроқ ишлари
бажарилиб, ушбу тадбирларга 23 та махсус техника ва 529 нафар ишчи-хизматчилар жалб этилди. Вилоят
ҳудудидаги 10 та (Чортоқ, Эскиер, Қорасув, Ертикон, Заркент, Қорамурт, Резаксой, Кўксераксой, Варзик ва
Жийдалисой) сув омборларида баҳор-ёз ёғингарчилик мавсумларида сув тошқинини талофатсиз ўтказиб
юбориш мақсадида “С-40” русумли локал хабар бериш тизими, 20,5 тонна цемент,
25 м3 ёғоч, 700 дона қоп, 60 м3 қум, 245 м3 шағал, 65 кг арқон, 31 кг мих, 1500 кг арматура, 400 метр сим, 50
кг электрод, 22 дона лампа, автоном электр манбаи (генератор), 450 литр дизель ёқилғи заҳираси
яратилди. Вилоят ҳудудидаги 8 та оромгоҳлар (Косонсой туманидаги “Сохил”, “Олмазор”, Тўрақўрғон
туманидаги “Ширин”, Уйчи туманидаги “Хумо”, Чортоқ туманидаги “Шодлик”, Чуст туманидаги “Баркамол
авлод”, Норин туманидаги “Норин”, Янгиқўрғон туманидаги “Камалак”) Хавфли геологик жараёнларни
кузатиш давлат хизмати ва Гидрометеорология бошқармаси билан ҳамкорликда ўрганилиб,
гидрометеорологик ва геологик хавфлари мавжуд эмаслиги аниқланди.
Вилоят ҳудудида содир бўлиши мумкин бўлган сел ва сув тошқинлари ҳамда кўчки ҳодисаларини ўз
вақтида бартараф этиш мақсадида вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси қошида идоралараро
тезкор штаб тузилиб, юқори ўтиш имкониятига эга тарнспорт воситаси ва етарли миқдорда ёқилғи мойлаш
метериаллари, ҳамда алоқа воситалари билан тўлиқ таъминланди вилоят ҳокимининг 2018 йил 2
апрелдаги 2-сонли йиғилиш қарори билан идора ва ташкилотларнинг техника воситалари билан
навбатчилик таркиби тузилди ҳамда фаолият олиб бормоқда.
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Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Дарёлар ўзанларини тозалаш ва
қирғоқларини мустаҳкакмлаш ишларини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш
тўғрисида” 2017 йил 21 декабрь кунидаги 1009-сонли Қарорига асосан 2019 йил учун худудий йиғма
манзилли дастур лойиҳаси ишлаб чиқилиб, дастурга асосан вилоят ҳокимлиги балансидаги 19 та
объектларда 20 млрд 665,0 млн сўмлик жами 449 минг 300 м3 тупроқ ишлари, 161 минг 670 м3 харсанг
тош, 0,58 м3 бетон ва 9,30 тонна метал ишлари бажарилиши белгиланди. Маҳаллий давлат ҳокимияти
органлари, давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг
авария, ҳалокат, табиий ва бошқа офатлар оқибатида жабрланган фуқаролар, шунингдек, фавқулодда
вазиятларни бартараф этишда иштирок этган шахсларни ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий муҳофаза
қилиш, тиббий реабилитация қилиш бўйича фаолияти мувофиқлаштириш керак.
Селни баратараф этишдан кўра, унинг олдини олиш арзонроқ тушади. Бунинг устига унинг олдини
олиш чоралари сезиларли даромад олиб келиши мумкин. Ўт-ўлан қатламини сақлаб қолиб ва қайта
тиклабгина селнинг олдини олса бўлади.
Дунё ҳамда мамлакатимизнинг ўрмончилик тажрибаси шуни кўрсатадики, тоғ қияликларида ўрмон
қатламини сақлаб қолиш, ўрмончиликни ташкил этиш тоғ ландшафтларини мўътадиллаштиришнинг,
жумладан, сел тошқинларини камайтириб ҳатто уни бартараф этишнинг энг муҳим факторлардан бири
ҳисобланади:
– ўрмон ўсимликлари билан қопланган қияликларда дарахт шох-шабалари чириндисининг ўзи
ёғинларнинг маълум бир қисмини тутиб қолади ва сувнинг кўпайиб, тошқин ҳосил бўлишига йўл бермайди.
Япроқ, игнабарг ва бошқа ўсимлик новдаларининг тўкилишидан ҳосил бўлган чиринди туфайли ўзига хос
тўшама – ўсимликлар чириндисидан иборат тўпроқнинг юза қатлами намликни сўриб олувчи энг қулай
омил ҳисобланади. Ерга қоришган тўшаманинг бир қисми тўпроқ таркибини ўғит билан бойитибгина
қолмай тўпроқнинг юқори қатламининг физик-механик хусусиятини ижобий томонга ўзгартириб, унинг қисм
ҳамда структурасини кенгайтириб, тўпроқ таркибидаги сувнинг фильтирланишини кўчайтиради. Бунинг
устига бундай тўшама тўпроқ фаунаси, шу жумладан ёмғир чувалчанглари ва каламушлар учун зарурий
озуқа ҳисобланиб, уларнинг фаолияти туфайли сувнинг ерга сингиши янада ортади;
– ўтсимонларнинг тўпроқ усти тирик қатлами худди шунга ўхшаш вазифа бажариб, баъзан қалин чим
ҳосил қилади, шунингдек у сувни тутиб қолиш ва сув ютувчилик хусусиятларига ҳам эга.
Гуркираб ўсаётган ўрмон ва ўтсимон ўсимликлар қатлами билан қопланган тўпроқ ёғиннинг
барчасини ўзига шимиб олишга шу тахлит ер юзасидаги сув оқими йўналишини ўзгартириб, ўзига
шимдиришга қодир. Айни пайтда ёғиннинг тўпроққа сингиши чуқурлашиб, шунга яраша тўпроқнинг намлик
даражаси ҳам ортиб боради. Бу намликнинг бир қисми ўсимликни суғориш пайтида ас қотиши мумкин, бу
эса ўсимликни сув билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Бироқ, маълум бир қисми ёз ойларида
гидрографик муҳитни сақлаган ҳолатда, тоғ дарёларининг дебитини таъминлаш асносида тўпроқнинг
орасидан сизиб чиқиб туради. Сувнинг юзага қалқиб чиқиши тоғ тўпроқ қатламининг деградациясига
мувофиқ равишда нисбатан анча камаяди ёхуд бутунлай тўхтайди. Бироқ, биз ўрганиб чиққанимизга кўра,
ўрмон ўсимликларининг пайҳон этилиб, тоғ тўпроғининг деградациясига учрашининг асосий сабаби аҳоли
сонининг ўсиши ҳамда эҳтиёжларининг ортиб бориши, асосан, чорва молларининг боқилиши ва
дарахтларнинг кесилишидир. Шунинг учун тоғда ўрмон ўсимликларини ўстириш билан сел тошқини
масаласини ҳал этиб бўлмайди, чунки, бу асосан социал муаммо ҳамдир. Демак, муаммони ҳал этиш учун
социал эҳтиёжлар билан бир қаторда муҳандислик ва ўрмон мелиорацияси тизими билан боғлиқ
масалаларни ҳам ҳал этиш зарур бўлади. Дунё илм-фани ва амалиётида тоғли ҳудудлардаги ёғин
сувларининг тўпроқ қатига сингиши ҳамда селнинг олдини олиш борасида «сув ҳавзаларини назорат
қилиш» атамаси турғунлашган. Сув ҳавзаларининг назорат қилиш ўрмон неъматлари, яйловлар ва бошқа
даражадаги ерлардан оқилона фойдаланиш, шунингдек, тоғларда хўжалик фаолиятини йўлга қўйиш каби
бир қанча комплекс тадбирларни ўз ичига қамраб олади.
Агар муаммо ечимига тизимли ёндошадиган бўлсак, сув ҳавзаларини назорат қилиш бир-бирига
боғлиқ узвлардан ташкил топмоғи даркор:
a) сел хатари кучли тоғ қияликларида ўрмон ўсимликларини ўтқазиш;
b) яйловлар назоратини қўлга олиш;
c) социал ҳимоя чораларини қўллаш;
d) ёрдамчи инфратузилмаларни ташкил этиш;
e) дарё ўзани бўйлаб селга қарши муҳандислик қурилмаларини қуриш.
Биз бу ерда фақат биринчи 3 та энг муҳим жиҳатларга тўхталиб ўтамиз.
a) Сел хатари кучли тоғ қияликларида ўрмон ўсимликларини ўстириш.
Сел ҳосил бўлишнинг олдини олинишда энг муҳим жиҳатлардан бири бу тоғ ёнбағрида имкон қадар
қалин ўт-ўлан қатламининг мавжудлигидир. Бунинг учун эса кичик сув ҳавзалари – тоғ қиялигида сув
тўпланадиган ҳовузларда, айниқса, унинг юқори ва ўрта қисмларида ўрмон ўсимликларини ўстириб
эрозияга қарши яхлит тизимни барпо этиш зарур бўлади. Тоғ ёнбағри, айниқса, қиялик шароитида ўрмон
ўстириш узоқ, машаққатли иш, ўт-ўланлар экилган дастлабки даврда уларнинг тутиб кетиш даражасини
ошириш учун тўпроқда намликни сақлаш, яхши ўсиши учун алоҳида парваришни ва махсус чораларни
талаб этади. Бироқ, ҳатто тутиб кетиши яхши бўлган, тез ўсадиган ўсимликлардан ҳам қисқа фурсатда
мелиоратив самарани кутмаслик лозим, чунки, ўрмон шароитини яратиш анчайин вақт талаб қилади.
Бироқ вақт кутиб турмайди ва биз ўз ҳаракатларимиздан имкон қадар тезроқ мелиоратив самара
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олишимиз зарур бўлади. Бунга эришишда бизга экин экиш учун тўпроқни тайёрлашимиз ва бу жойга ҳимоя
ўсимликларини ўтқазиш учун террас (тоғ қиялигидаги поғонама-поғона экин экиш) ҳосил қилиш ёрдам
беради. Террас тизими шундай ҳосил қилинадики, унда юза қатламдаги сувни тутиб қолиш учун махсус
қолип- майдонлар тайёрланиб, улар бир хил кетма-кетликда, ўзаро туташган бўлиши керак. Бу икки ҳолат
ушбу ҳудудга ёғадиган ёғин миқдори, даврийлиги, қияликнинг тиклиги ва яна бошқа жиҳатларга боғлиқ
бўлади.
Тиклик даражаси 13-15 градус бўлган қияликларда террас ҳосил қилиш тизими нафақат юза
қатламдаги сувни тутиб қолади, балки дастлабки даврда уни тўпроқ қатига шимдирадики, келгуси экин
учун ушбу жойда зарурий намлик йиғилади, бу эса Ўрта Осиёнинг қуруқ иқлим шароитида ўстирилаётган
ўсимликнинг тутиб кетишини таъминлайди. Худди шундай тоғ қиялигида, бироқ тракторлар юра
олмайдиган қияликларда ҳамда янада тик бўлган қияликларда ўрмон ўсимликларини ўстириш ҳамда
намлик ерга сингиши учун мўлжалланган майдон бир мунча ичкари томонга эниш қилиб тайёрланади.
Унчалик қиялик бўлмаган тоғ ёнбағрида эса ҳудуднинг горизонтал йўналиши бўйича шудгор қилиш
ёки ҳайдаш учун мўлжаллаб тайёрланади. Террас тизими ишлари битгандан кейин у ерга ўрмон
ўсимликларини ўтқазиш бошланади. Айнан шулар узоқ вақт мабойнида террас лойқа билан тўлганда,
тўпроқ юзасидаги сувни ушлаб қолиб, унинг ер тагига шимилишини таъминлаб беради. Ушбу жойга
ўтқазилган ўрмон ўсимликлари кўчатлари, биринчи навбатда илдизли ўсимликлар, флора ва фауна учун
муҳим қатлам ҳисобланган ўт-ўлан қопламалари унга асос бўлиб хизмат қилади. Ўрмон маданий
ўсимликларини танлаш тоғ ёнбағрининг баландлиги, қуёшга нисбатан қиялик проексияси, тиклик
даражаси, ўрмон ўсимликлари хилларининг биологик характеристикаси ва бошқа факторлардан келиб
чиққан ҳолда амалга оширилади.
b) яйловларни назорат қилиш.
Тоғ ёнбағрида ўсимликлар қатлами (ўт-ўлан, бўта ва дарахтсимонлар туркуми) ни қайта тиклаш учун
ўрмон кўчатларини экиш ушбу майдонда ёш ниҳолларни пайҳон этилишига йўл қўймаслик учун чорва
молларини ўтлатишни таъқиқлашни ҳам кўзда тутади. Чорва молларни ўтлатиш чегаралангандан кейин
тоғ ёнбағри ўсимликлари, биринчи навбатда ўт-ўланлар, кейин эса дов-дарахтлар тез фурсатда ўзини
тиклашига олиб келганлиги борасида қатор мисоллар мавжуд. Сел тошқини эса 1-2 йилдан кейин
тўхтаган. Агар биз сел тошқинларини тўхтатмоқчи бўлсак, чорва молларининг ўтлашини чегаралашимиз
шарт бўлади. Кейинчалик, ўрмон кўчатлари ўзини тиклаб олгандан кейин чорва молларини ўтлатишга изн
бериш мумкин, шундай ҳам қатъий назорат ва кўрсатмалар асосида.
Бироқ чорва моллари ўтлашини чегаралаш маҳалий аҳоли учун яйловларнинг камайишига олиб
келади, бу эса шубҳасиз чорвадорлар орасида норозиликни туғдиради. Шунинг учун қолган яйловлардан
оқилона фойдаланиш ва уни назорат қилиш билан боғлиқ муаммо жиддий тус олади.
Ушбу факторни енгиллаштириш учун бир қанча чора-тадбирларни қўллаш талаб этилади:
– яйловлар борасида тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш;
– қисман бўлсада чорва молларни молхонада озиқлантиришни йўлга қўйиш;
– ориқ-озғин молларни наслдор чорва молларига алмаштириш, бу эса маҳалий аҳоли орасида
улардан олинаётган маҳсулот миқдорига зиён етказмаган ҳолда чорва сонининг камайишига олиб келади;
– ўзлаштирилаётган ерларда тўйимли озуқ маҳсулотлари етиштирлаётган плантацияларни ташкил
этиш ва мавжуд яйловларнинг самардорлигини ошириш.
Таъкидлаш жоизки, озуқанинг бир қисмини тақир ерга айланган майдонлардан ҳам олиш мумкин.
Сел тошқини хавфини одини олишнинг энг муҳим факторларидан бири ўрмоннинг рухсат берилмаган
ҳудудларида мол боқилишига йўл қўймаслик ва кейинчалик тоғ қияликларида мол ўтлатишни назоратли
тартибда ташкил этишдан иборат. Агар бу назорат ФВВ зиммасига юклатилса ва бу вазифа
Давлатбионазорат инспекцияси билан ҳамкорликда ташкил этилса сел тошқинлари хавфини самарали
камайтириш мумкин бўлади. Ўрмон кўчатларини ундириш мумкин бўлмаган жуда баланд қияликлар
бағрида ўт-ўланларни қайта тиклашни чорва молларини назорат эмасдан ташкил этиб бўлмайди.
c) ижтимоий ҳимоя чоралари
Келгусида ўрмон дарахтларининг ноқонуний кесилишини олдини олиш учун ўрмон ўсимликларини
асраб қолиш ва тиклаш асносида маҳалий аҳолига фойда келтирадиган механизмларини ишлаб чиқиш
керак. Бунга бир қанча усуллар билан эришиш мумкин.
Биринчи усул тўғридан тўғри олдимизга қўйилган масала сел тошқинининг олдини олишга тааллуқли
бўлиб, кўчат ўстириш билан боғлиқ тижоратни йўлга қўйишдир. Бунинг учун бир қанча амалиёт ва
механизмлар жорий этиш зарур бўлади.
Биринчи механизм ўрмон кўчатларини ўтқазиш жавобгарлигини манфаатдор аҳоли зиммасига
юклашдир. Тоғ қияликларидаги ерларни ўрмон ўсимликлари ўтқазиш учун ижарага бериш, илгари ижара
олган ижарачилар учун ўрмон кўчатлари ўтқазишларини янада яхшилашни ташкил этиш мумкин.
Бунинг учун ўрмон кўчатлари ижарачиларга бевосита манфаатдорлик олиб келишлари зарур. Ўрмон
хўжалиги ижарачилар учун кўпгина хўжалик ишларида амалий фойда келтириши мумкин. Бу ўринда
фермерларни ўқитиб, бундай амалий тажрибани уларга ўргатишлари учун ўрмончиларнинг ёрдами зарур
бўлади.
Кўп ҳолларда бундай амалиёт кўпгина факторларга боғлиқ бўлади, бироқ мавжуд вариантлар
қуйидагиларни ўз ичига олади:
– унча баланд бўлмаган тоғ қияликларида мевали боғлар ташкил этиш;
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– кам сувли жанубий ҳудудларда писта ва бодом плантацияларини барпо этиш;
– тоғ қиялигининг шимолий майдонларда ёнғоқ плантацияларини яратиш;
– хўжалик учун зарур бўлган ёғоч маҳсулотларига мўлжалланган дарахт кўчатлари плантацияларини
яратиш.
Ўрмон кўчатлари ўтқазиш орқасидан ижарачилар катта фойда олиши мумкин бўлган кўплаб
технологиялар мавжуд. Бундан ташқари ўтқазилган ўрмон кўчатларидан олинган ҳосилни ижарачилир
эмин-эркин ва фойдали нархларда сотиши учун шароит яратиб бериш лозим. Дарҳақиқат, тоғ ёнбағри,
ўрмон кўчатлари ўтқазиш фойда олиб келмайдиган баланд қияликларда ўрмон ва ўт-ўлан ўсимлик
турларини қайта тиклаш лозим. Бундай вариантлардан бири баланд қояларда ўрмон ўт-ўлан қатламини
қайта тиклаш вазифасини ижарачилар зиммасига юклаб, бунинг эвазига тоғнинг пастидаги суғориладиган
водийдан уларга ерни ижарага беришни таклиф этишдир.
Шундай тажрибалардан бири Самарқанд вилоятида синовдан ўтказилди, у ерда 1 гектардаги ўрмон
ўрмон ўсимликлари қатламини тиклаш эвазига ижарачиларга суғлориладиган майдонлардан нормадаги
0,25 гектар ер тақдим этилди. Ўрмон ўсимликларини кесишнинг олдини олишни қўшимча чораларсиз,
маҳалий аҳолининг турмуш шароитини яхшилаш эвазига ҳам амалга ошириш мумкин. Бу биринчи
навбатда дарахтларни ёқилғи учун ишлатадиган ҳудуд аҳолисининг турмуш шароитини яхшиланишига
тааллуқли. Дарахтлар асосан овқат тайёрлаш ва уйни иситиш мақсадида кесилиб кетилмоқда. Бу
энергитик эҳтиёжини қондириш учун қуйидаги чораларни қўллаш зарур:
– энергетик жиҳатдан самарали – бинони изолация қиладиган оддий технологиялар, уйни иситиш ва
овқат тайёрлаш учун энергетик тежамкор печлардан фойдаланишни амалга жорий этиш;
– бинони истишнинг альтернатив усуллари – брикет қолипларини йиғиш ва иситиш тизими учун
брикетларни ишлаб чиқариш, сувни истиш ва кундалик эҳтиёж учун оддий қуёш коллекторидан
фойдаланиш, ҳар бир хўжаликка мўлжалланган оддий биогаз установкаларини жорий этиш.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Анна Андреєва, Юрій Поскрипко
(Київ, Україна)
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОДАЖУ КАВОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Постановка проблеми. Вітчизняний ринок кавової продукції характеризується кількома основними
рисами: наявністю кавової продукції у топ-позиціях аналітичних досліджень продуктів харчування,
багатими історичними традиціями споживання кави в Україні, позитивною динамікою ринку як у грошовому,
так і натуральному вимірі (у середньому приблизно 15% у 2018-19 рр. за Даними державної служби
статистики України) та вираженою конкуренцією.
У той же час для того, щоб ефективно конкурувати на ринку кави, необхідний постійній моніторинг і
бенчмаркінг ключових гравців ринку, виробників та дистрибуторів, а також впровадження інноваційних
технологій розробки, виготовлення, просування та продажу продуктів, оскільки сучасна кавова індустрія
зазнає швидких змін [1].
Проте інновації будуть ефективними лише за умови, якщо підприємство впроваджує їх швидше за
конкурентів [2].
Одним з результативних інструментів швидкого впровадження інновацій є методологія управління
проєктами [3], а підприємства, які використовують проектну методологію в управлінні називаються
проєктно-орієнтованими. Також доцільне, вчасне та правильне використання методології проєктного
менеджменту може сприяти економії ресурсів підприємств за різними оцінками до 10-20%.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів
вітчизняного ринку кави присвячено публікації таких науковців, як: Воронюк Т. А., Галасюк С. С.,
Гуржій Н. М., Зайончківська Н. І., Карнаушенко А. С., Кушнірук Г. В. та інших. На окрему увагу заслуговує
робота Г. Шульц (2017) у якій йдеться про досвід розвитку мережі кав’ярень «Starbucks» та підходи до
побудови конкурентоздатного бізнесу, в основі якого є корпоративна етика та турбота про інтереси клієнтів
як зовнішніх (споживачів), так і внутрішніх (працівників), а також партнерів. У відкритих джерелах нами не
знайдено публікацій щодо можливостей застосування проєктної методології у кавовій індустрії.
Формулювання цілей статті. Метою роботи є аналіз сучасного стану вітчизняного ринку кави,
визначення проблемних факторів просування та продажу кавової продукції, а також дослідження
можливостей застосування методології управління проєктами з метою оптимізації системи продажу
кавової продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок кави в Україні формується виключно за рахунок
імпорту, при чому 22% кави купується безпосередньо у виробників, а 78% імпортується трейдерами. Це
має значення для вітчизняного виробництва кави, яке формується шляхом імпорту сировинного продукту –
кавових зерен, які обсмажують, фасують, виробляють продукт та реалізують під власними торговими
марками. Динаміка імпорту кави у 2018 р. порівняно з 2017 р. на ринку кави України продемонструвала
позитивну тенденцію зростання на 28,6%. У 2018 р. вітчизняне виробництво кави зросло на 24,3% [1].
Імпорт кави є прибутковим бізнесом, оскільки насьогодні в Україні діє нульове мито на імпорт
зелених зерен кави.
Згідно оцінки показників обсягу реалізованих в Україні послуг за видом економічної діяльності
«Тимчасове розміщення й організація харчування» (продаж кавової продукції у роздріб), встановлено, що
обсяги у 2019 р. зросли на 18,2% відносно 2018 р. та на 34,5% відносно 2017 р. [1]. Загальна кількість
суб’єктів господарювання за наведеним видом економічної діяльності у 2018 р оці становила 61761, що за
останні п’ять років стабільно складає 2,1% від загальної кількості підприємств [1].
Насьогодні на вітчизняному кавовому ринку сформувалися три основні сектори споживчих переваг:
кава в зернах або мелена, кавовий напій швидкого приготування і кава розчинна. Загальною тенденцією
ринку є зростання частки зернової кави по відношенню до розчинної, тому ринок розчинної кави поступово
наближається до насичення. Все більше українців віддають перевагу натуральній зерновій каві, частка
споживання якої складає 21,4%.
Сьогодні серед найбільш відомих в Україні торгівельних марок, що спеціалізуються на виробництві
та продажу кави, можна виділити наступні:
ТМ «Кава зі Львова», яка пропонує зернову, мелену, розчинну каву та мікси. За рейтингом
«Фаворити успіху» отримала оцінку 4,40 бали (2018); ТМ «ГАЛКА» (кавова фабрика «ГАЛКА»). Асортимент
кавової продукції: кава натуральна мелена, кава натуральна в зернах, кава натуральна розчинна, кавові
напої розчинні, капучино, кава з вершками. Імпортує зелену каву. За рейтингом «Фаворити успіху»
отримала оцінку 0,92 бали (2018); ТМ «Віденська кава» (ТОВ «Віденська кава»). Основна діяльність
підприємства – переробка і реалізація кави, а також послуги по фасуванню кавової продукції. Імпортує
зелену каву. За рейтингом «Фаворити успіху» отримала оцінку 1,61 бали (2018); ТМ «Жокей» (ТОВ «Орімі
Україна»). Основний напрямок діяльності компанії – імпорт, виробництво та фасування кавової продукції.
За рейтингом «Фаворити успіху» отримала оцінку 1,58 бали (2018); ТМ «Jardin» (ТОВ «Орімі Україна»). За
рейтингом «Фаворити успіху» отримала оцінку 1,57 бали (2018).
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Спільне українсько-англійське підприємство СП ТОВ «Галка ЛТД» є провідним сучасним
підприємством, на якому впроваджуються інноваційні технології, але й виробництвом з принциповими
позиціями щодо збереження натуральності та екологічності сировини, на основі якої випускається
високоякісна готова продукція. Тому, за даними аналітичних оглядів та погляду авторів, за якістю,
органолептичними та смаковими якостями не поступається конкурентам. Проте, згідно даних рейтингу
«Фаворити успіху» (2018) бренд «ГАЛКА» отримав порівняно невисоку оцінку, що може бути обумовлено
наявністю певних проблем у доступності та зрозумілості переваг продукту для кінцевого споживача, а саме
у просуванні, дистрибуції та системі продажу.
За методиками 5W та RCA було проведено аналіз дерева проблем та визначено, що основною
проблемою бренду є проблема його популярності. Що, відповідно передбачає більш ретельний аналіз
маркетингових комунікацій зокрема та системи продажу в цілому з метою її оптимізації.
Така оптимізація може бути реалізована за рахунок застосування методології управління проєктами
на підприємстві і перетворення його на проєктно-орієнтоване. При цьому слід враховувати, що управління
проєктно-орієнтованими підприємствами має певні відмінності відносно управління іншими
підприємствами. Це стосується, насамперед, вимог до компетенцій суб'єктів управління (менеджерів), у
яких управління проєктами є одним із об'єктів управління. Такі відмінності, на думку авторів, зумовлені
двома основними факторами: сутністю та змістом понять компетенція і компетентність, а також
необхідністю наявності фаховий компетенцій з управління проектами у менеджерів проєктно-орієнтованих
підприємств, які залучені до проєктного управління.
Компетенції в широкому розумінні – це знання, навички, вміння, особистісні якості та установки
людини (групи, організації), а також визначені вимоги до діяльності. Ступінь відповідності компетенцій до
визначених вимог характеризує їх розвиток.
Вимоги до компетенцій топменеджерів проектно-орієнтованих підприємств повинні враховувати
фахові та поведінкові компоненти. Фахові компетенції – це знання, навички та вміння з управління
проєктами, які повинні відповідати визначеним вимогам до діяльності за фахом [4]; поведінкові компетенції
– це знання і навички з психології управління та вміння їх вчасно і раціонально застосовувати в управлінні
проєктами, а також ті особистісні якості та установки, які необхідні саме для проектної діяльності.
Матриця зацікавлених сторін проєкту включає в себе первинні (такі, як власник, ініціатор, менеджер
та команда проєкту, постачальники та клієнти) і вторинні сторони (конкуренти, засоби масової інформації)
та оцінку їхнього впливу на проєкт за критеріями: ресурси, вимоги, процеси та оцінка виконання.
Близько 40% продукції бренду «ГАЛКА» реалізується у західному регіоні України. Збут 90% продукції
кавової фабрики «ГАЛКА» здійснюється через близько 20 торгово-посередницьких фірм («кавових
дилерів»), 10% – через власні канали збуту. Така ситуація із каналами дистрибуції та збуту не є
оптимальною для кавової продукції, оскільки: не існує зворотного зв’язку «споживач-виробник», що
позбавляє виробника інформації про актуальний стан вимог споживача до продукту та його зміни;
виробник не має механізмів впливу на роздрібних продавців та на ринок в цілому в контексті
ціноутворення, позиціювання тощо; виробник потрапляє у залежність від посередників, які формують пакет
замовлень, диктуючи умови; невелика кількість посередників та концентрація ними великих обсягів
замовлень з одного боку, спрощує механізм дистрибуції, а з іншого приховує в собі ризики нав’язування
умов під загрозою відмови від подальшої співпраці.
За даними різних аналітичних досліджень, для більшості споживачів кавової продукції ключові
фактори вибору бренду кави – це смак, ціна, популярність бренду, місткість та дизайн упаковки і країнавиробник. Клієнти приходять з готовими рішеннями про покупку і продакт-плейсмент у даному випадку не
спрацьовує. Проте слід звернути увагу, що на ринку розчинної кави лідерами продажу є саме марки, які
мають активну рекламну підтримку у різних каналах, із емоційним акцентом у рекламі саме на смакових
перевагах продукту. Це може свідчити про необхідність диверсифікації маркетингової стратегії та стратегії
продажу щодо груп меленої та розчинної кави.
Основним завданням проєктної оптимізації в наведеному випадку є досягнення цілей і задач проєкту
при дотриманні обмежень проєктного трикутника (час, вартість, зміст). Відповідно розроблено ОBS та WBS
проєкту.
Продукт проєкту – оптимізована система продаж кавової продукції.
Проєктний аналіз асортименту проводили по товарних групах, які визначали за допомогою АВСаналізу. Результати АВС-аналізу асортименту за обсягом збуту (у натуральному вимірі): група A (кава
натуральна в зернах, кава натуральна мелена, кава розчинна: 59% обсягу, 47% найменувань); група B
(кавові напої: 29% обсягу, 12% найменувань); група C (кавові напої 3 в 1: 12% обсягу, 41% найменувань).
Результати АВС-аналізу асортименту за CF (у грошовому вимірі): група A (71% виручки, 47%
найменувань); група B (11% виручки, 12% найменувань); група C (18% виручки, 41% найменувань).
Життєвий цикл даного проєкту складається з стадій ініціації, розробки, планування, реалізації,
завершення, відповідно до яких побудовано календарний план проєкту за допомогою діаграми Ганта за
допомогою програмного продукту MS Project. З метою оцінки термінів виконання проєкту було проведено
PERT-аналіз, за допомогою якого було розраховано очікувану тривалість проєкту, яка становитиме 237
днів (реалістична оцінка).
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У проєкті використовується поточний контроль. Предмет контролю: перевірка виконання рішень,
з'ясування причин відхилень, оцінка поточної ситуації, прогнозування наслідків; об'єкти контролю: час,
вартість, якість, зміни у ході реалізації проекту та виконання бюджету.
За допомогою програмного продукту MS Excel розраховано чисту поточну вартість (NPV) та індекс
прибутковості (РІ) проєкту. З урахуванням макроекономічних умов та результатів PEST-аналізу ставку
дисконтування 20% визначено як оптимальну. В усіх випадках отримано результати, які свідчать про
економічну доцільність реалізації проєкту.
Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку.
Отримані результати дозволяють дійти висновків, що: вітчизняний ринок кави розвивається та
зростає у середньому на 15% у грошовому вимірі; визначено проблемні фактори системи продажу кавової
продукції вітчизняних виробників кави, які полягають насамперед у недостатній популярності вітчизняних
брендів та відсутності, чутливості виробників до зміни споживчих настроїв та відсутності механізму
зворотного зв’язку з метою своєчасного виявлення таких змін та оперативного реагування; встановлено
можливості застосування методології управління проєктами з метою оптимізації системи продажу кавової
продукції. Перспективи дослідження вбачаються у подальшому поширенню застосування проєктної
методології на проєктно-орієнтованих підприємствах.
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Сільські території України мають величезний потенціал, який на теперішній час не використовується
повною мірою. Основні причини цьому – відсутність сучасної техніки, застарілі агротехнології, відсутність
якісного посівного матеріалу та головне – відсутність достатньої кількості професіоналів, здатних швидко і
якісно відтворити сільське господарство та вивести його на новий сучасний рівень.
Тому однією із стратегічних задач державного масштабу сьогодні виступає кадрове забезпечення
сільського господарства.
В.Д. Філіппова вважає, що кадровий потенціал - це людський капітал знань та навичок, що є в
розпорядженні індивіда, який дозволяє йому претендувати на певну позицію на ринку праці [1].
Кадровий потенціал агропромислового комплексу в сучасному світі повинен відповідати наступними
вимогам:
 вміння вирішувати складні завдання;
 володіння інформаційними технологіями;
 здатність використовувати всі новітні досягнення світової та вітчизняної науки;
 наявність високого рівня професійної ерудиції;
 здібності до творчої організації сільськогосподарського виробництва;
 вмілість мотивувати сільськогосподарських працівників.
Наразі дуже мало людей йдуть працювати у агросектор, молодь не бачить сенсу залишатися у селі,
бо там немає розвиненої інфраструктури та облаштованого побуту.
За результатами досліджень у майбутньому будуть затребувані професії менеджерів з продажів
аграрного обладнання, ветеринари, агрономи, логісти.
Але зараз натомість притоку фахівців у АПК, відбувається значне щорічне вивільнення працівників з
сільськогосподарських підприємств (табл.1).
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Таблиця 1
Середньооблікова кількість штатних працівників зайнятих у агросекторі України
Середньооблікова кількість штатних працівників у
сільському господарстві України (тис.осіб)
2017
2018
2019
369,1
358,6
337,2

