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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ольга Возна
(Рівне, Україна)
СТАН ТА ПОШИРЕННЯ LYMNAEA В УМОВАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Життя величезної більшості безхребетних тварин пов'язане з водою. Можливість існування
організмів в водоймах обумовлене як якістю самої води, так і рядом абіотичних і біотичних факторів. Добре
відомо, що кожен вид у природі займає власну екологічну нішу, часто відрізняючись від інших характером
живлення, стійкістю до певних фізичних чинників середовища.
На початок ХХІ ст. на території Рівненської області можна вважати достовірно зареєстрованими 47
видів прісноводних молюсків. Молюски роду Ставковиків Lymnaea здавна привертали увагу дослідників,
чому в значній мірі сприяли їх широке розповсюдження та велика екологічна амплітуда.
Розвиток фауни ставковиків, як і інших черевоногих молюсків, залежить від впливу природноісторичних та антропічних чинників. Одні з них сприяють розквіту популяцій молюсків, інші призводять до їх
деградації та зникнення.
Серед абіотичних чинників важливе значення для ставковиків мають температура середовища,
характер субстрату, глибина, рух води, мінералізація, активна реакція води, розчинені у воді гази та
окислюваність [1, 3, 4].
Температурний чинник визначає швидкість протікання у молюсків процесів обміну речовин і
обумовлює їх сезонну активність. Поява перших поодиноких екземплярів у прибережній зоні нами
відмічалась у березні – квітні при температурі +3-+5° С. До активної життєдіяльності тварини приступають
лише при підвищенні температури до +10° С. Максимальну активність ставковики проявляють з кінця
квітня по вересень. У кінці осені при зниженні температури води до +4° С молюски готуються до зимівлі.
Більшість ставковиків при цьому зариваються в донні відкладення на глибину від 1 до 20см. Від пізньої
осені до ранньої весни тварини перебувають у стані анабіозу (зимова сплячка). Тривалість цього періоду
визначається часом настання льодоставу восени та скресу водойм весною. Тривалість зимової сплячки у
ставковиків коливається від 70 до 95 діб. У цей час усі процеси життєдіяльності дуже сповільнюються.
Легеня у зимуючих молюсків заповнена водою і функціонує як зябра. Природний відхід під час зимівлі
складає 5-10%. Гинуть, як правило, старі та інвазовані трематодами особини. У водоймах, що
промерзають до дна, смертність молюсків може доходити до 98%.
Стосовно субстрату ставковики є евріедафічними тваринами. Так, на замулених відкладеннях було
виявлено більше 20 видів (Lymnaea stagnalis, L.corvus, L.gueretiniana, L.palustris, L.atra, L.fusca, L.berlani, L.
ovata, L.balthica, L.lagotis, L.fontinalis, L.patula, L.auricularia та ін.). На незамулених донних відкладах фауна
ставковиків менш різноманітна і щільність поселення в популяціях значно менша. Переважна більшість
ставковиків – фітофіли. При цьому значна їх кількість відмічається в усіх горизонтальних ярусах макрофітів
– від поверхні води до дна.
Фітофільні ставковики постійних водойм помітно відрізняються екологічною приуроченістю. Серед
них можна виділити декілька груп.
Перша – види, що живуть у прибережній зоні заростей великих водойм (L.stagnalis, L.fragilis,
L.fontinalis, L.patula, L.monnardi, L.hartmanni, L.corvus, L.gueretiniana, L.atra, L.psilia).
Друга – види, приурочені до заростей виступаючих з води рослин на значній віддалі від берега. Тут
звичайними є L.ovata, L.ampullacea, L.balthica, L.auricularia.
Третя група – види, приурочені до зони зануреної рослинності. Типовими для цієї зони є L.glutinosa,
L.stagnalis, L.fragilis, L.auricularia.
Особливу екологічну групу складають ставковики – мешканці тимчасових водойм, котрі розділяють
на напівпостійні (пересихаючі менше,ніж на 1 місяць), пересихаючі (пересихають на 1-3 місяці) та
ефемерні (пересихаючі більше, ніж на 3 місяці) [ 2, 5, 6].
В напівпостійних водоймах найчастіше зустрічаються L.fontinalis, L.fulva, L.palustris, L.vulnerata. В
пересихаючих водоймах звичайними є L.turricula, L.peregra, L.lagotis, L.subangulata, L.berlani. Ефемерні
водойми найчастіше заселяються представниками підроду Galba (L.truncatula, L.subangulata, L.goupili).