Відхилення,%
2018/2017
-2,8

2019/2018
-5,9

2019/2017
-8,6

Причини вивільнення дуже різняться. По-перше, у переважній більшості, основною причиною є
низька оплата та важкі умови праці. По-друге, важливим є недостатність державної підтримки малого та
середнього бізнесу, що в умовах обмеженості власних ресурсів стримує їх розвиток. Процеси вивільнення
працівників з великих підприємств АПК, пов’язано зі стрімкими технічними і технологічними
перетвореннями, які потребують висококваліфікованих фахівців. Також слід звернути увагу на низьку
мотивацію молоді щодо праці в АПК.
Тому, важливою і визначальною основою розвитку АПК є мотивація молодих кадрів щодо залучення
в сільському господарстві за рахунок:
1. Створення сприятливої обстановки та стимулів розвитку кадрового потенціалу, організація
комфортних умов праці для робітників, матеріальне та моральне стимулювання науково-педагогічних,
методичних інновацій молодих учених, викладачів, фахівців.
2. Постійного підвищення кваліфікації кадрів, тому що на даний час частина існуючих
сільськогосподарських підприємств взагалі не розробляє ніяких організаційно-економічних заходів на
розвиток знань, професійних навичок, оздоровлення і виховання кадрів [2].
3. Моніторінгу за працевлаштуванням випускників агро-інститутів з метою отримання інформації про
працевлаштування студентів, тому що освітня складова кадрового потенціалу підприємств агросектору
дуже низька, значна частина випускників аграрних вузів не прагнуть працювати в сільському господарстві,
шукають більш сприятливі умови використання свого людського капіталу.
4. Безперервної освіти сільського населення для забезпечення професійної компетентності у
веденні аграрного виробництва, підготовки до роботи в нових умовах, забезпечення знань щодо інновацій
у виробництві конкурентоспроможної продукції [3].
Особлива роль у розвитку кадрового потенціалу аграрної сфери повинна бути відведена
регіональним програмам формування трудових ресурсів, спрямованої на використання інноваційних форм
підготовки і перепідготовки кадрів [3].
Варто підсумувати, що розвиток кадрового потенціалу аграрної сфери України можливий тільки при
комплексному підході, що враховує перспективу демографічної складової трудових ресурсів, цільову
підготовку кадрів, впровадження інформаційного консалтингу, створення сприятливого соціальноекономічного, інвестиційного клімату для розвитку сільських територій.
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Руслан Стаднік
(Переяслав, Україна)
ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ НА ХАРКІВСЬКОМУ НАПРЯМКУ 1943 р.
У НАУКОВІЙ ТА МЕМУАРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Період Другої світової війни є одним з найбільш актуальних у галузі військової історії. СРСР дорогою
ціною завоював перемогу у жорстокій боротьбі, однак, бували моменти, коли досягти позитивного
результату не вдавалось. Одним із таких прикладів є третя битва за м. Харків, де війська двох радянських
фронтів були за крок від успіху, але зазнали поразки та змушені були відступити.
Метою дослідження є аналіз наукової та мемуарної літератури, присвяченої третій битві за м. Харків.
Завданнями роботи є: вивчення наукової літератури щодо третьої битви за Харків, створеної у
післявоєнний період; огляд мемуарних джерел очевидців битви.
Осмислення історії війни розпочалось одразу після її завершення. Завдяки плідній праці авторського
колективу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС світ побачив третій том «Історії Великої вітчизняної
війни Радянського Союзу». У розділі, присвяченому звільненню лівобережної України, досить багато уваги
прикуто до звільнення м. Харкова. У ті непрості часи, за словами авторів, радянським бійцям у складних
умовах довелось стримувати удари німецької бронетехніки та піхоти. Помітний акцент зроблено на
подвигу 25 червоноармійців під командуванням лейтенанта П. Широніна, котрі захищали с. Таранівку, що
знаходиться на південь від м. Харкова. Згадано також про чехословацьких добровольців на чолі з
полковником Л. Свободою, котрі, всупереч планам уряду Е. Бенеша у Лондоні, просили у радянського
командування про відправку на фронт для боротьби проти спільного ворога [3, с. 120]. У підсумку
авторський колектив вказує, що німецьке командування зазнало невдачі, оскільки йому не вдалося взяти
реванш за поразку під Сталінградом.
У 1976 р. був опублікований шостий том «Історії Другої світової війни». Авторський колектив
зазначив, що на завершальному етапі зимової кампанії 1942-1943 рр. пріоритетним завданням для
радянського військового командування була оборона м. Харкова та Донбасу. Головними труднощами у
веденні бойових дій, на думку авторів, були нестача сил та засобів, широка протяжність комунікацій, а
також висока активність супротивника [4, с. 148]. Недоліком у веденні бойових операцій визнано
переоцінку своїх можливостей та недооцінку сил супротивника у кінці кампанії. Виникали труднощі при
аналізі намірів ворожого командування. У книзі також причиною невдач назвали зниження активності
союзників на інших театрах воєнних дій у лютому-березні 1943 р., через що німці мали можливість
зосередити на Східному фронті більшу кількість своїх військ.
Серед узагальнюючих праць радянського періоду з історії Великої вітчизняної війни чільне місце
посідає восьмий том «Історії Української РСР», виданий у 1984 р. У розповіді про оборону м. Харкова у
березні 1943 р. детально описується бойова діяльність 1-го Окремого чехословацького батальйону, котрий
успішно стримував німецькі війська між с. Соколовим та с. Мерефою. У даній роботі вказана чисельність
ворожих сил, котрі вели наступ на позиції добровольчого батальйону. Головний удар припав на позиції, де
оборонялись бійці під командуванням надпоручика (старшого лейтенанта) О. Яроша, котрий був
посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Автори також цитують спогади полковника
Л. Свободи, котрий підтвердив, що внаслідок великих втрат з обох сторін бойові дії дійсно носили запеклий
характер. Дії радянських військ у підсумку оцінюються як успішні, про що свідчить те, що Червона Армія
утримала значну частину Лівобережної України [5, с. 236-237].
1985 р. М. Гладков на основі письмових джерел видав книгу «На вогневих рубежах», котра цілком і
повністю присвячена історії проведення бойової операції на Харківському напрямку у 1943 р. Автор
вказував, що німецьке командування мало намір помститися за поразку під Сталінградом. Оскільки станом
на 1943 р. повноцінного другого фронту у Європі відкрито так і не було, керівництво Третього Рейху мало
можливість перекинути значні сили до Східноєвропейського театру воєнних дій. Окрім регулярних частин
вермахту під м. Харків були перекинуті й елітні дивізії військ СС. За словами автора, супротивник за
кількістю танків та авіації переважав підрозділи червоноармійців у 2,5 рази [1, с. 4]. Особливо запеклими
були бої на півдні від м. Харкова, де німецькі танкові дивізії намагались прорвати радянську оборону.
Згадуючи про бої радянської 3-ї танкової армії під командуванням П. Рибалка, М. Гладков вказував на
складних умовах пересування військ в умовах весняної негоди. Вагомим недоліком, на його думку, було
значне недоукомплектування частин армії живою силою, а також технікою.
Також при дослідженні питання німецького контрнаступу на Харківському напрямку у березні 1943 р.
варто звернути увагу й на праці істориків з Німеччини. Важливе місце у висвітленні подій Другої світової
війни займає «Історія Другої світової війни» 1951 р. за авторства колишнього генерала піхоти вермахту
К. фон Тіппельскірха. Німецький історик заявив про те, що сили країн Осі зазнали жахливих втрат у
зимовій кампанії 1942-1943 рр., а саме: знищено одну німецьку та три союзні армії, інші понесли великі
втрати. На його думку, втрати з боку СРСР хоч і були великими, але порівняно меншими. А перевага за
показником людських ресурсів була на боці Радянського Союзу. К. фон Тіппельскірх високо оцінив дії
командувача групою армій південь Е. фон Манштейна: «результат боїв за Харків показав, на що ще здатні
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німецькі війська в руках енергійного і вправного полководця, що діє за здоровими оперативним і тактичним
принципам» [9, с. 366].
Відомий німецький дипломат та військовий історик П. Карель у 1970 р. опублікував свою другу книгу
«Східний фронт. Випалена земля». Розповідаючи про німецький контрнаступ на Харківському напрямку на
початку березня 1943 р., автор самонадіяно стверджував, що єдине, що могло б зупинити Манштейна – це
«генерал Бруд». П. Карель зазначав, що завдяки діям пікіруючих бомбардувальників вдалося розгромити
ударну групу радянської 3-ї танкової армії. Автор схвалив рішення командувача 2-го танкового корпусу СС
П. Хауссера, котрий не підкорився волі фюрера та залишив м. Харків у середині лютого 1943 р., завдяки
чому вдалося зберегти танковий корпус СС та дивізію «Велика Німеччина» [6, с. 150].
На погляд автора, перемога Червоної Армії під Сталінградом була повністю зведена нанівець
поразкою під Харковом. Серед причин невдачі він називає те, що радянське командування було введене в
оману даними розвідки, котрі вважались надійними. П. Карель вважав, що є підстави думати, що одним з
інформаторів, котрому особисто довіряв Й. Сталін, був агент з позивним «Вертер». «Вертер» міг
передавати недостовірну інформацію через те, що усі важливі стратегічні рішення приймались не у ставці
А. Гітлера «Вольфшанце», а у штабі Е. фон Манштейна [6, с. 154-155].
Окрім наукової літератури важливе значення також мають мемуари очевидців подій, котрі
здійснювали керівництво крупними бойовими з’єднаннями. З радянського боку особливо привертає увагу
перша книга командувача 40-ї армії К. Москаленка «На Південно-Західному напрямку», що була видана у
1969 р. Генералу Москаленку варто віддати належне, оскільки він взяв на себе відповідальність за те, що
підконтрольні йому війська просунулися далеко на захід, через що сусідні армії на флангах просто
відстали [8, с. 449]. Через це існувала реальна загроза оточення передових частин 40-ї армії.
Кирило Семенович вважав, що м. Харків можна було б утримати, якби частини 40-ї армії були
своєчасно перекинуті для підсилення захисників міста, але було занадто пізно. Він вказував навіть на те,
що німецька авіація прицільним вогнем намагалася знищити його командний пункт поблизу м. Грайворону.
Товариш Москаленко зазначив, що саме під Харковом червоноармійці вперше зустрілися із новими
зразками важкої німецької бронетехніки: танки «Тигр», «Пантера» та самохідні установки «Фердинанд».
Згадував автор також про те, як артилеристи боролися проти ворожих танків.
З німецького боку у 1955 р. свої мемуари опублікував командувач німецької групи армій «Південь»
Е. фон Манштейн. У «Втрачених перемогах» фельдмаршал писав, що у боях поблизу м. Краснограду
Червона Армія втратила багато бійців убитими, а от у полон червоноармійці здаватись не бажали. «Через
метеорологічні причини вихід у ворожий тил ставав тим завданням, котре виконати було неможливо. Крига
на р. Донець стала провалюватись, через що переправити на протилежний берег танки було нереально» –
писав Манштейн [7, с. 475].
Досвідчений командир розумів те, яке велике значення мало захоплення м. Харкова. І це було навіть
питання не військової доцільності, а скоріше політичне питання, оскільки на кону стояв престиж Німеччини.
Танковий корпус СС намагався через найкоротший шлях принести перемогу фюреру, а Е. фон Манштейн
засудив подібну авантюру, оскільки лобова атака була надзвичайно небезпечною. З іншого боку, це мало
б зайняти багато часу, що дало б радянському командуванню можливість відвести війська, чого Манштейн
намагався уникнути. Німецькому командуванню групи армій довелося втрутитись, через що було прийнято
рішення про обхід міста та нанесення удару зі сходу. Завдяки цьому м. Харків було взяте німцями без
крупних боїв, а відступ радянських сил через р. Донець було відрізано. Спроби червоноармійців повернути
собі назад місто не принесли успіху, так як крупні танкові з’єднання були розбиті німецькою дивізією
«Велика Німеччина».
Командир 2-го танкового корпусу СС П. Хауссер, опублікував у 1959 р. книгу спогадів під назвою
«Війська СС в дії». «Тато» Хауссер, як його називали солдати, у своїх спогадах зазначив, що з початком
контрнаступу силами танкового корпусу СС 4 березня 1943 р. значні частини радянських підрозділів
потрапили в оточення. А ті, хто зміг своєчасно втекти, масово кидали зброю та боєприпаси [2, с. 448]. У
ході ведення операції, дивізії СС, що входили до танкового корпусу СС, у значній мірі взаємодіяли між
собою. Однак, основний тягар боїв за місто ліг на плечі солдатів зі складу дивізії СС «Лейбштандарт
Адольф Гітлер».
Отже, аналіз наукової літератури показав, що питання, пов’язані з обороною радянських військ на
Харківському напрямку у березні 1943 р. достатньо добре висвітлені. Для праць 1960-1970 рр.
характерною залишалась тенденційність та догматичність, мало місце прагнення писати історію у
відповідності до того, якого політичного курсу дотримується керівництво країни. Після 1985 р. завдяки
впровадженню політики гласності радянські історики змогли користуватися архівними документами та не
боятися переслідування. Праці німецьких істориків теж є надзвичайно важливими, оскільки без них
історичне дослідження здавалося б однобоким. Радянський генерал К. Москаленко хоч і був ефективним
командармом, але ним були допущені помилки, котрі він не побоявся визнати. Німецькі ж полководці у
деяких випадках діяли всупереч волі А. Гітлера, але свою роботу вони виконували холоднокровно. Е. фон
Манштейн та П. Хауссер були задоволені результатом контрнаступальної операції німецьких військ, але
більше ніде їм не вдавалось здобути перемогу, що з часом призвело до загибелі Третього Рейху.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ІНТЕЛІГЕНЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. – 1980-Х РР.
Формування соціального складу інтелігенції та осмислення її сутності почалося в Україні в
др. пол. ХІХ ст., позначеній процесами модернізації та посиленням західноєвропейських впливів. У
др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. інтелігенція оформилася в самостійну специфічну соціальну верству з
особливими соціальними, професійними, соціально-психологічними рисами. Соціальне формування
інтелігенції стало наслідком модернізації суспільства др. пол. ХІХ ст. Соціологічний зміст термін
«інтелігенція» отримав у другій чверті ХІХ ст., коли інтелігентами стали називати освічених людей,
зайнятих у сфері інтелектуальної праці, хоч у науковій літературі й досі відсутнє єдине розуміння поняття.
У масовій свідомості соціально-психологічний тип інтелігента асоціювався з визначеним стилем життя,
поведінки, манери одягатися, матеріально-культурних потреб. Сформувалися своєрідний кодекс
соціальної поведінки та пріоритет духовно-етичних цінностей перед матеріальними [7, с. 86, 88]. У той же
період окреслилася соціокультурна місія української (як і будь-якої національної) інтелігенції –
критичне сприйняття дійсності, його інтелектуальне осмислення, вираження соціальних проблем
суспільства [2, с. 33].
Приналежність українських земель до складу інших держав викликала рекрутування на їх службу
інтелектуального потенціалу України, що в значній мірі зумовлювало денаціоналізацію інтелігенції України.
З іншого боку, панівне становище в економічному житті України інших націй, стало причиною того, що в
сфері духовного життя зростала чисельність інтелігенції не українського походження. Тому інтелігенція
була неоднорідною, однак в своїй масі зорієнтована на певні духовні загальнолюдські цінності.
Політичні, економічні та соціально-культурні впливи в Україні др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (відсутність
державності, початок реформ і модернізації, проникнення західноєвропейських тенденцій, зіткнення з
російською і польською культурами) зумовили світоглядне формування інтелігенції, основою якого став
синтез просвітницьких, романтичних і позитивістських уявлень. Світоглядні орієнтири української
інтелігенції поєднували як загальнолюдські цінності (духовна свобода і творчість – ідеї Просвітництва), так
і національні (розвиток мови, культури, розуміння єдності певної території та окремої людської спільноти з
етнічною і національною самобутністю – ідеї романтизму). У руслі українського народництва, котре
репрезентувала інтелігенція ХІХ ст., виділяють «романтичний» етап (характеризується ідеалізацією
козацтва, релігійним ентузіазмом, реформаторським забарвленням, нахилом до демократичнофедералістського панславізму) та «позитивістський» (сповідували силу критичного пізнання,
антикріпосницькі ідеали свободи, рівності, братерства, а також любов до народу, віру в його творчі сили).
Політична стадія розвитку української інтелігенції на зламі ХІХ–ХХ ст. ознаменувала утворення політичних
партій та ідеології українського самостійництва [7, с. 87].
Український філософ, письменник і громадський діяч кінця ХІХ ст. Т. Зіньківський до «справжньої
української інтелігенції» відносив самовідданість і безкорисливу працю на благо рідного народу [6].
Значна частина інтелектуального поля України означеного часу перебувала в руслі ліберальних,
загальнодемократичних російських поглядів. Їх трактування сутності і соціокультурного феномену
інтелігенції не відрізнялося від поширених серед російської еліти думок. Український суспільно-політичний
діяч, поет, публіцист М. Славинський 1910 р. до головних ознак інтелігенції відносив високий
інтелектуальний розвиток. Вбачав у ній єдину фактично позастанову суспільну групу, що концентрує в собі
риси загальнонародного генія, є осередком народної творчості, що живиться його соками і повертає
власному народу інтелектуально і творчо перероблені здобутки, оминаючи всі станові, класові і професійні
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перегородки. Інтелігенція, на думку автора, є творцем духовних цінностей свого народу і їх
розповсюджувачем. Тому без неї неможливий цивілізаційних поступ народу. Крім того, інтелігенція стоїть
на захисті елементів національної свідомості, здійснює подвиг національного служіння. Саме культурний
розвиток інтелігенції визначає рівень культури її народу. Її психологічний уклад, відкладаючись в народній
свідомості, надає закінчену форму національній психології, зберігає і удосконалює мову. Інтелігенція є
своєрідною інтелектуальною лабораторією, де створюються культурні цінності, форми і типи національної
громадянськості і політичного устрою [8].
Ці міркування цілком співзвучні міркуванням щодо інтелігенції російських мислителів
дореволюційного періоду. На початку ХХ ст. були досить поширені і більш спрощені уявлення про
інтелігенцію, як людей з певним рівнем знань, освіти, коли під інтелігенцією розуміли «цивілізовану» та
«культурну» частину суспільства. Тобто такі зовнішні ознаки як культурність та освіченість вбачалися
визначальними при розумінні соціокультурного феномену інтелігенції. Імовірно, по цій причині серед
частини мислителів було прийнято вживати терміни просто «інтелігенція» та «справжня інтелігенція»,
тлумачення якої визначалося на основі внутрішнього змісту. Так, теоретик російського народництва,
філософ і публіцист П.Л. Лавров в праці «Історичні листи» визначав інтелігенцію як атиміщанську групу,
доводячи, що жоден диплом не дає автоматичного права на інтелігентність. Справжній інтелігент по
Лаврову – це «критично мисляча особистість», метою творчості якої є «перетворення історичного процесу
в прогрес», який визначається Лавровим як фізичний, розумовий і моральний розвиток особистості при
втіленні істини і справедливості в суспільні форми, це «активне проведення в життя нових форм і
ідеалів» [5, с. 76, 79].
Російський літературознавець, соціолог і письменник Іванов-Розумник, розвиваючи міркування
Лаврова, характеризував інтелігенцію, як етично – антиміщанську, соціологічно – позастанову, традиційно
спадкоємну групу, яка характеризується творчістю нових форм і активним проведенням їх в життя до
фізичного і розумового, суспільного і особистого звільнення особи [5, с. 80]. У подальшому цю
філософську позицію щодо сутності інтелігенції відстоювали представники творчої еліти на еміграції. На
завдання інтелігенції «служити справі справедливості шляхом своєї думки і творчості» указував
М. Бердяєв у статті «Криза інтелекту і місія інтелігенції» (1938 р.). Він вважав неприпустимим виконання
елітою «соціального замовлення», котре йде ззовні і означає примус, що веде до відмови «від свободи
духу», у той час як «соціальне покликання» йде з середини. Указував мислитель і на відвічне питання
конформізму у взаєминах влади і творців духовної культури [1, с. 9-11].
Загалом такі уявлення соціокультурного феномену інтелігенції співпадали з напрацюваннями
зарубіжних авторів. Так, іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет у праці 1930 р. «Бунт мас», незалежно
від класової приналежності, поділяв людей на масу і еліту. До головних рис останньої відносив
самодисципліну, високу вимогливість до себе, внутрішню потребу проводити життя в служінні, в пошуках
істини [10, с. 140].
Отже, дореволюційна філософська та соціологічна думка визначала інтелігенцію як позастанову
групу, що носить спадковий характер, є творцем і носієм духовних цінностей, характеризується
прогресивною діяльністю на благо народу.
Суттєві корективи у трактуванні сутності інтелігенції (як і в ставленні до неї) були зроблені
керманичами більшовицької партії після завоювання влади. Ідеологом державної політики щодо
інтелігенції виступав В.І. Ленін, котрий у ставленні до інтелігенції виходив з жорстко політизованих і
прагматично-утилітарних міркувань – курс на використання інтелігенції, її розшарування, залучення на
свою сторону лояльної частини і боротьба з опозиційною. Протягом 1920-х рр. ще відбувалися дискусії
щодо її місця і ролі в радянському суспільстві, які засвідчують наявність владних представників, котрі
розглядали інтелігенцію не лише як об’єкт класової боротьби, але й соціального партнера. По мірі
формування тоталітарної системи, що супроводжувалося тотальними репресіями проти інтелігенції,
насадження партійного диктату в творчій та інтелектуальній діяльності, вихолощувалося саме поняття
«інтелігенція». Замість філософсько-соціологічного, культурологічного і морально-етичного підходу до
інтелігенції з визначенням її ідейно-моральних якостей, соціальної ролі в суспільстві, специфічного
способу життя було утверджено соціально-професійний підхід. В контексті радянської класової теорії
інтелігенція займала статус «проміжного прошарку» між класами, без самостійного місця в системі
суспільного виробництва, без права перетворитися на окрему соціальну верству. Загалом тема інтелігенції
стає не дуже популярною і витісняється на узбіччя історіографічних студій. Радянська довідкова
література 1960 – початку 1980-х рр. визначала інтелігентність за наявністю диплома і зайнятістю у сфері
нематеріального виробництва, нехтуючи якісним, моральним аспектом даної проблеми [9, с. 314-319].
Отже, для радянської науково-політичної думки, котра перебувала під впливом ідеологічних
стереотипів, притаманний класовий (соціальний прошарок), спрощено-професійний (представники певних
професій вищої кваліфікації) підхід до визначення сутності інтелігенції, її ролі і місця в суспільному житті.
Загалом, такі трактування повністю нівелювали соціогуманітарні, цивілізаційні, людиновимірні концепції як
вітчизняної, так і зарубіжної історико-філософської думки з приводу проблем інтелігенції, інтелектуальної,
духовної еліти.
Перспективи на еволюцію даного поняття з’явилися в умовах проголошеного курсу перебудови та
політики гласності др. пол. 1980-х рр., модератором якої стала, в першу чергу, інтелектуальна еліта
радянської держави. Хоч початковий період перебудовчих процесів не приніс суттєвих змін у трактуванні
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сутності інтелігенції, яка і далі переважно визначалася як категорія висококваліфікованих представників
розумової праці, світогляд і соціальна позиція яких визначається інтересами комуністичного суспільства.
Радянська література і далі розглядала інтелігенцію як прошарок суспільства – без соціальної замкнутості
з притаманним відчуттям колективізму, найбільш активне коло якого належало до Комуністичної партії (як
підтвердження тези про ідейне керівництво інтелігенцією). Однак, заява генерального секретаря СРСР
М. Горбачова на квітневому Пленумі ЦК партії 1985 р. про необхідність розвитку ініціативи інтелігенції,
селян та робітників задля вирішення масштабних завдань комуністичного будівництва, фактично,
покладала на інтелігенцію завдання реалізації державної стратегії, вимагала від неї громадянської і
суспільної активності. Ставка влади на прискорення розвитку науково-технічного і соціального прогресу,
сприяла тому, що саме інтелігенти починають розглядатися як люди з глибокими знаннями, творчою
енергією та потужним потенціалом прогресивного поступу [4, с. 76]. Отже, за інтелігенцією починає
визнаватися певна провідна роль у процесі прогресивного поступу держави.
Власне, в період перебудови інтелектуали СРСР, в стремлінні відновлення історичної
справедливості, розкриття кривавих віх радянської історії та повернення імен жертв системи, почали
відроджувати науково-теоретичні напрацювання щодо питання інтелігенції дорадянського часу. Саме в той
час вийшли в передруці історико-філософські праці початку ХХ ст. (Іванова-Разумника, Бердяєва та ін.) і
почалися напрацювання щодо переосмислення місії інтелігенції, її місця і ролі в суспільстві.
Незворотність процесу перебудови зумовила поступове переосмислення сутності інтелігенції як
носія інтелекту, духовних цінностей, здатного брати відповідальність і виступати лідером нації. Так,
радянський дослідник І. Демін появу інтелігенції на поверхні суспільно-політичних процесів перебудови
пов’язував саме з кризовим етапом розвитку держави, колапсом владної політики, коли саме на долю
інтелігенції в чергове випала місія вивести країну з кризи [3, с. 77-80].
Таким чином, з другої половини ХІХ ст. у історико-філософській думці склалася традиція розглядати
інтелігенцію як певний соціокультурний феномен із особливою роллю в суспільстві, як генератора
духовних потреб нації. Вона була притаманна мислителям як України, так і Російської імперії загалом і
була тісно пов’язана зі світовими цивілізаційними позиціями щодо інтелектуальної частини людства. Для
радянського періоду притаманні спрощені, прагматично-утилітарні оцінки інтелігенції як професійної групи і
нерівноправного партнера робітничого класу, без визначеного суспільного статусу і особливої соціальної
ролі. В умовах перебудови розпочалося повернення до цивілізаційних підходів у трактуванні інтелігенції.
Частина праць того часу відображає схематичний професійний підхід до інтелігенції, інші розпочали
теоретико-методологічні пошуки щодо наповнення цієї дефініції новим змістом, основаним на
напрацюванні попередників др. пол. ХІХ ст. в Україні.
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СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Ольга Кутова, Інна Ковалевська
(Харків, Україна)
ПОСТАНОВКА ТА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ФАРМАЦІЇ
Фармацевтична розробка передбачає створення лікарської форми оптимального складу та
технології її отримання. Досягти цих вимог можна тільки за рахунок проведення багатьох досліджень, які
дозволять здійснити науково обґрунтоване вивчення якісних і кількісних факторів.
Сучасні фармацевтичні препарати у переважної більшості є багатокомпонентними системами, що
містять відповідно підготовлені як лікарські, так і допоміжні речовини (наповнювачі, розпушувачі,
зв’язуючи, змащувальні, ковзні). Усі ці складові компоненти належать, як і визначена кількість
технологічних факторів (способи, методи, апарати й ін.) до якісних факторів. Число якісних факторів
залежить від виду лікарської форми, фізичних і технологічних властивостей лікарських речовин.
Крім якісних факторів доводиться вивчати й безліч кількісних змінних: температуру (розчину,
повітря), тиск (пресування, повітря), значення pH, швидкість та тривалість перемішування, співвідношення
компонентів, кількісний склад речовин, розчинність, в’язкість, фракційний склад, пористість, насипна маса,
плинність, здатність до пресування, тощо.
Багатофакторність експерименту є однією із специфічних особливостей досліджень при створенні
лікарської форми.
Іншою специфічною особливістю проведення експерименту у фармацевтичній галузі є широкий
спектр вимог до якості отриманої продукції. Такі показники якості й ефективності прийнято називати
вихідними показниками, параметрами або відгуками.
При проведенні експериментальних досліджень з кількісними факторами необхідно провести
статичну обробку результатів дослідів. Множинна регресія дозволяє досліджувати вплив одразу декількох
незалежних змінних на одну залежну, встановлювати, який вклад робить кожна із них, а також визначити
сукупний вплив змінних на модельований показник.
Рівняння регресії пов'язує залежну величину з незалежними змінними і визначається як функція виду
Yn=f( x1 , x 2 ,...х т ). При цьому в задачі можна виділити дві групи показників Х=(х1, х2,… хm) і Y(Х)=(у1(Х),
у2(Х),… уn(Х)). Складові множини Y(Х) будемо визназчати як технологічні (або результативні) показники, а
множини Х – факторами. Кожний результативний показник залежить від деякої підмножини факторів. На
початковому етапі досліджень можна припустити, що уj(Х) залежить від всіх факторів. Задача
заключається в формуванні системи регресійних рівнянь виду yj=fj( xi1 , xi 2 ,... хiт ) .
Після складання системи регресійних моделей, оцінюється її адекватність. Потім проводиться
аналіз регресійних рівнянь. Залежно від поставленої мети формується для кожного результативного
показника своя множина факторів Х на основі введених обмежень для конкретного yj=fj( Х) . Ці обмеження
можуть бути пов'язані з екстремальними (мінімум, максимум) значеннями або з наявністю бажаних
значень, що визначаються дослідником.
Для системи, яка характеризується рядом взаємопов'язаних показників, кожен з яких повинен бути
забезпечений строго певним співвідношенням параметрів, рішення задач по визначенню оптимальності
технологічного режиму значно ускладнюється. Ця складність викликана тим, що такі системи описуються
залежностями, в яких число невідомих набагато більше, ніж число рівнянь.
Мета рішення задачі багатокритеріальної оптимізації полягає в пошуку оптимальних значень
факторів і результативних ознак множинної регресійної моделі.
Завдання багатокритеріальної оптимізації буде формулюватися так:

 y1  f1 ( xi1 , xi 2 ,... xim )  (min, max, y1min ,... y1max )

.......... .......... .......... .......... .......... .......... ....
 y  f ( x , x ,... x )  (min, max, y ,... y )
n
i1
i2
im
n min
n max
 n
де x , x ,...x – безліч допустимих рішень задачі (фактори моделі);
– цільові функції
i1
i2
im
(критерії) [1].
З’являється необхідність прийняття решення, оптимального не за одним критерієм, а за декількома
показниками одночасно. Дуже часто критерії, які необхідно оптимізувати, суперечать один одному. Такі
практичні задачі часто математично можуть бути сформульовані у вигляді оптимізації одночасно декількох
числових функцій, визначених на заданій множині (альтернативних) рішень з визначеним принципом
оптимальності. Така задача називається багатокритеріальною задачею оптимального управління. Вона
займає важливе місце серед задач, які складають предмет дослідження теорії вибору та прийняття
рішення.
Одним із способів вирішення багатокритеріальної задачі є перехід до узагальненого критерію, який
потім оптимізується.
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Пропонується наступний алгоритм вирішення задачі оптимізації. Для кожної цільової функції з
урахуванням особливості технологічного показника вирішується завдання мінімізації (максимізації) з
обмеженнями за значеннями факторів і технологічних показників. У деяких випадках пошук екстремуму в
заданих обмеженнях може бути не передбачений.
Визначається оптимальне рішення Х=(х1, х2,… хm) та відповідне значення цільової функції (критерію
оптимальності).
Записується узагальнена цільова функція. У нашому випадку виглядом функції наближання R(Х)
може служити норма, яка є сумою квадратів відхилень функціоналів від своїх оптимальних значень при
визначених обмеженнях по значениям факторів і технологічних показників:
2

2

2

 y (Х) 
 y (Х)   y (Х) 
R( Х )   1 0  1   2 0  1  ...   n 0  1 ,
 y1
  y2

 yn

де уn0 – безумовні екстремуми кожного з критерієв при визначених обмеженнях по значенням
факторів і технологічних показників; залежності уn(Х) – отримані за експериментальними даними рівняння
регресії у натуральному масштабі для кожного показника.
Значення xi 1 , xi 2 ,... xim , які відповідають мінімуму функції R(Х) є оптимальним рішенням, що може
погіршувати кожний окремий відгук, але це погіршення розподіляється по всій множині відгуків yi(Х) і є
мінімальним.
Якщо дослідник надає перевагу будь-якому з показників, то безумовний екстремум відповідної
функції змінюється на умовний, або на конкретне значення, що базується на експериментальних даних.
Вирішуємо задачу математичного багатокритеріального програмування:
R( X )  min при
визначених обмеженнях по множині Х та Y.
За допомогою отриманих невідомих Х знаходимо значення цільових функцій кожної
однокритеріальної задачі. Отриманні значення xi 1 , xi 2 ,... xim із множини припустимих є оптимальними
значеннями факторів і результативних ознак множинної регресійної моделі відповідно.
Таким чином, розроблений ефективний алгоритм дослідження, в рамках якого для кожної
результативної ознаки формується своя множина факторів, складається система регресійних моделей,
оцінюється її адекватність, аналізуються вихідні дані та визначаються оптимальні значення факторів з
допомогою апарата багатокритериальної оптимізації. Метод математичної обробки, що пропонується, є
ефективним алгоритмом оптимізації при проведенні наукових досліджень у фармації.
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Тетяна Федоренко
(Київ, Україна)
АНАЛІЗ НОВІТНЬОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬНОЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ
В ОЗДОРОВЧОМУ ХАРЧУВАННІ
Дослідження експертів ВООЗ свідчать, що більше, як 2/3 усіх хвороб зумовлено нераціональним
харчуванням. Згідно статистичних даних МОЗ України, виникнення та розвиток неінфекційних
захворювань: серцево-судинних, онкологічних, діабету, порушень обміну речовин та хвороб органів
дихання зумовлює 86% смертності жителів нашої країни, при цьому на профілактику захворювань
спрямовується лише 1% фінансування, решта – на лікування громадян [1].
Згідно принципів раціонального харчування, активного довголіття можна досягти дотримуючись
якісної та кількісної повноцінності, збалансованості та оптимальності харчування. Більше половини
добової калорійності раціонів повинні складати хліб, зернові продукти, макаронні вироби, рис або
картопля. Споживаючи щодня 1-2 порції продуктів на основі зернових, необхідно пам’ятати, що половину з
них мають складати цільнозернові продукти: крупи з цільних злаків, макаронні, хлібобулочні та борошняні
вироби з суцільнозмеленого борошна. В середньому, при потребі організму в енергії 2000 ккал/д, добовою
кількістю цільних злаків є 70 грамів для жінок та 90 грамів – для чоловіків [2]. Серед круп доцільно
віддавати перевагу таким як гречана, кукурудзяна і вівсяна. Тим паче, що український ринок круп’яної
продукції повною мірою здатний задовольнити потреби вітчизняних споживачів. Виробничі потужності в
Україні дозволяють виробляти 3,5…3,7 млн. т. круп’яної продукції, однак офіційно зафіксовані обсяги
складають 1,1...1,3 млн. т. Вітчизняний ринок не повністю насичений круп’яною продукцією і
характеризується потенціалом до подальшого розвитку, зокрема за рахунок розширення асортименту
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продуктів швидкого приготування [3]. Розширити асортимент цільнозернових продуктів в раціоні
харчування можна також за рахунок споживання продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
на зернові основі.
Цільнозернові продукти є джерелом білків, вуглеводів, в тому числі харчових волокон, вітамінів групи
В, мікроелементів калію, кальцію, магнію, каротиноїдів. Процес перероблення цільного зерна на крупи та
борошно супроводжується зниженням вмісту вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон, що
зумовлено вилученням периферійних частин оболонок, алейронового шару, зародку зерна під час
технологічних операцій. Тому доцільним є збагачення зернопродуктів есенціальними речовинами.
Так, наприклад, в США збагачення сухих зернових сніданків вітамінами і мінеральними речовинами
в кількості від 15 до 25% від рекомендованих норм споживання на порцію здійснюється з 1970-х рр.
Систематичне включення в раціон цих продуктів внесло істотний вклад в споживання мікронутрієнтів у
різних верств населення. Більш як в половини населення США, за рахунок споживання збагачених
продуктів, споживання більшості мікронутрієнтів приблизилось або досягло рекомендованого рівня.
Включення в раціон збагачених харчових продуктів дозволяє зменшити частку населення зі зниженим
споживанням вітамінів А, В1, фолату і заліза [4].
До суцільнозернового борошна можна віднести борошно пшеничне оббивне, борошно житнє
суцільнозмелене, борошно ячмінне. Технологічні схеми виробництва цільнозернового борошна
передбачають використання в якості подрібнюючого обладнання вальцьових верстатів, дробарок, кам’яних
жорнових, чи їхнє поєднання. Тож борошно, одержане з використанням різних технологічних прийомів,
відрізняється за такими основними показниками якості як вологість, зольність, вміст клейковини тощо.
Зокрема, на ринку України представлено такі види борошна цільнозернового пшеничного: борошно
жорнове пшеничне цільнозернове, борошно пшеничне цільнозернове, борошно цільнозернове пшеничне
грубого помелу, борошно пшеничне грубого помелу органічне, борошно пшеничне оббивного сорту, аналіз
дослідних зразків якого свідчить про відмінності за показниками якості [5]. Розроблення державного
стандарту на такий вид борошна сприятиме ширшому використанню цільнозернових сортів борошна в
технології оздоровчих харчових продуктів. Адже, в порівнянні з борошном пшеничним вищого сорту в
цільнозерновому пшеничному борошні міститься в 12,5 разів більше клітковини, вдвічі більше вітамінів
групи В, а також значна кількість вітаміну Е, в 5,8 разів – магнію, 3,9 – фосфору, 3,4 – заліза, 2,1 – кальцію,
а також в 3,7 – вітаміну РР. Висока харчова та біологічна цінність продуктів на основі цільних злаків
зумовлює ряд позитивних фізіологічних ефектів на організм людини. Так, вітаміни групи В беруть участь у
багатьох обмінних процесах, нормалізують функціонування нервової системи і прискорюють регенераційні
процеси і оновлення тканин. Вітамін Е, який є природним антиоксидантом, протидіє негативному впливу
вільних радикалів, що провокують розвиток онкологічних захворювань. Цільнозернові продукти
характеризуються високим вмістом клітковини, яка нормалізує травлення, сприяє виведенню токсичних
речовин та забезпечує відчуття ситості. Цільні злаки є прекрасним джерелом складних вуглеводів, які
прискорюють обмінні процеси, не накопичуються в організмі і нормалізують вміст цукру в крові.
Цільнозернові продукти також є джерелом багатьох життєво необхідних макро- та мікроелементів:
калію, кальцію, цинку, фосфору, заліза, селену. Залізо необхідне для профілактики анемії і нормалізації
рівня гемоглобіну в крові, адже саме гемоглобін відповідає за перенесення кисню з кров’ю до всіх органів,
тканин і систем організму. Калій допомагає зміцнити серцевий м’яз. Цинк володіє унікальними
протизапальними властивостями. Селен є потужним антиоксидантом, впливає на репродуктивні функції
організму.
Тож регулярне включення в раціон цільнозернових продуктів є вагомим чинником профілактики
серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету ІІ типу та зниження ризику онкологічних захворювань.
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.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Оксана Міхеєва, Артем Гніцов
(Київ, Україна)
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ
Виховання – це процес цілеспрямованого, систематичного, і організованого педагогічного впливу на
свідомість, почуття, волю солдат з метою формування у них наукового світогляду, гуманістичних ідеалів,
норм і відносин, високих морально-бойових, професійних та психологічних якостей, естетичного
відношення до дійсності, розвитку і вдосконалення фізичних сил і якостей [1, с. 5].
Структурними елементами виховання є: суб'єкт, об'єкт, цілі виховання, зміст, задачі, напрями,
принципи, методи і форми організації, система відносин, впливів.
Суб'єктом виховання військовослужбовців строкової служби є командири, офіцери структури
морально-психологічного забезпечення, психологи, соціальні педагоги, громадські організації.
Об'єктом виховання є самі військовослужбовці строкової служби.
Ціллю виховання є заздалегідь визначені (прогнозовані) результати в підготовці підростаючих
поколінь до життя, в їх особистому розвитку і формуванні бажаних якостей. Виховання воїнів має яскраво
виражений загальнодержавний характер і визначається не тільки соціальним замовленням цивілізованого
суспільства, але й характером воєнної доктрини, вимогами та специфікою військової організації [1, с. 6].
Особливостями виховання військовослужбовців строкової служби є:
1. Військова спрямованість - підготовка особового складу до бою, до подолання пов'язаних з цим
величезних труднощів і, насамперед, страху особистої смерті.
2. Здійснення в ході виховання морально-політичної та психологічної підготовки до дій в умовах
військових дій.
3. Об'єктом виховання є дорослі люди, в яких вже є сформовані погляди, звички, переконання.
4. Виховання військовослужбовців здійснює командир, якому надані великі права і повноваження, в
тому числі на саме головне - життя свого підлеглого.
5. Виховання протікає постійно у військовому колективі, який має особливу організацію, статутні
взаємовідносини, своєрідний досвід [1, с. 6].
Ці особливості багато в чому визначають спрямованість процесу виховання воїнів, який передбачає
формування у військовослужбовців глибокого усвідомлення історичного призначення і благородних задач
Збройних Сил України, робота над готовністю вміло, самовіддано захищати народ. Інакше кажучи, процес
виховання передбачає підвищення рівня ідейного переконання, свідомого відношення до військової праці,
перетворення загальноприйнятих моральних норм у правила поведінки, всебічний культурний і фізичний
розвиток військовослужбовців строкової служби.
Головними завданнями виховання військовослужбовців строкової служби виступає:
1. Формування всебічного світогляду воїнів, ідейної переконаності, відданості своєму народу,
виховання патріотичних якостей, почуття особистої відповідальності за захист своєї Вітчизни.
2. Розвиток діалектичного, наукового мислення, культури, вміння з наукових позицій оцінювати
явища суспільного життя, бачити його в реальних протиріччях, жити і діяти в умовах демократизації
армійського життя.
3. Формування загальної культури, моральності, залучення до досягнень вітчизняної і всесвітньої
культури, духовних і моральних цінностей народу.
4. Виховання у дусі дотримання законів і військових статутів, прищеплення їм поваги до професії
військовослужбовця, почуття гордості за належність до Збройних Сил України, виховання необхідних
морально-бойових, військово-професійних якостей, соціальної відповідальності за виконання громадського
і військового обов'язку.
5. Виховання у командирів і начальників всіх ступенів вміння і здібності грамотно навчати і
виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну і організованість, підтримувати постійну бойову
готовність, вміло вести роботу по згуртуванню військових колективів.
При цьому основними напрямами виховання військовослужбовців строкової служби можуть бути
наступні [1, с. 9]:
1. Ідейно-моральне виховання. Основна мета якого полягає у формуванні впевненості в
непорушності моральних норм, закріплених їх у моральних навичках і звичках поведінки, виховання
високих моральних якостей.
2. Психологічна підготовка пронизує кожний напрям виховання з метою вироблення у воїнів
психологічної стійкості, готовності до дій в складних умовах служби, бойового чергування та іншої бойової
діяльності.
3. Гуманістичне виховання - це формування наукового світогляду, яке базується на пріоритеті
загальнолюдських цінностей, вірності демократичним ідеалам розвитку, суспільної активності, соціальної
зрілості, особистості.
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4. Військове виховання – специфічний вид трудового виховання в умовах військової служби. Його
мета - формування військово-професійних знань, навичок та вмінь, розвиток і удосконалення якостей,
необхідних для ведення бою і досягнення перемоги в ньому.
5. Правове виховання - формує повагу до права, законів держави, виховує високу правосвідомість і
правову культуру.
6. Національно-патріотичне виховання - формує у військовослужбовців усвідомлення почуття
любові до своєї Батьківщини, гордість за приналежність до громадянства, готовність стати на захист
держави, а також повагу до інших народів, їх національності, незалежності і суверенітету, почуття дружби і
вірності між народами.
7. Естетичне виховання - передбачає вироблення у воїнів правильного розуміння прекрасного,
впевнену орієнтацію у світі естетичних цінностей, навчити критично сприймати та оцінювати твори
мистецтва, розуміти добро і зло, трагічне і комічне, як в житті так і в мистецтві, розкривати художні
здібності і задатки, прагнення жити любити за законами краси.
8. Релігійно-атеїстичне виховання - це вплив на світогляд воїна через його релігійну або атеїстичну
свідомість з метою розкриття кращих духовних якостей і цінностей особистості.
9. Економічне виховання - спрямоване на вироблення у військовослужбовців таких якостей, як
бережливість, господарська кмітливість, економічна культура, ретельність та інше.
10.Екологічне виховання - передбачає озброєння військовослужбовця науковим передбаченням
законів взаємодії природи і суспільства та формування гуманістичного світовідчуття, взаємозалежність
діяльності людини і оточуючого середовища.
11.Фізичне виховання - спрямоване на розвиток фізичних здібностей солдата, зміцнення його
здоров'я, формування певних рухових навичок, досягнення високих спортивних результатів за рахунок
систематичних фізичних вправ, тренувань, спортивно-масової роботи.
Всі складові частини змістовної сторони виховного процесу нерозривно пов'язані між собою і
здійснюється комплексно в єдиному процесі формування у військових морально-вольових і психологічних
якостей.
Виховному процесу притаманні специфічні закономірності, визначені правила, порушення яких
знижує ефект виховання особистості.
Виховна робота в Збройних Силах України – це система організаційних, морально-психологічних,
педагогічних, інформаційних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів,
спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних психологічних якостей, моральної
самосвідомості, що має забезпечити високу бойову та мобілізаційну готовність, зміцнення військової
дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів [3, с. 98-111].
Соціально-педагогічна робота у військовій частині здійснюється відділенням з моральнопсихологічного забезпечення, працівники часто не мають необхідних знань, умінь та навичок, тому
важливим є включення в військову службу соціальних педагогів/працівників. Діяльність якого у військовій
частині буде спрямована на виявлення солдат, які потребують соціального захисту та допомоги;
встановлення причин проблем та конфліктів між військовослужбовцями; сприяння розв’язанню цих
конфліктів та спільній діяльності військових, громадських та державних установ, щодо надання необхідної
допомоги; проведення виховної роботи, психолого-педагогічних та соціально-педагогічних консультації та
інше [4, с. 120-125].
Виховна робота у військових підрозділах ЗС України організовується і проводиться згідно з
концепцією виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, затвердженої
Указом Президента України від 4 вересня 1998 року №981/98 та настанови з морально-психологічного
забезпечення ЗСУ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВУ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІІНКИ У ПІДЛІТКІВ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Підлітковий вік – довгий перехідний період, в якому відбувається ряд фізичних змін, пов'язаних із
статевим дозріванням і входженням у доросле життя. Межі підліткового віку конкретно невизначені – від 911 до 14-15 років, що відповідає віку учнів 6-10 класів.
Підлітковий вік характеризується емоційною нестабільністю, підвищеною збудливістю, нестійкістю
емоцій власної поведінки, підлітки погано контролюють себе, емоційно нестабільні, що зумовлює
підвищення агресивності, конфліктності та імпульсивності поведінки. Підлітки часто спочатку роблять, а
вже потім думають про зроблене, хоч і усвідомлюють при цьому, що слід було вчинити навпаки, раптово
можуть змінюватись емоційні стани підлітка, з різними переходами від надмірної рухливості до спокою, від
піднесення до байдужості. На думку О. Козакової, така переорієнтація «може відбуватися повільно і
поступово або стрибкоподібно і бурхливо, вона по різному виражена в різних сферах діяльності, в яких
статус дорослих і однолітків неоднаковий, але проходить вона обов’язково» [3, с. 243].
Розвиток особистості в підлітковому віці супроводжується виникненням внутрішньо-особистісних
протиріч. Наявність таких суперечностей, їх виникнення, розвиток і вирішення здійснюють суттєвий вплив
на особистість підлітка. Наявність невирішених внутрішньо-особистісних суперечностей веде до
відхилення в поведінці, процес вирішення цих протиріч набуває затяжну конфліктну форму.
Особистість підлітка формується під впливом багатьох факторів, найважливішими з яких є соціальне
та сімейне середовище, виховання і навчання, самовиховання і діяльність. Як і в будь-якому іншому віці,
конфлікти підлітків носять як позитивний, так і негативний характер. Негаразди у стосунках підлітків між
собою, розрив відносин один з одним має для підлітка багатосторонні негативні наслідки, як в плані
виникнення важких переживань, так і формування його особистості в цілому. З ускладненням системи
суспільних відносин, з включенням індивіда в різноманітні спільноти, потреба належати до якої-небудь
групи задовольняється тільки при підпорядкуванні різноманітним суспільним нормам і приписам.
Багато підлітків відчувають труднощі в контактах з однолітками і переживають свою самотність
болісно. Будь-які труднощі в соціальній сфері призводять до порушення діяльності, відносин, породжують
негативні емоції і переживання, викликають почуття дискомфорту. Усе це може мати несприятливі
наслідки для розвитку особистості дитини.
Особистісним фактором виникнення конфліктів є рівень конфліктності особистості. Коли цей рівень
високий, говорять про конфліктну особистість, яка схильна до конфліктних взаємин.
Конфліктність передбачає певний рівень психічної напруженості. Він може бути різним для різних
людей, що пов’язано з рівнем психологічної стійкості людини. Психічно стійкі та психічно нестійкі люди в
складних ситуаціях поводяться по-різному. У психічно нестійких підлітків відсутні ефективні способи
подолання перешкод, тому іноді спостерігається явище самоіндукції негативного емоційного напруження:
дезорганізована поведінка посилює стресовий стан, який ще більше дезорганізує поведінку, що веде до
виникнення «хвилі дезорганізації».
Конфліктність особистості розуміється як інтегральна властивість, яка виявляється через частоту
вступу в міжособистісні конфлікти та характер когнітивного, емоційного, поведінкового реагування в них.
За стійкої високої конфліктності людина стає постійним ініціатором напружених стосунків з
оточенням [5, с. 399-402].
Дослідниця О. Чайковська відзначає, що конфліктність є системною складною властивістю
особистості підлітка, яка включає комплекс психічних властивостей, а саме:
- неадекватну (завищену або занижену) самооцінку своїх можливостей і здібностей, яка йде у розріз
з оцінками навколишніх, що й викликає конфлікт;
- прагнення домінувати будь-де, там де це можливо і неможливо;
- консерватизм мислення, поглядів, переконань, небажання подолати застарілі традиції;
- зайва принциповість і прямолінійність у висловах і думках, прагнення сказати те, що є, на погляд
особистості, правдою, іншому в очі, незважаючи ні на що;
- певний набір емоційних якостей особистості: тривожність, агресивність, упертість,
дратівливість [4, с. 251-257].
Конфліктність підлітків та юнаків, за свідченням О. Чайковської, відрізняється низкою особливостей,
пов’язаних із недостатністю їхнього життєвого досвіду й низьким рівнем самокритики, нездатністю до
адекватної оцінки життєвих обставин, підвищеною емоційною збудливістю, імпульсивністю, руховою й
вербальною активністю, загостреним почуттям залежності, прагненням до набуття певного статусу у
референтній групі, негативізмом, неврівноваженістю збудження й гальмування.
При цьому, як зазначає дослідниця, підліткова схильність до конфліктності може пояснюватися не
тільки емоційними і фізіологічними віковими змінами. Однією з характеристик нестійкого, дискомфортного
положення підлітка є недостатня сформованість його соціальних навичок, які сприяють успішній
соціалізації. Недостатньо сформовані соціальні навички, посилені соціально-економічною незахищеністю,
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часто є причиною, яка впливає на підвищену агресивність, конфліктність підлітка, на його бажання будьякими засобами компенсувати своє незадоволення життям [4, с. 256].
Оскільки конфліктність є рисою особистості, первинними чинниками якої виступають природні
задатки і соціальний досвід, І. Фурманов виділяє три види психологічних детермінант підліткової
конфліктності:
1. Детермінанти, пов'язані з психофізіологічними особливостями розвитку (перенесені травми мозку
або інфекції, спадкові хвороби, відставання у розумовому розвитку, особливості нервової системи,
зокрема, процесів збудження і гальмування).
2. Власне психологічні – статевовікові особливості, ситуація внутрішньосімейного розвитку, рівень
самооцінки, акцентуації характеру.
3. Соціальні детермінанти – фактори мікро- і макросередовища. Відповідно до визначення поняття
«конфліктність» ці детермінанти включають соціальний досвід підлітка: соціальну некомпетентність
(недостатній рівень способів соціального реагування), педагогічний менеджмент і, можливо, тип
навчального закладу.
У працях А. Реана зазначено, що крім збудливості, на виникнення конфліктної поведінки підлітків
впливає і така особливість особистості, як демонстративність. Надмірна демонстративність призводить до
образливості, зарозумілості, роль яких для виникнення конфліктності поведінки значна. Сукупна дія цих
характеристик зумовлює готовність підлітка до конфліктних дій на емоційному та поведінковому рівні.
Виділяють наступні види конфліктів у підлітковому віці:
- конфлікт думок (поглядів) – як правило вирішується конструктивним шляхом і може розглядатися як
адекватний засіб формування активної позиції особистості;
- конфлікт інтересів. Регулювання конфліктів у разі зіткнення інтересів сторін залежить від способів,
яким підлітками віддається перевага та їх відстоювання. Схожість індивідуальних стратегій поведінки у
конфлікті створює умови для вирішення проблеми конструктивним шляхом;
- конфлікт цінностей несе руйнівні психологічні наслідки для розвитку особистості у підлітковому віці,
для яких характерна несумісність стратегій конфліктної поведінки. Практика не втручається у конфлікти
цінностей у підлітковому віці і може сприяти закріпленню в індивідуальному досвіді підлітка соціально не
сприйнятих способів самоствердження заснованих на авторитеті сили, зневажливого ставлення до
оточуючих, розвитку і стабілізації стереотипів конфліктної поведінки в конфліктних ситуаціях, стабілізації
психологічних захистів типу проекцій, заміщень [1, с. 92-104].
Конфліктні відносини підлітків між собою грунтуються на боротьбі за лідерство. Основними
факторами конфліктної поведінки виступають: рівень домагань, самооцінка і статус.
Між підлітками виникають такі види конфліктів: міжособистісні, конфлікт між особистістю і групою,
міжгрупові: протиборство учасників відбувається безпосередньо, тут і тепер, на основі зіткнення їх
особистих мотивів. У міжособистісних конфліктах підлітків виявляється весь спектр причин: загальних і
часткових, об’єктивних і суб’єктивних; міжособистісні конфлікти підлітків є своєрідним «полігоном»
перевірки характерів, темпераментів, прояву здібностей, інтелекту, волі та інших індивідуальнопсихологічних особливостей; такі конфлікти відрізняються високою емоційністю і охопленням майже всіх
сторін стосунків між конфліктуючими суб’єктами.
Окремі об’єднання підлітків можуть вступати між собою у конфлікти. Конфлікт між мікрогрупами
всередині колективу може бути спричинений протилежністю інтересів, цінностей, цілей, а також амбіціями
лідерів. Конфлікти також можуть виникати між неформальними підлітковими групами. Їх причиною буває
протилежність інтересів, цінностей, а також груповий екстремізм.
Відносини підлітків і педагогів супроводжуються конфліктами діяльності, відносин і поведінки.
Особливості конфліктів «вчитель – підліток»:
- професійна відповідальність вчителя за педагогічно вірне розв’язання ситуації;
- різний соціальний статус, вік, життєвий досвід визначає різний ступінь відповідальності за
поведінку у конфлікті;
- присутність інших учнів у конфлікті робить їх із свідків учасниками, а конфлікт набуває виховного
змісту і для них;
- професійна позиція у конфлікті зобов’язує його взяти на себе ініціативу у розв’язанні конфлікту, і на
перше ставляться інтереси учня як особистості що формується;
- будь-яка помилка вчителя при розв’язанні конфлікту породжує нові ситуації і конфлікти, в які
включаються інші учні [2, с. 212-224].
Отже, виникнення конфліктів у підлітковому середовищі має об’єктивні передумови, викликані
особливостями вікового розвитку. Таким чином, в основі більшості конфліктних ситуацій, учасниками яких
є педагог і підліток, батько і підліток або підліток-підліток, найчастіше лежить розбіжність, а часом і пряма
протилежність їхніх позицій і поглядів на навчання, на сімейний стан, та в загальному на більшість сфер
життя. Недисциплінованість, недбале, несерйозне ставлення до прийнятих цінностей, неповага,
безвідповідальність того чи іншого учасника міжособистісного конфлікту - часті причини гострих
міжособистісних зіткнень. Але вчасно здійснене батьками або педагогом або ж самим підлітком
цілеспрямований виховний вплив по переорієнтації інших учасників конфлікту, а в деяких випадках і
перегляд своєї власної невірної позиції, в силах ліквідувати конфліктну ситуацію, не дати їй перерости у
відкритий міжособистісний конфлікт, а часом затяжну конфронтацію.
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ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЗБІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Впровадження технологій дистанційного навчання для дистанційної форми та змішаної форм
навчання є трендом освітнього процесу [1]. А в умовах пандемії завдання щодо застосування вказаних
технологій у навчальному процесі набуло особливої актуальності. Специфіка організації навчальної
діяльності за дистанційною формою потребує розробки спеціальних видів навчальних завдань. У статті ми
проаналізуємо приклади застосування таких навчальних завдань у процесі дистанційного опанування
студентами біоорганічної хімії.
Біоорганічна хімія є складовою навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» і вивчається
у другому навчальному семестрі за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія».
Біоорганічна хімія є фундаментальною хімічною дисципліною, яка викладається для студентів нехімічних
спеціальностей. Проте запорукою успішного її вивчення як хімічної дисципліни є використання у
навчальному процесі хімічного експерименту як демонстраційного, так і лабораторного. Вивчення
біоорганічної хімії спрямоване на формування вмінь: аналізувати складні структурні формули
біоорганічних сполук, складати їх, визначати наявність певних типів хімічного зв’язку та функціональних
груп у їх складі; прогнозувати хімічні властивості біоорганічних сполук в зв’язку з наявними у їх складі
функціональними групами, складати рівняння відповідних хімічних реакцій; оцінювати біологічну роль.
Отже, постає необхідність забезпечити формування зазначених вище вмінь в умовах дистанційного
навчання. Вважаємо, що розробка спеціальних завдань і використання їх у навчальному процесі дозволяє
це зробити.
Зауважимо, що для організації дистанційного навчання потрібна навчальна платформа, яку можна
використовувати для розміщення навчальних матеріалів урізній формі (текстові файли, інтернетпосилання, фото та відеоматеріали, мультимедійні презентації, інтерактивні тестові форми тощо) та різних
форм навчального спілкування як в асинхронному, так і в синхронному режимах. На нашу думку, таким
вимогам відповідає сервіс Google Classroom [2] разом з Google Forms, Google Drive, YouTube, Google Mail,
Google Slides, Google Meet оскільки вони гарно «співпрацюють», що дає змогу вирішувати всі нагальні
завдання дистанційного навчання в цілому й створювати навчальні завдання, зокрема.
Навчальні завдання, які ми використовуємо у дистанційному навчанні умовно можна поділити на три
групи. Перша група містить традиційні завдання, які використовуються в умовах контактної роботи зі
студентами і можуть бути переформатовані для дистанційної роботи. Друга група містить завдання для
дистанційної роботи, які не можуть бути переформатовані у традиційні завдання для контактної роботи
або в такому разі втрачають частину свого змісту. Третя група містить завдання, які частково замінюють
традиційні завдання при контактній роботі, зокрема виконання студентами хімічного експерименту.
Розглянемо детальніше завдання кожної групи та приклади їх використання їх у навчальному
процесі. Прикладами завдань першої групи є такі: опрацювання текстової інформації (лекції, інструкції до
виконання дослідів, питання підготовки до практичних занять);виконання письмових завдань і надсилання
їх у прикріпленому файлі на перевірку; введення розгорнутих відповідей на проблемні запитання;
обговорення певних видів завдань у формі коментарів; формулювання та надсилання власних запитань.
Всі ці види завдань використовуються у контактній роботі зі студентами і є загальновідомими, при
дистанційній формі навчання. Такі завдання, як правило, виконуються в асинхронному режимі. Також
зауважимо, що переформатування їх для дистанційного навчання вимагає чіткого встановлення та
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контролювання термінів виконання, застосування специфічної методики як перевірки робіт, так і
повідомлення їх результатів. Адже при контактній роботі викладач надає студентові перевірену письмову
роботу із зауваженнями та оцінкою, що складніше зробити під час дистанційного навчання. Проте
використання сервісу Google Classroom дає змогу вирішити й цю проблему. Зникає необхідність
роздрукування роботи студента й перевірки паперового варіанту, а потім фотографування й надсилання
перевіреної роботи. Google Classroom надає змогу під час перевірки виділяти певні ділянки тексту і
надсилати коментарі (рис.1).

Рис.1 Скриншот частини перевіреної контрольної роботи з біоорганічної хімії.
Прикладами завдань другої групи є такі: інтерактивне тестування; 2. відеозапитання; 3. опрацювання
відеоматеріалів (лекції, досліди, невеличкі навчальні відео – пояснення поняття, складання складної
формули); навчальний чат; виконання завдань за посиланнями; навчальна бесіда у форматі вебконференції; доповідь з презентацією під час веб-конференції. Такі завдання, як правило, виконуються в
синхронному режимі. Тестова форма створюється з використанням Google Forms, що дозволяє
пропонувати студентам фото та відео - запитання. Тобто, при проходженні окремого розділу форми,
студентам пропонується переглянути певне фото або відео, яке демонструє дослід або анімаційну модель
процесу, ілюструє певне поняття, і надати відповіді на низку запитань.
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Рис.2 Скриншот сторінки тестової форми, яка містить відео-запитання.
Відео може бути запропоноване у формі окремого практично значущого завдання. Наприклад, при
вивченні гетеро функціональних сполук студентам пропонується перегляд 5 хвилинного відеоролику, у
якому відомий лікар Є. О. Комаровський розповідає про причину появи запаху ацетону у дітей, не
пов’язану із захворюванням на цукровий діабет. А після його перегляду пропонується надати відповіді на
запитання, що стосуються формул «ацетонових тіл», причин їх утворення в організмі тощо. Відео-лекції
доцільно готувати заздалегідь. У СумДУ можна зняти лекцію у центрі технологій електронного навчання.
Інший варіант самостійна підготовка відео лекції з використанням програми i Spring Free Cam на власному
комп’ютері (демонстрація презентації лекції + пояснення викладача), відео дослідів хімічного експерименту
можна знайти на YouTube і зняти самостійно за допомогою власних мобільних пристроїв. Навчальний чат
також можна провести в Google Classroom. Досвід застосування навчальних чатів показав, що у ньому
бере активну участь більше студентів, ніж підчас фронтального опитування на звичайному занятті.
Виконання завдань за посиланнями – пошук відповідей на запитання за вказаним джерелом інформації.
Прикладами завдань третьої групи є: оформлення звіту до лабораторної роботи за результатом
перегляду відео дослідів та коментарів до них; аналіз та складання формул сполук, рівнянь хімічних
реакцій за їх участю. Третя група завдань стосується виконання студентами хімічного експерименту та
формування в них певних навичок. Вважаємо, що цей вид робіт неможливо замінити дистанційною
формою, але для студентів нехімічних спеціальностей, для яких хімічний експеримент має більш
ілюстративний характер, з’являється змога хоча б часткової реалізації цього компоненту робочої програми.
В нашому випадку ми користувалися відео, наявними на YouTube (наприклад, біуретова реакція) і
створювали невеличкі власні відео хімічного експерименту (наприклад, якісна реакція на вітамін B2).
Також з урахуванням специфіки дисципліни знімали відео-відповіді на запитання та відео-пояснення
аналізу та складання формул складних біоорганічних сполук, визначення функціональних груп, типів
хімічного зв’язку (рис.3). Адже у посібниках всі формули надаються в готовому вигляді, а для розуміння і
вивчення необхідно відтворити послідовність складання формул. Наявність таких відео дозволяє
студентові зупинити перегляд, переглянути декілька разів або під час перегляду повторювати запис на
чернетці, а з іншого боку наближує до відтворення пояснення навчального матеріалу у аудиторії.
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Рис.3 Скриншот відео «Тригліцериди».
Зауважимо також, що є варіант використання віртуального хімічного експерименту, але наявні
сервіси для вільного доступу з такими експериментами не містять, зокрема, дослідів, які відповідають
програмі з біоорганічної хімії.
Таким чином, наш досвід свідчить, що при організації дистанційного навчання можливе
використання різних видів завдань. Різноманітність таких завдань дозволяє підвищити інтерес до вивчення
дисципліни, надає більше варіантів опрацювання навчальної інформації і дозволяє створити умови для її
вивчення. Також зауважимо, що студенти мають бути підготовлені до виконання таких видів завдань, що у
нашому випадку досягалося використанням у навчальному процесі до введення карантину технологій
змішаного навчання. Подальше дослідження буде спрямоване на використання різних видів завдань у
мовах застосування дистанційних технологій навчання при вивченні інших хімічних дисциплін.
Література:
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ЧОРНОФІГУРНА КЕРАМІКА АНТИЧНОСТІ VII – VI СТ. ДО. Н. Е.
Серед багатьох видів образотворчого мистецтва давнини мистецтво вазопису займає виключно
важливе місце. Вазопис є початком не тільки давньогрецького мистецтва, а і культури в цілому: його
світоглядом релігіозних культів та міфології. Адже ваза – це не тільки предмет побуту, а й сакральний
об’єкт. Тут важливо та символічно все: і форма сосуду, і його розміри та його декор. Розпис завжди
підкреслює структуру вази та показує її призначення. Кожна ваза несе в собі особливий сенс.
Для певного періоду розвитку вазопису характерні різні види розпису. Моя робота присвячена дуже
важливому періоду VII – VI ст. до н. е.. чорнофігурному вазопису, тому що значне місце в музейних
зібраннях давньогрецьких ваз займають саме античні розписні вази чорнофігурного стилю. Побачити ці
пам’ятки можна в Британському музеї, у Луврі, Ватикані, музеї Вілли Джулія в Римі, музеї Метрополітен,
Берлінських музеях та Національного музею в Афінах. А також велике значення мають колекції зібрань в
Ермітажі, музеї образотворчих мистецтв та історичному музеї, та в Одеському історико-краєзнавчому
музеї.
Але цінним колекціонуванням давньогрецьких ваз стає лише в VIІI – ХІХ ст., а об’єктом наукового
дослідження в кінці ХІХ – ХХ ст. Античні вази чорнофігурного розпису в VIІI – ХІХ ст. починають з’являтися
у портретному живописі, де є образ з елементами декору, або інтер’єру.
Вагомими в дослідженні античного мистецтва є роботи: Б. Віппера [1] та Ю. Колпинского [3], в яких
зібраний великий обсяг інформації, про чорнофігурну кераміку та види ваз античності. Також в статті
А. Петракової [5] показано рослинну орнаментику на аттичних вазах. У книзі Л. Любимова [4] дуже гарно
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показана тема людини та богів на кераміці. В роботах Дж. Бізлі є докладний опис про чорнофігурний стиль
[6]. Джон Бізлі виділив та назвав значну частину майстрів-анонімів, які працювали в той період в Аттиці.
Велике наукове значення мають його каталоги вазописців та стаття про майстра Антимена.
За останні роки розкопок на о. Березань знайдені багаточисленні фрагменти дрібнофігурних
аттичних киликів. Аналогічні обломки є і в старій колекції, які знайдені саме з розкопок Скадовського. Саме
в цей важливий період був знайдений і підписний килик Тлесона, а також ряди фрагментів з частково
збереженим надписом Д. фон Ботмером. Загальна кількість робіт Тлесона з о. Березань вже досягла
декілька десятків.
Клазоменську кераміку Північного Причорномор’я досліджують з початку ХІХ ст. Про неї ми можемо
прочитати в статті В. М. Корпусової «Східногрецька розписна кераміка». У ній розповідається про
дослідження пексіди другої половини VI ст. до н.е.. Розкопки проводилися під керівництвом В. В. Лапіна у
1970 р. Як тільки знайшли пексіду, вона буда атрибутована, як поховальна урна, що належить до кераміки
стилю Фікеллура. Це також було знайдено на теперішньому о. Березань. Ще клазоменською керамікою
займався англійський дослідник Р. М. Кук.
VII – VI ст. до н. е. можна виділити, як самий важливий період в розвитку аттичного вазопису.
Своєрідно, майстри чорнофігурного вазопису зберігають щось давнє із стилів попередніх розписів, але все
одно в них існує новий, майже досконалий стиль. Чорнофігурна техніка заворожує своєю красою,
граціозністю, але все ж таки вона не залишає математичної точності, чим вона і зацікавлює
мистецтвознавців. Хоч чорнофігурний вазопис поступово зникає, даючи дорогу червонофігурному, все
одно чорнофігурні вази зберігають статус давнього священного мистецтва.
Мистецтво вазопису швидко вдосконалюється в пізню архаїчну епоху. У виготовленні чорнофігурних
ваз посідає перше місце Аттика з її столицею Афінами. Чорнофігурний розпис набуває суто декоративних
елементів: пальметти, тварини, тощо. Він досяг високого розквіту в аттичній кераміці в VI ст. до н.е. Для
цього афінські гончари приклали дуже багато зусиль та намагалися «зупиняти» погляди глядачів на подіях,
які були зображені на вазах. Вони стали використовувати високої якості густий чорний лак [2].
Чорнофігурний стиль витіснив контурну техніку, успадкував від неї підкреслювання деталей, які
процараплювалися різцем подібно гравіруванню по металу, тіло жіночих фігур фарбувався в білий колір,
уся нерозмальована частина вази покривалася лаком, який надавав їй металевого блиску. Поступово
змінюється композиційна побудова розпису. Композиція вільно заповнює повністю поверхню тулуба вази,
гирло або дно плоскої чаші. Зникає система розташування фігур горизонтальними фризами, які
опоясували вазу. Їх змінювали багатофігурні сцени, вільно розміщені на стінках сосудів. Фігури
розміщувалися вже не «килимом», горизонтальними полосами, а вільно – на поверхні стінок. Колір в
грецькій пластиці ясно вказує на зв’язок з живописом. Мистецтво Греції прагнуло передати краcу
навколишнього світу не тільки в поєднанні ідеальних форм та пропорцій, але і кольором. Це все говорить,
що живопису на вазах належало визначне місце в цьому мистецтві.
Розквіт чорнофігурного стилю припадає на середину і третю чверть VI ст. до н.е. та зв’язаний з
іменами майстрів Амазиса та Ексекія. Стиль Амазиса, ім’я якого видає східне походження митця, більш
архаїчний. Його малюнки відрізняються бездіяльністю, нерухомістю, а також побудовані на чистодекоративній рівновазі стоячих фігур. Композиція Амазиса суворо підпорядкована сферичній поверхні
сосуду та впливає орнаментальним ритмом, наприклад, амфора із зображенням «Діоніса та двох менад».
Верхівки чорнофігурного стилю досягає майстер Ексекій. В’ялий, розпливчастий малюнок Амазиса, під
пензлем Ексекія отримує металеву точність. Ексекій вміє поєднати тонкість деталей. В його композиції
вперше зароджується ідеї картини, як завершуваного в собі органічного цілого. В чудній ідилії Дионіса,
який плив на парусному човні, та навколо якого танцювали дельфіни, задум Ексекія не був ще вільним від
орнаментальної схеми. Але у видатній амфорі «Ахілл та Аякс за грою в кістки», Ексекій вже досягає повної
свободи композиційного ритму. Пустий простір у центрі композиції та тонкий контраст копій у Аякса
розміщені перед фігурою, а у Ахілла позаду, і в кінці – ніжна каліграфія, яка кружляє у повітрі. Ніколи ще на
грецьких вазових малюнках не було такої великої кількості вільного від фігур фону, ніколи ці фігури не
були так вільно та природньо розташовані на поверхні вази.
Силуетний чорнофігурний малюнок з його умовністю зображень обмежував можливості розвитку
творчості грецького художника, який шукав правдивості зображення. Прагнення до передачі натуральності
жестів, різноманітністю рухів, не знаходило виходу в плоских зображеннях чорнофігурного малюнку.
Геніальним в своїй простоті був витвір того митця, який вирішив перевернути відношення до чорних
силуетів. Він малює світлі фігури на темному фоні. А в кінці VI ст. до н.е. майстри аттичного вазового
розпису винайшли новий технічний прийом, більш виразні передачі зображення – з’являється
червонофігурний розпис [1; с.103].
Вазопис посідає важливе місце серед інших видів мистецтва. Він вражає багатством та
різноманітністю форм, красою мальовничого оформлення. Вазописці розписували вази так, що на них не
було слідів «знежирення» глини, тому що самі вази були зроблені з дуже «застарілої» глини. Це
дотримання технології вже в ті часи показувала міцність, якість самої кераміки. Досконалість виконання
керамічних форм, розпису, дотримання теми написання ваз митцями – все це актуальне для написання
чорнофігурної кераміки архаїки.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ
Проблема оптимізації освітнього процесу у різних типах освітніх закладів все більше привертає увагу
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, що зумовлено пошуком інноваційних підходів до організації
процесу педагогічної взаємодії як у системі стосунків педагог – вихованець, так і педагог – педагогічний
колектив, педагог – батьки, педагог – адміністрація. Важливим ресурсом у забезпеченні процесів
оптимізації системи освіти виступає інноваційна діяльність освітнього закладу, яка спрямована,
насамперед, на досягнення нової, сучасної якості освіти, на вирішення пріоритетних завдань оновлення
змісту та технологій навчання і виховання. Лібералізація системи професійної освіти та трудових відносин,
криза промислового виробництва та розвиток сфери послуг спонукали до того, що в галузі освітніх послуг
все більше заслуговує на увагу інноваційність процесу навчання, його максимальна наближеність до
споживача. У сучасних умовах такими особливостями визначається дистанційна форма освіти.
Аналіз останніх публікацій. Проблема розробки та впровадження системи дистанційного навчання
у практику роботи різних типів освітніх закладів розглядаються різними науковцями. Зокрема: теоретикометодологічні основи досліджувалися С. Гончаренко, І. Зязюном, Н. Ничкало, І. Підласим; дидактичні
основи дистанційного навчання представлені у працях В. Галузинського, М. Махмутова, П. Юцявічене;
психологічні основи системи дистанційного навчання розглядалися Л. Виготським, П. Гальперіним,
Н. Тализіною.
Проблема впровадження дистанційної системи навчання зумовлена цілою низкою чинників.
Насамперед, дистанційна система навчання відкриває широкий доступ до різних освітніх послуг великої
кількості людей, які в силу об’єктивних чи суб’єктивних причин не можуть отримати освіту традиційним
способом. Інший вагомий показник – це відсутність «вікового цензу», що інколи виступає об’єктивною
перешкодою для перекваліфікації чи отримання додаткової освіти тієї категорії людей, які володіють
професійним стажем. І на сьогоднішній день – період вимушеного карантину, протягом якого працюють
педагоги та навчаються учні та студенти України та всього світу.
Дистанційне навчання набуло широкого поширення у багатьох країнах світу і з кожним роком його
популярність стрімко зростає. Наприклад, у США та Канаді як альтернативу традиційному навчанню
створено віртуальні університети, де кожен студент може отримати освіту за основними дистанційними
курсами на базі будь якого університету. В Європі створено відкриті університети дистанційної освіти,
тобто група навчальних закладів, які реалізують дистанційні програми. Методики такого навчання
передбачають застосування нових інформаційних технологій, які включають супутникове телебачення,
комп’ютерні мережі, мультимедіа тощо. У колі провідних навчальних закладів світу, наприклад,
Національному технологічному університеті (США), Шанхайському університеті (КНР), створені і набули
популярності такі відносно нові інституції дистанційної освіти та самоосвіти, як телеуніверситети,
тьютерські центри (мультимедійне навчання), інформаційні центри (інтернет-навчання). В останні роки
інтерактивне навчання набуло поширення і в Україні де запровадження нових освітніх технологій та
введення їх в організаційне русло у вигляді таких новітніх соціальних інститутів, як телеуніверситети,
тьютерські та інформаційні центри, центри дистанційного підвищення кваліфікації і перепідготовки тощо,
дозволяє усім бажаючим, навіть в умовах системної кризи й різкого обмеження фінансових ресурсів,
отримувати належну освіту і здобувати потрібну спеціальність. Зазначені форми дистанційного навчання
відкривають нові перспективи для розвитку самоосвіти.
Впродовж останніх років дистанційне навчання в Україні розгортається за підтримки Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України, яке вбачає в ньому один із провідних інструментів удосконалення
системи освіти.
Мета статті – проаналізувати особливості дистанційної освіти та можливості її використання з метою
оптимізації педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу у закладах різного типу.
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Офіційне визнання терміну «дистанційне навчання» відбулося в 1982 році, коли Міжнародна Рада з
кореспондентської освіти змінила свою назву на Міжнародну Раду по дистанційному навчанню.
Дистанційне навчання необхідно розглядати і як систему, і як процес. За аналогією з іншими формами
навчання, дистанційне навчання передбачає теоретичне осмислення етапу педагогічного проектування,
його змістової та педагогічної (у розумінні використання педагогічних технологій, методів, форм навчання)
складових. Відповідно, завданнями етапу педагогічного проектування є: створення електронних курсів,
електронних підручників, комплексних засобів навчання, розробка педагогічних технологій організації
процесу навчання в мережі.
Курси дистанційного навчання передбачають ретельне планування діяльності слухачів, її організації,
чітке планування завдань і цілей навчання, доставку необхідних освітніх матеріалів, які повинні
забезпечувати інтерактивність між слухачем та педагогом (тьютором, керівником), зворотній зв'язок між
слухачем та навчальним матеріалом, надавати можливість колективного чи колективно-групового
навчання. Наявність ефективного зворотного зв’язку абсолютно необхідна, оскільки він дозволяє
отримувати інформацію про правильність свого руху по шляху від незнання до знання. І, звичайно ж,
основною перевагою дистанційних форм навчання виступає незалежність його учасників від географічного
розташування вищого освітнього закладу.
Основною проблемою організації дистанційної форми навчання в сучасних умовах виступає те, що
ефективність дистанційного навчання безпосередньо залежить від багатьох параметрів: технічна
організація процесу; компетентність супроводжуючого персоналу як зі сторони педагога, так і зі сторони
учня чи студента; необхідність отримання знань (основна умов) і, очевидно, технічна, педагогічна і
каузальна підготовленість тих викладачів, які здійснюють безпосередню підготовку зі слухачами. Це
повинні бути педагоги з універсальною підготовкою, які володіють сучасними педагогічними та
інформаційними технологіями, психологічною готовністю до роботи зі слухачами у новій навчальнопізнавальній мережі інтернет, впевнені в необхідності своєї діяльності.
У сучасних умовах існує сумна тенденція, яка полягає в тому, що після одноразового повного
розроблення навчальної дисципліни викладач високої кваліфікації з різноманітними навичками більше не
потрібен. Електронна відомість формується на основі розроблених тестів і може бути роздрукована будьяким працівником. Не вирішується питання організації та проведення контролю проходження
дистанційними учнями оцінки їх знань та навичок. Для вирішення даних проблем необхідно створення
єдиної нормативно-правової бази оцінки знань і розробка заходів, які дозволяють підвищити зацікавленість
провідних викладачів та спеціалістів у розвитку дистанційних форм навчання.
Особливості дистанційної форми навчання:
- гнучкість – слухачі, які навчаються за дистанційною формою навчання, як правило, не відвідують
регулярних занять, а працюють у зручний для себе час у зручному місці та зручному темпі; кожний може
вчитися стільки, скільки йому особисто необхідно для засвоєння;
- модульність – кожна окрема дисципліна або ряд дисциплін, які засвоєні слухачами, створюють
цілісне уявлення про визначену предметну галузь; це дозволяє з переліку незалежних освітніх дисциплін
формувати навчальний план, який відповідає індивідуальним або навчальним потребам;
- паралельність – навчання може здійснюватися у процесі поєднання основної професійної
діяльності з навчанням або одночасне навчання у двох освітніх закладах;
- віддаленість – відстань від місця знаходження того, хто навчається, до освітнього закладу не є
перешкодою для ефективного освітнього процесу;
- асинхронність – у процесі навчання і той, хто навчає, і той, хто навчається, можуть реалізовувати
технологію навчання й учіння незалежно в часі, тобто по зручному для кожного розкладу і в зручному
темпі;
- масовість – кількість учасників дистанційної форми навчання не є критичним параметром; вони
мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації, а також можуть спілкуватися один з одним і з
викладачем через засоби зв’язку або за допомогою інших засобів інформаційних технологій;
- рентабельність – під цією особливістю розуміється економічна ефективність дистанційного
навчання.
Для реалізації дистанційної освіти розроблено різноманітні програмні засоби, що отримали загальну
назву системи дистанційної освіти. Системи дистанційного навчання бувають різного ступеня складності. В
основі класифікації систем дистанційного навчання знаходяться засоби розробки курсів. Ці системи
забезпечують можливість розробки дистанційних освітніх матеріалів на основі візуального програмування
або текстових редакторів. На другому рівні складності знаходяться системи управління курсами, які
дозволяють створювати каталоги графічних, звукових, відео-і текстових файлів. Така система являє собою
спеціалізовану базу даних, забезпечену механізмами пошуку за ключовими словами (метаданих),
агрегування освітнього контенту, документообігу тощо. На більш складному рівні знаходяться системи
управління навчанням, які дозволяють керувати процесом навчання – реєстром користувачів та їх правами
доступу, призначених користувачам курсів, збором і збереженням інформації про дії користувачів.
Найбільш складною структурною системою дистанційного навчання є системи управління навчанням і
контентом, що поєднують у собі систему управління процесом навчання і систему управління навчальним
контентом.
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Висновки. Використовуючи систему дистанційного навчання як спосіб оптимізації педагогічної
взаємодії, докорінно змінюється як психологія особистості слухача: він працює цілеспрямовано, активно,
ініціативно, так і змінюється психологія самого педагога. Змінюється місце самого учня в навчанні:
навчання переростає в самонавчання, самоосвіту, перетворюючи слухача із об’єкта в суб’єкт цього
процесу. Педагог перестає бути ретранслятором знань на різних типах освітніх занять, має можливість
попрацювати з кожним учнем індивідуально у консультаційні години. Учасники такого виду навчання
стають однодумцями в оцінці нових підходів до організації навчання, отримання його результатів та
мотивації до подальшої освіти та самоосвіти. Дистанційне навчання за сукупністю ознак можна віднести до
інноваційної форми навчання. Воно не є різновидом будь-якої іншої форми навчання, володіє низкою
притаманних лише йому ознак та можливостей, може застосовуватися у всіх видах освіти, забезпечуючи
при цьому розвиток творчої складової освітян, особистісну орієнтацію педагогічної взаємодії, максимальну
її оптимізацію. Для досягнення успіхів у процесі впровадження дистанційного навчання необхідно
дотримуватися цілої низки вимог, які визнають доцільність аналізу технологій дистанційного навчання та
синтезу найбільш оптимальних з них з метою адаптації до сучасних умов. До цих вимог належать: системне розуміння сутності дистанційної освіти та її дидактичних особливостей; - застосування найбільш
ефективних закордонних педагогічних технологій, адаптованих до вітчизняних умов; - розробка й
апробація власних технологій дистанційного навчання; - розроблення системи нормативних документів,
що дають можливість визначати чинність диплому про отримання відповідного рівня освіти на основі
дистанційного курсу навчання.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОВНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У наукових дослідженнях останніх десятиліть (Бігич О., Гончарук Т., Гришаєва Л., Єлізарова Г.,
Ніколаєва С., Agar M., Gusting M., Kellermann E. та ін.) актуальною залишається проблема формування
соціокультурної компетенції фахівця, що стосується не лише окремої, але й будь-якої галузі підготовки
бакалавра [1, c. 213; 2, c. 336].
У методиці викладання англійської мови сутність соціокультурного підходу виявляється в тому, що
навчання відбувається безпосередньо у взаємодії мови й культури носіїв цієї мови.
Варто зазначити, що формування соціокультурної компетенції безпосередньо базується на таких
принципах (за Г.В. Єлізаровою), як-от: пізнання і врахування ціннісних культурних універсалій; культурнозв’язаного співвивчення англійської і рідної мов; етнографічного підходу до визначення культурних
компонентів значень явищ як лінгвістичного, так і нелінгвістичного характеру; мовленнєво-поведінкових
стратегій; усвідомлення психологічних процесів і станів, пов’язаних з міжкультурним спілкуванням;
емпатичного ставлення до учасників міжкультурного спілкування; керованості особистим психологічним
станом і станом невизначеності того, що відбувається [3, c. 68].
Передусім доцільно з’ясувати сутність феномена «англомовна соціокультурна компетенція»,
позначити його аспекти й проаналізувати головні складники. Так, феномен «англомовна соціокультурна
компетенція» здобувачів вищої освіти мовних спеціальностей розглядається як обізнаність майбутніх
бакалаврів у різних жанрах англійського фольклору, лінгвістичних особливостях англомовних текстів,
лексичних одиницях з національно-культурним компонентом семантики, що віддзеркалюють культуру,
історію, традиції та досвід носіїв мови; сформованість у них навичок і вмінь застосовувати англомовний
матеріал відповідно до комунікативної ситуації. Щодо основних аспектів соціокультурного навчання
С.Ю. Ніколаєва виділяє країнознавчий та лінгвокраїнознавчий [5, с. 3-11]. До змісту країнознавчого аспекту
навчання англійської мови включено знання культури країни, мова якої вивчається; знання основних
фактів історії (географії, економіки, державного устрою, традицій, літератури, мистецтва).
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Лінгвокраїнознавчий аспект викладання англійської мови позначається як знання важливих для
спілкування особливостей мовленнєвої і немовленнєвої поведінки носіїв мови й уміння поводити себе
згідно з цими знаннями; соціальні умовності (початок і завершення бесіди, привітання, вибачення тощо;
соціальні звичаї (візити, їжа, напої, запрошення тощо); загальна інформативність (про умови життя,
специфіка повсякденного життя, міжособистісні стосунки, суспільні цінності тощо).
Варто наголосити, що особливе місце у міжкультурному спілкуванні посідають знання певних тем, їх
ще називають теми «табу». Наприклад, не слід запитувати або розповідати про власні статки, кар’єру,
бізнес, релігію, хвороби, стосунки з колегами тощо. До «безпечних тем» відносяться так звані етикетні
діалоги про погоду, хобі, відпустку, спорт, події культурного життя або компліменти.
Тож, у процесі навчання англійської мови слід ознайомлювати здобувачів певного освітнього ступеня
з нормами спілкування й моделями комунікативної поведінки, вербальними і невербальними засобами
спілкування та формувати в них уміння правильно їх розуміти й навіть уміти поводитися в типових
повсякденних ситуаціях.
Але в процесі навчання англійської мови, на жаль, неможливо оволодіти усіма знаннями про
культуру країни і засвоїти всі національно-культурні особливості спілкування з її представниками, тому
важливо розвивати у майбутніх бакалаврів соціокультурну спостережливість і вміння усвідомлювати та
аналізувати культурні розбіжності, а також здатність бачити, розуміти та інтерпретувати ситуацію і предмет
спілкування, висловлення і дії англомовного партнера у певній перспективі: через власні й чужі
«соціокультурні окуляри». Таким чином відбувається адекватне самосприйняття та самооцінка
особистості. Тобто пізнання іншого, «чужого» стимулює самопізнання. І в цьому полягає потужний
виховний потенціал формування соціокультурної компетентності особистості.
У ході процесу формування соціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти мовних
спеціальностей, за результатами досліджень науковців (Б. Беляєв, М. Жинкін, І. Зимня, В. Зінченко,
О. Леонтьєв, О. Лурія, С. Рубінштейн, О. Соколова), було виявлено психологічні механізми формування
соціокультурної компетентності, як-от: сприймання, осмислення, запам’ятовування й використання
засвоєного лексичного та граматичного матеріалу в мовленнєвій діяльності. Серед лінгвістичних
особливостей англомовних текстів виокремлено лексичні, граматичні й стилістичні. Ми звернули увагу на
те, що ефективними в навчанні здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» мовних спеціальностей були
фольклорні тексти, котрі було поділено на дві групи, зокрема: тексти у формі малих жанрів (римівки,
колискові, пісні/вірші в дитячих іграх, віршовані оповідання, загадки, лічилки, скоромовки, прислів’я,
приказки, лімерики та ін.) і тексти у формі таких фольклорних жанрів, як-от: казки, легенди, міфи, народні
пісні, балади, традиції, звичаї й свята.
Лінгвістичними особливостями англомовних фольклорних текстів з граматики є, наприклад, з розділу
морфологія – використання дієслів у наказовому способі; з розділу синтаксис – уживання імперативних
конструкцій; переважання простих, поширених речень з рядом однорідних членів, а також наявність
складносурядних і складнопідрядних поширених речень.
Варто зазначити, що англомовні фольклорні тексти відрізняються своєю стилістичною специфікою,
зокрема такими фоностилістичними прийомами, як: асонанс, алітерація, звуконаслідування, римування.
Щодо лексико-стилістичних прийомів, то серед них можна назвати епітет, метафору, метонімію, гіперболу,
іномовлення, гру слів, порівняння. З-поміж синтактико-стилістичних прийомів вирізняються повтор,
інверсія, паралелізм, риторичні запитання.
На нашу думку, у процесі формування соціокультурної компетенції фахівця доцільним буде
навчально-методичний комплекс (НМК) британського видавництва «Pearson» - «Eyewitness – Culture in a
Changing World» (автори – A. Redaelli, D. Invernizzi). Цей посібник є сучасним і пропонує навчальні
матеріали з країнознавства та культури англомовних країн. Важливим є те, що його укладено з
урахуванням інтегрованого підходу до навчання, тобто він органічно поєднує навчання мовних і
соціокультурних реалій. Потужний автентичний матеріал підручника охоплює широкий спектр завдань,
орієнтованих на розвиток і вдосконалення умінь говоріння, зокрема вести дискусії. DVD та відеоматеріали
значною мірою впливають на підвищення мотивації майбутніх бакалаврів, ефективне засвоєння
навчального матеріалу [6, c. 160].
Слід зазначити, що сімнадцять розділів запропонованого курсу організовано в таких напрямах:
1) розкрито секрети англомовного світу, тобто події минулого і сучасності через призму фактів з історії,
географії, економіки, антропології й культури; 2) наведено розділи про минуле й події сучасного світу. В
цих розділах пропонуються навчальні матеріали, присвячені певним питанням, зокрема: права людини,
подорожі, відкриття, міграції, економіка, війна та мир і досягнення людства. Ще одним важливим блоком
подаються матеріали з теми «Навколишній світ» та питання екології. Особливої уваги заслуговують дві
секції посібника «Eyewitness»: секція «the Mag» - журнал, у якому висвітлюються цікаві питання для
майбутніх бакалаврів про екстремальні види спорту, мистецтво на вулицях міст, питання охорони здоров’я,
право жінок у суспільстві, про сучасне життя в Європі та погляд у майбутнє. Щодо іншої секції, яка має
назву «the Voices», то вона пропонує огляди літературних текстів різних жанрів і голоси англомовних
авторів з власними роздумами про глобальні питання сьогодення.
Для реалізації запропонованої лінгводидактичної моделі формування соціокультурної компетенції у
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» мовних спеціальностей роботу було організовано так, щоб вони
активно працювали на заняттях за розкладом та в позааудиторний час самостійно. Пошук матеріалів для
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виконання певних завдань майбутні бакалаври мали можливість здійснювати самостійно, добирати та
вилучати інформацію з усієї сукупності англомовних інформаційних ресурсів – від книг до електронних
джерел, знаходити певні веб-сайти з інформацією про англійський фольклор, оцінювати та переробляти
англомовну інформацію з урахуванням поставлених цілей навчання; синтезувати її з різних джерел та
передавати у власній інтерпретації.
Показником результативності навчання здобувачів вищої освіти мовних спеціальностей стало
суттєве підвищення рівня їх соціокультурної компетенції, тобто процес формування англомовної
соціокультурної компетенції здобувачів вищої освіти відбувся успішно.
Здійснене нами навчання не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. Перспективним
напрямом може стати формування соціокультурної компетенції здобувачів вищої освіти інших
спеціальностей з урахуванням специфіки їхньої майбутньої професії.
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Оксана Міхеєва, Віталіна Синявська
(Київ, Україна)
ПРИЧИНИ, ЕТАПИ ТА НАСЛІДКИ ФОРМУВАННЯ КОМПЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
Комп'ютер увірвався у наше життя стрімко і з кожним днем стає невід'ємною частиною нашого
повсякденного життя. Сьогодні майже вся діяльність людини супроводжується інноваційними
технологіями, які допомагають людині розвиватись та збагачувати свої знання, швидко і оперативно
отримувати необхідну інформацію, економити час і раціоналізувати свою діяльність. З появою
комп'ютерних технологій людство вийшло на нову сходинку свого розвитку. Саме завдяки інформаційним
технологіям є можливість виконати великий обсяг роботи за менший проміжок часу, що підвищує
ефективність професійної діяльності [5, с. 60-65].
Широке поширення комп'ютерних технологій, що міцно увійшли в професійну, навчальну діяльність і
приватне життя сучасних людей, не тільки полегшує та сприяє отримання нових знань та інформації, але й
сприяло виникненню такого нового виду поведінкової адикції, як комп'ютерна залежність.
У науковій літературі комп’ютерна залежність часто ототожнюється з поняттям «адикція». За
визначенням Ц. Короленко «адиктивна поведінка характеризується прагненням відходу від реальності за
допомогою зміни свого психічного стану. Тобто замість вирішення проблеми «тут і зараз» людина вибирає
адиктивну реалізацію, досягаючи тим самим більш комфортного психологічного стану в даний момент,
відкладаючи наявні проблеми «на потім» [3, с. 8-15].
Вперше термін «комп’ютерна залежність» використав американський психолог Айвен Голдберг у
1996 році та визначив комп’ютерну залежність, як аномальний потяг до перебування в мережі, що
характеризується згубною дією на побутову, навчальну, соціальну, робочу, сімейну, фінансову сфери
діяльності. За ступенем відходу від реальності «комп’ютерна залежність» дуже нагадує потяг до наркотиків
та алкоголю [1].
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що основною групою ризику для розвитку
комп'ютерної залежності є молодші підліткиу віці від десяти до дванадцяти років. На сьогодні досить часто
використовується комп’ютер та комп’ютерні програми у навчанні для розвитку та доступності інформації
особистості здобувачів освіти. Але потрібно пам'ятати і про іншу сторону комп'ютеризації освіти і світу
дитинства. Тут виходять на поверхню небезпеки, що підстерігають дитину, долучитися до віртуального
світу. Це можуть бути і порушення нормального спілкування з дітьми і дорослими, і втрата емоційної
чутливості, надмірна вага, хвороби від перенапруги очей і багато іншого.
Науковці Юрьєва Л. та Больбот Т. [8] основними причинами формування комп’ютерної залежності
вважають індивідуально-психологічні особливості молодшого підліткового віку:
- гіпертрофовані поведінкові реакції (емансипація, групування, відмова від контактів);
- низьке перенесення труднощів;
- пристрасть до дорослішання;
- прагнення до незалежності і відриву від сім'ї;
- незрілість моральних переконань.
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Лаврович А. вважає, що основою для формування адиктивної поведінки, зокрема комп’ютерної
адикції, в молодшому підлітковому віці можуть послужити тяга до опору, упертості, протесту, боротьби
проти виховних авторитетів, відсутність або недолік спілкування і теплих емоційних стосунків в сім’ї,
прагнення до невідомого, ризикованого, відсутність в молодшого підлітка серйозних захоплень, інтересів,
хоббі, прив’язаностей, не пов’язаних з комп’ютером, невміння дитини налагоджувати бажані контакти з
оточенням, відсутність друзів, низька переносимість труднощів, причина пов’язана з «наявністю важкої
інвалідності, серйозного захворювання», або ж нудьга на уроках та не зацікавленість навчальним
матеріалом [4, с. 3-19].
Значна кількість науковців (Больбот Ю., Короленко Ц., Лаврович А. та ін.) одним із чинників
формування комп’ютерної залежності у молодших підлітків вважає сім’ю, а саме:
 несприятлива сімейна атмосфера, особливо коли батьки зловживають алкогольними напоями,
наркотичними речовинами або страждають від психічних захворювань;
 невміле виховання батьків за типом:(надмірної опіки, позбавлення самостійності, надмірний
контроль, знижена увага до дитини, незацікавленість у справах, успіхах, невідповідність слів батьків,
нестійке емоційне ставлення з боку батьків, коли похвала або докір залежать від настрою батьків);
 відсутність взаєморозуміння в сім’ї і турботи до дітей з боку батьків.
Гаврищак Л., Мащак С. вважають, що даний тип залежності, як і будь-яка інша адикція, веде до
деградації особистості, розкладанню соціального статусу, втрати власного «Я», погіршення психологічного
стану, порушення внутрішніх подразників, виникненню агресії, замкнутості. Комп'ютерна залежність стає
домінантною. У залежних дітей і підлітків формується потяг, з яким самі вони вже не здатні впоратися. Їх
поведінка відрізняється неадекватністю реакції на різні життєві ситуації, так як реальний світ управлінню за
допомогою натискання на клавіші не піддається [2, с. 56-63].
Так, як комп’ютерна залежність є одним із видів адикції, відповідно вона і має свої етапи:
1) З'являється «точка кристалізації» в зв'язку з переживанням інтенсивної позитивної емоції (або
усуненням негативної) при певній дії. Виникає розуміння, що існує вид активності, за допомогою якого
можна порівняно легко змінити свій психологічний стан.
2) Встановлюється залежний ритм, який виражається в певній послідовності звернень до засобів
залежності. Для багатьох комп'ютерних гравців існує певний режим ігор.
3) Формується залежність як складова частина особистості. Існує внутрішня боротьба між
природним і залежним стилями життя. Поступово залежний стиль витісняє природний, і стає частиною
особистості, методом вибору при зустрічі з реальними вимогами життя, в цьому періоді в ситуаціях
підвищеного контролю особливої відповідальності можливий контроль над своєю пристрастю.
4) Етап повного домінування залежної поведінки, яке повністю визначає стиль життя, відносини з
оточуючими, підліток занурюється в залежність, відчужується від суспільства, у молодших підлітків на
цьому етапі гра та віртуальне спілкування стає стилем життя.
Серед негативних наслідків надмірного захоплення комп’ютерними технологіями молодших підлітків
ми можемо виділити: знижений настрій, погане самопочуття, проблеми зі здоров’ям, підвищений рівень
тривожності, неврівноваженість, занижена концентрація уваги, короткочасна пам'ять, віддаленість від
реального світу та поступове входження у віртуальний світ, агресивність, дратівливість при неможливості
перебування в мережі.
Тому, через надмірне перебування молодших підлітків за комп’ютером або ж у мережі можуть
відбуваються певні психологічні зміни у розвитку та формуванні особистості, такі як:
1) По-іншому починає функціонувати пам'ять у молодших підлітків, які активно користуються
пошуковими системами інтернету. Вони, перш за все, запам’ятовують не зміст інформації в мережі, а
місце, де ця інформація знаходиться, тобто пам'ять стає не тільки «не глибокою», а й «короткою».
2) Знижується середня тривалість концентрації уваги, в порівнянні з тою, що була років 10-15 тому
назад, зменшилася в десятки разів. Якщо раніше, дитина могла утримувати увагу протягом 40 хвилин на
уроці, то на сьогодні на таку зосередженість здатні лише одиниці в класі.
Турецька Х. зазначає, що для інтернет-залежних характерні проблема контролю часу в мережі,
низька критика до власного стану, порушення соціально-психологічної адаптації, у тому числі поява
проблем з навчанням, труднощів у встановленні та утриманні соціальних контактів поза інтернетом, а
також "комплекс недостатності" (низька самооцінка, незадоволеність собою). У порівнянні з перебуванням
в Інтернеті реальне життя представляється нудним, порожнім, безрадісним, віддається перевага
встановленню нових соціальних зв'язків в інтернет-середовищі [7, с. 66-68].
Комп`ютерну залежність не можна пускати на самоплив, так як це може призвести до дуже
негативних наслідків. В першу чергу це завдає серйозної шкоди здоров`ю, особливо психіці молодшого
підлітка. В результаті недоїдання і неправильного харчування виникають проблеми з травною системою, у
постійному сидячому положенні з`являються проблеми зі спиною і хребтом. Комп`ютерна залежність
змушує людину деградувати і тим самим негативно позначається на психологічному стані, підліток стає
неврівноваженим та некерованим, систематично прогулюючи заняття, або сидячи на уроках в планшеті
або телефоні, не проявляючи цікавості до навчання або інтерес до реального світу.
Серед причин формування комп’ютерної залежності у молодших підлітків, ми можемо виділити
індивідуально-психологічні особливості молодшого підліткового віку, такі як: гіпертрофовані поведінкові
реакції (групування, відмова від контактів), низьке перенесення труднощів, пристрасть до дорослішання,
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прагнення до незалежності і відриву від сім'ї, незрілість моральних переконань, прагнення до
самоствердження.
Отже, визначивши причини та чинники формування комп’ютерної залежності у молодших підлітків
ми можемо виділити кілька стадій формування комп’ютерної залежності: стадія легкої захопленості, стадія
захопленості, стадія прихильності. Також можна виділити дві форми, в яких проявляється залежність:
соціалізовану та індивідуалізовану. При соціалізованій формі комп'ютерної залежності дитина підтримує
соціальний контакт з суспільством, нехай навіть в основному з такими ж гравцями, як і він сам. Ця форма
залежності надає менш згубний вплив на психіку дитини, ніж наступна форма. Різниця між соціалізованою
та індивідуалізованою формами полягає в тому, що підлітки не відриваються від соціуму, не занурюються
в себе.
Серед наслідків комп’ютерної залежності молодших підлітків ми можемо визначити: погіршення
фізичного та психологічного стану, знижений настрій, підвищений рівень тривожності, неврівноваженість,
короткочасна пам'ять, занижена концентрація уваги, віддаленість від реального світу та поступове
входження у віртуальний світ, агресивність, дратівливість при неможливості перебування в мережі та
погане самопочуття.
Отже, для комп’ютерного адикта реальний світ нудний, нецікавий і повний небезпек, оскільки їх
більшість - це люди, які погано адаптуються у соціумі. Внаслідок цього людина намагається жити в іншому
світі - віртуальному, де все дозволено і вона встановлює правила гри. Це свідчить про дезадаптацію,
неадекватне сприйняття адиктами себе і навколишнього світу.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
Сьогодні відзначається зростаючий вплив медіатехнологій на формування особистості, одним із
чинників якого вважається стрімкий розвиток і впровадження інформаційно-цифрових ресурсів в усі сфери
життєдіяльності людини, в тому числі й в сфері освіти.
Мультимедійність збагачує зміст, надаючи різноманіття форми і джерела одержання інформації для
користовача. Однією з важливих функцій стилю масової інформації є функція впливу, яка текстуально
виявляється в емоційнйному, образному, експресивному Інтернет спілкуванні.
Сучасний професіонал повинен бачити свою професію у всій сукупності її широких соціальних
зв’язків, знати вимоги, які висуваються до неї та її представників, розуміти зміст і специфіку своєї
професійної діяльності, орієнтуватися в колі професійних педагогичних завдань, бути готовим вирішувати
їх у мінливих соціальних умовах. Проблема професійного становлення – це, насамперед, проблема
особистісного та соціального розвитку фахівця як суб’єкта соціальної дії.
Неможливо сьогодні уявити заняття без використання сучасних методик навчання. Інтернет ресурси допомагають передавати інформацію в більш цікавий для слухачів спосіб, навчають творчому
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розв’язанню питань, розвивають критичне мислення, спонукають до навчання і роблять можливим
отримання нового досвіду.
Немає жодних сумнівів в тому, що в сучасному освітньому процесі навчальні матеріали необхідно
складати з урахуванням технологічних змін, робити їх цікавими і доступними для всіх, хто вивчає певну
дисципліну.
Варто зосередити увагу на онлайн-платформах, (в першу чергу ТІМС та інших), які могли б значно
розширити діапазон вивчення будь якої дисциплини, особлививо «Інформаційно-ифрових технологій», і
могли б допомагати як викладачам, так і слухачам, які її вивчають. Такі ресурси здатні систематизувати
вже доступні матеріали, також вони містять коментарі різних користувачів.
Інтерактивність − двостороння взаємодія зі споживачем інформації. Основна властивість
інформаційно-цифрової системи – активно реагувати на дії користувача і вибудовувати персоналізовані
зв’язки. Варто також звернути увагу на додаткові матеріали, які доступні в мережі: автентичні відео,
фільми, матеріали мовою оригіналу та інше.
Також Інтернет-ресурси можна використовувати для практичного засвоєння знань, наприклад,
зробити замовлення на сайті магазину, забронювати білет або номер в готелі, ознайомитися з
репертуаром театрів і кінотеатрів.
Під час таких занять, викладач повинен заздалегідь підготувати матеріал і обов’язково перевірити
де, планується робота. При складанні таких матеріалів, з використанням медійних ресурсів необхідно
враховувати різний рівень підготовки слухачіив, їх вміння користуватися онлайн-ресурсами і напрямок їх
вдосконалення.
Вивчаючи мотиваційну складову перепідготовчого процесу, можно визначити мотиви, які спонукають
слухача до вдосконалення фахової перепідготовки:
- озуміння цілей перепідготовки;
- усвідомлення важливості отриманих знань;
- розуміння слухачами важливості формування комунікативної компетентності для успішного
функціонування у сучасному професійному середовищі;
- прагнення слухачівмрозвивати свої пізнавальні здібності;
- бажання завдяки перепідготовці підвищити свій соціальний статус,
- отримати визнання оточуючих;
- можливість отримання престижної роботи,
- подальше кар’єрне зростання;
- прагнення розширити свій культурний світогляд, соціокультурну компетентність;
- сучасний викладач повинен підібрати та застосовувати відповідні дидактичні методи, створити
умови для формування зовнішньої та внутрішньої мотиваці
Проте, за останнє десятиліття Інтернет став найдешевим і найпопулярнішим джерелом інформації.
Інтернет забезпечує нас текстовою, графічною та звуковою інформацією.
Використання Інтернет-технологій включає в себе:
• листування по електронній пошті з носіями мови, або тими, хто вивчає англійську мову як іноземну
в інших країнах (сучасна, жива мова, оперативність інформації, можливість вивчення іншої культури,
отримання знань з "перших вуст);
• участь у телекомунікаційних міжнародних проектах (підвищення рівня володіння мовою, розвиток
загального кругозору, отримання спеціальних, необхідних для виконання конкретного проекту знань);
• участь в телекомунікаційних конкурсах, олімпіадах, тестуванні (можливість отримати об'єктивну
оцінку знань, самоствердитися, підготуватися до екзамену, участі в інших видах конкурсів та олімпіад);
• можливість оперативної безкоштовної публікації творчих робіт студентів;
• отримання самоосвіти на курсах безкоштовного дистанційного навчання. На допомогу викладачам
прийшло безліч Інтернет-ресурсів, які можна успішно використовувати у викладанні іноземної мови;
• використання аутентичних матеріалів, тобто текстів за фахом, все ж таки залишається головним
джерелом для вивчення іноземної мови професійного спрямування. Спілкуючись в режимі он-лайн з
іноземцями, молоді люди починають ставитися до іноземної мови інакше – вона перетворюється з
навчального предмету в реальний засіб спілкування. Все це стає потужним мотиваційним фактором для
вивчення
Інтернет-ресурси дозволяють навчати всім видам інформаційних технологій. Для навчання слухачі
можуть користуватися електронними посібниками, словниками, програмами-перекладачами, спілкуватися
в чатах, брати участь у форумах.
Мережа Інтернет створила можливість для дистанційної форми навчання. Дистанційне навчання –
це організація освітнього процесу, яка базується на принципі самостійного навчання слухача.
Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу,
широко використовувати найкращі навчальні ресурси, надає можливість слухачам обирати місце та час
навчання, підвищуючи їх творчий і інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до
знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною технікою і самостійно приймати рішення.
Отже, ресурси мережі Інтернет є необмежним поповненням бази створення інформаційного
середовища для освіти та самоосвіти людей, задоволення їх професійних і особистих інтересів та потреб.
Комп'ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання.
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Інформаційна революція і виникнення інформаційного суспільства докорінно змінюють сучасну
освітню парадигму. Сучасна доступність великого масиву інформаційних ресурсів робить безперервну
освіту домінуючим вектором освітніх реформ у всьому світі. Суспільна значущість цієї концепції полягає в
забезпеченні кожної людини здатністю до постійного розвитку, самовдосконалення, максимальної
професійної реалізації протягом усього життя.
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СЕКЦІЯ: ПОЛІТОЛОГІЯ
Богдан Грушецький
(Київ, Україна)
ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
Євроатлантична інтеграція держав Центрально-Східної Європи розпочалася із 1989 р. – року
падіння Берлінської стіни як матеріального символу «Холодної завіси» між Сходом і Заходом та
демонтажу комуністичних режимів у більшості держав Центрально-Східної Європи. Через два роки
розпався Радянський Союз, а також військова структура, що складалась з СРСР та країн, що належали до
його сфери впливу, під назвою Організація варшавського договору. Цей період став з одного боку часом
політичних та економічних потрясінь, а з іншого – відкриттям нових можливостей і перспектив.
Більшість країн Центрально-Східної Європи, отримавши можливість самостійно формувати
зовнішньополітичні пріоритети, зробили свій вибір на користь інтеграції до європейських і
трансатлантичних політичних та безпекових структур. Однозначну позицію щодо необхідності вступу до
НАТО зайняли Польща, Угорщина, Чехія, країни Балтії. Деякий час вагались Болгарія, Румунія,
Словаччина, але врешті решт еліта і громадяни цих країн зрозуміли безальтернативність
євроатлантичного курсу.
Проте головною проблемою щодо прийняття до НАТО нових членів з Центрально-Східної Європи
була невизначеність позиції ключових держав альянсу. Після початку демократизації колишніх
соціалістичних країн у західних столицях панувала ейфорія. Була поширена думка, що відновлення
конфронтації на кшталт «Холодної війни» вже неможливе в майбутньому, пропонувалось навіть створити
нові структури безпеки, що об’єднували б простір від Атлантики до Тихого океану.
Держави Центрально-Східної Європи, що пережили тривалий час радянської окупації та не мали
жодних гарантій недопущення повторення в майбутньому подібної ситуації, докладали значних зусиль для
зміцнення співробітництва з Північноатлантичним альянсом. З огляду на небажання тодішнього
керівництва західних держав розширювати НАТО на Схід, вони пропонували створити нові формати тісної
кооперації, зокрема висунули ідею створення структури «НАТО-Плюс», коли безпековий сектор цих країн
був би інтегрований з країнами трансатлантичного простору без формального членства у НАТО. Варто
відзначити, що нині українські політичні діячі також використовують подібні ідеї, розуміючи неоднозначність
настроїв у європейських столицях щодо прийняття України до альянсу.
Поступове відтворення антидемократичних, націоналістичних, неоімперських тенденцій в Росії, що
поєднувалось з нестабільністю у її політичному та економічному житті, викликало занепокоєння щодо того,
чи можна розглядати її як надійного партнера. Томувідбувається переосмислення державами Західної
Європи та Північної Америки свого курсу стосовно Центрально-Східної Європи. Наприкінці 1993 р.
американським керівництвом було ухвалене принципове рішення про необхідність розширення альянсу на
схід [5, c. 46]. Як перший крок до цього в січні 1994 р. була презентована програма «Партнерство заради
миру» [2, с. 138], до якої приєднались усі колишні країни радянського блоку, а у 1997 р. три країни –
Польща, Угорщина і Чехія – отримали запрошення на приєднання до НАТО.
Розширення альянсу на Схід відбувалось кількома хвилями. Вже у 1999 р. його членами стали вже
згадувані Польша, Угорщина і Чехія, що найбільш послідовно проводили реформи у політичній,
економічній і безпековій сферах. Через 5 років – у 2004 р. – їх прикладу наслідували ще 7 держав регіону,
завдяки чому у регіоні між Балтикою та Чорним морем було створено широкий пояс безпеки та
стабільності.
Показовим є досвід Болгарії – держави, близької до України за культурними, історичними
традиціями, особливостями економічного розвитку та соціальної структури. Довгий час політичні сили
Болгарії були розколоті навколо питання членства в НАТО: ліберали та правоцентристи підтримували
вступ до організації, натомість соціалісти, ліво- та праворадикальні сили – категорично проти. Ситуація
змінилася лише на межі 1990-х - 200-х років, коли внаслідок внутрішньої трансформації Болгарської
соціалістичної партії вдалося домогтися зовнішньополітичного консенсусу між партіями центральної
частини ідеологічного спектру, а євроатлантична інтеграція стала частиною урядових програм.
Які ж аргументи наводилися урядами Болгарії на підтримку євроатлантичної інтеграції? В
доктринальних документах підкреслювалося, що Болгарія має зробити вибір на користь системи
колективної безпеки, завдяки чому держава зможе використовувати набагато більші ресурси для своєї
оборони, ніж мала б сама [3,с. 4, 8]. Окрім безпекової функції, членство в НАТО розглядалося болгарським
керівництвом і у ціннісному відношенні: як закріплення демократичного та ринкового шляху розвитку
країни, її повернення до європейського простору [1, с. 6].
Головними засобами, що сприяли б отриманню Болгарією повноправного членства у НАТО,
називалися ухвалення відповідного законодавства, модернізація та переозброєння армії, виконання умов
Плану дій щодо членства в НАТО. Серед необхідних дій на міжнародній арені були виділені інтенсивні
консультації зі Штаб-квартирою та воєнними органами НАТО, а також країнами-членами Альянсу,
діяльність у рамках програми «Партнерство заради миру». Значну роль у цьому процесі також мала б
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відіграти співпраця із сусідніми країнами-членами НАТО (Греція, Туреччина) та кандидатами на вступ до
альянсу (Румунія, країни Вільнюського процесу) [1, с. 6; 4, с. 160-181].
У програмі уряду С. Сакскобургготського 2001 року особлива увага приділялася інформаційній
підтримці вступу Болгарії до НАТО: збільшення кількості прихильників євроатлантичної інтеграції
всередині країни з одного боку та висвітлення досягнень Болгарії на цьому шляху перед зарубіжними
партнерами з іншого [4, с. 160].
Протягом останнього десятиліття до НАТО увійшло ще три держави, що розташовані на
Адріатичному узбережжі. 2009 р. його учасниками стали Албанія та Хорватія. А 5 червня 2017 р. серед
прапорів країн НАТО замайорів і державний стяг Чорногорії, що стала наразі 29 членом альянсу. Зі
вступом Чорногорії було досягнуто паритету між країнами Західної та Центрально-Східної Європи у
структурі альянсу, що свідчить про зростання ваги останнього регіону у безпекових питаннях на
трансатлантичному просторі.
Наразі НАТО відіграє ключову роль у сфері безпеки Центрально-Східної Європи. Яскравим є
приклад держав Балтії, власні військові ресурси яких не дозволяли ефективно контролювати повітряний
простір. З 2004 р. небо Литви, Латвії та Естонії охороняє авіація країн НАТО. Важливим чинником є і
залучення держав Центрально-Східної Європи до формування системи протиракетної оборони альянсу,
яка дозволить забезпечити захист від можливої атаки ядерною зброєю з боку непередбачуваних Ірану або
Північної Кореї.
Ця роль особливо зростає в останні роки через агресію Росії проти України. В результаті реалізації
рішень Уельського та Варшавського самітів альянс значно збільшив допомогу країнам Центрально-Східної
Європи, що входять до його складу, з забезпечення їх національної безпеки, зокрема й посилюючи свою
військову присутність на східних кордонах альянсу. Відтепер військові Канади, США, Великої Британії та
Німеччини постійно перебуватимуть на території Польщі та держав Балтії як гаранти їх безпеки від
можливих посягань з боку східного сусіда. Повітряний простір чорноморських держав – Румунії та Болгарії
– за зразком Балтії також почали патрулювати літаки альянсу, а в Румунії була розгорнута
багатонаціональна бригада НАТО.
Прапору України, як невід’ємної частини Центрально-Східної Європи, поки що немає у колі
флагштоків, розташованих перед новою штаб-квартирою НАТО у Брюсселі. Тому для реалізації
євроатлантичних прагнень нашої держави необхідно використовувати той досвід, що накопичили наші
сусіди – як в період набуття членства, так і в процесі діяльності в межах структур альянсу. Головним же
висновком, який ми можемо зробити, є те, що двома ключовими чинниками успіху євроатлантичної
інтеграції є невпинна внутрішня робота, спрямована на реформування держави, незважаючи на
несприятливі зовнішні обставини, а також широкий суспільний консенсус щодо зовнішньополітичних
пріоритетів. І протягом останніх років ми є свідками того, що ці два фактори все більшою мірою
зміцнюються і стають невід’ємною частиною розвитку України.
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРЕНДІВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН-СУСІДІВ НАЙБЛИЖЧОГО
ГЕОПОЛІТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
На сьогоднішній день в політичній науці проблемою лишається вимірювання ефективності
демократій, зокрема, визначення підходів до специфіки політичних режимів та визначення основних
факторів, що визначають політичний режим як ефективно демократичний [1].
Тим не менш, декілька міжнародних індексів вимірюють демократичні тренди країн світу,
відштовхуючись від конкретних поглядів на концепт демократії. Серед цих індексів найбільшою
популярністю користуються: The Economist Democracy Index, Freedom In the World від Freedom House та
проект Polity IV. Кожен з названих індексів визначає окремий ряд факторів в рамках обраної індексом
концепції демократії, за такими факторами оцінюються політичні режими країн світу як демократичні чи
недемократичні [2].
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За допомогою визначених індексів можна проаналізувати, яким чином пов’язані тренди ефективності
демократії України та її геополітичного середовища.
Для аналізу необхідно окреслити, власне, геополітичне середовище, в якому Україна взаємодіє з
найближчими країнами-сусідами. Такими країнами є ті, що мають спільний кордон з Україною, крім того
мають тісні історичні та культурні зв’язки з нею.
Отже, для України найближче геополітичне середовище, за означеними критеріями, включатиме:
Білорусь, Угорщину, Молдову, Польщу, Румунію, Росію та Словаччину.
Для аналізу демократичних трендів означених країн необхідно зібрати дані в рамках індексів
вимірювання демократії за певний проміжок часу в рамках визначених індексами факторів. Часовий
проміжок для аналізу варто визначити з урахуванням відповідних особливостей індексів. Так, наприклад,
The Economist Democracy Index почав надавати аналітичні дані по демократичних трендах світу з 2006
року [3]. Для проекту Polity IV 2018 рік є останнім роком представлення даних аналізу політичних режимів
світу [4]. Отже, часовий проміжок для зведених даних по трьох основних індексах має починатись 2006
роком і закінчуватись 2018 роком.
Отже, зведені дані по The Economist Democracy Index за визначений проміжок часу для обраних
країн окресленого геополітичного середовища відображатимуть динаміку зміни ефективності демократій в
цьому середовищі. Так само необхідно проаналізувати зведені дані для обраних країн окресленого
геополітичного середовища в рамках інших індексів.
Кореляційний аналіз зведених даних за визначеними індексами дає можливість поглянути на
специфіку кореляції трендів зміни ефективності демократії в кожній країні окресленого геополітичного
середовища. Кореляційні зв’язки окремих факторів вимірювання демократії з загальним показником
ефективності демократії в кожній країні окресленого геополітичного середовища виділяють ті фактори, що
найбільше пов’язані зі зміною демократичного тренду в цих країнах. Крім того, кореляційний аналіз
загального показнику по визначених країнах окресленого геополітичного середовища України демонструє,
яким чином зв’язані демократичні тренди цього середовища.
В рамках аналізу даних The Economist Democracy Index [5] випливає наступна специфіка кореляції
демократичних трендів України з країнами-сусідами найближчого геополітичного середовища:
Молдова
Польща
Білорусь
0.194999435 0.384215404
Молдова
0.89054265
Польща
Росія
Румунія
Словаччина
Угорщина