Субстратом для них служать різноманітні типи грунтів. У цих молюсків виробилась низка пристосувань
(баштоподібна черепашка, вузьке устя, епіфрагма), що допомагають переживати тривале пересихання
водойм.
Всі ставковики фауни – стенобатні мілководні види. Серед них є амфібійні форми (підрід Galba),
глибина поселення яких не перевищує 0,05м. Часто такі види можна зустріти на межі водорозділу або
навіть на зволожених ділянках грунту біля водойм. Інші заходять на глибину 1-1,5м. Поодинокі екземпляри
деяких видів (L.tumida, L.auricularia, L.stagnalis) були виявлені на глибині до 5м.
Одним із чинників, котрі обмежують поширення ставковиків у водоймах, є швидкість течії. Як типові
стагнофіли, вони надають перевагу стоячим та слабопроточним водоймам. Деякі види поселяються в зоні
хвильового руху води великих озер (L.monnardi, L,hartmanni, L.patula, L.tumida, L.auricularia).
Щільність поселення та видова різноманітність ставковиків значною мірою залежать від мінералізації
води. Найбільше число видів виявлено в водоймах з високим значенням цього показника. У водоймах

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

7

атмосферно-болотяного живлення, де мінералізація води незначна, зустрічаються лише L.stagnalis,
L.palustris, L.corvus, L.fontinalis у невеликих кількостях. Велике значення для розселення молюсків має
вміст у воді іонів марганцю, міді, оксидів заліза, хлоридів.
Наприклад, з усіх лімнеїд лише представники підроду Galba можуть нормально розвиватись при
високій концентраціі заліза (до 10 мг/л), тоді як більшість молюсків живуть при вмісті заліза в десять разів
меншому від цього значення.
Переважна більшість ставковиків поселяються у водоймах, рН яких коливається від 7 до 9. В таких
умовах звичайними є L.stagnalis, L.fragilis, L.palustris, L.truncatula, L.fusca, L.turricula, L.calomphala, L.atra,
L.berlani, L.auricularia, L.fontinalis, L.lagotis, L.peregra, L.ovata, L.tumida, L.hartmanni, L.patula, L.monnardi,
L.balthica та ін.
Популяції ставковиків у водоймах цього типу характеризуються найбільшою видовою
різноманітністю (до 30 видів) та щільністю поселення (до 200 екз/м2). Іноді ставковики поселяються у
водоймах з кислою реакцією середовища (рН 5-7). Тут зустрічаються переважно L.stagnalis, L.palustris,
L.calomphala, L.berlani, L.truncatula, L.turricula. Популяції за таких умов не досягають високої щільності
поселення.
Лімнеїди є досить вибагливими до кисневого режиму. При високому рівні насичення води киснем (1012мг/л) популяції молюсків характеризуються високою щільністю поселення. Дуже рідко вони
зустрічаються у водоймах з кисневим дефіцитом (L.stagnalis, L.truncatula).
За ступенем насиченості води органічними речовинами більшість водойм належать до b мезосапробної зони [3]. Фауна лімнеїд у таких водоймах дуже різноманітна. У водоймах α -мезосапробної
зони якісний склад малакофауни досить бідний (L.stagnalis, L.palustris, L.fontinalis, L.auricularia). В
полісапробних водоймах ставковики не виявлені.
Негативний вплив на ставковиків справляє радіоактивне забруднення середовища. Молюски
накопичують радіонукліди до концентрацій, що в десятки і сотні тисяч разів перевищують їх концентрацію у
воді. Тривалість життя тварин за таких умов визначається питомою радіоактивністю середовища (мк
Кі/мл): при 0,5-4,0 вона складає 168год, при 120 – 180год, при 250 – лише 1год [6, 7].
Отже, вивчення впливу чинників середовища на організм ставковиків дає можливість краще
зрозуміти причини різної стійкості гідробіонтів до забруднення водойм та прогнозувати наслідки
забруднення природних вод промисловими та житлово-комунальними стоками. Порівняльний аналіз
екологічних особливостей окремих видів лімнеїд дозволяє більш повно судити про їх біологічну
розмежованість.
Література:
1. Здун В.І. Біотопи молюсків родини Planorbidae в західній частині Українського Полісся // Сучасна та
минула фауна західних областей України. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – С. 3-8.
2. Корнюшин А. В. О видовом составе пресноводных двустворчатых моллюсков Украины и стратегии их
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С. 7–13.
6. Стадниченко А. П. К фауне и экологии пресноводных моллюсков (Gastropoda, Bivalvia) Украинского
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Науковий керівник:
кандидат педагогічних наук Трохимчук Ірина Михайлівна.

8

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

Рахат Пернебекова, Камила Ахмадиева, БибігүлСейтханова, Кенесова Кульжамиля,
Асатай Дауреханов, Айман Шонбаева, Каракоз Ботаева
(Шымкент, Казахстан)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Флавоноиды являются широко распространенными пигментами. В клинической практике эти
соединения, входящие в группу витаминов Р, применяются для снижения проницаемости капиллярных
стенок и уменьшения их хрупкости. Существует мнение, что этот эффект обусловлен способностью
флавоноидов
предохранять
стенки
капилляров
от
повреждающего
действия
свободных
радикалов [1, 2, 3].
Флавоноиды – группа низкомолекулярных веществ, относящихся к обширной группе фенольных
соединений, содержатся в овощах, фруктах, орехах, семенах, цветах, коре деревьев и т.д. Суммарное
количество их в суточном рационе человека составляет около 1 г., что вполне достаточно для выполнения
ими важной биологической роли [4]. Они вместе с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительновосстановительных процессах, тормозят окисление и тем самым продлевают действие адреналина,
входят в состав антиоксидантной защиты клеток [5]. Антиоксидантная активность флавоноидов
проявляется за счет наличия в их структуре подвижного водорода. Он иcпользуется для ликвидации
свободных радикалов – инициаторов перекисного окисления липидов при взаимодействии их с
флавоноидами образуется семихинонный радикал с малым запасом энергии, при котором не может
продолжаться свободно радикальный цепной процесс. Кроме того, легко окисляясь, благодаря
сопряженности окислительно-восстанавительных реакций, растительные флавоноиды способствуют
восстановлению различных субстратов тиоловых групп белков, ферментов, низкомолекулярных веществ,
повышается уровень защиты органов от окислительных стрессов. Также наиболее существенное
проявление физиологической активности растительных фенольных соединений – уплотнение клеточных
мембран и гисто-гематических барьеров, увеличение резистентности сосудистой стенки и снижение
проницаемости мембран и барьеров, что обусловливает их антитоксическое действие.
Предполагают, что антиоксидантное действие флавоноидов обусловлено их способностью
нейтрализовать АФК и обрывать цепные свободно радикальные реакции [2, 3, 6].
Растительные фенольные соединения обладают широким спектром действия. Входящие в их
состав легнин и суберин являются основными компонентами клеточной мембраны. Также, являясь
антиоксидантами, они защищают клетку от действия коротких волн ультрафиолетовых лучей [7; 8].
Растения, содержащие фенольные соединения, произрастают в местах, находящихся выше уровня моря,
так как для их биосинтеза необходимо воздействие основного фактора солнечных ультрафиолетовых
источников [9]. Такие фармакологические особенности фенолов, как спазмолитический, диуретический,
противовоспалительный,
антисклеротический,
десенсибилизирующей,
капилляр
укрепляющий,
желчегонный, противоязвенный, противовирусный, антиканцерогенный эффекты раскрывают широкие
возможности клинического применения.
Из истинных антиоксидантов в терапии заболеваний сердца на сегодняшний день препаратамилидерами являются лекарственные средства биофлавоноидной природы. Из них эллаговая кислота,
полученная из шишек ольхи клейкой и серой [10], а также глицирам, полученный из солодки [11], хорошо
изучены и внедрены в практическое применение.
В последнее время флавоноиды применяют в качестве перспективных антиоксидантов [12; 13].
По некоторым данным [14], приведены данные о биологической активности флавоноидов. А
также [15], обсуждается зависимость эффективности флавоноидов от особенностей процессов
их метаболизма в организме человека. Особо подчеркивается роль эпителия тонкой кишки и микробиоты
толстого кишечника в обеспечении биологической активности флавоноидов. Представлено [16], описание
основных механизмов антиоксидантного эффекта флавоноидов.
Таким образом, один из путей активного поиска новых эффективных средств в мире растительных
фенольных соединений – это систематическое изучение опыта народной медицины, состава и активности,
применяемых ею растительных препаратов, выделение и изучение активных соединений, входящих в их
состав. Этот путь немало дал современной медицине. Нет сомнений, что сокровищница народной
медицины, лечебные богатства растительного мира нашей планеты еще весьма далеки от полного
освоения. И немалая доля этих богатств приходится на фенольные соединения – почти обязательную
составную часть растительных лечебных средств народной медицины.