Росія
Румунія
Словаччина Угорщина
-0.031006 0.38930758 0.218217627 0.043313784
0.79366725 0.74632015 0.883251087 0.855745628
0.60136796 0.67788118 0.836182776 0.69449527
0.79727
0.706991559 0.98048573
0.587771865 0.84951435
0.725470589

Україна
-0.10963
0.622576083
0.378636202
0.9183202
0.81199965
0.43842681
0.913234499

Отже, в окресленому геополітичному середовищі найслабше з іншими країнами середовища
корелюють Білорусь та Україна. Молдова, Росія, Румунія та Угорщина корелюють з іншими обраними
країнами середовища з однаковою силою.
Якщо подивитися кореляцію демократичних трендів обраних країн геополітичного середовища
України в рамках індексу Freedom In the World [6], бачимо наступні зв’язки:
Білорусь
Молдова
Польща
Росія
Румунія
Словаччина
Угорщина

Молдова
0.04754993

Польща
-0.85077436
0.011014134

Росія
-0.69312511
-0.55141926
0.446967316

Румунія
0.327530435
0.3923287
-0.18479002
-0.71253782

Словаччина
-0.77426346
0.08719579
0.532065116
0.696989368
-0.39264799

Угорщина
-0.84589208
-0.37281487
0.707030312
0.904656229
-0.51102081
0.734021786

Україна
-0.23230955
-0.88580868
0.112354708
0.671602258
-0.43858862
0.04883777
0.56553423

Отже, демократичні тренди визначених країн окресленого геополітичного середовища України
демонструють неоднорідність. Більшість із представлених зв’язків – слабкі або дуже слабкі. Це вказує на
загальну тенденція слабкого зв’язку трендів зміни ефективності демократії в окресленому геополітичному
середовищі. Росія та Угорщина мають найсильніші зв’язки з окресленим середовищем. Україна
демонструє переважно слабкі зв’язки із країнами-сусідами найближчого геополітичного середовища і
найсильніший, хоча зворотний, зв'язок має із Молдовою.
Вищезазначене вказує на наступні особливості кореляції демократичних трендів України та країнсусідів її найближчого геополітичного середовища:
1. Тренди зміни ефективності демократії в цілому слабко корелюють з аналогічними трендами країнсусідів її найближчого геополітичного середовища;
2. В цілому окреслене геополітичне середовище України демонструє неоднорідність зв’язків
демократичних трендів, що вказує на слабкість зв’язку процесів демократизації та або автократизації в
середовищі;
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3. Оцінка зв’язаності демократичних трендів середовища залежить від концепту демократії, який
використовує індекс вимірювання і, відповідно, від ключових факторів, обраних для аналізу.
Таким чином за результатами кореляційного аналізу представлених даних можна зробити висновок,
що проблема розвитку демократій, а також загроза автократизації в означеному геополітичному
середовищі України потребує переосмислення та більш глибинного аналізу з метою виділення ключових
факторів демократії, найбільш чутливих до зовнішніх впливів середовища.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Марина Кулик
(Київ, Україна)
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО
З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
Організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у кримінальному провадженні потребує
постійного удосконалення і вважається одним із напрямів підвищення ефективності виконання завдань
щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та
законних інтересів учасників провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений.
Вирішальне значення у виконанні завдань кримінального провадження має комплексне використання всіх
дієвих сил і засобів для ефективного розслідування кримінальних правопорушень, що потребує тісної
взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.
На сьогодні за надзвичайно великих обсягів кримінальних правопорушень неупереджене і
кваліфіковане їх розслідування потребує щоденної взаємодії слідчого та оперативних працівників при
розслідуванні кримінальних правопорушень (злочинів).
На жаль, чинний КПК України не містить визначення терміна «взаємодія» слідчого та оперативного
підрозділів під час розслідування кримінальних правопорушень (злочинів).
Натомість термін «взаємодія» застосовується в п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність», що зобов’язує підрозділи, які проводять оперативно-розшукову діяльність,
здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, в тому числі відповідними
органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного
попередження, виявлення та припинення злочинів [1], а також у розділі V «Взаємодія спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших державних органів» Закону України «Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», яким визначено основні положення
щодо взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю [2].
Отже, взаємодія слідчого та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні– це заснована на
законах та підзаконних нормативно-правових актах, взаємодопоміжна, спільна та узгоджена співпраця під
час досудового розслідування із розподілом компетенцій, функцій, повноважень, взаємних обов’язків, яка
спрямована на розв’язання завдань кримінального судочинства.
У даному визначенні можна виділити два основних елементи: по-перше, діяльність між підрозділами
повинна бути узгодженою. Слідчі й оперативні підрозділи, виконуючи кожний свої функції, на основі
виробленої узгодженості доповнюють діяльність один одного, створюють взаємні умови для розв’язання
конкретних завдань. Це підвищує ефективність заходів, що проводяться. Кожна зі сторін повинна розуміти і
усвідомлювати, що від її дій певною мірою залежать результати всієї роботи і це позначається на
розв’язанні загального завдання – підвищення почуття відповідальності співробітників взаємодіючих
підрозділів. По-друге, дії кожної зі сторін, спрямовані на спільне розв’язання конкретних завдань, повинні
базуватися на положеннях законів та інших підзаконних актів. Процесуальні дії здійснюються у суворій
відповідності з положеннями процесуального закону, а оперативні заходи – Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. У діях кожної зі сторін недопустимі шантаж,
провокація й інші подібні прийоми відносно підслідних та інших осіб, оскільки це може негативно вплинути
на кінцевий результат спільної діяльності.
Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами поліції відбувається
на основі Конституції України, КК України, КПК України, Закону України «Про Національну поліцію», актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Конституційного Суду України, міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших актів законодавства
України з питань організації взаємодії між органами та підрозділами поліції в запобіганні кримінальним
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні.
Як будь-яка суспільно-правова діяльність, взаємодія органів і підрозділів при розслідуванні
кримінальних правопорушень повинна здійснюватися відповідно до поставлених завдань, а також
відповідати загальним засадам кримінального провадження.
Так, відповідно до наказу МВС України «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів
досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні
кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» від 07.07.2017 № 575, основними
завданнями взаємодії органів і підрозділів при розслідуванні кримінальних правопорушень є:
 запобігання кримінальним правопорушенням;
 їх виявлення та розслідування;
 притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, які їх вчинили;
 відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди;
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 відновлення порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.
Кримінальна процесуальна діяльність уповноважених службових осіб, перш за все, врегульована
нормами Конституції України, зокрема ст. 129, в якій закріплені основні засади кримінального судочинства:
рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини;
змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх
переконливості тощо [3]. Разом із тим засади кримінального провадження закріплені у Главі 2 КПК України
(всього 22 загальні засади) [4].
Що ж стосується принципів, то цим поняттям здебільшого позначаються основні положення, наказ,
категоричне веління щодо будь-якої діяльності. У перекладі з латинської мови термін «принцип» означає
основне, вихідне положення будь-якої теорії, вчення, науки, діяльності, поведінки [5].
Взаємодія органів і підрозділів при розслідуванні кримінальних правопорушень (злочинів) має
відповідати єдиній загальній вимозі – бути достатньо ефективною, оскільки інакше може виявитися, що
вона або не потрібна, або її заходи навіть шкідливі.
Так, відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими
органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх
виявленні та розслідуванні основними принципами взаємодії є:
 швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень;
 самостійність слідчого в процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те
законних повноважень, забороняється;
 оптимальне використання наявних можливостей органів досудового розслідування та оперативних
підрозділів Національної поліції України у запобіганні, виявленні та розслідуванні кримінальних
правопорушень;
 дотримання загальних засад кримінального провадження;
 забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування.
Швидке та повне розслідування і розкриття кримінальних правопорушень досягається шляхом
поєднання зусиль усіх органів та підрозділів поліції, забезпечення належного рівня їх взаємодії відповідно
до вимог законодавства щодо отримання, збирання, накопичення та використання інформації про осіб, які
вчинили кримінальні правопорушення, а також про події і факти, які можуть сприяти їх розслідуванню і
розкриттю, що є невід’ємним завданням для всіх працівників поліції [6].
Як свідчить аналіз практичної діяльності особливе місце в процесі взаємодії відводиться її формам.
Форми взаємодії – це способи співробітництва, що забезпечують узгоджений характер діяльності,
конкретні способи зв’язку між суб’єктами взаємодії, комплекс способів і прийомів, система зв’язків і
правовідносин суб’єктів, система галузево-предметних способів і прийомів виконання професійних функцій
у процесі здійснення своїх повноважень на стадії досудового розслідування [7].
За характером відносин між слідчим та оперативним підрозділом взаємодію можна поділити на
процесуальну і непроцесуальну (організаційну).
Процесуальні форми взаємодії є тим видом кримінальних процесуальних правовідносин, які
регламентовані чинним законодавством, тобто закріплені в нормах права.
Ця форма взаємодії стосується таких питань:
1) виконання доручень слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій;
2) здійснення заходів щодо встановлення місцезнаходження особи підозрюваного, яка оголошена у
розшук;
Усі інші форми взаємодії є непроцесуальними (організаційними). В юридичній літературі щодо їх
видів не має однакового визначення та й самі вони є доволі різноманітними. Непроцесуальні
(організаційні) форми взаємодії слідчого й оперативного підрозділу передбачені та визначаються
внутрішньовідомчими актами, є частково формами адміністративного управління і не регламентуються
кримінальним процесуальним законодавством, але водночас спрямовані на погодженість діяльності
зазначених органів із розкриття та розслідування кримінальних правопорушень (злочинів) та встановлення
осіб, які їх вчинили.
До організаційних (непроцесуальних) форм взаємодії слідчого й оперативних підрозділів, тобто тих,
які передбачені відомчими нормативними актами, належать:
1) обмін взаємодіючих суб’єктів інформацією, що надходить за повідомленнями про вчинені
кримінальні правопорушення (злочини) та такі, що готуються, а також з інших питань слідчої й оперативнорозшукової діяльності (зокрема використання можливостей автоматизованих банків даних,
криміналістичних та оперативно-довідкових обліків тощо);
2) передачі слідчому матеріалів про виявлені шляхом оперативно-розшукових заходів ознаки
кримінального правопорушення (злочину) для вирішення питання про початок досудового розслідування;
3) погоджене планування спільних слідчих (розшукових) дій, негласних (розшукових) дій і
оперативно-розшукових заходів;
4) проведення оперативно-розшукових заходів у провадженні, в якому не встановлено особу, яка
вчинила кримінальне правопорушення (злочин);
5) консультації;
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6) спільний аналіз причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальному правопорушенню (злочину)
та обговорення профілактичних заходів;
7) спільна узгоджена діяльність у складі СОГ;
8) спільне використання техніки, засобів зв’язку і транспорту, що мають у своєму розпорядженні
оперативні підрозділи тощо;
9) рекомендації тактики і методики розслідування при взаємодії.
Однак слід зважати на те, що таке розмежування, як і будь-яке інше, умовне, тому що процесуальні
форми взаємодії мають більш детальне регламентування у відомчих нормативних актах, а організаційні
або недостатньо повно визначені та регламентовані законом, або випливають із його змісту.
Законність і ефективність взаємодії слідчого й оперативного підрозділу під час розслідування
кримінальних правопорушень (злочинів) забезпечується не тільки дотриманням кримінальних
процесуальних норм, які безпосередньо регламентують відносини взаємодії, але і виконанням низки умов,
що випливають з інших норм закону, що регулюють діяльність суб’єктів взаємодії.
Отже, взаємодія оперативних та слідчих підрозділів під час розслідування кримінальних проваджень
є запорукою успіху в досягненні так званого принципу спільності інтересів (виявлення, припинення і
розслідування кримінальних правопорушень (злочинів), притягнення до встановленої законодавством
відповідальності осіб, які їх вчинили, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями
(злочинами) шкоди, відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб.
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(Ізмаїл, Україна)
ТРАФІКІНГ – ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГ РІВНЯ
Протягом останніх десяти років масштаби проблеми торгівлі людьми стрімко зростають. Даний
злочин має на меті посягання на права людини, а саме на такі, як: право на свободу та особисту
недоторканість, на повагу, на вільний вибір місця проживання, а з часом, навіть і право на життя.
Проблема торгівлі людьми не оминула жодної країни, і саме тому велика кількість людей щорічно
потерпають від даного злочину. Україна, в свою чергу, не стала державою винятком. Про це свідчить зміст
доповіді Державного департаменту США про торгівлю людьми від 19 червня 2013 р. відповідно до якого:
Україна є країною походження, транзиту, а на сьогоднішній день поступово стає країною призначення для
осіб, яких піддають різним видам торгівлі. Громадяни України стають жертвами торгівлі людьми на теренах
власної держави українці потерпають від работоргівлі, а також в різних країнах світу, таких як: Польща,
Росія, Туреччина, Португалія, Ірак та інші.
Дослідженням питання даного питання займалися такі викладачі і науковці, як: Ю. Баулін,
О. Бандурка, Ю. Решетова, В. Навороцький, А. Орлеан, В. Тихий, І. Лукашука, Є. Ляхова, А. Наумова та
інші.
Актуальність роботи обумовлена невпинним розповсюдженням проблеми торгівлі людьми на
теренах України та безкарністю людей, що є причетними до даного виду злочинної поведінки.
Торгівля людьми – це відкрите або таємне заволодіння людиною, що має на меті законне чи
незаконне переміщення, зі згодою або навпаки, за кордон або на території України з метою отримання
фінансової компенсації.
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В умовах сьогодення поняття торгівля людьми стало більш відомим, як трафікінг - в перекладі з
англійської розуміється як: сучасна форма рабства.
Рабство, в свою чергу, відповідно до Конвенції про рабство – це становище людини, до якої
здійснюються атрибути права власності [3].
Відомо декілька різновидів торгівлі людьми, найпоширенішими з них на теренах України є:
сексуальна експлуатація; усиновлення в комерційних цілях, а саме: з метою залучення дожебрацтва або
вилучення та продажу органів; втягнення до злочинної діяльності та експлуатація праці. Попри зазначені
вище види трафікінгу виокремлюють також: залучення в боргову кабалу; використання у збройних
конфліктах та використання у порнобізнесі – однак, дані види злочину є менш поширеними в нашій
державі.
Щорічно, від проблеми торгівлі людьми в Україні потерпає різна кількість осіб. Таким чином, на 2019
рік припадає приблизно 450 осіб, що знову збільшує показники порівняно з минулорічними більше ніж на
100 осіб. Це свідчить тому, що кількість людей, які повинні зазнавати відповідальності за даний злочин –
знаходять можливості уникнення, а також показує низький рівень поінформованості людей з даного
питання і недосконалість роботи засобів масової інформації.
Україна входить до трійці лідерів країн, де процвітає торгівля людьми. До цих країн варто віднести:
Росію, Україну та Молдову. Так, за статистичними даними, на першому місці знаходиться Росія, яку
визнано найбільш небезпечною країною для заробітчан. На другій сходинці розташувалася Україна –
країна походження так званого «живого товару» та країна-постачальниця. Третю сходинку зайняла
Молдова, яка потрапила до цього переліку через великий попит на сексуальне рабство. Найбільша
кількість постраждалих від трафікінгу в цих країнах: у Росії – рівна кількість чоловіків та жінок; в Україні –
більшу частку складає попит на жінок, однак, кількість постраждалих чоловіків не є помітно меншою; у
Молдові – до постраждалих відносять переважно жінок та дітей.
Регулювання відносин у сфері торгівлі людьми в Україні займається Кримінальний кодекс України, а
також, міжнародні нормативно-правові акти. Так, за статистичними даними на 2019 рік 247 осіб отримали
статус проданих у рабство. Однак, попри офіційне визнання цього статусу дуже малий відсоток
організаторів та учасників цього бізнесу несуть за скоєний злочин покарання.
Згідно із статтею 149 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність за
торгівлю людьми або іншу незаконну угоду відносно людини [1]. Таким чином, трафікінг або вчинення
якоїсь іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, а також
переховування, вербування, передача або одержання особи, з метою експлуатації в різних її видах та
проявах караються позбавленням волі на строк волі від трьох до восьми років. Ці самі дії, вчинені відносно
неповнолітньої особи, або вчинені повторно, чи за змовою групи осіб, з використанням службового
становища або тісно пов’язані із насильством – караються на строк від п’яти до дванадцяти років
позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої. А також, дії вчинені відносно неповнолітньої особи з
боку його батьків або усиновителів, або вчинені відносно малолітньої особи, чи організовані групою людей
та поєднані з насильством – караються на строк від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з
компенсацією майна або без такої.
Торгівлю людьми, можна розглядати як злочин, якщо можна виокремити наступні ознаки:
- здійснення таких дій, як: продаж або інша незаконна угода, об’єктом якої є людина, її життя та
здоров’я: вербування, катування, експлуатація в різних проявах та інші;
- використання певних шляхів та способів для заподіяння злочину: шантаж, погрози, застосування
насильства, використання матеріальної або іншого виду залежності, а також шляхи впливу на людей;
- основна мета – експлуатація людини: сексуальна, трудова, залучення та використання у
порнобізнесу, продаж з метою вилучення органів, залучення до жебрацтва, проведення дослідів та інші
види експлуатації [4].
Однак, незважаючи на вказані вище ознаки, науковці досі не дійшли до єдиної думки відносно
об’єкта трафікінгу. Одні з них під об’єктом розуміють фізичну свободу та власну недоторканість індивіда,
інші –волю та гідність.
Відповідно до змісту Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і
дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної
організованої злочинності: процедура торгівлі людьми зумовлена здійсненням відносно потерпілого угоди
купівлі-продажу, при якій потерпілий виступає в ролі предмета даної угоди, так званий товар. За цією
угодою, однією стороною є продавець, який передає людину у незаконне володіння та розпорядження
іншій особі – покупцю, за певну грошову виплату. Такий вид угоди укладається як в усній, так і в письмовій
формі. Відповідно до змісту цього договору продавець зобов’язується передати товар покупцеві, а
покупець, в свою чергу, зобов’язується заплатити за придбаний ним товар [2].
Під час здійснення даної угоди, винна особа чітко усвідомлює її зміст. В межах цього договору
здійснюється процес передачі особи, основною метою якого є отримання грошової винагороди.
Існує велика кількість визначень поняття торгівлі людьми, відповідно до того, чи іншого нормативноправового акту, так само із призначенням відповідальності за скоєний злочин. Однак, методів та шляхів
запобігання торгівлі людьми на сьогоднішній день дуже мало, через це дана проблема набуває більшого
масштабу та розповсюджується по світу з неймовірною швидкістю.
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Для того, аби зменшити кількість постраждалих від трафікінгу, знизити їх відсоток, варто
дотримуватися елементарної формули «поінформований – озброєний» - це найбільш дієвий варіант
протидії цьому злочину. Для цього варто проводити інформаційні заходи серед людей різних вікових
категорій. Так, наприклад у школах потрібно проводити позакласні заходи та уроки на тему торгівлі
людьми та рабства; у вищих навчальних закладах – відкриті лекції, семінари, круглі столи, з цієї самої
тематики. Також, до варіантів запобігання торгівлі людьми можна віднести: відкриття спеціалізованої
«гарячої лінії»; залучення ЗМІ; створення благодійних державних фондів; відкриття онлайн курсів для
ознайомлення з даною проблемою; видання брошур та інформаційних листів; співпраця з державними
органам, а також із посольствами зарубіжних країн [5].
Отже, від проблеми работоргівлі, щорічно потерпає велика кількість людей. Дана проблема
невпинно поширюється на території всього світу. Опрацювавши статистичні дані можна зробити висновок
відносно проценту потерпілих від торгівлі людьми в Україні. Спираючись на ці дані, варто зазначити, що
понад 450 осіб на 2019 рік зазнали сучасного рабства. Щорічно ця цифра зростає з неймовірною
швидкістю.
Опрацювавши джерельну базу визначено основні види торгівлі людьми, а саме: сексуальна
експлуатація; усиновлення в комерційних цілях, а саме: з метою залучення до жебрацтва або вилучення
та продажу органів; втягнення до злочинної діяльності; використання у порнобізнесі; експлуатація праці, а
також інші види трафікінгу. Також, визначено та запропоновано основні шляхи запобігання даному
злочину.
Спираючись на нормативну базу національного рівня визначено міри покарання за работоргівлю, а
саме: за продаж або здійснення іншої незаконної угоди, з метою отримання грошової компенсації, об’єктом
якої є людина, її життя та здоров’я, честь та гідність – настає покараннястроком від трьох до восьми років
позбавлення волі. А також визначено міри покарання за обтяжуючі обставини того самого злочину,
відповідно до Кримінального кодексу України.
Опрацювавши дану тему, варто зробити висновок, що проблема торгівлі людьми є однією із
найбільш глобальних проблем сучасності. Вона зазнала швидкого розквіту у всьому світі та дуже швидко
стала провідною проблемою власне України. Незважаючи на періодичні зниження кількості потерпілих
осіб, дана проблема все одно залишається наскрізною, адже на сьогоднішній день, кількість осіб, що стали
жертвами торгівлі людьми стрімко збільшується.
Саме в наших руках наше стабільне майбутнє, тому варто більше уваги приділяти даній проблемі і
ознайомлювати з нею людей усіма можливими способами.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Тетяна Кириченко
(Переяслав, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ
У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Стрімкі та неоднозначні соціально-економічні, політичні та культурні перетворення, що відбуваються
останнім часом в Україні й зокрема в системі освіти, часом зумовлюють гострі форми прояву
дезорганізуючого впливу емоцій: розгубленість, зниження працездатності, нестриманість у спілкуванні,
агресивність тощо. Усе це спричинює підвищення вимог до особистості студента, зокрема до його
здатності до адекватної поведінки в емоційно напружених умовах, до його особистісного адаптаційного
потенціалу, нервово-психічної стійкості та комунікативних здібностей. Тож сьогодні для закладів вищої
освіти одним із пріоритетних напрямів роботи є забезпечення формування проактивної, емоційно стійкої
особистості, здатної адаптуватися в постійно змінюваних умовах, самореалізуватися, бути успішною.
Суспільні трансформації постійно сигналізують про необхідність підвищення адаптаційних
можливостей індивіда та гнучкості його психіки, що особливо актуально для представників професій у
сфері «людина-людина». Студенти у процесі навчання у ЗВО перебувають в емоційно та інформаційноперенасиченому середовищі, вирішують навчальні та особистісні проблеми.
Актуальною проблемою сучасної системи вищої освіти є формування усвідомленості студентів і
можливості прямого включення навичок саморегуляції у процес пізнавальної діяльності студентів.
Використання цих засобів у навчанні встановлює нові вимоги і стандарти для студентів і педагогів, а також
до освітнього процессу загалом. У рамках нової парадигми освіти передбачається, що педагог у своїй
діяльності має використовувати нові навчальні, технологічні, методологічно-дидактичні підходи,
спрямовані на творчий розвиток індивідуально-особистісних характеристик студентів і заохочення їх до
усвідомленості й включеності у діяльність. Варто зауважити, що студент є суб’єктом навчальної діяльності
й повинен свідомо її регулювати шляхом усвідомленого використання пізнавальних здібностей, адже саме
власна активна діяльність студента забезпечує успішність у навчальній діяльності.
Останнім часом разом із швидким інформаційно-технологічним розвитком суспільства зростає
важливість самореалізації особистості у навчанні, її здатність ефективно і свідомо набувати нову
інформацію, аналізувати й актуалізувати її через призму індивідуально-особистісних якостей [2, 5, 8]. Саме
тому виникає гостра потреба науково охарактеризувати психологічні особливості формування особистісної
саморегуляції і визначити її місце у структурі навчальної діяльності студента. Актуальність запропонованої
теми визначається також і з огляду на те, що саморегуляцію можна розвивати впродовж життєдіяльності
особистості, й у такий спосіб підвищувати ефективність усього навчального процесу.
Для подолання труднощів у процесі навчання студентам потрібно регулювати емоційно-вольові
процеси. Саморегуляція є необхідним і ефективним інструментом формування когнітивних знань студентів
у процесі навчання. Вивчення мотиваційно-вольових характеристик студентів включає в себе дослідження
особливостей вольового і особистісного самоконтролю, вольової саморегуляції, мотиваційної
саморегуляції, навчальної мотивації тощо. Свідома саморегуляція навчання студентів розглядається як
цілеспрямоване регулювання своєї поведінки, яке виражається у здатності долати труднощі.
Існує чимало теоретичних досліджень, які вказують на те, що одним із вузлових завдань професійної
підготовки студентів є формування професійної свідомості, самосвідомості, професійної відповідальності.
Їх формування пов’язано зі зміною орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців із формування
професійних знань і вмінь на забезпечення комфортних умов для гармонійного професійного й
особистісного розвитку студентів, активізацію їх мотиваційного ресурсу, саморегуляції та самоорганізації.
Аналіз досліджень уможливлює виокремлення низки істотних характеристик саморозвитку студента:
– внутрішній процес самозміни особистості під впливом внутрішніх суперечностей;
– реагування людини на вплив соціального середовища;
– свідома якісна зміна самого себе (ідентичності) і власної діяльності;
– особливий вид діяльності, спрямованої на підвищення ефективності процесів «самості»,
необхідних для успішного виконання діяльності [2, 3, 5].
Сутність і структура навчальної діяльності, а також пов’язана з ними продуктивність – одне з
найактуальніших питань педагогічної науки і практики. Особливо перспективним прийнято вважати напрям,
пов’язаний із застосуванням системного підходу до аналізу і побудови моделей педагогічної діяльності.
Процеси саморегуляції розглядають науковцями як свідома регуляція людиною своєї поведінки для
подолання життєвих перешкод. З метою оптимізації власної діяльності людині необхідно мати відповідне
співвідношення мотивації і волі щодо виконання цієї діяльності. Несприятливі психофізіологічні стани, що
виникають, можуть дезорганізовувати поведінку і спричиняти негативні наслідки.
Саморегуляція на особистісному рівні виступає, насамперед, як вольова регуляція поведінки,
спрямована на подолання внутрішніх перешкод і конфліктів на шляху до досягнення свідомо поставленої
мети, яка починається з актуалізації мотиву і завершується формуванням спонукання як його результату.
Воля виступає як вища психічна функція в мотиваційній сфері саморегуляції поведінки особистості. В
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процесі саморегуляції беруть участь такі утворення, як мотиви та установки, уявлення особистості про
себе і свої можливості, знання про середовище. Особистість саморегулює поведінку, співвідносячи свої
функціонально-енергетичні можливості із власними змістовно-смисловими установками, з системою своїх
цінностей, з вимогами соціальних ситуацій та з дійсним і належним вчинком у сфері моралі.
Саморегуляція має пряме відношення до різних проявів самоактивності й входить в структуру
складних процесів та систем. Вона виступає як цілеспрямований процес довільного регулювання людиною
своєї діяльності. Психічна саморегуляція здійснюється в єдності її енергетичних, динамічних і змістовносмислових аспектів.
О.К. Осницький зауважує, що саморегуляція входить в структуру самосвідомості і проявляється як
система психічного самовпливу з метою свідомого керування особистістю своїми психічними станами
відповідно до вимог ситуації та доцільності [7]. В.І. Моросанова визначає зміст саморегуляції як мета
процеси, які забезпечують самоорганізацію психічної активності людини як суб’єкта дій [6].
В інформаційну епоху успішність праці фахівця істотно визначається його здатністю до
продуктивного навчання протягом усього життя. Саме ж продуктивне навчання передбачає розуміння
людиною психологічної сутності навчання, його структури та розвинені здатності управляти роботою такої
когнітивно-інструментальної системи людської психіки, яка формується в умовах навчання та передбачена
для забезпечення діяльності пізнання (не лише навчального, а й наукового).
В контексті реалізації компетентнісного підходу смислоутворюючим фактором навчальної діяльності
студентів стає розвиток особистості. На думку І.О. Зимньої,програма формування особистості повинна
містити наступні основні позиції:
 усвідомлення студентом як суб`єктом пізнання власної пізнавальної потреби у розширенні,
поглибленні знань, які отримуються в межах програми навчання у виші;
 визначення власних інтелектуальних, особистісних та фізичних можливостей, в тому числі й
об`єктивна оцінка вільного від відвідання навчального закладу часу;
 визначення мети самостійної роботи – найближчої та віддаленої, (задоволення окремої
пізнавальної потреби чи продовження навчання, подальша професіоналізації за обраним фахом);
 самостійний вибір об`єкта вивчення та обґрунтування такого вибору (наприклад, іноземна мова як
об`єкт самоосвіти людини з метою стажування за кордоном у провідному науковому або практичному
центрі, який займається дослідженням проблеми, що становить її професійний інтерес);
 розробка конкретного плану довгострокової та найближчої програми самоосвітньої діяльності:
формулювання цілей, добір адекватних їм дидактичних засобів та способів самоосвіти (залучати досвід
організації самостійної роботи на заняттях);
 визначення форми та часу самоконтролю (найдоцільніше, щоб формою контролю виступало
виконання конкретного виду роботи (реферат, переклад, доповідь на конференцію), яка б становила
інтерес не лише для студента, але й для інших людей [4].
Одним із важливих завдань психологічного аналізу нашої проблеми є пошук і виділення аспектів
становлення потенційної мотивації саморегуляції поведінки особистості. На наш погляд, основним
аспектом саморегуляції є властивість мотиву спонукати і регулювати поведінку. Наші дослідження
ґрунтуються на положенні А.А. Файзуллаєва [10] про те, що саме своєю спонукальною стороною психічні
явища виступають як мотиваційні, а вихідним і головним видом спонукань є потреби. Вчений виділяє в
мотиваційному процесі п’ять етапів.
Перший етап – виникнення й усвідомлення спонукань. Як усвідомлені спонукання можуть виступати
потреби, схильності, потяги та будь-які явища психічної діяльності. Другий етап – «прийняття мотиву». Це
дослідник розуміє як внутрішнє сприйняття спонукань, тобто співвіднесення їх з ієрархією суб’єктивноособистісних цінностей, включення їх у структуру значущих взаємин людини. Мотив на цій стадії набуває
не тільки спонукальності, усвідомленості, спрямованості, але й виконує смислоутворюючу функцію. Третій
етап – це реалізація мотиву, протягом якої, в залежності від конкретних умов і способів, може змінюватися
психологічний зміст мотиву. Він, як вважає автор, набуває нових функцій, а саме: задоволення,
сконцентрування потреби, що визначає трансформацію четвертого етапу мотивації – закріплення мотиву.
В результаті цього останній може стати рисою характеру. На п’ятому етапі відбувається актуалізація
спонукання, яку вчений розуміє як усвідомлені або неусвідомлені прояви відповідних рис характеру, звичок
та бажань. При цьому А.А. Файзуллаєв відмічає, що спонукання – це ще не мотив і не всяке спонукання
стає мотивом поведінки людини. Насамперед, мотив повинен бути усвідомлений особистістю [10].Отже,
щоб мотив зміг надати особистісного змісту поведінці, він повинен бути не просто усвідомленим, а й
осмисленим. Людина може усвідомлювати спонукання, але оцінюючи його, відмовитися від нього, не
прийняти його як регулятора своєї поведінки. Прийняття усвідомленого спонукання як мотиву – це процес
його ідентифікації з мотиваційно-смисловими утвореннями особистості, співвідношення з ієрархією
суб’єктивно-особистісних цінностей, включення їх у структуру значущих взаємостосунків людини.
Один із аспектів проблеми активності особистості розробив В.О. Татенко, зазначаючи, що людина,
як суб'єкт власної діяльності, спрямовує активність не лише на світ речей та інших людей, але,
насамперед на самого себе. Іншими словами, суб'єкт діяльності здатний усвідомлювати сутність своїх
психічних якостей та свідомо ставити перед собою мету, здійснювати розвиток власних психічних
особливостей [9]. Таким чином, особистість є не лише суб'єктом діяльності, спрямованої на інших, але й
суб'єктом психічної активності, який усвідомлює себе носієм і творцем власної психіки з її індивідуально
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неповторними особливостями, який свідомо ставить собі мету і цілеспрямовано здійснює розвиток
психічних якостей, удосконалює свої психічні механізми. Особистість також усвідомлює психологічну
природу власної суб'єктності, свідомо скеровуючи її функціонування та розвиток. Якщо ж особистість як
суб'єкт діяльності відчуває труднощі у виборі мети чи інших компонентів діяльності, прагне уникнути цих
труднощів, то можна стверджувати про значні порушення в розвитку особистісної саморегуляції.
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Мирослава Кулеша-Любінець, Олена Рубан
(Івано-Франківськ, Україна)
РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ПСИХОСОМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
Ревматоїдний артрит, згідно з світовою статистикою, є одним з найпоширеніших захворювань, а
також важливою медико-психологічною проблемою людства. За даними відділу медичної статистики МОЗ
України в 2010 р. поширеність ревматоїдного артриту (РА) в абсолютних показниках становила 116492
хворих (серед яких понад 52 тис. – особи працездатного віку). Також це досить значна соціальноекономічна проблема. Адже захворювання є хронічним і призводить до втрати працездатності населення.
Ревматичні хвороби знижують якість життя людини, потребують постійної госпіталізації та проведення
відповідних заходів для збереження як фізичного так і психічного здоров’я [1].
У психології та медицині вивченням ревматоїдного артриту займалися такі дослідники як:
В. А. Ананьєв, В. Д. Барзілович,Д. Ю. Велтищева, А. Б. Гарро, А. Є. Зелтинь, М. С. Кулик,А. П. Мінченко,
А.Є. Ніколенко, Л.С. Перебетюк, С.Д. Савка, Ю.К. Сікало, F. Alexander та інші.
При ревматоїдному артриті можливі прояви депресії, тривожності, порушення сну, фізичного
дискомфорту, емоційної нестійкості та ін. Це значно порушує фізичне та психологічне благополуччя
особистості, призводить до виникнення загострень та знижує якість життя, загалом. Тому аналіз
виникнення та протікання ревматоїдного артриту як психосоматичного захворювання є досить
актуальним [1].
За довідником MSDревматоїдний артрит (РА) – хронічне системне аутоімунне захворювання, що
вражає найперше суглоби. Для нього характерне запалення симетричних периферичних суглобів
(наприклад, суглобів зап'ястя, п'ястно-фалангових суглобів), що призводить до прогресуючої деструкції
суглобових структур; при цьому також спостерігаються ознаки системного ураження [2].
Історія розвитку цієї хвороби сягає ще давніх часів. Документ, де вперше описано симптоми
ревматоїдного артриту, датується 123 роком н. е. А перший клінічний опис здійснив Августин-Якоб ЛандреБове. Він вважав, що ця патологія є варіантом подагри – «проста астенічна подагра».У 1858 році вчений
А. Б. Гарро проводить розрізнення та відділення від подагри і вводить новий термін «ревматоїдний
артрит» [3].
Ревматоїдний артрит протікає непередбачувано і досить мінливо, тому ревматологи змушені
визнати, що етіологія патології – невідома. У нашому теоретичному аналізі ми будемо розглядати саме
психологічний аспект виникнення і протікання ревматоїдного артриту.
Дослідники стверджують про два напрями розвитку ревматоїдного артриту: психосоматичний
(першопричиною виникнення і загострення захворювання є психологічні чинники) та соматопсихічний
(виникають вторинно під час розвитку захворювання) [4].
На сучасному етапі науки захворювання розглядаються через дві моделі розвитку хвороби –
біомедичну та біопсихосоціальну. Донедавна найбільш поширеною вважалася біомедична модель, що
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вивчає природні фактори як зовнішні причини захворювання. В рамках цієї моделі не спостерігається
впливу соціальних та психологічних факторів. Захворювання завжди має під собою соматичне підґрунтя. І
відповідальність за призначення лікування несе тільки лікар, а не сама людина [5]. В основі
психосоматичної медицини лежить біопсихосоціальна модель хвороби, що поєднує в собі соматичні, соціокультурні та психологічні фактори розвитку хвороби. Відповідальність за подальше лікування несе як лікар
так і хворий. Для комплексного дослідження ревматоїдний артрит варто розглядати саме в рамках
біопсихосоціальної моделі.
Кулик М.С. та ін. зазначають, що в дитинстві у пацієнтів з ревматоїдним артритом спостерігається
певний стиль виховання, направлений на придушення вираження емоцій з акцентом на високі моральні
принципи. Вчені припускають, що постійно з дитинства пригнічуване гальмування агресивних і сексуальних
імпульсів, а також наявність надмірно розвиненого супер-его формується за допомогою витіснення –
малоадаптивного захисного психічного механізму. Цей захисний механізм передбачає свідоме витіснення
матеріалу, що турбує (негативних емоцій, тривоги, агресії) в область підсвідомого, що в свою чергу сприяє
виникненню і наростання ангедонії і депресії. Всі ці негативні емоційні стани при довготривалому існуванні
здатні викликати дисфункції в лімбічній системі і в інших емоціогенних зонах гіпоталамусу, зміни активності
в серетонінергічній і допамінергічній нейромедіаторних системах, що в свою чергу призводить до певних
змін в імунній системі і разом з виявленою емоційно залежною напругою в навколосуглобових м’язах
(внаслідок постійно придушенного психомоторного збудження) може служити психічним компонентом
всього механізму розвитку ревматоїдного артриту [6].
Варто звернути увагу і на інший чинник формування ревматоїдного артриту – депресію. За ВООЗ
депресія – це широко поширений психічний розлад, що характеризується зневірою, втратою інтересу,
нездатністю радіти і отримувати задоволення, почуттям провини або низькою самооцінкою, порушеннями
сну, апетиту, почуттям втоми і поганою концентрацією уваги [7]. С. Д. Савка у проведеному дослідженні
зазначає, що в осіб хворих на ревматоїдний артрит наявні високі показники особистісних рис за шкалами
психастенії, депресії та іпохондрії [8].
А. Зелтинь та ін. наголошують на тому, що помилковим є розгляд депресивних розладів лише в
якості наслідків ревматоїдного артриту. Ревматоїдний артрит часто розвивається у людей, які страждають
депресією. Зокрема, за даними деяких авторів 66% хворих ревматоїдним артритом мали депресивні
розлади ще до виникнення артриту. Тобто депресія може бути як і чинником розвитку ревматоїдного
артриту так і його наслідком. [9].
Виявлення депресії у хворих з ревматоїдним артритом є досить складним, адже ознаки депресії
досить часто схожі із самим захворюванням. Лікарі зосереджені на лікуванні саме соматичного
захворювання і часто не звертають уваги на додаткові симптоми, а в сучасних умовах лікування ми
спостерігаємо недостатню наявність часу на пацієнта для проведення комплексного дослідження.
Невпевненість у майбутньому, нездатність виконувати фізичну діяльність в повній мірі, постійні болі,
втома та інші чинники призводять до формування тривожності. За А. Є. Ніколенко, хворим із РА
притаманні самообмеження, слабка здатність до самовираження, тривожність, алекситимія [10].
Фізичні (біологічні) та психосоціальні чинники розвитку ревматоїдного артриту значно впливають на
якість життя, що за ВООЗ визначається як взаємозв'язок показників здоров'я людини і соціальноекономічних чинників, які оцінюють як комплекс фізичних, емоційних, психічних і інтелектуальних
характеристик людини, що визначають його індивідуальну здатність до функціонування в суспільстві [11].
Враховуючи причини та прояви захворювання, психологічна допомога хворим ревматоїдним
артритом повинна включати в себе такі напрямки: психодіагностика, психологічне консультування,
психологічна корекція (терапія), просвітницька діяльність.
Психодіагностична робота має відбуватись комплексно у взаємодії із ревматологами та лікарями
інших сфер. Психологу важливо виділити ті чинники, що можуть негативно впивати на стан пацієнта.
Психодіагностика відбувається за допомогою бесіди, клінічного інтерв’ю, використання валідного і
надійного психологічного інструментарію.
Консультативна робота психолога визначається як цілеспрямований процес професійного
спілкування психолога із клієнтом, що спрямований на актуалізацію психічних ресурсів і можуть
забезпечити вихід особистості із складної життєвої ситуації, розширення її психологічної культури та
особистісний розвиток. Мета консультативного процесу – розвиток природної спонтанності, гнучкості,
зниження ситуативної тривожності. Передбачається формування якісно нової поведінкової моделі [12].
Психологічна корекція (терапія) хворих ревматоїдним артритом відбувається як індивідуально, так і в
групі. Р. Саргаутіте та Н. Д. Семенова застосовували групову психотерапію, де важливо створити умови
для вільного вираження хворими своїх почуттів, думок, побоювань. Під час сеансів обговорювалися різні
проблеми, прямо чи побічно пов'язані з болем та хворобою. Мав місце традиційний для групової
психотерапії договір – не виносити за рамки групи змісту цих бесід. Основним засобом досягнення мети
психотерапії було навчання хворих принципу дезідентифікаціі і, відповідно, техніці її здійснення –
подоланні зіставлення свого «Я» і болю, розрізненні та створення психологічної відстані між «Я» хворого,
його особистістю і хворобою та болем [13].
Також важливо виявити спосіб життя хворого ревматоїдним артритом, а саме: визначення ритму,
інтенсивності соціального життя, рівня фізичного та психічного напруження, ставлення до діяльності (чи
приносить моральне і матеріальне задоволення) та ін. [14].
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Просвітницька робота полягає в інформуванні хворих та їх родичів про психотерапевтичні методи,
що сприяють покращенню всіх сфер здоров’я, про способи підвищення якості життя та формування
здорового способу життя. Форми просвітницької роботи можуть бути різні: лекції (онлайн, в тому числі),
навчальні семінари (вебінари), перегляд просвітницьких відео, ознайомлення з буклетами, брошурами
та ін.
Отже, ревматоїдний артрит виникає внаслідок соматичних, соціальних та психологічних причин.
Психологічний аспект відіграє досить важливу роль у протіканні та подальшому лікуванні хвороби, тому
застосування комплексних психологічних методів допомоги сприятиме покращенню фізичного та
психічного здоров’я хворих ревматоїдним артритом, а також сприятиме легшому перебігу захворювання.
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Зоя Романець
(Львів, Україна)
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТИВНИХ МАЛЮНКОВИХ МЕТОДИК
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПСИХОЛОГІВ
Фахова підготовка психологів передбачає набування власного досвіду клієнта, тобто, для студентів.
які готуються стати психологами і працювати з клієнтами є необхідність випробувати на власному досвіді
дію різних психотерапевтичних методів, способів, прийомів із різних напрямів і психотерапевтичних шкіл.
На заняттях з «Практикуму з психотерапії» важливо використовувати різні можливості для
тренування навичок провадження психотерапії з клієнтом з проблематики, яка стосується глибинних
психологічних проблем, що сягають рівня структурної організації психіки.
І саме малюнкові проективні методики дозволяють, оминаючи опір і психологічні захисти
спроектувати і виразити у символічно-метафоричній мові малюнку різноманітну психологічну
проблематику і отримати її опис у суб’єктивному розуміння і переживанні студентів.
У такий спосіб можна отримати свого роду набір, перелік найбільш поширених психологічних
проблем і їх опис, а далі аналізувати варіанти можливих психотерапевтичних стратегій щодо їх
розв’язання і вирішення.
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Свого роду феноменом, що виявився після застосування малюнкової проективної методики,
описаної нижче, було те, що за символікою малюнків виявилось можливим зробити первинне припущення
щодо організації структури особистості автора малюнку і специфіки його психологічних проблем.
У процесі проведення навчальних занять із студентами-психологами третього курсу заочної форми
навчання в рамках викладання предмету навчального плану фахової підготовки «Практикум із
психотерапії» онлайн їм було запропоновано творче проективне завдання намалювати «психіку людини з
психологічною проблемою», а потім розповісти про свій малюнок, описати його символи.
У символах малюнків та їх описах студентами можна зробити припущення щодо типу структури їх
особистості – невротичної, пограничної, чи психотичної [1, c. 78-93].
Слушним буде навести коротко концептуальні підходи і критерії поділу організації структури психіки і
особистості на зазначені типи.
Типологія розподілу особистостей за рівнем організації психіки ґрунтується на наступних критеріях:
1) зміст базисного конфлікту особистості, 2) характеристики психологічних меж особистості, 3) рівень
тестування реальності, 4) механізми психологічного захисту, 5) особливості функціонування Я особистості
та його кореляту - суб’єктивного відчуття себе у внутрішньому самосприйнятті.
Щодо останнього, видається адекватним, розглядати функціональність Я як результат системної
діяльності свідомості і самосвідомості як специфіки функціонування загалом системи психіки, що у своєму
філогенетичному розвитку досягнула рівня свідомості.
Надалі, для розуміння розподілу організаційної структури психіки на типи – невротичний,
пограничний і психотичний, видається слушним введення поняття психологічного гомеостазу, критерієм
якого є функціональні стани Я. Феномен психологічного гомеостазу відповідає концептуальному підходу до
людини як біосоціальної істоти.
На сьогодні говорять пор біопсихосоціальність людини, тому доречним і логічним є введення поняття
психологічного гомеостазу за аналогією із фізіологічним (біологічним) гомеостазом, оскільки він відображає
психосоціальний аспект особистості, власне її соціальну складову, і необхідність підтримання системної
цілісності особистості у взаємодії із соціальним середовищем, тобто з іншими людьми, соціальною
спільнотою загалом.
Тому розподіл організаційної структури психіки на невротичну, пограничну і психотичну може
розглядатись у контексті гомеостатичних можливостей системи Я особистості, тобто, йдеться про те,
наскільки система Я особистості є стійкою, гнучкою, здоровою, із надійною стабільною ідентичністю, і які
психологічні засоби і механізми системою Я залучаються, який психологічний інструментарій є
сформованим і актуалізованим для підтримання психологічної гомеостатичності, а значить для
підтримання позитивного потенційного стану Я, яке дозволяє ефективно функціонувати у довкіллі
життєдіяльності і соціальному довкіллі, зокрема.
У здорових людей, у яких виникають ситуативні психологічні труднощі йдеться про здатність
підтримання психологічної гомеостатичності через усвідомлення проблеми і її розв’язання із залученням
власного психологічного ресурсу.
На невротичному рівні організації психіки, може йтись про втримання психологічної гомеостатичності
через здатність психіки локалізувати проблему у невротичному симптомі, якщо йдеться про надання йому
форми, наприклад, певного типу фобії - соціальної фобії чи страху замкнутого простору тощо.
Для пограничної особистості проблематика підтримання психологічного гомеостазу набуває більш
узагальненого характеру у контексті втримання стабільності стану Я у міжособистісних стосунках, зокрема,
близьких, тому переживання проблеми набуває більш тотального характеру, оскільки торкається системи
Я загалом.
Щодо проблематики втримання психологічного гомеостазу психотичною особистістю, може йтись не
те, що про підтримання психологічного гомеостазу системою Я, а скоріше, про те, що сама система Я
психотичної особистості може втриматись у відносній цілісності не у стосунку з іншими, а віддалено від
контакту з ними, десь у психотично сформованій уявній реальності, де система Я функціонує не у контексті
реальної дійсності стосунків з іншими, а у фантастичних образах-ролях Я, які підкріплюють відчуття себе,
свого Я особистості, захищають від уразливості щодо впливу інших людей. Йдеться про набуття
особистістю у психозі ролей могутніх, відомих у суспільстві людей, недосяжних за своєю значущістю –
Наполеона, Ісуса Христа та інших, які з точки зору людини, що перебуває у психотичному стані,
пов’язаному із переживанням надзвичайної тривоги і страху, є настільки могутніми, що лише набуваючи
ідентичності з ними, можна почувати себе у безпеці при зустрічі з реальністю.
Важливо зазначити, що і у здорових соціалізованих, функціональних і адаптованих людей можна
спостерігати фрагменти тенденції до зазначених дезадаптуючих психологічних проявів – зниження
настрою, підвищення тривожності, напруженості, невпевненості і сумнівів у собі тощо, кількісне і якісне
вираження тих чи інших властивостей, характеристик та їх проявів являє собою континуальну вісь від
здоров’я і норми до масивної маніфестації патологічних симптомів.
Так, до прикладу, якщо у малюнку певна проблема позначена локально будь-яким символом –
абстрактним чи конкретним, можна вповні слушно інтерпретувати такого типу малюк, як такий, що
належить особистості із невротичною структурою особистості, в малюнку якої у наявності загалом
окреслена чітка структури психіки, представлена тими чи іншими графічними та хроматичними засобами із
позначеною певним символом і локально розташованою на малюнку «проблемою».
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У малюнках студентів із пограничною структуро психіки, можна побачити зображення психіки, в якій
проблема не є окресленою локально. На таких малюнках частіше зображається емоційний стан, який
захоплює психіку більш тотально. І це може відображатися у інтенсивності кольору, наприклад червоного,
із наявністю символів, які пояснюються студентом як певні негативні зовнішні фактори, що діють на психіку
людини, і призводять до певних негативних переживань, що також можуть бути представлені у малюнках
різними символами, характерною ознакою яких є їх множинність і розкиданість у площині малюнку.
Що стосується малюнків особистості і з психотичною структурою особистості, вони зустрічаються
значно рідше і відзначаються масивною тотальністю тривожного, похмурого або насиченого агресією
настрою із загрозливою тематикою, що символічно може зображатися, наприклад, атрибутикою смерті
тощо.
Насправді, зазначена вище відмінність у малюнках студентів і їх розподіл за рівнем організації
психіки є припущенням і дає підстави для глибшого дослідження, однак такого роду відмінності у малюнках
студентів дали привід для такого роду міркувань.
Реально, малюнки студентів могли відображати свого роду часовий зріз їх настрою, однак в силу
поставленого завдання щодо зображення психіки з проблемою, яке апелювало до узагальненого
суб’єктивного досвіду студентів, а також до певного зрізу професійних знань студентів-психологів, можна
припустити, що малюнки містили проекцію їх власної психологічної проблематики, в тому числі, і аспекти
структурної організації психіки студентів, про що вони і відзначили у описах своїх малюнків.
Йдеться про те, що студенти, розповідаючи і інтерпретуючи символи своїх малюнків, зазначали, що
те, про що вони говорять стосується саме їх особистості. Звичайно, не було потреби наголошувати на
цьому з боку викладача, оскільки в рамках навчального заняття не було метою надлишкове
самозаглиблення і саморозкриття. Однак, для студентів-фахівців у галузі психології, досвід застосування
проективної малюнкової методики щодо себе видається корисним і таким, що дозволяє бути більш
емпатійним щодо клієнта шляхом самоемпатії, саморозуміння, самоусвідомлення тощо.
У процесі заняття виникла ідея дослідити можливість само психокорекції через застосування іще
однієї проективної методики, в якій було запропоновано намалювати «психіку, що звільнилась, розв’язала
проблему». Таке завдання було домашнім, однак деякі студенти відразу виявили бажання намалювати
другий малюнок, який відображає розв’язану проблему.
В результаті аналізу представлених малюнків психіки із відсутністю проблеми, можна побачити
динаміку, перетворення символів попередніх малюнків студентів, а також динаміку настрою студентів, що
їх описували.
Очевидно, що настрій був кращим, він став більш позитивним, оптимістичним. Цікаво зазначити, що
ніхто із студентів-психологів не сказав, що все стало змінилось на краще тільки на малюнку, а в житті все
зовсім інакше. Якщо такого роду нотки звучали, то відразу було скерування на пошук реальних само
регуляторних ресурсів для досягнення бажаного психологічного стану.
Важливим спостереженням, на яке було звернуто увагу студентів, було те, що:
- психологічна проблематика особистості може бути актуалізована у спогаді, і представлена у
символічній формі на малюнку;
- розповідь і пояснення символів малюнку створюють динаміку, внутрішній психічний рух
когнітивного характеру для дистанціювання із проблемою і первинного рівня її опрацювання;
- виявилось, що вповні можливим стає наступний крок у опрацюванні проблеми – символізація
внутрішньо-психічного процесу перетворення стану психіки, що сприймається як проблемний на такий, що
є більш прийнятним, задовільним, бажаним.
- отриманий студентами досвід у процесі занять проілюстрував дієвість психотерапевтичних
методів, зокрема, проективної малюнкової методики, коли кожен із студентів міг побачити динаміку
психічного стану кожного із своїх колег і свого власного, завдяки роботі із малюнковою проективною
методикою.
Література:
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Мирослава Кулеша-Любінець, Христина-Вікторія Тимчій
(Івано-Франківськ, Україна)
МЕДІАЦІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У
ЛІКУВАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Міжособистісні конфлікти виникають у будь-якій сфері, вони потрібні та, навіть, корисні. Проте, щоб
вирішення конфлікту було продуктивним, конфліктуючим сторонам потрібно розвивати комунікативноорганізаторські здібності, здобути навички продуктивного виходу з конфлікту, знати тактику та методи
конструктивної взаємодії. Основним та новітнім шляхом вирішення міжособистісних конфліктів є
психотехніка медіаторингу, що містить міждисциплінарний зв'язок. Особливо медіація буде корисною для
лікувальних закладів, де медіатор зможе як навчати технікам та способам вирішення та уникнення
конфлікту, так і працювати над уже існуючими конфліктами, які створюють перешкоди на шляху до
наявності позитивного психологічного клімату лікувального закладу.
Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових праць у галузі юриспруденції та психології дав змогу
визначити дослідників проблеми використання медіації для вирішення міжособистісних конфліктів
(українські вчені – Н. Бондаренко-Зелінська, Н. Гайдук, О. Демидович, Р. Коваль, Б. Леко, Г. Огренчук,
О. Спектор, Г. Чуйко та ін.; зарубіжні вчені – H. Александер, О. Аллахвердова, Х. Бесемер,
О. Брижинський, В. Гопанчук, Д. Давиденко, О. Іванова, С. Калашнікова, Л. Лав, О. Літвинова,
Г. Мета,О. Носирева, М. Пєль, Г. Похмелкіна, П. Рєндольф, Д. Сталбєрг, Ф. Стрєссєр,Ц. Шамлікашвілі та
ін.). Дослідники вважають медіацію міждисциплінарною наукою із дуже розгалуженим списком її складових,
проте у нашому дослідженні ми опираємось саме на психологічний контекст поняття “медіація” та
визначення основних психологічних технік та інструментів у професійній діяльності медіатора.
Поняття медіації є дуже неоднозначним та динамічним, єдиного визначення цього терміну не існує. У
кожній науці це поняття звучить по іншому. Серед психологів першим та найбільш поширеним
визначенням дається як інструменту вирішення конфлікту (О. Брижинський, Н. Гайдук, Л. Паркінсон,
П. Рендольф, В. Самохвалов, Ф. Стрессер та ін.) [2].
У сучасний час медіація розглядається як конструктивна комунікація або комунікативна практика, де
медіатор як посередник полегшує взаємодію між двома опонентами, які знаходяться в емоційному
протистоянні та не можуть самостійно здійснити конструктивну комунікацію (О. Аллахвердова, Т. Базаров,
О. Насирева, Е. Рунессон, О. Чиннова, Ц. Шамлікашвілі та ін.) [1].
Здійснивши моніторинг наукових праць щодо витоків медіації, можемо стверджувати, що із
юриспруденції було запозичено методику процесу, а з психології – техніки виконання. Тобто сама
організація процесу, шляхи впровадження у соціальне життя, оформлення та підписання документів,
фінансові та процедурні питання, тощо – містять ознаки технологій юриспруденції. Але інструменти
проведення процедури та технології медіації запозичені із психології [7, 8].
Широке вивчення техніки медіації слід почати із мети процесу, що характеризується обговоренням,
усвідомленням та опрацюванням складної конфліктної (проблемної) ситуації задля оптимального виходу з
неї. В обговоренні потрібно враховувати різні погляди, думки, часто несумісні, щодо самих подій або
варіантів виходу з важкої ситуації. Результатом успішної медіації вважається досягнута конкретна угода.
Основними передумовами медіації є: прагнення сторін на мирне врегулювання конфлікту та
добровільність участі в процедурі медіації. Коли опоненти перестають вважати один одного ворогом та
готові до співпраці задля прийняття єдиного узгодженого рішення, утворюється співробітництво.
Досягнувши консенсусу, конфліктуючі сторони приймають рішення, що дозволяє їм конструктивно
будувати подальші взаємовідносини і спільну діяльність [4].
Головними характерними рисами медіації є:
- медіація – це особливий вид переговорів, що мають свою структуру;
- участь медіатора є обов’язковою;
- медіатор не є представником жодної зі сторін;
- медіатор створює сприятливу атмосферу, де сторони проводять переговори і досягають
взаємоприйнятного рішення;
- медіатор не досліджує і не встановлює факти;
- сторони самостійно приймають певне рішення, тому медіатор не надає поради щодо можливих
варіантів рішень;
- активна роль самих сторін у переговорах [6].
Основні компоненти медіації – це забезпечення розуміння того, що відбувається, чітке
структурування процедури та орієнтація на інтереси учасників процесу. Важливо зауважити, що
інтересами і потребами є те, що насправді важливо для учасників конфлікту. Це визначає внутрішнє
бажання особи і є поштовхом для певної позиції. Розуміння та усвідомлення власних потреб та інтересів, а
також розуміння потреб та інтересів іншої сторониза участю медіатора допомагають знайти
взаємоприйнятне для обох опонентів рішення [5].
У лікувальних закладах конфліктні ситуації зазвичай виникають між медичним персоналом,
медиками та пацієнтами, медиками та родичами пацієнтів, медичним персоналом та адміністрацією
лікарні. Тому основними учасниками медіації можуть бути саме медичні працівники, проте іноді медіатор
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може допомагати врегулювати конфлікти між пацієнтами та їх родичами, які за певних обставин не дійшли
до спільного компромісу [3].
Створюючи медіативний процес важливо пам’ятати специфіку діяльності медичних працівників
лікувального закладу. Найефективнішими психологічними техніками для врегулювання або профілактики
конфліктів є вправи для розвитку навичок активного слухання, невербальної комунікації, постановки
запитань, перефразування та техніки зниження психоемоційної напруги.
Алгоритм проведення медіації містить кілька етапів (фаз, стадій) [5], на кожній з яких застосовують
вищеназвані психотехнології. Спробуємо адаптувати відомі стадії медіації для вирішення міжособистісного
конфлікту у лікувальному закладі.
- Підготовка до медіації (премедіація, попередня фаза) – робота з налагодження контактів зі
сторонами, організація простору для проведення медіації, опрацювання організаційних моментів [4].
Наприклад, у лікувальному закладі виник конфлікт між лікарем та родичом пацієнта, опоненти не можуть
його вирішити самостійно, тому звернулись до медіатора. Посередник спілкується почергово з
конфліктуючими сторонами, збирає попередні дані виниклого конфлікту, заключає договір із лікарем та
родичом пацієнта.
- Зустрічі сторін та медіатора (фаза дослідження). Власне медіація складається із серії зустрічей
сторін за участі та підтримки медіатора. Перша зустріч містить вступне слово медіатора. Медіатор
знайомить учасників з процедурою медіації, її принципами та правилами, встановлює разом зі сторонами
зручний для них порядок проведення медіації, відповідає на запитання сторін. Як лікар так і родич пацієнта
мають право задавати питання стосовно незрозумілих моментів процесу, медіатор ознайомлює учасників
та створює довірливі стосунки та доброзичливу атмосферу.
Далі медіатор пропонує сторонам розповісти про ситуацію, яка склалася. Цей етап є базовим у
побудові діалогу між лікарем та родичом пацієнта. Основна мета етапу – це надати сторонам можливість
щиро і повно висловитися стосовно конфліктної ситуації та їх ставлення до неї. Медіатор допомагає
сторонам почути та зрозуміти одна одну й тим самим спрямовує сторони на формулювання важливих для
них питань. Так відбувається збирання тем для обговорення сторонами медіації.
У подальшому медіатор працює разом зі сторонами на виявлення їх справжніх інтересів і потреб –
того, що насправді є для них важливим. Медіатор за допомогою уточнюючих запитань та перефразувань
допомагає лікарю та родичу розпізнати власні інтереси і потреби, які можуть ховатися за їх позиціями.
Наприклад, родич хвилюється за здоров’я пацієнта, адже велика кількість грошей за медикаменти
заплачено, а покращень ніяких. Натомість лікар обурений недовірою до себе та знеціненням свого
професіоналізму. Медіатор формулює інтереси та потреби сторін у позитивному дусі, як відкриті та
прийнятні для обговорення з обох сторін. Виявлення спільних інтересів та потреб є найефективнішим
кроком на шляху до порозуміння сторін та вироблення ними рішення, яке задовольнятиме їх
найоптимальніше.
- Пошук варіантів вирішення конфліктної ситуації (фаза дослідження) – пошук найбільш
ефективного способу вирішення спірних питань. Медіатор використовує навички управління процесом для
того, щоб сторони висловили всі можливі варіанти вирішення спору: надає можливість почергового
висловлення, слідкує за відсутністю образ у сторону опонента, налаштовує на продукування прийнятних
ідей. Наприклад, одним із варіантів може бути те, що родич пацієнта приносить свої вибачення лікареві та
готовий довіряти йому, а лікар, у свою чергу, інформує родича про стан пацієнта та про перебіг лікування.
- Оцінка варіантів вирішення спору (фаза торгів) - медіатор постановкою питань допомагає
сторонам обрати серед численних варіантів найоптимальніше рішення та перевірити його реалістичність.
- Прийняття рішення та оформлення домовленостей (завершальна фаза). Угода за результатами
медіації повинна містити чіткий план виходу з конфліктної ситуації з указаними часовими рамками та
розподілом прав, обов’язків та відповідальності між сторонами медіації [4]. Наприклад, учасники
домовляються, що наступного дня родич приносить вибачення за образу лікаря, лікар кожного дня
розповідає про перебіг лікування та особливості стану здоров’я пацієнта.
Відповідно, після завершення процесу медіації учасники лікувального процесу або вже вирішили
конфлікт або ж створили послідовний план дій та обов’язків аби конфлікт не загострювався, а
міжособистісна взаємодія була конструктивною.
Проведене пілотне дослідження у КНП «Івано-Франківська міська дитяча клінічна лікарня ІФМР»
виявило, що причинами міжособистісних конфліктів серед медичного персоналу є: недостатньо розвинуті
комунікативно-організаторські здібності (65%), низька емпатія (90%), конфліктність як риса характеру
(50%), низький рівень стресостійкості (55%) та можливість емоційного вигорання (60 %).Вважаємо, що
задля покращення міжособистісної взаємодії у лікувальних закладах варто запроваджувати медіативну
про це дуру як сталий процес.
Отже, наявність міжособистісних конфліктів у лікувальних закладах знижують рівень психологічного
благополуччя медиків, пацієнтів. Тому важливим процесом покращення позитивного психологічного
клімату та зменшення міжособистісних конфліктів буде застосування психотехніки медіації та проведення
ряду психологічних тренінгів для медичного персоналу лікувальних закладів.
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Юлія Шмига, Олександра Шмига
(Київ, Україна)
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧИТАННЯ ЯК НОВІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ
МЕДІАСПОЖИВАЧІВ
Книгочитання є умовою духовного розвитку індивіда і людства. Нині художня література у
традиційному розумінні втрачає інтелектуальну роль в українському суспільстві. Така тенденція свідчить
про «примітивізацію» читання – появу покоління, для якого читання не є пріоритетним видом діяльності;
значне зниження читацького попиту на книгу (особливо серед підлітків і молоді); появу покоління, яке не
читає. Дослідники фіксують утруднення когнітивних процесів у сучасних людей і пояснюють це
так званою «екранною культурою». «Криза читання» є негативною тенденцією, що потребує як
осмислення, так і практичних кроків.. Однак, не всі дослідники вважають нинішню ситуацію з читанням за
кризову. Хоча численні дослідження констатують скорочення простору книжкової комунікації, в
українському суспільстві книга все ще має високий статус якісного, вартісного читання (літературна
класика, нон-фікшн). Трансформуючись на різних платформах (електронна книга, мультимедійна книга),
набуваючи новітніх дизайнерських форм (артбуки, віммельбухи), вона залишається вагомим чинником
суспільних дискусій, детермінантою громадської думки, національної свідомості.
Мета дослідження – здійснити аналіз сучасних моделей організації читання українським
медіаспоживачем, сформованих в умовах динамічної та суперечливої читацької культури.
Основним теоретичним підґрунтям дослідження стали праці з проблематики: книгознавства, теорії
видавничої справи (С. Антонова, С. Водолазька, Н. Говард, Г. Дженкінс, Н. Зелінська, Т. Крайнікова,
К. Мігонь, А. Мільчин, М. Низовий, Е. Огар, В. Теремко, М. Тимошик, Н. Черниш, Г. Шевцова-Водка);
читацької культури та медіаспоживання (Н. Аберкромбі і Б. Лонгхарст, Г. Герцог, Й. Дзялошинський,
Д. Морлі, Д. Смайт, У. Стівенсон, Ю. Хабермас, С. Холл, В. Шрамм; А. Воронцова, О. Баришполець,
З. Казанжи, М. Лихолєтова, В. Різун, Ю. Фінклер, О. Шариков) та ін.
Нині придбати книжку в Україні не становить такої проблеми, як декілька десятиліть тому, проте
зростає актуальність питання: скажи, що і навіщо ти читаєш, – і я скажу, хто ти. Зараз колись масово
читаюче суспільство умовно розподіляється на тих, хто не читає, і тих, хто читає, а далі останніх – на
сегменти «за інтересами».
На основі проведеного дискурс-аналізу коментарів, відгуків, рекламацій читачів ми визначили
основні моделі щодо організації читання українським медіаспоживаем, які впливають на формування
читацької культури з новими характеристиками, а саме: прагматичність читання, діалогізація читання і
читацької інтерпретації книжки; технологізація читання, серфінгове читання.
Прагматичність читання. Часто український читач використовує книжку як точку доступу до
інформації, якої споживач потребує для кар’єрного зросту, самореалізації, самовдосконалення, досягнення
життєвого успіху. Основною причиною звернення читача до книжки є необхідність поповнення знань із
певної конкретної теми, що постає в ході навчання або професійної діяльності.
Пересічний українець обминає власні інформаційні потреби і передовсім задовольняє
найнеобхіднішу з них – у навчальній чи професійній інформації. Бо для нього, зорієнтованого на особистий
результат (що часто синонімічне з добробутом), начитаність дорівнює поінформованості, компетентності, а
значить, повноцінності в певному соціальному прошарку. Французький соціолог Е. Дюркгейм прогнозував,
чим закінчиться застосування людиною «ринкового» підходу до власної духовної культури: «Колись знання
літератури розглядалося як істотний елемент людської культури взагалі, а тепер настають часи, коли воно,
можливо, буде лиш однією із спеціальностей» [1, с. 98]. Саме це ми прослідковуємо, коли споживачі
читають, але тільки те, що потрібно «по роботі». Відтак читачі ставляться до книжки не як до найкращого
друга (що багато років було безперечним фактом), а як радше до найкращого партнера (що нині ще не
вербалізовано, але вже діє). Щоправда, при цьому вона часто пересувається на друге місце – після
Інтернету.
Діалогізація читання і читацької інтерпретації книжки. Основною функцією будь-якої культури є
креативна. Читацька культура не є винятком, оскільки медіаспоживанню як процесу притаманні
властивості творчого.
Креативний потенціал читацької культури зумовлений тим, що, вона функціонує на засадах
діалогічності. Читачі стверджують, що спілкуються між собою: обмінюються думками і книгами,
орієнтуються на рекомендації друзів, обираючи собі лектуру.
Діалогічність читання книжки ще в тому, зауважує Т. Крайнікова, що, відповідно до теорії
кодування /декодування медіаповідомлень С. Холла, сприйняття повідомлення споживачем є
інтерпретативним і первинним у визначенні змісту. Читач підходить до повідомлення, закладеного в
книжці, з відмінними «смисловими структурами», закоріненими в його власні ідеї та досвід. Засвоювані ним
смисли «перечитуються» в рамках індивідуального та колективного світорозуміння. За даними досліджень
С. Холла, сприйнятий зміст відрізняється від змісту, закладеного автором, а значить, є продуктом
творчості реципієнта чи радше співтворчості з автором. Таким чином, зазначає Т. Крайнікова, «текст
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завжди приречений на неоднозначне та множинне прочитання медіаспоживачем» [3, с. 124]. А в умовах
клієнтоорієнтованого бізнесу читач — це не тільки той, «хто завжди має рацію», а й той, хто визначає долю
текстів.
Тим самим читачі нині претендують на роль привратників в інформаційному полі. До цього вона
безперечно належала редакторам. За результатами досліджень К. Левіна, Д. Уайта (підсумовані в моделі
привратника), традиційно редактори серед безлічі подій відбирали ті, що, на їхню думку, варті обговорення
в ЗМІ. Це означає, формування суспільного «порядку денного», «картини світу» аудиторії залежало від
переконань і смаків тих, хто пускав (або не пускав) повідомлення в ефір чи друк [5, с. 50]. Нині натомість
постає диктат читача: обираючи медіапродукти за власними вподобаннями, він калібрує інформаційний
простір.
Технологізація читання. Високошвидкісні та постійно оновлювані інформаційні потоки спонукають
медіаспоживача вдосконалювати власну організацію роботи з даними. Він легко освоює сенсорні екрани,
нові функції ґаджетів, технологію мультитач та ін.
Перед компетентним читачем, як правило, три екрани: телевізора, комп’ютера й мобільного
телефона (смартфона), що дає змогу постійно перебувати в інформаційному полі. Причому в режимі
онлайн. Втім, він «безшовно» переходить із платформи на платформу, адже не відкидає і друковану
продукцію. Йому імпонує те, що інформація надходить у мультимедійному вигляді – як комбінація тексту,
відео, аудіо, графіки тощо. Втім, за припущеннями експертів, світ рухається до одного мультимедійного
екрану. Приміром, Л. Ганжа вважає: «У галузі медіаспоживання ми стрімко прямуємо до „одного екрану” та
Інтернету в будь-якій точці планети. ЗМІ вже неможливо буде чітко ділити на ТБ, радіо, Інтернет, газету.
Це буде одне синтетичне медіа за способом подання контенту» [4].
Серед інтернет-користувачів теж виникають дискусії щодо того, чи читають люди, що саме читають і
з яких носіїв. В одній із них думки розділилися: хтось вважає, що ніхто нічого не читає, хтось, навпаки,
наголошує на тому, що читають, але з ґаджетів, а хтось наголошує на тому, що найбільшою проблемою
стає саме ця залежність від ґаджетів.
Але багатозадачність для компетентного читача не є труднощами: він зазвичай користується
декількома засобами комунікацій, відтак потрапляє в численні комунікаційні середовища. Читач володіє
технічними засобами, технологіями, тому сьогодні вільно відшукує потрібні дані, збирає й упорядковує
свою інформацію, формує власні мультимедійні архіви.
Компетентний читач діє раціонально, з урахуванням широкого вибору інформаційних джерел: шукає
дані, порівнює джерела за критерієм відповідності своїм запитам, а в разі відсутності потрібної інформації
переходить до альтернативних джерел.
Учений В. Теремко пояснює: «Сучасна людина дедалі менше часу виділяє для довірливого
спілкування із книгою. Читати вона не перестала, однак у мозаїці інформаційного простору молоді
домінують т. зв. меми – фрагменти текстів, цитати, відеоінформація та інфографіка... Використання
ґаджетів відкрило можливості для самоінтегрування читача не лише у простір ідей і змісту тексту, а й у світ
представлених у ньому фізичних явищ. Активна електронна (синтетична) типографіка створює принципово
новий стильовий, емоційний, гуманітарний контекст» [6, с. 293]. Це очевидна зміна медіаповедінки —
читацький серфінг; те, що В. Теремко називає «переучуванням читати».
Серфінгове читання. Медіаспоживач, коли неможливо охопити всі повідомлення, знайомиться з
ними здебільшого методом «серфінгу», довільно переходячи від одного джерела інформації до іншого (від
традиційної книжки до інтернет-матеріалів, від інтернет-матеріалів до телеконтенту тощо), скануючи по
діагоналі й жодного не опрацьовуючи до кінця. Одним із перших відстежив цей новітній спосіб читання
американський учений-публіцист, фахівець з інформаційних технологій Н. Карр (Nicholas Carr) у відомому
есе «Is Google making us stupid?» (2008) («Чи робить Google нас дурнішими?»): «Зараз мій мозок
налаштований отримувати інформацію таким же способом, яким Мережа поширює її: в швидко рухомому
потоці частинок. Колись я був аквалангістом у морі слів. Тепер я мчуся по поверхні, як хлопець на
моторному човні» [2]. Тож повільне «занурення» в товщу знань протиставлене стрімкому «лету» над ними.
Сефінгове читання – явище контраверсійне; його можна розглядати двояко: як новітній спосіб
читання, що дає новітні результати, і як ерзац читання. З одного боку, серфінгове читання за своєю
природою є ерзацом читання, адже значна частина українців читає мало або дуже мало. Цікава в момент
пошуку інформація в подальшому стає непотрібною, оскільки весь процес серфінгу по сайтах – своєрідна
гра, розвага. З цього погляду, інтернет-серфінг є запереченням раціональності – кривим дзеркалом
читання, адже традиційне читання — процес іманентно аналітичний [7]. Таке читання схоже на комп’ютерні
ігри-«бродилки»: мандрувати можна безконечно, сюжет непередбачуваний, і ти сам собі пан, бо все
залежить від твоїх бажань і умінь. З іншого боку, це суто постмодерний спосіб осягнення світу: коли
розпочинати можна з будь-якого місця гіпертексту. Адже точка входу не має значення: ти апріорі знаєш, що
ніколи його не дочитаєш, а поготів не збагнеш.
Функціональне значення аналізу сучасних моделей організації читання українським читачем полягає
в репрезентації, як читачі сприймають, інтерпретують та використовують книжку. Адже підсумковим
результатом книгочитання є те, що читач вилучає із спожитої інформації знання, цінності, світорозуміння,
на підставі чого розробляє власну «картину світу», набуває ідентичності та інтегрується в різні соціальні
групи.
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Моделі організації читання зорієнтовані на гнучкість у роботі з мультимедійною інформацією,
готовність до новітніх форм її представлення, раціональний пошук і відбір даних.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Гаухар Сейдалиева, Гульнара Сейдалиева
(Алматы, Қазақстан)
МОБИЛЬДІ ҚОНДЫРҒЫЛАР ҮШІН ҚОСЫМШАЛАРДЫ ТЕСТІЛЕУДІҢ
ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ҚҰРУ
Мобильді қондырғылар үшін қосымшаларды (МҚҚ) тестілеудің программалық қамтаманы құру кең
тараған мәселелердің бірі болып табылады.
Мобильді операциялық жүйе интерфейсін прототиптеу ерекшеліктері:
 Прототип негізінде құжаттандыруды генерациялау мүмкіндігі.
 Тесттік сценарийді генерациялау үшін қажетті прототипке қосымша ақпаратты енгізу мүмкіндігі.
 Жобалау қарапайымдылығы мен жылдамдығы.
 Құрастырылған прототиппен программаның өзара әрекеттесу мүмкіндігі.
Мобильді қондырғы үшін қосымшаларды тестілеуде автоматтандыру жабдығын қарастырайық.
Тестілік сценарий генерациядан өткен кезде автоматтандырудың программалық жабдығы қажет.
Жұмысты жазу кезінде тек бір жабдық бар- параметрлерге сәйкес Robotium.Ұсынылған тестілеу әдісі
шекарасында берілген жабдықты қолдану үшін Robotium framework қолдана отырып, тестілеудің алфавит
әріптерінің программалық интерфейсін құру қажет.
Тестілік орта ретінде автоматты тестілеуді орындайтын және тестілеу нәтижелерін жинайтын IDE
таңдау қажет. Мұндай IDE болып Eclipse табылады [1].
«Төрт сурет бір сөз» мобильды құрылғылар үшін қосымшасының функционалдық қабілeтімeн
таныcайық. Қоcымшаға кіpгeн кeздe программаның нeгізгі тepeзecі ашылады 1-ші cуpeтке сәйкес.