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Рахат Пернебекова, Камила Ахмадиева, Бибігүл Сейтханова,
Айнұр Асан, Асатай Дауреханов, Айман Шонбаева, Каракоз Ботаева
(Шымкент, Казахстан)
РОДИОЛА РОЗОВАЯ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ
В последнее десятилетие во всем мире наблюдается усиленный интерес практической медицины к
лекарственным препаратам из растительного сырья. Эта тенденция отмечается не только в странах,
традиционно использующих в большом ассортименте лекарственные растения (Индия, Китай, Вьетнам и
другие), но и в странах, с высокоразвитой химико-фармацевтической промышленностью, что позволяет
производить работы в области синтеза лекарственных веществ в широких масштабах. К числу таких
относится Казахстан и другие страны СНГ.
В настоящее время в общем, арсенале лекарственных средств научной медицины используется
более 40 лекарственных препаратов и сырья растительного происхождения. Использование
лекарственных растений в современной медицине обусловлено спектром их действия, активностью,
отсутствием побочных явлений. Созданные на основе лекарственных растений галеновые препараты
влияют на организм мягче, чем синтетические, лучше переносятся больными, реже вызывают побочные
аллергические реакции.
Фитохимическое, фармакогностическое и фондовое изучение представителей семейства
Crassulacaeae (сложноцветные) имеет очень важное значение.
Одним из видов сложноцветных являются представители родиолы. Среди этих растений основным
представителем является родиоларозовая.
В настоящее время одним из актуальных направлений является разработка лекарственных средств,
улучшающих работоспособность здорового человека, повышающих устойчивость человеческого
организма к экстремальным факторам современного производства и окружающей среды, а также
способствующих адаптации к быстро изменяющимся условиям труда в связи с научно-техническим
прогрессом [1].
Представленный обзор посвящен родиоле розовой как продуценту ценных биологически активных
соединений.
Родиоларозовая – многолетнее травянистое двудомное растение. Сегодня Алматинский Институт
ботаники и фитоинтродукции занимается проблемами выращивания родиолы розовой [2].
Родиоларозовая хорошо растет в культуре, но промышленных масштабах ее не выращивают.
Установлено, что в культуре процентное содержание действующих веществ у родиолы снижается, но
увеличивается масса корневищ, число закладываемых на корневищах почек возобновления, количество
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семян. Так что общая биологическая продуктивность родиолы в культуре компенсирует уменьшение
процентного содержания действующих веществ.
Корневище и корни родиолы розовой содержат антрагликозиды; фитостерины; сахара;
макроэлементы (мкг/г) – K-5,7, Ca-10,8 Mg-1,7, Fe-0,8; микроэлементы (мкг/г)-Mn-0,13, Cu-0,08, Zn-0,16,
Mo-2,0, Cr-0,11, Al-0,54, B-0,15, V-0,49, Se-26,0, Ni-0,28, Sr-0,38, Pb-0,04, J-0,15, B-33,6 3.
С 1975 года Фармакологическим комитетом Минздрава СССР разрешен к выпуску препарат
экстракт родиолы жидкий [4].
Родиоларозовая в официнальной медицине применяется при общей слабости, истощении нервной
системы, снижении работоспособности, вегетососудистой дистонии, психических расстройствах, неврозах
в качестве стимулирующего и адаптогенного средства [3].
По некоторым данным [5], при стрессовых состояниях родиола розовая обладает свойством
снижать общую утомляемость, а также изучено влияние водно-спиртового экстракта родиолырозовой на
образовательную и умственную деятельность [6].
По некоторым данным [7], терапия экстрактом золотого корня в дозе 15 капель в течение месяца
приводит к выраженному улучшению внимания больных с астеническим синдромом. А также данные
клинического наблюдения и психологического исследования [8], позволяют говорить о наличии у
препарата тимолептических и тимоаналептических свойств.
По данным некоторых исследователей [9], экстракт родиолы розовой может использоваться для
профилактики ишемических нарушений мозгового кровообращения.
А также проведенные исследования [10], свидетельствуют об эффективном применении золотого
корня при местной терапии пародонтоза.
Были установлены антиаритмические и кардиопротекторные действия препарата родиолы
розовой [11].
Результаты иммунологических исследований свидетельствуют о том [12], что фенилпропаноиды
корневищ и биомассы родиолы розовой обладают иммуномодулирущими свойствами. Растения,
содержащие фенилпропаноиды, представляют особый интерес как потенциальный источник получения
иммуномодулирующих лекарственных средств.
Таким образом, из обзора литератур видно что, родиоларозовая не было использована при
профессиональной патологии.