Сурет 1 - Нeгізгі тepeзe
Нeгізгі тepeзeдe төрт сурет түрі орналасқан: Әрбір сурет түрін байланысты үш әріптен тұратын бір
сөз жазу керек. Сөзді дұрыс жазған кезде келесі 2-ші суретке сәйкес ашылады.
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Сурет 2 - Дұрыс жауап көрсетілген тepeзecі
Ойында терген жауаппен ойынның дұрыс жауабы сәйкес келсе, онда екінші кезеңіне өтеді. Ол 3-ші
суретке сәйкес көрсетілген.

Сурет 3 - Ойынның екінші кезеңі
Ойынның екінші кезеңіне тек бірінші кезеңге дұрыс жауап жазған кезде ғана өтеді. Екінші кезеңнің
дұрыс жауабы 4-ші суретке сәйкес көрсетілген.
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Сурет 4 - Ойынның екінші кезеңінің дұрыс жауабы
«Төрт сурет бір сөз» ойынын кеңейтілген шекті автоматтар әдісі арқылы тестіленді. Тестілеуде
келесі қызметтерді: батырманың көріну режімен өтуін, келесі деңгейге өтуді тексеруін, екінші деңгейдің
ашылғанын, тестілеудің аяқталғанын қарастырады.
Қаpаcтыpылып отыpған мобильді құрылғылар үшін қосымша Android ортасында құpылды.
Интepфeйcтік жүйeнің түpі әpбіp қолданушының өзіндік өзгepтулepінe байланыcты әpтүpлі болады.
Құpыған мобильді құралдар үшін қосымша қолданушылардың күрделі конвертер жұмыcын жeңілдeтeді:
 қажeтті ақпаpатты жылдам жәнe тeз алуға көмeктeceді;
 мәлімeттepді eнгізуді жeңілдeтeді;
 қолданушыға кeз кeлгeн паpамeтp бойынша ақпаpатты табады.
Әдебиеттер:
1. Head First. Программирование для Android. — СПб.: Питер, 2016. – 704 с.
Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева
(Алматы, Қазақстан)
МОБИЛЬДІ ҚОНДЫРҒЫЛАР ҮШІН ҚОСЫМШАЛАРДЫ ТЕСТІЛЕУДІҢ ИМИТАЦИЯЛЫСТАТИСТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ
Мобильді қондырғылар үшін қосымшаларды (МҚҚ) тестілеудің имитациялы-статистикалық
модельдерін өңдеу,Мобильді операциялық жүйелерін таңдау, смартфондар мен коммуникаторларды
қолдайтын операциялық жүйелердің кең классы бар. Осындай жүйелерге мысал ретінде келесілер бола
алады:
 Symbion OS (өндірушілер: Nokia, Samsung, Sony Ericson және т.б.);
 Windows Mobile (өндірушілер: HTC, Samsung, T-mobile және т.б.);
 Palm OS (өндірушілер: Palm және т.б.);
 Android (өндірушілер: LG, Samsung, Palm және т.б.);
 iOS (өндірушілер: Apple);
 RIM (өндірушілер: Blackberry);
 Bada (өндірушілер: Samsung);
 Windows Phone (өндірушілер: HTC, Nokia және т.б.);
 Тағы басқалар.
Қазіргі уақытта статистикаға сәйкес Android OS әлемде мобильді ОЖ ең перспективалы және
таратылған болып табылады 1-ші суретке сәйкес.
Келешекте Android OS жетекші фактісі ескерілетін болады.
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Мобильді қондырғылар үшін қосымшаларды тестілеу моделі.Мобильді қондырғылар
қосымшаларды прототиптеу жабдықтары.
Қолданушы интерфейсін прототиптеудің көптеген жабдықтары бар.
Келесілердің біреуін таңдаған кезде келесі шарттардың орындалуын қадағалау:

үшін

Сурет 1 - Смартфондардың әлемдік сатылымы
Мобильді ОЖ интерфейсін прототиптеу мүмкіндігі.
 Прототип негізінде құжаттандыруды генерациялау мүмкіндігі.
 Тесттік сценарийді генерациялау үшін қажетті прототипке қосымша ақпаратты енгізу мүмкіндігі.
 Жобалау қарапайымдылығы мен жылдамдығы.
 Құрастырылған прототиппен программаның өзара әрекеттесу мүмкіндігі.
Келесі баға үшін 1-ші кестесінде мәліметтер талаптарына салмақтар мен белгілер береміз.
Таңдалынған критерийлер бойынша прототиптеу атақты жабдықтарына ранг беру жүргізілген. Ранг
беру нәтижелері 2-ші кестеде келтірілген.
Сондықтан, тесттік сценарийді генерациялау есебі бойынша МҚҚ прототипін құру үшін Axure
жабдығы таңдалынады.
Кесте 1 - Прототиптеу жабдықтар талабының салмағы
Талаптар

Белгі

Мобильді ОЖ интерфейс
элементтерін қолдау

МҮ(мобильді үйлесімділік)

Салмақ (110)
5

Қойылған салмаққа
түсініктеме
UI
элементтерін
қолдану
мүмкіндігімен
интерфейсті
жақсылап жобалау
Көп жағдайда өңдеу мен
тестілеу үшін қосымшаның
протатипі мен қолданушы
сценарийінің
сипатталуы
жеткілікті
Тесттік
сценарийді
генерациялау үшін маңызды
функционал

Протатип
негізінде
құжаттандыруды
генерациялау мүмкіндігі

ҚГ(құжаттандыру генераторы)

6

Тесттік
сценарийді
генерациялау үшін қажетті
прототипке
қосымша
ақпаратты енгізу мүмкіндігі
Жобалаудың
қарапайымдылығы
мен
жылдамдығы
Құрастырылған прототиппен
программаның
өзара
әрекеттесу мүмкіндігі

ЕП (Енгізілген параметрлер)

7

ҚЖ (Қарапайымдылық,
жылдамдық)

5

МҚҚ өңдеудің спецификасы

ПӨ (Программалық өзара
әрекеттесу)

8

Генераторға түсінікті ХМL
форматта
құрастырылған
прототипті
конвертациялау
мүмкіндігі
үшін
маңызды
функционал

Кесте 2 - Жабдықтарға ранг беру
Жабдық

MS Visio
Axure
yEd

Баға
МҮ[5]
(1-10)

Баға
ҚГ[6]
(1-10)
2
8
2

Баға
ЕП[7]
(1-10)
0
8
0

Баға
ҚЖ[5]
(1-10)
5
6
5

Баға
ПӨ[8]
(1-10)
7
4
9

Сомма

5
5
7

120
198
146
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Balsamiq
Mockups
Pencil

71

8

3

4

8

6

174

5

0

5

7

3

119

Мобильді қондырғы үшін қосымшаларды тестілеуде автоматтандыру жабдығы.
Жүргізілген зерттеу есебі бойынша Android ОЖ үшін тестілеуді автоматтандыру жабдығын іздеу
керек.
Тестілік сценарий генерациядан өткен кезде автоматтандырудың программалық жабдығы қажет.
Жұмысты жазу кезінде тек бір жабдық бар- параметрлерге сәйкес Robotium.
Ұсынылған тестілеу әдісі шекарасында берілген жабдықты қолдану үшін Robotium framework қолдана
отырып, тестілеудің алфавит әріптерінің программалық интерфейсін құру қажет.
Мобильді құрылғылар үшін қосымшаларды тестілек ортасы.
Тестілік орта ретінде автоматты тестілеуді орындайтын және тестілеу нәтижелерін жинайтын IDE
таңдау қажет. Мұндай IDE болып Eclipse табылады [1].
Имитациялы-статистикалық модельдің сұлбасы 3-ші суретте көрсетілген.
Барлық құралдарды таңдау нәтижесінде бейнеленген МҚҚ тестілеудің имитациялы-статистикалық
моделінің сұлбасын аламыз.

Сурет 3- МҚҚ тестілеудің имитациялы-статистикалық моделі
Қаpаcтыpылған моделі бойынша мобильді құрылғылар үшін қосымша Android ортасында құpылды.
Әдебиеттер:
1. Машнин Т. С. Eclipse. Разработка RCP-, Web-, Ajax- и Android-приложений на Java. - М.: БХВ-Петербург,
2013. - 384 c.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Віталій Бурлай
(Київ, Україна)
ПРОФЕСІЙНІ ІНОЗЕМНІ МОВИ – У ВИЩУ ОСВІТУ
Постановка проблеми
Щорічний рейтинг ста найліпших університетів світу показує, що жодного вітчизняного ВНЗ там
немає. Чому? Наша відсутність у рейтингу пояснюється в тому числі і “…повсюдним незнанням іноземних
мов, що перешкоджає українським науковцям друкуватися у міжнародних виданнях”. “…Щоб Україна
нарешті з’явилася у такому рейтингу, …потрібно ввести державну програму вивчення англійської мови
нашими науковцями”[1]. Особливо актуальним це питання стає з приєднанням України до Болонської
системи вищої освіти, європейського освітнього простору, підписанням угоди про асоціацію з Євросоюзом,
здобуття безвізового режиму з країнами ЄС, поширення науково-технічного співробітництва із зарубіжними
фірмами.
Сьогодення
Сьогодні вивчається тільки одна іноземна мова протягом першого курсу, коли студенти ще по суті не
знають спеціальності. На запитаня студенту – What can you say about your speciality, як правило, чуєш у
відповідь: so – so, або a little. Бувають і кращі відповіді: I like, I proud of my speciality, My speciality is very
interesting, very important. Значно рідше можна почути декілька зрозумілих фраз. Але ніяких претензій до
студентів бути не може: Їх цьому не навчають. Наші і студенти, і спеціалісти, не дивлячись на відсутність
наших ВНЗ у топ-сотні, як minimum не гірші: працюють по всіх світах, половина Силіконової долини тощо.
Але не все так і сумно…
Досвід деяких ВНЗ України
Розглянемо, як питання якісної підготовки з професійної іноземної мови вирішують деякі ВНЗ
України. Ось фрагмент проспекту Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, м. Дніпро:
На пути интеграции в европейское образовательное пространство Современные обучающие
технологии Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры
Престижная специальность + 2 иностранных языка + Владение персональным компьютером
= Составляющие успеха в жизни и карьере.
”Сегодня очевидно, что научно-техническая информация может быть верно воспринята или, в
случае необходимости переведена специалистами конкретной области науки и техники, а не
специалистами языка”. ” Чтобы понять природу того или иного химического, физического или технического
феномена, необходимо, как минимум, быть с ним знакомым. Чтобы суметь поговорить по поводу
конкретной технической темы на иностранном языке, недостаточно знать лексику и грамматику,
необходимо быть специалистом в данной отрасли и обладать навыками коммуникации на иностранном
языке”. “Такое размышление наводит на мысль об усилении подготовки инженеров- специалистов по
иностранным языкам и пересмотре подходов и традиционной системы обучения иностранным языкам в
политехнических вузах Украины…”, ”…интенсивная подготовка будущих инженеров по иностранным
языкам, которая предполагает изучение французского языка в течение всего периода обучения в вузе и
второго иностранного языка, начиная с третьего курса до конца обучения (в отличие от других
политехнических вузов, в которых стандартные программы по обучению иностранным языкам
предполагают только 2 года изучения и только одного иностранного языка)”. До слова, у ПДАБА є два
відділення: французьке (Архітектура і ПЦБ) і англійське (Прикладне матеріаловедення і Міжнародна
економіка), а на французькому відділенні 80% дисциплін читаються французькою мовою. “В связи с этим
пересмотр существующих программ обучения для будущих инженеров-специалистов в украинском
политехническом вузе может рассматриваться как одно из необходимых условий для осуществления
совместных международных учебных, научных и технических проектов, для проведения научных
исследований в международных командах и постепенной интеграции Украины в единое европейское
образовательное и экономическое пространство” [2]. (Зав. кафедры интенсивного обучения иностранным
языкам ПГАСА Н.Ю. Яковишена, филолог).
У Київському міжнародному університеті робочими мовами є українська та англійська; а особливістю
підготовки фахівців на факультеті будівництва та архітектури, окрім якісної сучасної фахової підготовки, є
проведення практичних та семінарських занять англійською мовою.
Обліково-фінансовий факультет Житомирського державного технологічного університету:
”Концепція, якої дотримується професорсько-викладацький склад факультету, обов’язкове знання
професійних іноземних мов професо-рсько-викладацьким складом, що дозволяє підвищити рівень
викладання та підготувати висококваліфікованих фахівців, враховуючи Європейські та світові
надбання”.
У [3] зазначено: “Метою конференції є узагальнення світового досвіду викладання професійної
іноземної мови при підготовці висококваліфіко-ваних фахівців з обліково-фінансового напряму, … а також
розвитку співпраці науковців країн світу в напрямі Європейської та світової інтеграції”; “ … концепція, якої
дотримується професорсько-викладацький склад обліково-фінансового факультету Житомирського
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державного технологічного університету, обов’язкове знання професійних іноземних мов
професорсько-викладацьким складом, що дозволяє підвищити рівень викладання та підготувати
висококваліфікованих фахівців, враховуючи європейські та світові надбання”.
Національний авіаційний університет, м. Київ: протягом більше 20-ти років на сьогодні – 22
спеціальності, 300 викладачів – викладання англійською мовою.
Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра водопостачання та
водовідведення. Тут протягом 16 років на денній і заочній формах навчання для студентів ІІ - ІV курсів
читаєть’ся англійською мовою викладачами кафедри курс ”Спеціальна фахова термінологія з питань
Водопостачання і Водовідведення, Гідротехнічне Будівництво”.. Але ці приклади швидше винятки, ніж
правило. І останнє. При перевиборах професорсько-викладацького складу треба буде здавати знання
англійської мови рівня В2. Доцільно було б цю вимогу замінити на знання професійної англійської із
своєї спеціальності. Чому? По-перше, це буде значно корисніше для навчального процессу і для
студентів, ніж просто знання англійської. І по-друге, професійна англійська значно легша для вивчення, ніж
просто англійська, за знання своєї професії; використовуються тільки відносно прості граматичні форми:
Future, Present, Past Indefinite Tence and Passive Voice.
Матеріали МОН останнього часу
“…всі дослідження демонструють, що економічний розвиток країн дуже залежить від знання
громадянами англійської мови.” “І сьогодні, коли ми дивимось на Україну, то з неангломовних країн
Європи, якиї є 32, ми за рівнем знання англійської мови перебуваємо на 28 місці з 32.” “Ключове –
стимулювання викладання закладами вищої освіти фахових дисциплін англійською мовою” (4).
“Викладання фахових дисциплін англійською мовою як складової україномовної програми (English as
Medium of Instruction for Ukrainians – EMI-u)” і “75 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних
закладів володітимуть щонайменше двома іноземними мовами”(5), що прямо говорить про необхідність у
ВНЗ починати вивчення і другої іноземної мови, як це вже давно практикується в Дніпрі.
І останнє. В (6) указано, що для вступу в магістратуру треба здавати ЗНО з іноземної, але не в
навчальному закладі, коли б здавали професійну іноземну мову, що було б більш зрозуміло. Для деяких
спеціальностей (сільське господарство, державна безпека, військова справа, музика, дошкільна і середня
освіта, фізкультура) ЗНО здають у навчальному закладі, тобто – професійну англійську, а решті – в тому
числі – технічннм спеціальностім - це не потрібно? Цікава позиція, чи не так?
Висновки.
Наведена інформація говорить, що проблема вивчення професійної англійської, і не тільки
англійської, а і другої іноземної є надактуальнішою і що професійні знання іноземною мовою як
правило можуть надати тільки спеціалісти відповідних галузей із достатнім рівнем володіння
іноземними мовами впродовж усього терміну навчання.
Пропозиціі.
Вступ до університету – добитися від МОН рішення, щоб результати ЗНО з іноземної мови (окремим
пунктом) обов’язково враховувалися при вступі у всі ВНЗ України. Тоді перелік ЗНО для інженерних
спеціальностей буде мати такий вигляд: 1. Українська мова і література, 2. Математика, 3. Фізика або
Історія України, 4. Іноземна мова.
Бакалаври.
І курс. Всі студенти вивчають англійську мову протягом одного року під назвою “Вступ до
спеціальності”. Перелік тем конкретизується, а для кожної спеціальності складається окрема робоча
програма з переліком тем, що охоплюють вузлові питання спеціальності і узгоджується з профілюючою
кафедрою.
ІІ – ІV курси. Студенти повторюють базові, вузлові елементи спеціальності, згідно з навчальною
програмою, з дисципліною ” Основи спеціальності англійською мовою”, яка читається викладачами
профілюючих кафедр. Крім того, під час занять кожний викладач на кожній парі з дисциплін
спеціальності дає ключові слова з перекладом на англійську. Відповідно,
Вся методична література по кожному розділу мусить супроводжуватися відповідним стислим
українсько-англійським словником. На кресленнях (а можливо і в записках) дається переклад основних
термінів як у курсових проектах, так і в дипломних роботах. До слова, згідно новому закону про вищу
освіту, при перевиборах професорсько – викладацького складу треба буде здавати іспит з іноземної мови.
Пропонується добитися у МОН, щоб це була не просто іноземна, а фахова іноземна (англійська) мова.
На ІІІ курсі, протягом року (факультатив), студенти вивчають другу іноземну мову (німецьку або
французьку, за вибором); у цій пропозиції немає нічого особливого, у школах уже почали вивчати дві
іноземні мови + приклад ПДАБА. Цей курс читається викладачами кафедри іноземних мов, аналогічно І
курсу. На ІV курсі студенти повторюють основні елементи спеціальності другою іноземною силами
викладачів профілюючої кафедри. Цей курс іде другим планом, у скороченому обсязі. Корисно було б
детально ознайомитись із досвідом ПДАБА.
Магістри
По дисциплінах кафедри продовжується програма навчання, аналогічна для програм бакалаврів.
Крім того, додаються курси англійською “Основи наукових досліджень” і ”Патентний пошук”, які також
проводяться викладачами профілюючої кафедри. А курс “Ділова англійська мова” веде кафедра іноземних
мов.
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Було б доцільним уважно переглянути Робочі програми суміжних кафедр, з метою максимального
наближення їх до потреб спеціальностей. На науково- практичних конференціях започаткувати практику
робити резюме англійською і щорічні студентські конференції англійською. Слід підготувати макети резюме
дипломного проекту з перекладом на англійську мову, щоб на захисті кожний випускник міг стисло
повідомити in English про свою роботу.
Висновки.
Задача адаптації вищої освіти України до європейської та світової спільноти, щодо іноземних мов,
може бути вирішена тільки шляхом корінної зміни вивчення іноземних мов у вищій школі, враховуючи
досвід наведених та інших передових ВНЗ. У статті наведено один із варіантів. А взагалі це серйозне
питання краще було б вирішувати кожному ВНЗ, по кожній спеціальності окремо, враховуючи її
особливості і специфіку. Для реалізації запропонованої програми слід було б призначати викладачів,
відповідальних за організацію вказаної програми по кафедрах, факультету. Хотілося б ще раз звернути
увагу на ПДАБА - (5+3).
P.S. Запропонована схема матиме тимчасовий характер до тих пір, поки всі викладачі не зможуть
давати основні базові позиції спеціальності, а студентська аудиторія - сприймати фахову англійську;
запропонований курс може бути суттєво скорочений і буде мати тільки узагальнюючий, підсумковий
характер. Тоді кожний випускник зможе вільно спілкуватися англійською по професійних питаннях.
Література:
1. Газета “Молодь України”, 10.03.2010.
2. Рекламний проспект ПДАБА, 2007.
3. Запрошення взяти участь у роботі VIII-ої Міжнародної наукової конференції “Мовні стратегії у
формуванні світової бухгалтерської еліти”, яка відбудеться 15-16 жовтня 2009 р., Житомир, 2009.
4. МОН створило Концепцію розвитку англійської в університетах: рівень В1- обов’язкова умова вступу, В2
– випуску, викладання профільних дисциплін іноземною та «мовні скринінги» 2019.
5. Проект Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти.
2019.
6. Хто має складати ЗНО у магістратуру в 2020 році. 2020.
Олександр Вишнівський
(Київ, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ 2D-ГЕОМЕТРІЇ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ 3D-ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ
СУМІСНОСТІ БОРТОВИХ АНТЕН ПОВІТРЯНОГО СУДНА
Розв’язання практичних задач електромагнітної сумісності (ЕМС) з оптимального розміщення
бортових антен на повітряному судні (з точки зору мінімізації їх коефіцієнтів взаємовпливу) залишається
актуальним викликом сьогодення з огляду на складність вирішення проблем геометричного та
математичного моделювання. Точне розв`язання подібних задач можливе завдяки використанню сучасних
спеціалізованих пакетів 3D моделювання, озброєних застосуванням найновіших чисельних методів. Проте
подібний підхід є ресурсо- та часозатратним. Машинний розрахунок електромагнітного поля 3D моделі
реального літака може займати добу або навіть більше. Щоби швидко оцінити електромагнітну обстановку
поблизу фюзеляжа літака, часто необхідно проводити відповідні розрахунки, використовуючи спрощену 2D
модель об’єкта (рис. 1).

Рис. 1 Спрощена 2D кінцево-елементна модель 3D гіпотетичного літака
Формулювання для рівнянь у часткових похідних (PDE). Формулювання для високочастотних
електромагнітних хвиль можуть бути отримані із законів Максвела-Ампера та Фарадея [1-3]:
H = J +

D
t
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Використовуючи матеріальні рівняння для лінійного середовища B =  0 r H + B r та D =  0 r E + Dr та
струм

J = E , ці рівняння перетворюються до форми

  H = E +

  E = 
За допомогою рівнянь

E
t

H
t

H =   A та E =  A t можливо записати:
 0

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

Записуючи тепер поля в гармонічно-часовій формі (для 3D дослідження), отримуємо
E( x, y, z, t )  Ez ( x, y, z )e jt
H( x, y, z, t )  H z ( x, y, z)e jt
Звідси випливають рівняння поля для електричної та магнітної складових:
  (r 1  E)  2cE = 0
  (r 1  H)  2H = 0
де

c    j




комплексна магнітна проникність матеріалу, через який розповсюджується електромагнітна хвиля.
PDE формулювання для TE хвиль. Коли хвиля розповсюджується через xy-площину
моделювання, TE має лише одну складову електричного поля у z напрямку, а магнітне поле лежить у
площині моделювання [1]. Ось чому
E( x, y, t )  Ez ( x, y, t )  Ez ( x, y)e z e jt
H( x, y, t ) = H x ( x, y, t )e x  H y ( x, y, t )e y  ( H x ( x, y )e x  H y ( x, y )e y )e jt

де

 r означає

тензор розмірності 2-на-2, а

 rzz та  zz –

відносну діелектричну проникність та

провідність у напрямку z. Тоді рівняння

 (r 1 E)  k02rcE = 0
де

 rc   r  j
може бути спрощено до скалярного для


 0

Ez :

  ( r Ez )   rczz k02 Ez  0

де

r 

 Tr
det( r )

Якщо використати співвідношення r  n2 , де n – індекс рефракції, можна переписати останнє
рівняння наступним чином (поклавши що  r  1 та

  1)

  Ez  nzz2 k02 Ez  0
Хвильове число

k0

у вакуумі визначається співвідношенням:

, де c 0 є швидкість світла у вакуумі.
c0
Коли ми переходимо у часову область, то робоче рівняння буде
k0   00  

 0

A

A
  0  0 ( r
 Dr )    ( r1 (  A  B r ))  0
t
t
t

Його можна спростити до наступної форми:

 0

Az

A
  00 ( r z  Drz )    ( r1 (Az  B r ))  0
t
t
t

Тут матеріальні рівняння B =  0 r H + B r та D =  0 r E + D r
Використовуючи співвідношення r  n2 , де n – індекс рефракції, рівняння можна переписати
наступним чином
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 00

 2 Az
(n
)    (Az  B r )  0
t
t

Використовуючи індекс рефракції слід пам‘ятати, що  r  1 й   1 та користуватися лише
матеріальними рівняннями для лінійних середовищ..
Кінцево-елементна модель. Досліджувана кінцево-елементна модель літака (КЕЛ) 20×20m
складається з 18640 трикутних елементів. Основа тіла КЕЛ – ідеальний провідник. Геометрія околу літака
– діелектрик (n=1). Збуджувальна плоска TE хвиля потрапляє в окіл літака з чотирьох точок – ідеальних
ізотропних випромінювачів, заживлених струмом I=0.1A. Границя досліджуваної топології – коло з
амплітудою напруженості електричного поля E0 z  0 по його периметру.
Дослідження розповсюдження електромагнітного поля. На рис. 2, 3, 4 показано розподіл
нормальної до спостерігача компоненти електричного поля у площині моделювання на довжинах хвилі
0.75m, 1.00m та 1.25m.

Рис. 2 Розподіл нормальної електричної компоненти ТЕ-хвилі– 0.75m

Рис. 3 Розподіл нормальної електричної компоненти ТЕ-хвилі – 1.00m

Рис. 4 Розподіл нормальної електричної компоненти ТЕ-хвилі – 1.25m
Видно, що усі три довжини хвиль є цілком робочими для даного типу літака.
На рис.5 дано розподіл густини струмів для досліджених довжин хвиль (крило та частина
фюзеляжу). Аналіз цих даних розв’язує поставлену задачу ЕМС.
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Рис. 5 Розподіл густини струмів – 0.75m, 1.00m 1.25m
Висновок
Досліджено розподіл електричного поля по фрактальній 2D КЕЛ (TE- хвиля) на довжинах 0.75m,
1.00m, та 1.25m. Ідеальні антени теоретично можна замінити на подібні до них реальні бортові. За
допомогою пакета COMSOL Multiphysics розраховано розподіл густини струму, наведеного антенами на
передньому торці крила. Необхідне прецизійне 3D моделювання. Практична цінність без сумніву є.
Література:
1. Борн М., Вольф Э. «Основы оптики». М.: «Наука», 1973. – 721 с.
2. Митра. Р. Вычислительные методы в электродинамике /под ред. Р. Митра. – М.: Мир, 1977. – 488 с.
3. Захарія Й. А. Методи прикладної електродинаміки / Захарія Й. А. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 352 с. –
(Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України). (МОНУ; Національний
університет «Львівська політехніка»).
Евгений Потапенко
(Новополоцк, Республика Беларусь)
МОДЕЛИРОВАНИЮ РЕСПИРАТОРА НА ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННОМ КИСЛОРОДЕ
Для моделирования [1-3] рабочего процесса респиратора на химически связанном кислороде развит
формализм, основанный на описании методами теории вероятностей случайной координаты
элементарного акта хемосорбции молекулы СО2 гранулами надпероксида калия и случайного времени
жизни этой молекулы в регенеративном патроне дыхательного аппарата.
Очевидно, что координата любого элементарного акта сорбции величина существенно случайная.
Исходя из смысла (, ) , как доли молекул примеси, к моменту времени  проникающих в патрон на
глубину  разность 1  (, ) можно трактовать как статистическую вероятность, того, что в указанный
момент времени молекула примеси будет поглощена не дальше, чем на расстоянии  от входа в
регенеративный патрон. При этом
(1)
f ( , )   ( , ) ,
плотность вероятности координаты элементарного акта сорбции. Плотность вероятности
симметрична относительно перестановки аргументов
f ( , )  f ( , ) .
(2)
Это позволяет выразить (, ) через семейство временных рекуррентных полиномов, связанных с
начальными статистическими моментами случайной координаты элементарного акта сорбции. Произведя
определенные действия, получим
'





n
n
f ( , )  e   Pn ( )  e   Pn ( )  Pn ( ) ,
n0 n!
 n0 n!


или с учетом (2)


n

n 0

n!

f ( , )  e  

где,

Pn ()

– полиномы по

Pn ( )  Pn ( )  e   

 с коэффициентами. То есть для



n 0

n

n!

Qn ( ) ,

(3)
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Qn ()  Pn ()  Pn () ,
с помощью выше приведенных выражений для
Q0 ( )  1 ,

P1 () , P2 () ,

2
 2  1 ,
2

Q2 ( ) 

Q1 ( )    1 ,

P0 () ,

P3 () , получим
Q3 ( ) 

 3 3 2

 3  1 ,
6
2

что позволяет заметить общую закономерность
n
Ck
Qn ( )   n (1) n k  k .
k 0 k!
Подставив (4) в (3) получим

(4)

(1) n  k  k
.
2
k  0 ( n  k )! ( k!)



n

f ( , )  e    n 
n0

Qn ()

Полиномы

(5)

также являются рекуррентными. Чтобы выяснить это, подставим (3) в (1) и

выполним интегрирование по 


1  (, ) 



f (, ) d  e 

0



n 1
Qn () ,
(
n

1
)!
n 0



Преобразовав (6), выполнив интегрирование по  , разложив
слева и справа коэффициенты при одинаковых степенях  , получим

e 

(6)

в ряд Маклорена и приравняв





Qn ()  Qn 1()  Qn 1() d ,

( n  1, 2, ... )

(7)

0

Непосредственно

легко

убедиться,

что

найденные

ранее

Q0 () ,

Q1() ,

Q2 () ,

Q3 ()

удовлетворяют рекуррентному соотношению (7).
Выясним смысл введенных полиномов и природу симметрии плотности вероятности относительно
перестановки аргументов. Для этого с помощью [4], не решая самого уравнения, найдем начальные
моменты координаты элементарного акта сорбции




 n ()   n f (, ) d .

(8)

0

С учетом (1) выполним в (8) интегрирование по частям





 n ()  lim  n  (, )  n  J n 1() ,
 

(9)





J k ()  k  (, ) d .

(10)

0

Для вычисления несобственного интеграла

J k ()

соотношения (1) потребуется еще одна

(учитывающая специфику модели) связь между f (, ) и (, ) . Выполнив дифференцирование по
получим

,

 (, )  f (, )  f (, ) .

С учетом чего скорость изменения


J k ()

представим в виде



J k ()   k  (, ) d   k  f (, )  f  (, )d   k ()  k () .


0

Выполним



(11)

0

- кратное интегрирование по частям J k (0)  k!
С помощью полученного начального условия и уравнения (11) вычислим
n





J k ()   k () d  k ()   k (0)  k! .
0

(12)

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

79

То есть несобственный интеграл в (10) сходится. Это значит, что в подынтегральном выражении
n
и предел в (9) равен нулю. Согласно (9), (12) имеет
(, ) при больших  убывает быстрее, чем 
место рекуррентное соотношение




 n ()  n   n 1 ()   n 1 () d .


0





(13)

Вместе с условием нормировки  0 ()  1 оно позволяет последовательно определить

 2 ()  2  4  2 , …

1()    1 ,

(14)

Чтобы выявить общую закономерность воспользуемся ранее полученным семейством полиномов
(4). Соотношения (7) и (13) имеют сходную структуру, что позволяет установить связь полиномов (4) с
начальными моментами

Qn ( ) 

1
 n ( )( 1) n .
n!

(15)

Подставив (4) в (15), получим зависимость от времени всех начальных моментов координаты
элементарного акта сорбции
n
k
.
(16)
(n  0,1, 2, ...)
 n ( )  (n!) 2 
2
k 0

(k!) (n  k )!

Из теории вероятностей известно, что знание всех моментов эквивалентно знанию закона
распределения случайной величины. Подставив (15) в (3), получим

( ) n
(17)
f ( , )  e  
 n ( ) .
2
n 0

(n!)

Разложения (5), (3) не позволяют непосредственно убедиться в нетривиальном свойстве (10).
Симметрией относительно перестановки аргументов обладает их сумма. Поэтому решение будем искать
в виде

n
(18)
 ( , ) e    g n ( ) ,
n  0 n!
где g n ( ) – новые (неизвестные) полиномы. Из предыдущих выкладок следует, что
g 0 ( )  1 .
(27)
g n (0)  1 ,

Для

определения

остальных

дифференцирование по  и




подставим

(18)

в

 после чего разделим равенство на e


n





,

выполним

и выполним интегрирование по 

n 1

 n! g n ( )  g n ( )  1   (n  1)! g n1 ( )  g n ( ) .

n 0

n 0

С помощью (19) преобразуем сумму в левой части последнего равенства


n
 n 1
g n 1 ( )  g n 1 ( )
 g n ( )  g n ( )  1  
n 0

n!

n 0

(n  1)!

Из равенства правых частей двух последних равенств, следует, что g n 1 ( )  g n ( ) .
Проинтегрировав последнее равенство, с учетом (19) получим


g n 1 ( )  1   g n ( )d .

(20)

0

Старт рекуррентной процедуре дает подстановка под интеграл в (20)

g0 ()  1 .

В результате

найдем g1 ()  1   , которое проинтегрируем в (20) на втором шаге g 2 ( )  1     2 2 . Аналогично
g 3 ( )  1     2 2   3 6 , что позволяет заметить общую закономерность и с учетом (18) записать


 ( , )  e   

n

n 0

n

k

 k! ,
n!

(21)

k 0

 n  n  k n  k 1     (  ) n
 
e
 2 ,


n  0 n!  k  0 k!
k 1 ( k  1)! 
n  0 ( n!)


f ( , )   ( , )  e   

явно выразив симметрию плотности вероятности
сорбции в момент времени

(22)

f (, ) координаты  элементарного акта

 относительно перестановки аргументов.
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То, что в правой части (22) получился одинарный ряд, а не двойной как в (5) существенно (в 10 –
100 раз) повышает скорость численных экспериментов.
Заметим, что в связи с постоянством скорости фильтрации координата элементарного акта сорбции
пропорциональна времени жизни частицы примеси в патроне. Очевидно, оно зависит от положения
работающего слоя кислородсодержащего продукта, характеризуемого математическим ожиданием
M   1()    1  1 координаты элементарного акта сорбции. С учетом этого обстоятельства, если
под   0 понимать разность M  1 , задаваемую правой частью (22) функцию f (  , )  можно
трактовать как плотность вероятности обезразмеренного времени жизни частицы примеси   x v  
1
в патроне с данным приростом M  в процессе эксплуатации. Согласно наклону графика на рис.1, 
– показывает во сколько раз срок защитного действия респиратора превосходит время жизни частицы
примеси  , или сколько порций заполняющего патрон воздуха он может регенерировать.
С учетом симметрии f (, ) , начальные моменты приведенного времени жизни     примут вид

(16), в котором  , с учетом изложенного, следует заменить на 
n

k

k 0

(k!) (n  k )!

 n ( )  (n!) 2 

2

В соответствии с (17), плотность вероятности
n

(23)

 связана с  n () соотношением


( )
 n ( ) ,
2
n  0 (n!)


f ( ,  )  e  

(n  0,1, 2, ...)

.

Pn ( )  e  e 
0

1
 n ( )( 1) n d
n!

 n () с полиномами Pn ()
И в заключение запишем долю частиц примеси  , доживающих в фильтре с данным приростом

что позволяет связать начальные моменты

M  до приведенного момента времени не меньшего







0

n 0

 ( ,  )  1   f ( ,  ) d  e   

n

n

l

 l! .
n!

(24)

l 0

Правая часть (24) получается из (21) перестановкой аргументов, в связи с симметрией последнего
выражения в (22) и аналогичностью исходных равенств в (24) и (6).
Согласно (1) при   0 плотность вероятности координаты элементарного акта сорбции убывает по
мере удаления от входа в патрон по экспоненциальному закону. Чтобы выяснить, во что он
эволюционирует, используем зависимость от времени центральных статистических моментов координаты
элементарного акта сорбции
n2

 n ( )   (1) i Cnn i  n i ( )  1i ( )  (1) n (1  n) 1n ( ) .

(25)

i 0

В частности из (16) и (25) следует

 3 ( )  2  6 , 4 ( )  9  36  12 2 .
(26)
2 ( )  1  2   2 ( ) ,
Согласно (14), (26),  (0)   1 (0) , как это и должно быть при экспоненциальном распределении
случайной величины  . Далее () растет медленнее, чем m( )   1 ( ) . Критическим является условие

3 ()  m() , по достижении которого (   18 ) патрон из полубесконечного превращается как бы в
бесконечный. Ибо левее точки   m( )  3 ( ) , в соответствии с правилом трех сигм [5], функция f (, )
практически не отличается от нуля. Это приводит к новому качеству, так как экстремальность энтропии на
всей числовой оси обеспечивается уже не экспоненциальным, а нормальным распределением случайной
величины [5]
f ( , ) 
 f N ( , ) 


1



  m ( ) 2
2 ( )

.
(27)
2  ( )
Таким образом, для моделирования рабочего процесса респиратора на химически связанном
кислороде развит формализм, основанный на описании методами теории вероятностей случайной
координаты элементарного акта хемосорбции молекулы СО2 гранулами надпероксида калия и случайного
времени жизни этой молекулы в регенеративном патроне дыхательного аппарата. Данный формализм
повышает скорость численных экспериментов при моделировании рабочего процесса респиратора на
химически связанном кислороде.
e
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Тарас Кириченко
(Переяслав, Україна)
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ СПОРТСМЕНА
Одним із актуальних напрямів психологічного забезпечення в професійному та олімпійському спорті
є розробка науково обґрунтованої методології психологічного впливу.
В основі комплексу сучасних методів психологічного впливу у спорті лежить поняття «спортивна
психодіагностика» – прикладний розділ психології спорту, предметом якого є вимір і контроль психічних
особливостей спортивної діяльності та її виконавців – спортсменів [2, 6, 7].
Наявна сьогодні в інформаційному просторі спеціальна література орієнтована переважно на
діагностику окремих компонентів психіки без урахування специфіки рухової активності спортсменів і має
вузько спрямований характер. Більшість робіт висвітлюють локальні дослідження психіки спортсменів, в
яких не закладено інтегративний підхід, а поздовжніх досліджень, здійснюваних в процесі багаторічної
підготовки, практично немає через складність організації даного процесу [3, 5, 6]. Найпоширеніші методики
психодіагностики, що застосовуються зазвичай в спортивній практиці, розроблялися на основі тестування
людей, які не займаються спортом, що не дозволяє об'єктивно оцінювати результати тестування, особливо
якщо це стосується спортсменів високого класу. Крім того, основна частина відомих методик застаріла,
оскільки більшість із них було розроблено в 60–70-ті роки минулого століття.
До того ж важливість і необхідність проведення психодіагностичних досліджень в олімпійському
спорті безперечна, оскільки точна психодіагностика надає переконливі докази оцінювання психологічних
характеристик спортсмена [2, 3, 7], дозволяє відстежити їх в динаміці й отримати на їх основі практичні
рекомендації, скоротити час і витрати на спортивну підготовку, знизити безконтрольний відсів спортсменів,
підняти рівень і стабільність спортивних результатів, що безпосередньо впливає на
напрямів психокорекції та вивченням динаміки психологічних показників.
У процесі проведення психодіагностичних досліджень важливо дотримуватися ряду вимог, які
становлять зміст принципів психодіагностики. Серед великої кількості принципів ми виділили найбільш
значущі з урахуванням вимог спортивної діяльності. До них належать:
 комплексний характер досліджень – припускає всебічне вивчення об'єкта дослідження шляхом
застосування комплексу методик для отримання багатофакторної інформації;
 оперативність – напружений робочий графік діяльності спортсмена вимагає підбирання таких
методик психодіагностики, які б за мінімальних витрат часу забезпечували б отримання необхідного для
аналізу особистісних характеристик кількості матеріалу;
 прогностичність – методики психодіагностики повинні забезпечувати можливість інтерпретації
отриманих даних для прогнозу динаміки результатів
спортсмена і аналізу психологічних чинників, що впливають на ефективність змагальної діяльності;
 валідність і надійність – відображають науково обґрунтований характер досліджень і підбирання
методик, що відповідають специфіці виду спорту;
 індивідуальність – в ході проведення обстеження необхідно враховувати рівень кваліфікації
спортсмена, його стать, вік та інші індивідуально-психологічні характеристики;
 об'єктивність – передбачає неупереджене ставлення і відсутність суб'єктивного особистісного
впливу психолога на аналіз і інтерпретацію результатів тестування.
На практиці застосовуються різні методи психодіагностичного дослідження: бесіда, анкетування,
тестування, візуальні спостереження, контроль психоемоційного стану (вимірювання артеріального тиску,
частоти серцевих скорочень, ширини зіниць тощо). При цьому основними методами психодіагностики,
спрямованими на вирішення широкого кола завдань, є тестування і опитування, а їх методичним втіленням
– тести і опитувальники, які вирішують окремі завдання процесу підготовки і називаються методиками.
Головна відмінність методики від методу полягає в тому, що методика надає конкретні інструкції з
проведення діагностичних процедур, оброблення даних та інтерпретації результатів. Кожен метод
діагностики включає в себе необмежену кількість методик [2].
У ході вибору основних напрямів психодіагностики головним завданням є підбирання таких
психологічних властивостей, які б найповніше відображали рівень психологічної підготовленості
спортсмена.
Виходячи з даної класифікації, в структурі психологічної підготовленості спортсменів можна виділити
ряд компонентів:
• психічні пізнавальні та емоційно-вольові процеси, що визначають рівень сприйняття і
перероблення інформації, особливості реагування та налаштування на майбутнє змагання, а також
характеризують специфіку навчання спортсмена техніко-тактичним навичкам;
• особливості й ступінь прояву психічних станів, зокрема передстартових;
• оптимальне співвідношення і вираженість властивостей особистості спортсмена, залежно від
характеру рухової активності, що забезпечують отримання високих результатів.
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Шляхом вдосконалення основних форм прояву психіки (процесів, станів і властивостей особистості),
які є ядром особистості спортсмена, здійснюється його психологічна підготовка. Під впливом вольових
зусиль, що дозволяють закріпити певні психічні навички і поведінкові реакції, у спортсмена можна
спостерігати зміни рівня розвитку психічних пізнавальних процесів і емоційних станів. Разом з тим,
головною метою психологічної підготовки спортсмена є формування і вдосконалення необхідних для
конкретного виду спорту властивостей особистості, які зумовлюють високу результативність у змаганнях.
Така трансформація психіки і її розвиток здійснюється за допомогою систематичного осмисленого
контролю спортсмена над власним психічним і фізичним станом, поведінкою і реакціями в різних умовах
спортивної діяльності. Внаслідок цього спортсмен може оволодіти здатністю до управління психічними
станами (що важливо у разі корекції стартової апатії і стартової лихоманки), або саморегуляцією, і
виробити важливі особистісні властивості. Тривале і цілеспрямоване заняття психологічною підготовкою, з
чіткою орієнтацією на предмет впливу, знижує необхідність постійного контролю тренера над спортсменом
за рахунок підвищення рівня його самоорганізації.
Також до основних напрямів психодіагностичних досліджень слід віднести вивчення соціальнопсихологічних характеристик спортсмена і команди, які відображають специфіку міжособистісної взаємодії
в спортивному колективі, особливості мікроклімату в команді і взаємин спортсмена з тренером.
Найбільша увага при цьому приділяється діагностиці соціально- психологічного мікроклімату як
фактора, що характеризує динаміку емоційного стану спортсменів, і визначає сталу систему відносин,
переважний в колективі настрій, задоволеність результатами, зацікавленість діяльністю і стабільність
відносин. Цей фактор характеризує єдність колективних і особистих цілей спортсменів, можливість і
ступінь суміщення офіційних і неофіційних взаємин з колегами шляхом різних форм взаємодії.
Реалізація методології психодіагностичних досліджень в олімпійському спорті здійснюється на основі
критеріїв оцінки психологічних характеристик. Вони діляться на загальні і спеціальні, індивідуальноособистісні (стать, вік, рівень кваліфікації), а також відображають специфіку рухової активності (види
спорту: циклічні, швидкісно-силові, складнокоординаційні, єдиноборства, спортивні ігри, багатоборства та
комбіновані види [6, 7]).
Загальні і спеціальні критерії оцінювання психологічних характеристик спортсменів тісно
взаємопов'язані з напрямами психодіагностики. Однак в якості критеріїв вони є не об'єктом дослідження, а
ознакою або умовою, відповідно до якої проводиться психодіагностичне дослідження. Найбільш помітно це
проявляється під час оцінювання психологічних особливостей спортсменів високого класу, коли зазначені
характеристики прагнуть до найвищих значень, що відповідає високому рівню їх розвитку.
До загальних критеріїв, на наш погляд, можуть бути віднесені:
- високий рівень розвитку психічних пізнавальних (мислення, увага, пам'ять тощо) і емоційновольових процесів (відповідальність, дисциплінованість, цілеспрямованість тощо);
- здатність управляти психічними станами, особливо передстартовими, високий рівень
самоконтролю та саморегуляції емоційних станів, вміння налаштовуватися на конкретного суперника;
- переважання спрямованості на досягнення успіху над уникненням невдач, висока самооцінка і
рівень домагань, високий рівень мотивації досягнення;
- стійкість до стресів, що відображає здатність витримувати сильні зовнішні подразники
(несприятливі погодні умови, галасливі вболівальники тощо).
До спеціальних критеріїв, як ми вважаємо, належать:
- психічна надійність (здатність спортсмена демонструвати стабільні результати у відповідальних
змаганнях);
- здатність до довільної мобілізації вольової сфери, що дозволяє витримувати значні фізичні і
психічні навантаження і демонструвати високі результати в умовах гострої конкуренції;
- критерії, що відповідають вимогам і специфіці змагальної діяльності (виду спорту) показники
психічних властивостей особистості (тип темпераменту, певні психічні здібності, високий рівень психічної
витривалості). Наприклад: в циклічних видах спорту серед спринтерів переважають холерики і сангвініки
(екстраверти – активні, енергійні, комунікабельні), а серед стаєрів – флегматики (інтроверти – замкнуті,
терплячі, витривалі), що пов'язано з фактором психічної витривалості. Меланхоліки відрізняються
чутливою нервовою системою, (розвинена кінестетична сенсорна система і «почуття води») [4, 6];
- необхідний рівень інтелектуальної підготовленості, що дозволяє спортсменові усвідомлено і
раціонально брати участь в процесі тренувальної та змагальної діяльності, повноцінно використовуючи в
роботі всі ресурси своєї психіки.
З огляду на те що визначення динаміки ефективності змагальної діяльності спортсменів
підтверджується даними психологічного контролю (повторного тестування), стає очевидним, що
запропонована структура методологічних досліджень має замкнутий цикл.
Вивчення літературних даних показало, що одним із факторів формування моделі змагальної
діяльності спортсмена є тип темпераменту [2, 4]. При цьому перш за все, слід розглядати індивідуальні
показники типу темпераменту, оскільки аналіз середньо-групових показників за видами спорту не завжди
дозволяє повністю відобразити схильність спортсмена до певної рухової активності.
Ще однією важливою психологічною складовою профілю спортсмена є його гендерна
приналежність [1]. Дуже важливо проводити чітке термінологічне розмежування між поняттями «стать» і
«гендер», тому що на сьогодні в науковій літературі під час психологічного аналізу і дослідження
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гендерних особливостей особистості часто відбувається їх підміна. Внаслідок цього до
характеристик маскулінності (мужності) і фемінінності (жіночності) одночасно відносять і психофізіологічні, і
соціокультурні аспекти психологічних відмінностей[8]. Ми ж розглядаємо гендерні особливості спортсменів
як їх характерологічні та поведінкові риси, що визначають власний психологічний образ (автопортрет) і
його самосприйняття. З цих позицій вивчення гендерних показників спортсменів показує, що серед різних
видів спорту найвищий рівень маскулінності у поєднанні з низьким рівнем фемінінності мають
представники єдиноборств, що логічно відображає психологічні аспекти та специфіку їх змагальної
діяльності
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИЯ ДЕТЕЙ В СПОРТЕ
Среди многочисленных видов человеческой деятельности есть такие, в которых достижение
высоких результатов возможно лишь при условии ранней профессионализации. Это балетное искусство,
инструментальное и вокальное музыкальное исполнительство, спорт. Ранняя профессионализация – это
многообразное явление. Под ним понимается и включение личности в профессиональное развитие в
детском возрасте, и профилирование обучения учащихся средних школ для облегчения их
профессионального самоопределения, и приближение содержания обучения студентов вузов к
требованиям конкретного направления будущей профессиональной деятельности для ускорения
профессиональной адаптации молодых специалистов. Профессиональное совершенствование при
ранней профессионализации совпадает во времени с интеллектуальным, личностным развитием,
получением образования, освоением системы социальных отношений, что может быть фактором
изменения нормативных возрастных особенностей взросления будущих профессионалов [4]. Включение
детей в раннюю профессионализацию чаще рассматривается как фактор развития способностей. В
меньшей степени принимаются во внимание ее эффекты, проявляющиеся в особенностях социализации
детей, их интеллектуального и личностного развития. Литературные данные свидетельствуют о том, что
влияние ранней профессионализации на психическое развитие не является однозначным. Отмечаются
как позитивные, так и негативные ее последствия [2]. Для исследований ранней профессионализации
характерно то, что в них констатируется факт смещения нормативных фаз профессионального развития
на более ранние возрастные периоды, а также неизбежность влияния этого смещения на психическое
развитие детей, вовлеченных в нее. Одна из наиболее распространенных форм ранней
профессионализации детей – это включение их в профессиональные по своей сути занятия спортом.
Профессиональная карьера спортсменов начинается в младшем школьном возрасте и завершается в
большинстве случаев в период ранней взрослости. Потребность ребенка в познании предметного мира
активизирует интеллектуальное развитие. Фокусирование развития на освоении мира людей стимулирует
личностное и социально-психологическое развитие. При поиске объяснения влияния ранней
профессионализации на психическое развитие юных спортсменов исходной была гипотеза о том, что
позитивный эффект ранней профессионализации возможен в том случае, если требования деятельности,
в которую включен ребенок, таковы, что они совпадают с главным направлением психического развития.
Негативные последствия ранней профессионализации могут быть следствием того, что деятельность, в
которую включен ребенок, сужает возможности реализации основного направления психического
развития. Поскольку типичная спортивная карьера приходится на младший школьный, подростковый,
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старший школьный возраст и период ранней взрослости, имеющиеся факты о последствиях ранней
профессионализации были подразделены в зависимости от того, в каком возрасте они наблюдаются у
спортсменов. Занятия спортом будут способствовать становлению таких психических новообразований
младшего школьного возраста, как рефлексия, внутренний план действия, поисковое планирование,
постигающий анализ. Эмпирические данные подтверждают позитивное влияние занятий спортом на
становление перечисленных психических новообразований. Согласно данным исследований [3], юные
спортсмены младшего школьного возраста опережают своих ровесников, не занимающихся спортом и
обучающихся по традиционным программам, по сформированности постигающего анализа, поискового
планирования, внутреннего плана действия, содержательной рефлексии. Таким образом, специфика
спортивной деятельности благоприятствует становлению интеллектуальных новообразований младшего
школьного возраста. Этим объясняется ее позитивное влияние на интеллектуальное развитие детей. Не
так однозначно влияние занятий спортом на эмоциональную сферу детей младшего школьного возраста.
Ряд психологов высказывает мнение, что детям тяжелы эмоциональные стрессы, связанные с
выступлением в соревнованиях. Эмоциональные перегрузки, перенесенные в юном возрасте, являются
фактором преждевременного прекращения спортивной карьеры. В подростковом возрасте фокус развития
смещается в сферу освоения социальных отношений, требующего продвижения в личностном развитии,
приобретения социального опыта. В подростковом возрасте начинается активное становление
самосознания, формирование Я-концепции. Эти процессы протекают нормативным образом в том случае,
когда у подростков есть возможность приобретения разнопланового социального опыта. Занятия спортом,
которые юные спортсмены сочетают с обучением в общеобразовательной школе, оставляют мало
времени на необходимое в этом возрасте неформальное общение со сверстниками. Общение с
товарищами по тренировочной группе по мере роста мастерства и включения в соревновательную
деятельность неизбежно окрашиваются отношением конкуренции. Все эти особенности жизни юных
спортсменов подросткового возраста скорее могут осложнить нормативное развитие самосознания, чем
способствовать ему. С другой стороны, постоянная обратная связь результатов деятельности и
собственных возможностей, получаемая в соревнованиях, может быть фактором, побуждающим к
формированию реалистичной самооценки. Таким образом, исходя из теоретических представлений о
магистральных направлениях психического развития в подростковом возрасте и о специфике спортивной
деятельности, можно ожидать, что ранняя профессионализация юных спортсменов подросткового
возраста проявится в определенных дисгармониях становления их самосознания, хотя возможно и
некоторое позитивное ее влияние. Правомерность предположений о влиянии серьезных занятий спортом
на становление личности и, прежде всего, на самосознание спортсменов-подростков может быть
подтверждена или опровергнута эмпирическими данными о соотношении характеризующих его
параметров у подростков, занимающихся спортом и не вовлеченных в какие-либо формы ранней
профессионализации. Включение подростков в занятия спортом, с одной стороны, дает важный опыт
успехов и неудач, связанных с их усилиями и умениями, что, согласно результатам исследований,
повышает готовность к неудачам. Тем самым спортивная деятельность выступает как фактор,
способствующий становлению самооценки – одного из важных новообразований подросткового возраста.
Вместе с тем спортивная деятельность, ориентированная на достижение максимальных результатов,
связанная с демонстрацией достижений в условиях соревнований, может провоцировать рост
психической напряженности, в частности, за счет роста расхождения притязаний и самооценки. Занятость
тренировками и соревнованиями, учебой в общеобразовательной школе неизбежно ограничивает
возможности приобретения многопланового опыта. Самоотношение спортсменов формируется не только
под влиянием спортивных достижений, но и в зависимости от академической успешности, которая, как
правило, снижается по мере роста квалификации юных спортсменов и увеличения затрат времени на
тренировки и соревнования [4]. Поглощенность тренировками и соревнованиями заставляет часть
спортсменов отодвигать планирование профессионального будущего на неопределенное время. Этому
способствует во многих случаях и позиция тренеров, считающих, что мысли о получении профессии,
попытки совмещать получение профессионального образования со спортивной карьерой только мешают
спортсменам достигать высоких результатов в спорте. Подростковый период – это время приобретения
детьми опыта социальных отношений, существенный вклад в которое вносит неформальное общение со
сверстниками [3]. Это период, когда дети, с одной стороны, стремятся к автономии от взрослых, а, с
другой стороны, к «взрослым», доверительным отношениям с ними. Исследование особенностей
взаимоотношений спортсменов подросткового возраста с ближайшим социальным окружением показало,
что по сравнению с ровесниками, не занимающимися спортом, они значительно меньше проявляют
стремление к автономии. Об этом говорит факт, что у подростков, не занимающихся спортом, наряду со
значимым семейным окружением появляются не менее значимые сверстники, что является характерным
для данного возраста. У спортсменов-подростков, особенно мальчиков, явный приоритет имеет семейное
окружение. Наиболее значимыми лицами являются родители. В то же время почти не наблюдается
нормативного для данного возраста усиления значимости сверстников [2]. Объяснением зафиксированной
картины является присущая спорту конкуренция, усиливающая потребность юных спортсменов в
безоговорочном принятии и психологической поддержке, источником которой становится семья. Данную
интерпретацию представленных выше фактов подтверждает отмеченное у спортсменов предпочтение
таких типов отношений с социальным окружением, как помощь и защита по сравнению с отношениями

86

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

понимания и доверия. Другим подтверждением значимости для спортсменов-подростков психологической
поддержки семьи являются положительные корреляционные связи показателей социально
психологической адаптации с показателями значимости родителей, а также с показателями значимости
отношений помощи и защиты [1]. Особенностью взаимоотношений подростков со сверстниками является
освоение в них норм и правил, которые регулируют отношения между людьми, интерес к которым
проявляется появлением в подростковых группах неписанных правил. В числе этих правил важное место
занимает верность дружбе. Конкуренция, свойственная спорту, подвергает испытанию дружеские
отношения, вовлекая подростков в ситуации соперничества с друзьями [2]. Столкновения со случаями
нарушений правил честной спортивной борьбы не только сказываются на моральном развитии юных
спортсменов, но и вызывают недоверие к окружающим как раз в тот период жизни, когда у молодых людей
возникает потребность в близких доверительных отношениях. Соотношение представленных
эмпирических фактов, отражающих особенности личностного развития спортсменов-подростков по
сравнению с их сверстниками, не занимающимися спортом, с характеристикой ведущих направлений
психического развития в подростковом возрасте подтверждает предположение о том, что эффект ранней
профессионализации обусловлен тем, способствует или препятствует спортивная деятельность
становлению психических новообразований данного возраста. Таким образом, существует возможность
прогнозирования психологических последствий ранней профессионализации на основе оценки
возможного влияния деятельности, в которую вовлекаются дети, на нормативное течение психического
развития в определенный его период.
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Dilfuza Batirova
(Khiva, Uzbekistan)
THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH IN TODAY WORLD
Abstract. In today's global world, the importance of English cannot be denied and ignored since English is
the greatest common language spoken universally. To learn English requires constant practice and patience. The
kind of feeling that succeeds among students is that it is not possible to achieve fluency or mastery over the
English language. This kind of tendency prevents students from learning English. Most of the students study
English from the examination point of view, so they are not able to produce even a single sentence without the
grammatical error. Furthermore, sufficient practice is not given to students to learn a language. Knowledge of
English is necessary if one wants to come up in life. It is the major window of the modern world. This is all the
more true where the advanced countries have opened their doors for recruiting technically qualified persons. Only
those who have a command over the English language are given a job.
Key words: English, greatest common language, major window of the modern world
Introduction
Language is our significant source of communication. It's the way through which we share our ideas,
feelings, views, and thoughts with others. Language separates us from animals and makes us human. There are
thousands of languages in this world. Each Country has their peculiar nationwide language in addition to a
multiplicity of local languages spoken and understood by their people in different regions. Some languages are
spoken by millions of people, others by only a few thousand.
In today's global world, the importance of English cannot be denied and ignored since English is the
greatest common language spoken universally. With the help of emerging technology, English has been playing
the main part in several sectors including medicine, engineering, and education, etc. English is a vital language
for all kinds of professional and personal goals.
Historical background of English:
English was initially the language of England, but over the historical efforts of the British Empire, it has
developed the primary or secondary language of numerous former British colonies such as the United States,
Canada, Australia, Sri Lanka, and India etc. Currently, English is the primary language of not only countries
actively touched by British imperialism, but also many business and cultural spheres dominated by those
countries. In another word even outside of countries like the U.S. and the U.K., many people can speak and
understand English It is the language of Hollywood and the language of international banking and business. As
such, it is a useful and even necessary language to know. An estimated 1 billion people worldwide speak English
On top of this, 67 countries have English as their official language and there are 27 countries that have English as
their secondary official language. Why is this? It all has to do with history and the key is the British Empire.
Significance of the study
English is the most commonly spoken language in the world. One out of five people can speak or at least
understand English. It is also called the major window on the world, which means that English gives us the view
of the various progress taking place in the world. Majority of Sri Lanka and Indian students, particularly from rural
area considers the word of English as a magical and a mystical word.
The moment they hear something in English they start to feeling discomfort. Twelve years of school study
and three years of college study do not make students mastery over English. While they are in schools as well as
colleges English is not taught properly. The majority of the students are addressed from rural areas, the bilingual
method is adopted in language classes. This method helps only to slow learners to some extent. Moreover, this
act reduces the real learning process as a whole.
To learn English requires constant practice and patience. The kind of feeling that succeeds among
students is that it is not possible to achieve fluency or mastery over the English language. This kind of tendency
prevents students from learning English. Most of the students study English from the examination point of view,
so they are not able to produce even a single sentence without the grammatical error. Furthermore, sufficient
practice is not given to students to learn a language.
Knowledge of English is necessary if one wants to come up in life. It is the major window of the modern
world. This is all the more true where the advanced countries have opened their doors for recruiting technically
qualified persons. Only those who have a command over the English language are given a job.
Reasons to learning English. There are several factors that make the English language essential to
communication in our current time.
English is the International Common Tongue. First of all, English is the most common foreign language.
This means that two people who come from different countries (for example, a Mexican and a Sri Lankan) usually
use English as a common language to communicate. That's why everyone needs to learn the language in order
to get in touch on an international level. Speaking it will help you communicate with people from countries all over
the world, not just English-speaking ones.
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The British Council projects that by 2020 two billion people in the world will be studying English. Learning
English is important as it enables you to communicate easily with your fellow global citizens.
Education. English is also necessary for the field of education. In many countries, children are taught and
encouraged to learn English as a second language. Even in countries where it is not an official language. We will
find many curriculums in science, engineering and higher education filed are written in English. Because it is the
dominant language in the sciences, most of the research and studies you find in any given scientific field will be
written in it as well.
At the university level, students in many countries study almost all their subjects in English in order to make
the material more accessible to international students. English remains a major medium of instruction in schools,
universities. There are large numbers of books that are written in the English language. English literature is vast
and rich. Many of the latest scientific discoveries are documented in English.
The Internet and Press. On the Internet, the majority of websites are written and created in English. Even
sites in other languages often give you the option to translate the site. It's the primary language of the press: more
newspapers and books are written in English than in any other language, and no matter where in the world you
are, you will find some of these books and newspapers available. In fact, because it is so dominant in
international communication, you will find more information regarding nearly every subject if you can speak this
language.
According to a report by Education First, English is the language of the internet. An estimated 565 million
people use the internet every day, and an estimated 52 percent of the world's most visited websites are displayed
in the English language.
Learning English is important as it gives access to over half the content on the internet. Knowing how to
read English will allow access to billions of pages of information which may not be otherwise available.
Resources Make Learning English Easy. Although many people think that it is very difficult and confusing,
English is actually the easiest language of the world to learn because there are so many resources available. As
soon as you decide you want to learn, there are thousands of resources on the Internet and in bookstores.
Travel and Business. With good understanding and communication in English, we can travel around the
globe. Because it is the international language for foreigners, it's easy to get assistance and help in every part of
the world. We can test it by online travel. Any travel booking site we can find will have English as a booking
option.
English skills will also help us in any business venture you choose to follow. If we visit some offices,
companies, governmental organizations, or even math or engineering companies, we will see the importance of
English. Any big company will hire their professional staff after getting to know whether the people they are hiring
are good at English or not. Companies who want to function at an international level only consider their staff well
educated if they are good English speakers, writers, and readers.
English is the dominant business language and it has become almost a necessity for people to speak
English if they are to enter a global workforce. Research from all over the world shows that cross-border business
communication is most often conducted in English and many international companies expect employees to be
fluent in English.
Global companies such as Airbus, Daimler-Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP,
Technicolor, and Microsoft in Beijing, have mandated English as their official corporate language. In addition, in
2010 the company Rakuten, a Japanese cross between Amazon and Ebay, made it mandatory for their 7,100
Japanese employees to be able to speak English.
The Language of Hollywood/ Most movies are in English. Everyone knows that Hollywood is in the United
States and that the biggest television and music industries in the world are based there. As I mentioned above,
TV and movies are a great way to practice your English once you start learning. What's more, knowing English
opens up thousands of movies, television shows, and games for your enjoyment. If you want to one day work in
the entertainment industry, English is even more essential.
Those who are still unaware of the importance of English should start learning it, as a time will come when
everything will be understood, spoken and written in English. In a lot of ways, that time is already here. Go ahead,
watch some media, and get an idea of the language. You won't be disappointed.
Speaking English gives to Access to a World of Entertainment. Many of the world's top films, books and
music are published and produced in English. Therefore, by learning English we will have access to a great
wealth of entertainment and will be able to have a greater cultural understanding. If we speak English, we won't
need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favorite books, songs, films, and TV shows.
It helps to understand other languages. English has a long and fascinating history that spans wars,
invasions, and influences from around the globe. Cultures that have helped shape modern English include
Romans, Vikings and the French. For this reason, it's a hybrid language comprised of Latin, Germanic and
Romance elements.
We can say things in a hundred different ways One of English's best assets is its flexibility. We can
often find many different ways to explain the same thing thanks to its wide range of vocabulary. It's said to have
well over 750,000 words (depending a bit on how we count - some generous estimates put that number at 1
million) and is adding new ones every year as mentioned in the article about the history of English language.
It's really flexible. Non-native English speakers who learn it as a second language often comment on how
many ways there are to say things. That's because English doesn't discriminate - you can use it however you like.
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Countries like Singapore have taken this concept to heart, inventing an entirely new type of English called
'Singlish' that has absorbed facets of other languages like Chinese and Malay.
It's easy to learn. This is generally accepted that English isn't the most taxing language to get to grips with.
The vocabulary is simple to grasp and it has developed throughout different languages regarding its evolution that
is explained in the article about the history of the English language. Therefore, many speakers of those languages
can see where concepts in English originated from and fast adapt to understand the basics of English.
Conclusion
English is one of the most used and dominating languages in the world. This is having its impact on every
field of work. Undoubtedly, English play a much greater role in the world that it is inevitable for people to ignore it
fully. It has a bright future, it helps connect us in a global world, and it can also help us in our personal and
professional life. Although learning English can be challenging and time-consuming, we can see that it is also
very valuable to learn and can create many opportunities.
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THE WESTERN APPROACH IN THE PROCESS OF INVESTIGATION RUSSIAN LITERATURE OF THE XXTH
CENTURY FROM THE VIEW OF THE WESTERN SLAVIC STUDIES
Western scholars discovered in the Russian poetry of the XXth century the profitable opportunities for
understanding the Russian mentality and Russian culture in general significance.
Russian Symbolism became attractive and valuable for Anglo-American literary science from the time it
took place in the poetic heritage of Vladimir Soloviev, Dmitry Merezhkovsky, Z. Gippius, V. Soloviev, K. Balmont,
J. Annosov, A. Blos, V. Ivanov, A. Belyi and other writers.
As the same time the foreign Russian studies made acquaintance with specific shades of national mentality
and has gone through the stages of ideological division burdened by the idea " European way of developing ", "
value of human being civilization", "messiah", "Slavic people and its unique definition to a specific parity of
exchange with the Russian nationality”.
Above said subjective approach included, in particular, the solid attempts of the Western Slavic Studies to
consider the creativity of Russian writers in common, confusing perspective, “covered the national and other
important shades of original artist aesthetic and accepted the theoretical models, which degraded its
uniqueness”. [1, 43].
Such kind of phenomenon was called "charming methodology" and provided evidence for existence of the
period general, going in for the philosophical ideas of Freud and Jung.
According mentioned approach, the artistic creativity should be fit psychoanalytic matrix, searching for
reasons to support and provide specifically belief accepted in advance.
In this regard, for example, the poetry of V. Ivanov and A. Belyi “was considered by the Anglo-American
literary criticism in the field of the religious spirit of Russian symbolism as a whole, according its original system
structure of word form creation” [2, 15].
In subsequent the Western linguistic researching works scientists represented obvious desire to link the
comprehension between the religious foundation and beliefs of Russian symbolism as a whole and its projection
for all levels of creative ability Russian investigated writers and the features of their individual stylistic manners.
Anglo-American scientists revealed the genesis of theoretical basic construction of Russian symbolisms
and its important place in the developing and exploring of literary theory and practice of the twentieth century.
The impact of the Russian Symbolism of the post symbolic and other aesthetic and “poetic creativity took also
place as a subject for investigation in the researching works of the Western scientists” [3, 21]
The study of the perception of creativity of Anna Akhmatova in Western Slavic Studies was based on the
inevitable identification of correlation and literary ties between Russian and American-English cultures.
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The most productive stage of investigation of Anna Akhmatova heritage was represented in the middle of
the XXth century.
The most developed area of the Western scholars associated with the name of Anna Akhmatova “was
observed as a biographical approach, which was formed in the period of the early stages of the study of
Akhmatova is poetry” [4, 23]. The biographical direction of Anna Akhmatova creativity gradually transformed into
a psychological and psycho-analytic aspect of the study Anna Akhmatova's works.
From point of view of the Western criticism, the literary creativity of Anna Akhmatova should be analyzed in
the multi-valued and multi-structure level. In the general context of the literary critics defined the significance of
the creative heritage of Akhmatova, according the close linking of the lost tradition of Russian and European
culture.
In particular, the "Requiem" by Anna Akhmatova was analyzed by the Western scholars “as the anthem of
the image of the Soviet women and as the anthem of national Russian patriotism included ethic, culture, political
and historical aspects” [5, 27].
The work of Anna Akhmatova "Poem without a Hero" was considered by Anglo-American literary critics as
a unique article piece sensitively and deeply reflected the dramatic events and experience of the Russian history,
and therefore may be defined as a cultural and historical essay from the side of the realistic search in the artistic
culture of the XXth century.
Among the outstanding scientists investigated of Anna Akhmatova literary heritage should be called
S. Verhepa, S. Drive, R. Reeder, G. Klein and other researchers.
The range of scientific trends of foreign scholars was included by the religious, the urban and love motives
Anna Akhmatova's lyrics.
The investigation of diversity of the heroine of Akhmatova's poetry and the content of her biographical lyrics
represented different interesting details of her private life.
The Western scientists paid accurate attention to the individual Akhmatova's style which characterized by
the presence of ethnic Russian psychological nature, “the high demand of intelligence, and the trend to the poetry
cyclization in the structure of her literary creativity” [6, 12].
The separate important field of investigation and introduction the creativity of Anna Akhmatova to the
Western readers was represented by a significant problem regard to translation of her poem, in particular the
English theme author "St. Petersburg - Petrograd- Leningrad" in her lyrics.
Such kind aspect of Anna Akhmatova poetry and efforts to translate her works into English should be
defined as an indisputable fact of interaction of Russian and English literature, as well “as the great opportunity
for the Western readers to make more close acquaintance with the lyrics of the outstanding Russian
poetess” [7, 24] The general problem of the correct and accurate translation of Anna Akhmatova poetic theme "
St. Petersburg - Petrograd - Leningrad" in her lyrics occupied the field of transmission the originality of its general
meaning and implication of content. In this case the Western scholars tried to translate the place names, the
terms of life and circumstance of heroes and heroines of Anna Akhmatova lyrics using the additional comments
and special explanation accepted to the Western readers. But in this case the content of Anna Akhmatova works,
the poetic overtones of the lyrics was virtually disappeared. The attempts of the Western interpreters to translate
Anna Akhmatova poetic metaphors and author artistic personification in a direct way was linked with the distortion
of significant meaning of her works.
The “Petersburg theme” took place in English translation with solid difficulties, and, as result, the
Akhmatova artistic “image structure was underwent through some serious shifts of the original intent and the text
became very vaguely reminiscent of the original poetic version” [8, 27].
A separates ignificant problemwas connected with translation the titles of the Anna Akhmatova’s poems
into English.
In this case the translators had not confine the search for adequate expression but they were forced to
resort to linguistic substitutions translation.
On the other hand the attempts of Anna Akhmetova’s poetry was represented by deli rate distortion of the
titles of her works accompanied by inserted additional words and subjective expression.
Such kind of approach “was lighted by the appearance of inconsistency between the title and the content of
Anna Akhmetova‘s poetry and elimination of metaphoric overtone of her lyrics” [9, 17].
The efforts of some interpreters were characterized by loss of original meaning and overtones of
Akhmatova’s poetry in English version.
The English translators often inserted into the original text of Akhmatova missing words and phrases to
make the image St. Petersburg-Petrograd-Leningrad quite different from point of Anna Akhmatova.
The context of Anna Akhmatova poetry was also completely destroyed by snapping poetic lines or inserting
new lines in the original text, which “lead to destruction of the original meaning of the author artistic
version” [10, 31].
The main violation of the accuracy of the translation of Anna Akhmatova’s poetry took place in the efforts of
foreign translators to replace the keywords of her poetic works.
Such kind of replacement or elimination the most important author concept and phrases was lead to shift of
emphasis in the whole poetic work, changing in beyond recognition.
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But at the same time, to say the truth, it is not acceptable to minimize the “importance the efforts of English
scholars and researchers to transmit to the Western readers the significance creativity literary heritage of the
great Russian poet Anna Akhmatova” [11, 53].
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Алла Давидюк, Оксана Марищук
(Київ, Україна)
РОЗВИТОК ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В ЕКОНОМІЧНОМУ ВУЗІ
Роль іноземної мови в ситуаціях професійного спілкування стає особливо актуальною в умовах
міжкультурної комунікації і визначає сучасні тенденції розвитку мовної освіти у ВНЗ. Це знаходить
відображення у зміні критеріїв підготовки студентів, постійному пошуку форм і методів навчання, які
оптимізують процес професійно орієнтованого вивчення іноземної мови.
Дана робота розглядає питання розвитку дискурсивної компетенції на заняттях з іноземної мови в
економічному вузі. Об'єктом дослідження є педагогічна ситуація формування дискурсивної компетенції як
одного з найважливіших компонентів комунікативної компетенції в процесі навчання професійному
іншомовному спілкуванню студентів в технічному вузі. Мета дослідження полягає у визначенні змістовного
наповнення та технології формування дискурсивної компетенції. Практична значимість роботи полягає в
тому, що її результати спрямовані на підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців і
забезпечення формування у них іншомовної дискурсивної компетенції у сфері ділового та професійного
спілкування
Матеріалом дослідження послужив аналіз навчально-методичних матеріалів і розробок дисципліни
«Іноземна мова» на кафедрі іноземних мов КНЕУ, аналіз відкритих занять і мовних творів студентів.
Вивчення питання ґрунтувалося на використанні комплексу науково-дослідних методів: аналітичних,
емпіричних методів збору даних, кількісну і якісну інтерпретацію.
Домінуюча практична мета у викладанні іноземної мови у ВНЗ полягає у формуванні та подальшому
розвитку комунікативної компетенції в ситуаціях професійного спілкування. Комунікативна компетенція як
складне наукове поняття має багатокомпонентний склад. Однією з найбільш значущих складових
вважається дискурсивна компетенція. Під дискурсивної компетенцією розуміється система знань про
реалізовані в процесі комунікації правила організації тематично варіативної інформації у формі
різножанрових мовних творів, в більшості випадків універсальних для багатьох етнокультурних спільнот, а
також система навичок побудови та інтерпретації тексту. Відповідно, професійна дискурсивна компетенція
означає оволодіння типами дискурсів, за допомогою яких можливо відтворити предметний та соціальний
зміст професійної діяльності. Даний вид компетенції виступає невід'ємною структурно-змістовною
складовою професійної компетентності та означає здатність застосовувати сукупність знань, умінь,
навичок, а також способів діяльності, пов'язаних з проведенням дискурс-аналізу, побудовою і ситуативним
розумінням дискурсів як об'єктів реальної ситуації в процесі здійснення професійної діяльності.
В основі розглянутого терміну лежить поняття дискурсу - мовного твору, який поряд з лінгвістичними
характеристиками має екстралінгвістичні параметри, що відображають ситуацію спілкування та
особливості учасників спілкування. Отже, саме дискурс є об'єктом оволодіння на заняттях з іноземної мови
в економічному вузі. Типи дискурсів виступають основною складовою змісту навчання іншомовному
спілкуванню, спрямованому на формування дискурсивної компетенції. З першого етапу навчання іноземної
мови у ВНЗ специфіка змісту навчання іншомовному спілкуванню, що забезпечує формування
дискурсивної компетенції визначається психологічними, психолінгвістичними та лінгвістичними
характеристиками мови. Вибір методів формування дискурсивної компетенції у навчальних ситуаціях
оволодіння іноземною мовою студентами економічного вузу має базуватися на обліку ряду факторів. До їх
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числа відносяться комплексна характеристика соціально-психологічного портрета учня; тип комунікативної
ситуації (усна / письмова комунікація, підготовлена/спонтанна мова); ситуативно-персональна специфіка
реалізації дискурсивної стратегії та тактики в конкретних навчальних ситуаціях, що відтворюють реальні
ситуації професійного спілкування. Дискурсивна компетенція, розглянута в соціальній динаміці,
сприймається як сукупність знань, що виступає своєрідним керівництвом до подальшої мовної поведінки і
спілкування, необхідного студентам для реалізації професійній діяльності.
Сучасний процес навчання у ВНЗ - це сукупність різних дидактичних форм, методів і засобів, за
допомогою яких можливо відтворити предметний та соціальний зміст професійної діяльності. Формування
дискурсивної компетенції являє собою актуальне лінгводидактичне і культурно-педагогічне завдання, що
має наукове і практичне значення. Теоретична і практична розробка даної проблеми націлена на
виявлення методів навчання, які безпосередньо матимуть результативний вплив на формування навичок
побудови професійно орієнтованих текстів, і складання методичних рекомендацій щодо їх вдосконалення
в процесі прикладного використання. Прикладний опис дискурсивної компетенції в її динаміці має
лінгводидактичну мету та зорієнтований на багатоаспектне навчання усній та письмовій іноземній мови
для практики професійного спілкування. Дослідження даної проблеми надає можливість створення повної
картини взаємодії мови, мислення, поведінки і культури студентів.
Найбільш вживані типи дискурсів у навчально-професійній сфері спілкування утворюють основу
змісту навчання іншомовного спілкування, спрямованого на формування дискурсивної компетенції. Таким
чином, перш ніж навчати дискурсу, необхідно здійснити відбір типів дискурсів, що відповідають меті
навчання. Причому принцип відбору повинен містити відповідність сферам та ситуаціям спілкування, що є
типовими для випускників певних навчальних закладів. З метою набуття дискурсивної компетенції
студентів необхідно навчити професійно значущим різновидам дискурсу та жанрами професійної сфери
спілкування (анотація, реферат, тези, повідомлення, біографія, діловий лист, приватний лист, твори
публічної промови - наукові доповіді, звіти, повідомлення); їх структурно-композиційним та мовленнєвим
характеристикам; прийомам структурування мови з використанням відповідних мовленнєвих засобів
(початок, введення теми, узагальнення, висновки, висновок, додаток, ілюстрація, акцентуація, зміна теми,
заохочення до продовження мовлення, завершення промови); коректному висловленню експліцитно і
імпліцитної інформації за допомогою використання різноманітних композиційно-мовних форм
(повідомлення, опис, розповідь, коментування, уточнення, корекція, підтвердження, відмова і т.д.);
вилученню основної думки повідомлення при сприйнятті на слух автентичних мовних повідомлень на
іноземній мові монологічного і діалогічного характеру, а також при читанні творів усіх професійно значущих
видів письмового дискурсу; дискурсивним стратегіям усної та письмової комунікації іноземною мовою.
Спостереження, що проводилися за процесом навчання професійній іноземній мові показують, що в
умовах навчання основам дискурсивної техніки іноземною мовою виділяються три основних етапи.
Перший, інформаційно-аналітичний, етап включає ознайомлення з різновидами дискурсу і жанрами, що
обслуговують сферу професійного спілкування відповідно до обраної спеціальності, і їх
екстралінгвістичними (референтна ситуація, соціально-рольові відносини учасників спілкування,
комунікативні цілі, просторові і часові межі спілкування) та інтралінгвістичними (формат і жанр дискурсу,
його композиційно-структурна організація, лексичне наповнення) характеристиками в процесі
аудіовізуального уявлення. Даний етап спрямований на системне і комплексне вивчення теоретичного
матеріалу, ознайомлення з новими поняттями і передбачає формування умінь створювати і сприймати
мовленнєвий твір в екстралінгвістичному контексті. На другому етапі здійснюється навчання всім
складовим дискурсивної компетенції, виконання різноманітних вправ на оволодіння мовними засобами і
структурою, властивими досліджуваному формату дискурсу. Основна увага на даному етапі приділяється
таким компонентам роботи з текстом як розуміння логіко-смислової структури тексту; структурнокомпозиційне оформлення тексту; побудова тексту відповідно до мети комунікації; використання лексикограматичних засобів, що відповідають меті викладу.
На третьому, узагальнююче-розвиваючому, етапі студенти вчаться орієнтуватися в умовах
комунікації, співвідносити мету та завдання з ситуацією спілкування, обирати на основі проведеного
аналізу, відповідній формат дискурсу та здійснювати коректний реалізацію дискурсу в умовах, що імітують
реальне спілкування. Змістовне наповнення навчального процесу на заключному етапі опирається на
активні форми навчання, що моделюють умовно-реальні та реальні мовні ситуації. Якість навчання як
двосторонній процес залежить як від дидактичної роботи викладачів, так і від мотиваційної орієнтованості
студентів, від рівня їх пізнавальної комунікативної активності. Лише поєднання високої наукової
змістовності та методичної майстерності викладача з вмілим стимулюванням пізнавальної діяльності
студентів створює надійну основу для глибокого оволодіння ними матеріалом, що досліджується
Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те, що будь-яка нова властивість
професійних якостей особистості, набута в ході освітнього процесу, повинна мати відмінні характеристики.
Для дискурсивної компетенції в ситуаціях професійного спілкування - це поєднання знання теоретичних
основ лінгвістичного вчення про дискурсі та практичних умінь проводити дискурс-аналіз, співвідносити
комунікативну ситуацію зі стратегією моделювання дискурсу, вибирати спосіб організації дискурсу
відповідно до мети висловлювання і індивідуальних характеристик адресата.
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ТАРИХИЙ РОМАНЛАР БАДИИЯТИ
Жаҳон адабиётшунослигида мавжуд бўлган тарихий роман поэтикаси, бадиий асарнинг шакл ва
мазмун бирлиги, асар сюжети ва композицияси, мавзу ва ғоя уйғунлиги, тарихий ҳақиқат ва бадиий тўқима
мутаносиблиги, бадиий асар тили каби масалалар янги ўзбек адабиётшунослигида ўз вақтида тадқиқ
қилинган. Бунда олимларимиз жаҳон адабиётшунослигидаги илғор фикр ва мулоҳазаларига ҳамда
адабиётимиздаги илмий ютуқларга таянишган. Хусусан, адабиётшунослик тарихида сюжет ва композиция,
тарихий ҳақиқат ва бадиий тўқима, мавзу ва муаммо ҳақидаги дастлабки фикрлардан деб эътироф
этиладиган Афлотун қарашлари инобатга олинади: “Болаларимизни дуч келган мифларни, қайсики –
тайину нотайин каслар томонидан тўқилган, аксарияти биз улар улғайганда онгларида бўлиши керак деб
ҳисоблаган қарашларга зид келувчи мифларни тинглашлари, мурғак қалбларига сингдиришга осонгина
йўл қўйиб бера оламизми?... Аввало миф яратувчи (ёзувчи)ларни назоратга олишимиз керак: агар
уларнинг асарлари яхши бўлса, қабул қила оламиз, йўқса – рад этамиз” [26, 99-100]. Бу ерда Афлотун
яратилган бадиий асар ўқувчини яхшиликка бошлаши, ўқувчининг онгини маънавий озуқалантириши
лозимлигини таъкидлар экан, ёзувчига ҳам катта масъулият юклаяпти. Яъни “тайину нотайин каслар
томонидан тўқилган” дея бизнинг идеалимизга, турмуш тарзимизга зид келувчи воқеаларни айтган
ёзувчиларни рад этиш лозимлигини кўрсатган. Унинг мазкур қарашлари ўзбек адабиётида ҳам қадимдан
мавжуд эди. Демак, тарихий воқеа, аввало, умуминсоний тамойилларга мос келадиган, ўзи мансуб халқ
бадиий-эстетик қарашлари асосида қайта ишланган бадиий асар бўлиши керак, деган етакчи талаб
қўйилган.
Тарихий асарлар, хусусан, тарихий романларнинг жанрий хусусиятлари ҳақида баҳслар ўзбек
адабиётшунослари томонидан ҳам узоқ йиллардан бери олиб борилмоқда. Хусусан, Абдураҳмон Саъдий,
Собир Мирвалиев, Иззат Султон, Ғулом Каримов, Умарали Норматов, Матёқуб Қўшжонов, Озод
Шарафиддинов, Азим Раҳимов, Акрамбек Каттабеков каби олимларнинг фикрлари ажралиб туради.
Уларда тарихий роман назарияси, тарихий шахсларни бадиий акс эттириш, тарихийлик тамойилининг
қўлланиш меъёри каби масалалар адабиётшунослик назариясидан келиб чиқиб илгари сурилган.
Хусусан, тарихий воқеликнинг бадиий идрок этилиши ва тарихий воқеани адабий асар сифатида
тавсия қилиш ҳақида профессор Ғулом Каримов қуйидагиларни ёзади: “Халқ озодлик кураши ва унинг
адабиётда акс этиши масаласи адабиёт тарихимизнинг ҳамма босқичларида ҳам қўйилиши ва ўрганилиши
мумкин. Эрамиздан илгариги даврларда халқимиз истилочиларга қарши олиб борган озодлик курашлари
ва бу курашларнинг “Широқ”, “Тўмарис” сингари қаҳрамонлик афсоналарида акс этиши мулоҳаза
юритаётган масаламиз учун жуда характерли мисол ҳисобланади. Бундай мисолларни адабиёт
тарихимизнинг кейинги тараққиёт босқичларидан, VII-VIII асрларда араб истилосига, XIII асрда мўғуллар
истилосига қарши халқимиз олиб борган озодлик курашини акс эттирувчи адабий фактлардан ҳам
келтириш мумкин” [5, 28]. Тўғри олимнинг биз фойдаланган асари собиқ тузум мафкурасининг бадиий
адабиётни бошқаришига бағишланган, бироқ келтирилган мулоҳаза бугунги кун учун ҳам аҳамиятини
йўқотгани йўқ. “Чунки ўзбек халқи тарихи ҳам бошқа халқлар тарихи сингари озодлик кураши тарихидан
иборат бўлиб, адабий ҳаёт тараққиёти учун бой материаллар беради” [5, 28]. Мазкур ўринда олим тарихий
воқеа бадиий адабиётда акс этиши мумкинлигини тўғри деб баҳолар экан, тарих ва адабиёт ўзаро алоқада
тараққий этиши, бири иккинчисига материал беришини кўрсатган.
Дарҳақиқат, “Ўткан кунлар” романи тарихий асар сифатида халқ ҳаётидаги жуда кўламдор,
салмоқдор мазмунни бадиий ифодалаши билан умумтуркий адабиётда халқ, миллат тақдири учун ҳаётмамот даражасига эга муаммоларни кўрсатиб берган. Демак, тарихий роман халқ ҳаётининг туб бурилиш,
янгича бадиий-эстетик қарашлари шаклланиш жараёнини ифодалайди. Жамият ва халқ дунёқараши
секин-асталик билан эврилиб боришини аниқ асослар, ҳаётий деталлар билан акс эттирар экан, Отабек,
Кумуш, Юсуфбек ҳожи, Мирза карим қутидор каби халқ ойдинлари ҳам бу эврилиш олдида ожиз
эканликларини очиб берган. Чунки тарихий романда биринчи ўринда аниқ тарихий давр тасвири, воқеа-
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ҳодисаси туради. Тўғри воқеа-ҳодиса ортида инсон туради. Лекин романий тафаккур жамият, халқ
тақдири, тараққиёти ҳақида мушоҳада қилади.
Айниқса, филология фанлари доктори, профессор Акрамбек Каттабековнинг “Тарихий-бадиий
асарлар ва ватанпарварлик тарбияси” (1979), “Тарихий ҳақиқат ва бадиий маҳорат” (1982), “Ўтмиш
келажакка хизмат қилади” (1982), “Олис юлдузлар жилоси” (1984), “Тарих сабоқлари” номли илмий
асарлари тарихий романлар поэтикасига бағишлангани билан эътиборга молик. Лекин уларнинг аксарияти
ўтган асрнинг 70-80 йилларида яратилгани учун бугунги кун талабидан келиб чиқиб жиддий қайта
ишланишни, янгича бадиий тафаккур нуқтаи назаридан қарашни тақозо этади.
Бундан ташқари, тарихий романлар бадиияти, улардаги реал воқеаларнинг бадиий қайта ишланиши
ҳамда жаҳон адабиётидаги шу мавзуга бағишланган романлар билан қиёсий-типологик таҳлили олиб
борилган. Масалан, таниқли олимлар Ғ. Саломов ва Н. Отажоновлар “Жаҳонгашта “Бобурнома” номли
йирик тадқиқотларида “Бобурнома”нинг немис, голланд, инглиз, франсуз, форс, турк, ҳинд, рус тилларига
қилинган таржималари ва улар асосида яртилган бадиий асарларни қиёсий ўрганиб, америкалик ёзувчи
Ҳаролд Лембнинг “Бобур – Йўлбарс” номли романини ҳамда ҳинд олими ва ёзувчиси Муни Лаълнинг
“Бобур”, “Жаҳонгир”, “Шоҳ Жаҳон” каби бешта тарихий роман ёзганлигини таъкидлаб, романларни ўзаро
қиёсий таҳлилини амалга оширишади [17]. Бошқа бир тадқиқотчи Д.Ҳошимова эса “Бобурнома”нинг инглиз
тилига амалга оширилган таржималарини қиёсий таҳлил этган [28].
Аслида тарихнавис ёзувчи Миркарим Осим ва Марк Твен тарихий шахслар ҳаётига мурожаат этар
экан, ўз бадиий ниятидан келиб чиққан. “Инсон ҳаётидан, реал воқеликдан, фикрлар, туйғулар,
кечинмалар силсиласидан нималарнидир излаб топиб, кашф этиб, уларни нималаргадир улаб,
“пайвандлаб”, ўзига хос янги олам – образлар олами, бадиий типлар, характерлар оламини яратган ва шу
олам орқали давр руҳини, замон тараққиёти моҳиятини ёритган ёзувчи онгу тафаккуримизни ўзгартириб,
бебаҳо завқ-шавқ, маънавий қудрат беришга қодир” [22, 3] бўлган. Айниқса, аниқ тарихий шахс ва унинг
ибратли ҳаёти, озодлик, эрк учун ҳаракати, буюк ишлари ҳақида ёзилган тархий роман ўқувчига катта куч
беради. Демак ёзувчи тархий роман ёзишдан мақсад халққа уни кўрсатиш ва одамларга халқ тарихини
бадиий усулда етказиш ҳамда шу орқали уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга ҳисса қўшиш
бўлган. Айниқса, романдаги тарихий воқеалар, бадиий тўқима, тарихий вақт ва макон маълум сюжет
компизициясига шундай жойланганки, уларни яхлит тизим сифатида тадқиқ этишни талаб этилади. Буни
Миркарим Осимнинг “Тўмарис” номли қиссасида воқеалар тасвири пейзаждан бошлангани, сўнгра малика
Тўмарис юртида катта шодиёна ўтаётгани билан давом этиб, персонажлар суҳбатига босқичма-босқич
ўтилганида кузатиш мумкин. Ёзувчи бу ерда бизгача етиб келган тарихий воқеликка бадиий тўқималар
киритиб, воқеани ўзи иштирок этгандек тасвирлайди. Натижада қиссадаги ҳар бир образ, деталь ўзига хос
бадиий-эстетик вазифа бажаради. Тўғри, “Ҳар қандай бадиий образ сингари инсон образи – персонаж ҳам
конкретлилик хусусиятига эга. Зеро, унинг асоси бўлган реал инсон конкрет давр, ҳудуд ва ижтимоий
муҳитда ҳаракат қилади, муайян касб-кор билан машғул бўлади” [25, 70]. Шу маънода қиссанинг
бошланишида ҳам Тўмарис ўғлини Зарина исмли қизга уйлантираётган бўлади. Сўнг форс подшоҳидан
элчилар келиши, совуқ хабар ва Тўмарис ўғли кичикроқ қўшин билан душман томон бориши каби воқеалар
сюжет чизиғига жалб этилади. бунда ёзувчи реалистик услубдан фойдаланади. Марк Твен эса ўз тарихи
асарида сал бошқачароқ йўл тутади. Унда реалистик тасвир услуби мифик қараш ва диний ақидаларга
йўғрилган ҳолда берилади. Бу ҳам ёзувчининг ўзига хос усули сифатида эътироф этиладиган жиҳатдир.
Мақоладаги мулоҳазаларни якунлаб айтиш мумкинки, ўзбек адабиётида тарихий асарлар яратиш
анъанаси жуда тарихга эга. Унинг илдизлари эрадан олдинги даврларга оид халқ оғзаки ижоди
намуналаридан бошланиб, ўрта асрларда ёзма адабиётда лиро-эпик ва мемуар жанр таркибида келган.
XIX аср охири ва ХХ аср бошларига келиб жамиятда юз берган қатор ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар,
жадидлар ҳаракати маҳсули натижасида замонавий талқиндаги эпик асарлар шаклланди. Лекин
адабиётимиздаги бундай улкан адабий ҳодисага адабиётшуносларимиз бир ёқлама ёндашиши оқибатида
тарихий асарларнинг ҳақиқий бадииятини кашф этилмади. Фақат мустақиллик даврига келибгина тарихий
асарларга янгича бадиий-эстетик қарашлар асосида ёндашилди. Ёзувчилар асарларига тўғри баҳо берила
бошланди. Демак, тарихий асарлар шаклланиши ва тарққиёти бир текисда юз бермади.
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В’ячеслав Карабан, Анна Карабан
(Київ, Україна)
ПРО СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
Сучасне світове перекладознавство розвивається переважно трьома основними шляхами:
створення нових та вдосконалення існуючих теорій перекладу, винайдення та розвиток нових теоретичних
напрямків перекладознавства і розвиток методології перекладознавства.
В Україні сучасний стан розвитку перекладознавства характеризується відсутністю єдиного центру
координації досліджень серед перекладознавчих центрів, осередків та теоретиків перекладу. Національна
асоціація перекладачів України не займається цією роботою тому, що у неї немає відповідного наукового
потенціалу та й ця робота не прописана в її статуті.
Зрозуміло, що роль такого координатора повинне виконувати Міністерство освіти і науки у взаємодії
з провідними установами, які лідирують у галузі перекладознавства, зокрема, Інститутом філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківським національний університетом
імені Василя Каразіна, Національним лінгвістичним університетом та ін.
На нашу думку, міністерству доцільно створити координаційну раду з перекладознавчих досліджень,
яка б рекомендувала перекладознавчим осередкам та перекладознавцям перспективні, необхідні для
України, теми докторських та кандидатських дисертацій, програми навчальних курсів з перекладознавства
для вищих навчальних закладів та ініціювала проведення перекладознавчих конференцій в системі вищої
освіти та Академії національних наук України. До цієї справи могли б долучитися й деякі інші міністерства в
уряді України, зацікавлені у проведенні перекладознавчих досліджень, зокрема, Міністерство закордонних
справ, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я, деякі державні
служби тощо. Вони б могли подавати замовлення на проведення перекладознавчих досліджень, які б
через координацію передавалися перекладознавчим центрам, де існують відповідні перекладознавчі
школи. Тому не випадково, що значною мірою через відсутність ефективної координації перекладознавців
сучасний стан перекладознавства в Україні характеризується значним дисбалансом у дослідженнях різних
аспектів перекладу.
Аналіз стану перекладознавчих досліджень в Україна засвідчує, що їх у цілому можна умовно
поділити за ступенем розвиненості перекладознавчих галузей та напрямків на такі три групи: 1) ті, що
розвиваються доволі успішно: до них можна віднести, зокрема, теорію письмового перекладу, мовознавчі
аспекти перекладу (лінгвістичну теорію перекладу), теорію поетичного перекладу, теорію прозового
перекладу, теорію наукового та технічного перекладу, теорію військового перекладу та методика навчання
перекладу; 2) ті, які недостатньо досліджені і розвиваються доволі повільно: до цієї групи належать такі
галузі та напрямки перекладознавства, як теорія усного перекладу, теорія аудіовізуального перекладу,
велика кількість галузевих теорій перекладу (теорія еконномічного, патентного, освітнього тощо перекладу,
історія перекладознавства та перекладу; 3) ті, які розвиваються зовсім недостатньо: методологія
перекладознавства, наукова критика перекладів, теорія автоматичного (комп’ютерного) перекладу (окрім
хіба що такої галузі, як неавтоматична оцінка якості комп’ютерних перекладів), загальна теорія перекладу,
багато часткових теорій перекладу з/на непоширені мови, редагування перекладів, ерратологія перекладу
та теорія перекладної комп’ютерної лексикографії.
Слід зазначити, що в Україні вже склалися та успішно розвиваються кілька перекладознавчих шкіл, в
основному при провідних університетах, де вже давно здійснюється підготовка за різними
перекладацькими спеціалізаціями. Серед них варто назвати школи теорії художнього перекладу та історії
перекладознавства і перекладу (проф. Зорівчак Р.П.), загальної теорії перекладу та мовнокультурних і
соціолінгвістичних аспектів перекладу (проф. Чередниченко О.І.), теорії поетичного перекладу (проф.
Коломієць Л.В.), лінгвістичної теорії перекладу, науково-технічного перекладу та теорії перекладу з
української мови англійською мовою (проф. Карабан В.І.), військового перекладу (проф. Балабін В.В.) та
методики викладання перекладу у ВНЗ (проф. Черноватий Л.М.).
Особливу увагу слід звернути на розвиток методології перекладу, яка слугує надійним орієнтиром
для теоретичних досліджень перекладу. Наразі у нашій країні вона тільки починає свій шлях. У деяких
вищих навчальних закладах, де здійснюється підготовка перекладачів та перекладознавців (зокрема, у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національному університеті “КПІ”) вже
викладається навчальний курс з методології перекладознавства та опубліковано кілька статей з
методологічних проблем перекладознавства. Кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови
Київського національного університету вже проведена перша міжнародна конференція, однією з тем
обговорення на якій була методологія перекладу.
Проте, теоретичних, і, у першу чергу, монографічних праць у галузі методології перекладознавства в
нашій країні, на відміну від західного перекладознавства, поки що немає, а кількість опублікованих статей
на цю тему зовсім обмаль, не говорячи вже про кандидатські чи докторські дисертації. Майже відсутні
розробки нових методів та методик перекладознавчих досліджень, не проводяться всеукраїнські та
міжнародні конференції з проблем методології нашої науки. На нашу думку, недостатня увага до
методології перекладознавства значно стримує й розвиток теорії перекладу через відсутність належної
методологічної критики існуючих теоретичних концепцій, через що деякі з них сприймаються некритично,
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як, наприклад, синергетична або когнітивна теорія перекладу, а молоді дослідники перекладу не можуть
отримати надійні перекладознавчі орієнтири [1].
Разом із тим, перед національним перекладознавством стоять окремі важливі методологічні
проблеми, які потребують нагального вирішення. Зокрема, потрібно розвивати методологічну критику
існуючих теорії перекладу та створювати методологічні засади розробки нових теоретичних моделей
перекладу.
У зв’язку з недостатньою зацікавленістю вітчизняних перекладознавців слід наполегливіше
розвивати часткові теорії перекладу з рідної мови іноземними мовами, оскільки помітні успіхи тут
спостерігаються лише у розвитку теорії перекладу з української мови англійською мовою [2]. У цьому плані
перш за все потрібно більше досліджувати, зокрема, переклади з української мови найбільш поширеними у
вишівському навчанні перекладачів такими іноземними мовами, як німецька, французька та іспанська.
В аспекти прикладного перекладознавства варто зазначити необхідність розвитку комп’ютерної
перекладної лексикографії, продукти якої важливі для успішнішої та ефективнішої роботи перекладачів. У
країні вже почалася успішно розвиватися й така прикладна галузь, як методика навчання перекладу (див,
наприклад, [3]), якій все ж таки бракує належної уваги до порівняльної узусології, що є найближчою за
предметом та об’єктом дослідження як до мовознавчою теорії перекладу, так і до самої методики навчання
перекладу.
Важливим напрямком перекладознавчих досліджень, який у нашій країна, на відміну від західного
перекладознавства, залишається ще й досі майже нерозвиненим і на який потрібно звернути увагу
перекладознавців, є критика існуючих теорій перекладу та їх положень. Вона потрібна не тільки для
запобігання недоліків теорій, а й для правильного їх розвитку. Наведу тільки один приклад із вирішенням
проблеми такого важливого елементу концептуального апарату перекладознавства, як одиниця
перекладу. Майже всі теорії перекладу помилково визначають одиницю перекладу, базуючись у цьому на
розумінні перекладу не як процесу, діяльності, а як результату перекладу – цільовому тексті, тоді як з
методологічної точки зору у статичних об’єктах, яким є цільовий текст як застиглий перекладацький
дискурс, не існує одиниць, а виокремлюються лише елементи – складові статичного об’єкту, де елемент
одного рівня не має основних характеристик елементів іншого рівня (наприклад, слово суттєво відмінне від
морфеми або від речення), тоді як у діяльності (у тому числі й перекладацькій) можна виокремити саме
одиниці діяльності, які мають однакові суттєві характеристики. Так, оскільки переклад є розумовомовленнєвою діяльністю, то такі її складові, як мовленнєві акти, що мають однакові основні характеристики
із самою перекладацькою діяльністю, і є одиницями перекладу [4]. До речі, у західних теоріях перекладу ця
проблема вирішена також недостатньо або ж майже не розглядається попри те, що одиниця перекладу є
одним із центральних понять і термінів у концептуальному апараті перекладознавства.
Значний потенціал для розвитку отримує наразі мовознавча теорія перекладу із утвердженням
розуміння того, що мовний аспект перекладу стосується не тільки мовної системи, а й мовлення та
мовленнєвого узусу, який у перекладі виступає як важливий останній фільтр мовленнєвої діяльності
перекладача. Розвиток узусології перекладу дозволить вийти на новий, вищій та адекватніший рівень
лінгвістиці перекладу та сприятиме правильнішому і цілеспрямованішому узусологічному навчанню
майбутніх перекладачів.
Доволі повільно розвивається така важлива галузь науки про переклад, як історія
перекладознавства та історія перекладу в Україні, хоча тут є й помітні здобутки, наприклад, монографія
Т.В. Шмігера [5].
Важливу справу у плані розвитку перекладознавства та навчання перекладу робить вінницьке
видавництво “Нова книга”, яке протягом вже двох десятиліть видає праці перекладознавців та підручники і
посібники з перекладу.
Добру справу у популярізації перекладознавства робить Харківський національний університет імені
Василя Каразіна, колектив перекладознавців якого видав монографії про видатного перекладача
М. Лукаша [6] та першого українського теоретика перекладу О. Фінкеля [7] і переклав з англійської мови та
видав перший том всесвітньо відомої й авторитетної праці Handbook of Translation Studies [8].
Одним із суттєвих кроків на шляху розвитку перекладознавства може бути створення лабораторій
перекладознавства та подібних громадських професійних інституцій. У цьому зв’язку доцільним було б
створення в Інституті філології КНУ ім. Тараса Шевченка центру перекладознавства, який був би в Україні
не тільки дослідницьким, а й методичним осередком.
Резюмуючи, зазначимо, що можна сподіватися на ширший розвиток вітчизняного перекладознавства
у напрямку глибшого аналізу існуючих теорій перекладу та спроб створення нових теорій, у тому числі й
холістичних, більшої кількості досліджень у галузі методології перекладознавства та розробки нових
методів дослідження перекладу і, водночас, спрямування зусиль перекладознавців на прикладні аспекти
перекладознавства.
Для покращення вищої освіти перекладознавців у провідних вишах країни, які здійснюють навчання
перекладу, слід запровадити, на нашу думку, спеціалізовану навчальну програму для підготовки магістрівтеоретиків з особливим наголосом на вивчення теорій перекладу та методології перекладознавства.
Подальшому розвитку перекладознавства сприятиме й проведення всеукраїнських конференцій не
тільки з теорії перекладу, а й з методології перекладознавства. У цьому плані потрібна також активніша
участь перекладознавців у підготовці наукових публікацій (статей, монографій, посібників та підручників),
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де б аналізувалися сучасні підходи до дослідження перекладу, теорії перекладу та розглядалися актуальні
питання розвитку перекладознавства і його методології.
Нарешті, більшу вагу слід приділяти перекладознавцям збалансованості розвитку вітчизняного
перекладознавства й розробці нових, власне перекладознавчих, методів та методик дослідження як
письмового, так і усного перекладу, оскільки останнім часом цьому аспекту дослідної роботи у галузі
методології перекладознавства приділялося недостатньо уваги. Можна сподіватися, що перекладознавча
спільнота, яка має вже певні здобутки та значні наукові сили, здатна подолати певну дослідницьку
летаргію та відсталість порівняно із розвитком науки про переклад у світі і докладе більших належних
зусиль для глибшого й збалансованішого розвитку перекладознавства у нашій країні.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
Марина Провоторова
(Сєвєродонецьк, Україна)
КНИЖКА-ІГРАШКА ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ В ЕПОХУ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Актуальність теми. За умов цифровізації всіх сторін нашого життя спостерігається тенденція
зниження інтересу до книги серед дитячої авдиторії. Водночас у всьому світі суттєво знижається вік
користувачів Інтернетом. Ці процеси значно прискорилися через пандемію гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у всьому світі. Майже всі сфери суспільного життя
перейшли в онлайн-формат. Чи можна розглядати сучасну дитячу книжку-іграшку як засіб соціалізації,
розвитку пізнавальних навичок у дітей та дієвий механізм популяризації культури книги? Якою має бути
сучасна дитяча книжка-іграшка, щоб не лише задовольнити естетичні потреби маленьких особистостей, а
й виконувати активну роль у формуванні духовної культури нації? Які напрями цього питання залишаються
малодослідженими? Відповіді на ці питання особливо актуальні за умов духовної кризи нації та настроїв
невизначеності під час світової нестабільності.
Дослідження впливу книжки-іграшки на культурний рівень дитини у сучасному світі є метою цієї
статті.
Виклад основного матеріалу.
Предмет дослідження: книжка-іграшка як інструмент культурного розвитку дітей старшого
дошкільного та молодшого шкільного віку.
Інтернет на сьогодні є найбільшим сховищем інформації та одним з найбільш популярних засобів
спілкування. Процес накопичення інформації водночас супроводжується процесом значного
вдосконалення та привабливості механізмів користування. Інтернет-платформи адаптуються на потреби
не лише дорослих, а й юних користувачів. Безумовно, інформація є найважливішим ресурсом у будь-якій
сфері людської діяльності – від точних наук до культури. Більшість популярних традиційних друкованих
видань мають онлайн-версію, з якою можна ознайомитися в Інтернеті. Людина вільна обирати потрібні їй
інформаційні ресурси. До того ж Інтернет наразі – це й електронні бібліотеки, віртуальні виховальні і
навчальні заклади та інші складові соціально-культурного простору. Питання оцінки впливу
соціокультурного простору Інтернету на сучасну дитину залишається одним з найактуальніших та
проблемних. З одного боку, Інтернет-простір відкриває безліч можливостей для навчання та корисного
дозвілля. Та разом з цим занурює дитину в іншу реальність, привчає до інших форм спілкування, що
доволі часто негативно впливає на сприйняття фізичного світу та знижує наявний культурний рівень
підростаючого покоління.
Інтернет-залежність стає однією зі злободенних проблем людства. Стрімкий розвиток цифрових
технологій сприяє появі відповідної феноменології, пов'язаної зі зміною поведінки юних громадян,
особливо на відносно ранніх стадіях соціалізації. Вивчення віртуальної культури як нового соціальнокультурного простору належить культурології. І головною тезою є те, що віртуальна культура не заміщує
реальної, а існує паралельно з нею.
Безсумнівно, поповнення культурної потреби у сучасних умовах повинно бути якісним і ефективним.
Але потрібно навчати дітей не лише цифровій, а й дійсній культурі, яка дозволить їм бути справжніми
громадянами своєї країни. Вкрай важливо при переході на «дистанцію» не втратити етичну основу, душу
майбутнього нашої нації. Значення дитячої книги у формуванні й збереженні ідентичності української
спільноти – питання, яке порушували видатні діячі української науки минулого і продовжують
обговорювати сучасні науковці [5, с. 5].
На жаль, в епоху розквіту цифрових технологій підтримувати інтерес до книги й читання стає все
складніше. Спостерігається помітна втрата інтересу населення до читання друкованої продукції,
зумовлена як загальносвітовими тенденціями, так і відсутністю в Україні цілеспрямованої пропаганди
освіти і книжки [4, с. 66]. Але саме дитяча книга може мати великий вплив на формування духовної та
культурної свідомості дитини. «На період раннього дитинства припадає найважливіший момент
становлення читацької культури людини – пробудження природного інтересу до цього виду діяльності та
освоєння моделей читацької поведінки» [2, с. 58]. В усьому світі, починаючи з 1967 року, за ініціативи
Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY, The International Boardon Booksfor Young People)
щорічно відзначають Міжнародний день дитячої книги. На сьогодні за допомогою популяризації
інтерактивної книжки-іграшки – компромісу поміж читанням та грою – можна підтримувати культуру
читання. Адже гра – це саме така форма діяльності, в якій дитина відтворює та засвоює ті форми
людських відносин, які згодом допоможуть підвищити комунікативні та культурні навички.
Дитяча книжка-іграшка набрала популярності в дитячій літературі ще наприкінці XX - початку XXI ст.
«Книжка-іграшка – це відгалуження дитячої літератури, що стоїть на перетині двох сфер: іграшки та
поліграфічного видання…» [1, с. 48]. Цей вид дитячого видання можна застосувати для розумового та
естетичного розвитку дитини в умовах сучасного світу більш активно.

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

99

Згідно з чинним законодавством, Національним стандартом України ДСТУ 3017:2015 «Інформація та
документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять», книжка-іграшка – це видання
оригінальної конструкційної форми, призначене для розумового та естетичного розвитку дітей дошкільного
й молодшого шкільного віку. Існують наступні різновиди:
 книжка-вертушка;
 книжка-витівка;
 книжка-панорама;
 книжка-фігура;
 книжка-ширмочка;
 книжка для розфарбовування;
 книжка-гармошка тощо [3].
Поєднання читання та гри відіграє значну роль у формуванні та розвитку творчих здібностей дитини.
У дітей з'являється можливість одночасно використовувати підсвідомість та фантазію, змушуючи їх
працювати синхронно. Запускаються процеси, які беруть участь в осмисленні світу. За допомогою цього
можна коригувати та розвивати необхідні властивості: творчі здібності, особистісні якості, а також
адаптувати їх до соціального життя в умовах дистанційної освіти.
Наразі за допомогою сучасних технологій, з використанням художньо-образних рішень, ігрових та
інноваційних засобів, можна привернути увагу дитини до книги та літератури в контексті відновлення
культури читання. Крім традиційних паперових різновидів дитячої книжки-іграшки існують дитячі книги в
інтерактивній формі, що значно збагачує можливості книги. Візуалізація персонажів у ЗD моделях,
використання стерео прийомів та аудіо супроводу посилюють роль гри в книжковому виданні та
підвищують рівень сприйняття.
У сучасному цифровому світі слід розглядати дитячу книжку-іграшку як важливий чинник культурного
розвитку дитини. Формуючи творчі навички, книга подає дитині приклад творчого ставлення до реального
світу. Вона розвиває вміння мріяти та застосовувати творчу фантазіюна практиці. Інтерактивна
інтерпретація книжки-іграшки розвиває культурно-пізнавальну діяльність, любов до мистецтва, вводить у
світ образів, відображаючи фізичну сутність життя. Дитяча книга збагачує знаннями та розширює життєвий
досвід маленьких читачів, їх уявлення про дійсний світ, його красу та різноманіття.
Висновки. Внаслідок аналізу ситуації, що склалася по відношенню до книги серед дітей в сучасну
епоху інтернет-технологій та розгляду можливості втрати базових культурних цінностей суспільства можна
виокремити таке:
 цифровізація багатьох сфер життя є сутністю сучасного суспільства;
 вік онлайн користувачів суттєво знижається в умовах пандемії;
 занурення у віртуальну площину загрожує падінню культурного рівня нації у майбутньому;
 книжку-іграшку слід розглядати як інструмент популяризації читання;
 використання сучасних технологій при розробці книжки-іграшки надає широкий простір для
розвитку творчих здібностей дитини;
 синтез читання та творчості є вирішальним чинником підвищення культурного рівня дитини у
сучасному світі.
Перспектива розвідок полягає у докладному вивченні впливу візуальної культури дитячої книгиіграшкина підвищення інтересу до книги в умовах сучасного світу.
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ
Олена Золотарьова
(Сєвєродонецьк, Україна)
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЕСУЛЬФАЧУВАННЯ ФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ
В наш час фосфатна кислота має широке застосування. Вона використовується в багатьох галузях
промисловості, а також в медицині, машинобудуванні. Але основним її споживачем є сільське
господарство. Фосфатна кислота служить сировиною для отримання концентрованих односторонніх і
складних добрив. На основі фосфатної кислоти виробляють подвійний суперфосфат, кормовий
монокальційфосфат, дикальційфосфат, амофос, діамонійфосфат, нітроамофос. Вона є каталізатором в
процесах дегідратування, полімеризації та алкілування вуглеводнів. Харчова фосфатна кислота з успіхом
використовується в виробництві безалкогольних напоїв, фруктових соків, дріжджів і ін. Солі фосфатної
кислоти широко застосовують у багатьох галузях промисловості (цукровій, харчовій, текстильній, скляній,
керамічній), в будівництві, різних галузях техніки, в побуті для захисту від радіації та корозії, для очищення
та пом'якшення води, а також для виготовлення синтетичних мийних засобів.
Фосфатну кислоту одержують із природних фосфатів двома методами –електротермічним (ТФК) і
екстракційним (ЕФК). Електротермічний спосіб заснований на високотемпературному відновленні
елементарного фосфору з природних фосфатів із наступним його окислюванням і гідратацією отриманого
фосфорного ангідриду в фосфатну кислоту; екстракційний спосіб – на розкладанні природних фосфатів
сильними кислотами, найчастіше сульфатною. Екстракційна неупарена фосфатна кислота містить 1942%мас. Р2О5 і забруднена домішками, вміст яких залежить від складу вихідної сировини. Сумарний вміст
домішок у екстракційній фосфатній кислоті складає до 15 %мас. Основною з них є іони фтору, сульфатіони, катіони заліза, алюмінію, кальцію, магнію, натрію, калію. Домішки в екстракційній фосфатній кислоти
значно впливають на її фізичні та експлуатаційні властивості. Термічна фосфатна кислота відрізняється
від екстракційної фосфатної кислоти більш високою концентрацією та чистотою, вона містить 53-65 Р2О5
(73-90%мас. Н3РО4).
На сьогоднішній день економічно найбільш вигідним є екстракційний спосіб виробництва фосфатної
кислоти. Це пов’язано з меншим його питомим енерговикористанням, порівняно з електротермічним
способом (до 200 кВт  годину на 1 т P2O5 проти 7500 кВт  годину), і простою можливістю очистки кінцевого
продукту – Н3РО4.
Питання знесульфачування має вагоме значення в технології кислотної переробки фосфатної
сировини на добрива. Мова йде перш за все про сульфат кальцію, який після кислотної переробки апатиту
до фосфатної кислоти та відділення утвореного фосфогіпсу фільтрацією залишається в неконцентрованій
екстракційні фосфатній кислоті в розчиненому вигляді.
При концентруванні екстракційної фосфатної кислоти розчинність сульфату кальцію падає й в
інтервалах вмісту Р2О5 ~ 40-44%мас. практично весь CaSO4 випадає в осад, викликаючи інкрустацію та
забивання гріючого обладнання та перешкоджаючи подальшому здійсненню технологічних операцій. У
зв'язку з цим, в даний час практично всі заводи галузі, що випускають концентровані добрива, ведуть
процеси з проміжним освітленням. При цьому практично весь сульфат кальцію, а разом з ним і солі заліза
та алюмінію відокремлюються з екстракційної фосфатної кислоти. Серед методів освітлення екстракційної
фосфатної кислоти найбільш ефективним є відділення твердих осадів в швидкісних тонкошарових
відстійниках в присутності інтенсифікуючого коагулянту.
Глибоке знесульфачування екстракційної фосфатної кислоти (вміст сульфат-іонів не більше
0,02%мас.) необхідне в випадку одержання з неї харчових і технічних фосфорних солей. Цього показника
можна досягти тільки осадженням сполуками лужноземельних металів.
Використання в якості осаджувача апатиту недостатньо ефективно для тонкого очищення, оскільки
дозволяє отримувати екстракційну фосфатну кислоту, що містить 52-57%мас. Р2О5 із залишковим
вмістом фторидіону ~ 0,15-0,5 %мас.
Застосування солей барію пов'язано з небезпекою, обумовленою токсичністю розчинних сполук
барію, а також із-за утворення дрібнодисперсних, погано осаджуваних частинок BaSO 4, що вимагають для
відділення фаз використання центрифуг.
Найбільш перспективним способом очистки екстракційної фосфатної кислоти від сульфат-іонів є
використання в якості осаджувача солей стронцію, а саме карбонату стронцію, що дає в кінцевому
результаті глибоке очищення з залишковим вмістом SO42– < 0,02%.
У зв'язку з високою вартістю карбонату стронцію (700 грн./кг) раціональним рішенням є здійснення
конверсії сульфату стронцію, що утворюється у вигляді відходу, в карбонат стронцію для подальшого його
використання в процесі очищення екстракційної фосфатної кислоти.
В процесі очищення екстракційної фосфатної кислоти карбонатом стронцію в результаті хімічної
реакції, що протікає за формулою (1), випадає осад сульфату стронцію
SrCO3 + H2SO4 = SrSO4 ↓ + Н2О + СО2
(1)
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З огляду на високу вартість карбонату стронцію економічно доцільним буде проведення конверсії
утвореного сульфату стронцію в карбонат стронцію для його наступного використання в процесі очищення
екстракційної фосфатної кислоти.
Відомо, що конверсію сульфату стронцію в карбонат проводять при добуванні стронцію з
целестинових руд. З усіх мінералів стронцію целестин (SrSO 4) і стронціаніт (SrCO3) мають промислове
значення.
Для вилучення стронцію з целестинових руд їх попередньо піддають збагаченню механічними,
хімічними або комбінованими методами з метою отримання високоякісного концентрату. Вміст SrSO 4 в
концентраті має становити не менше 85%мас. Далі з концентратів шляхом хімічної переробки отримують
кінцеві солі стронцію – карбонати, нітрати та ін.
Основними промисловими способами переробки целестинового концентрату є карботермічний і
содовий.
Карботермічним спосіб заснований на переведенні сульфату стронцію в розчинний у воді сульфід
шляхом нагрівання з вугіллям при 1100°С з подальшим вилуговуванням його та одержанням з розчину
солей стронцію.
Для отримання гідроксиду стронцію сульфід обробляють гарячою водою, при цьому відбувається
гідроліз сульфіду. При охолодженні з розчину випадає гідроксид, який відокремлюють центрифугуванням.
А з розчину шляхом обмінної реакції можна виділити різні солі стронцію. Для виділення карбонату
стронцію через гідросульфідні розчин пропускають вуглекислий газ за реакцією (2).
Sr(НS)2 + Н2О + СО2 → SrCO3 + 2H2S

(2)

Виділення стронцію складає 80-85%. Недоліком цього способу є токсичність утворених газів
сірководню. Утворений сірководень перероблюється в сульфатну кислоту або елементарну сірку.
Содовий спосіб розкриття целестину заснований на взаємодії сульфату стронцію та вуглекислого
натрію за реакцією (3) при температурі 56-100°С
SrSO4 + Na2CO3 = SrCO3 + Na2SO4

(3)

Утворений карбонат стронцію відфільтровують і промивають гарячою водою до видалення сульфатіонів і розчиняють в нітратній кислоті. З розчину осаджують гідроксиди заліза та алюмінію дією гідроксиду
амонію. Розчин упарюють до на 80%, сполуку стронцію, що випадає в осад, відокремлюють від маточного
розчину. Виділення стронцію в цьому випадку складає 80%. Недоліком способу є більш висока вартість
соди (у порівнянні з вугіллям) та утворення сульфату натрію, що вимагає переробки в більш цінний
продукт.
В роботі карбонат стронцію отримували з руди (целестину) трьома способами: суміш подрібненої
руди нагрівали з великим надлишком карбонату амонію (вихід карбонату стронцію – 50%), подрібнену руду
витравлюють гарячим розчином карбонату натрію (вихід карбонату стронцію – 60%), сплавляли з сухим
карбонатом натрію при 950°С.
Процеси збагачення целестинової руди пов'язані з високими капітальними вкладеннями,
застосуванням енергоємного обладнання, великою кількістю обслуговуючого персоналу та ін. Однак
головним недоліком використовуваних методів збагачення руди є багатостадійність технологічних
процесів, а звідси й великі втрати целестину.
З метою виділення стронцію в вигляді солей безпосередньо з вихідної руди (з високим ступенем
його виділення минаючи стадії збагачення руди), розроблений новий спосіб переробки целестинових руд.
Технологія заснована на конверсії целестину безпосередньо в вихідній руді содовим способом з
подальшим вилуговуванням стронцію шляхом селективного розкладання свіжоутвореного SrCO 3 розчином
азотної кислоти. При цьому основна маса порожньої породи, що представляє собою доломітові вапняки,
залишається у вигляді твердого осаду. З азотнокислої витяжки після очищення від магнію та кальцію
виділяють стронцій у вигляді карбонатної солі за допомогою соди.
Конверсію здійснювали в наступних умовах: температура 90°С; Na 2CO3: SrSO4 = 1,2: 1; час – 45
хвилин. Ступінь карбонізації целестину навіть на фоні значного вмісту порожньої породи досягає 95%.
Автором роботи встановлено, що на швидкість і час переходу сульфату стронцію в карбонат
впливають: надлишок соди, нагрівання та перемішування. Концентрація содового розчину не має
значення. При молекулярному співвідношенні Na 2CO3: SrSO4 = 1: 1 реакція не протікає до кінця. Якщо
надлишок Na2CO3 становить 1,2-1,25, то сульфат стронцію повністю переходить в карбонат.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Государственное высшее учебное заведение
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество исторического факультета «Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 июля 2020 г. проводится ХХІХ 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

105
по

адресу:

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно
будет
скачать
в
PDF-формате
на
главной
странице
конференции
по
адресу:
http://conferences.neasmo.org.ua/.
Рабочие языки конференции – украинский, польський, русский, английский французский,
белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский,
молдавский, туркменский.
Последний срок подачи материалов – 30 июля 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
VIKTOROVICH) (укажите код перевода Ф.И.О того, кто переводит оргвзнос)

(BOBROVNIK

JURIY

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

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD в
виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.07.2020 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!

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

107

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 липня 2020 р. проводиться ХХІХ 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.
5. Методи та прийоми контролю рівня
володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.
XVІІІ. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Металургія
2. Гірництво
3. Ливарна Справа
4. Машинознавство
5. Електротехніка
6. Теплотехніка
7. Гідротехніка
8. Радіотехніка
9. Будівництво
XIX. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ.
МЕДІА.
1. Журналістика. Теорія та історія
журналістики
2. Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство.
3. Соціальна інформатика. Прикладні
соціально-комунікаційні технології
XX. ФІЗИКА
1. Загальна фізика
2. Експерементальна фізика
3. Астрономія та фізика космосу
4.Молекулярна фізика
5. Ядерна фізика
6. Фізика металів
7. Фізика функціональних металів
8. Нанофізика
XXI. ХІМІЯ
1. Аналітична хімія
2. Неорганічна хімія
3. Органічна хімія
4. Фізична хімія
5. Хімія високомолекулярних сполук

108

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

Оргкомітет
конференції
планує
http://conferences.neasmo.org.ua/

розміщувати

доповіді

на

web-сторінці

за

адресою:

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська,
вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 30 липня 2020 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування текстів,
електронний сертифікат). Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через тиждень після
закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ натиснувши на слово.
Увага! Реквізити змінено. Кошти перераховуються на:
Картку Приват банку 4731 2196 1118 8412 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) та відправити SMS
підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
Або на карту карту MONOBANK 5375 4141 0434 5920 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) (переказ через
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