Учитывая широкое применение родиолы розовой в народной и официальной медицине, нужно
обратить на глубокое изучение растений при лечений профессиональных заболеваний.
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Світлана Боєва, Наталія Сєрих, Ніна Стрижак
(Лиман, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ІМУНІТЕТУ В УМОВНО
ЗДОРОВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ООС
Вступ. Донецька область характеризується наявністю гірничодобувної, металургійної, хімічної,
енергетичної та інших галузей промисловості, діяльність яких призводить до накопичення великих обсягів
промислових відходів [1, с. 51]. Міста і селища області, як і в інших старопромислових регіонах, виникали
навколо промислових підприємств [2, с. 31], а на тепер опинились в центрах міст й населення, що мешкає
в містах підпадає негативній дії викидів різних промислових підприємств [3, с. 73].
Перше місце серед джерел забруднення навколишнього середовища в Донецьком регіоні займали
вугільна і металургійна промисловість, трохи відставали від них підприємства паливно-енергетичного
комплексу [1, с. 50]. Так, до подій, пов`язаних з військовою агресією, питома вага викидів підприємств
вугільної промисловості складала 33,2% (524,3 тис. т) від усієї кількості викидів по Донецькій області,
підприємств металургійної промисловості – 32,4% (513 тис. т), підприємств, що виробляють
електроенергію – 23,5% (370,7 тис. т) [4, с. 145].
Радіоекологічно небезпечна ситуація в Донецькому регіоні до аварії на ЧАЕС включала наявність
територій, що мають природну низько інтенсивну радіацію й техногенні впливи [5, с. 22]. У першу чергу це
пов'язано з наявністю порушень структури і розламів геологічної платформи за рахунок руйнування ґрунтів
при шахтних розробках для видобування корисних копалин, зокрема вугільних шахт. Це сприяє виходу на
поверхню радіоактивних еманацій
Внаслідок військових дій, а також при відсутності електропостачання та пошкодження обладнання,
руйнування очисних споруд відбулось та продовжується затоплення шахт у районі Донецька, Горлівки,
Єнакієве та Золотого. На сьогоднішній день затоплюється або вже повністю затоплені і не підлягають
подальшій експлуатації 36 шахт регіону. Підтоплення шахт та прилеглих територій є однією з основних
причин забруднення підземних та поверхневих вод залізом, хлоридами, сульфатами, іншими
мінеральними солями й важкими металами а також радіонуклідами [6, с. 48].
Під час збройного конфлікту неодноразово порушувалась і призупинялась робота об’єктів системи
водоочищення та водовідведення, створюючи спонтанні аварійні ситуації. Випадки пошкодження
комунальних каналізаційних та водопровідних мереж були зафіксовані в більшості населених пунктів
вздовж лінії зіткнення [6, с. 12].
Постійний радіаційний вплив призводить до зрушень в гемато-мунологічному стані, основних
системах організму людини психоемоційного стану, який є компартаментомпсихонейроімунної
системи [7, с. 167] В той же час психоемоційне навантаження пригнічує специфічний імунітет й знижує
показники неспецифічної резистентності організму [8, с. 47]. Еколого-радіаційна ситуація, яка склалась в
Донецькій області після аварії н ЧАЕС була й продовжує залишатися складною й не достатньо вивченою
на посутній час.
В процесі 17-річного моніторингу мешканців Донецького регіону, нами було встановлено поступове
зниження показників гемато-імунологічного стану у різних контингентів екологічного та радіаційного ризику
й запропоновані способи його відновлення [9, с. 937]. Невпинне зниження показників імунологічної
реактивності та неспецифічної резистентності організму дає можливість припустити формування серед
населення Донецького регіону популяції з вторинним імунодефіцитом [10, с. 110].
Таким чином, сукупність багатьох негативних факторів довкілля, частина яких пов’язана з воєнним
конфліктом на території Донеччини, впливає на організм населення регіону та може обумовлювати зміни в
гемато-імунологічному, неврологічному та психоемоційному стані, як складових психонейроімунної
системи, що, в свою чергу, сприяє виникненню різних видів патологічних станів.
Тому, метою дослідження було встановити щодо моніторингу стану показників гематоімунологічного та їх змін у населення територій Донецького регіону під час дії ООС
Матеріал та методи. Участь у дослідженні взяли 90 волонтерів, серед яких 25 умовно здорових
дітей у віці 6-14 років та 70 дорослих у віці 18 - 60 років, що мешкають в умовах екокризових регіонів
Донецька (м. Краматорськ та м. Маріуполь). У всіх обстежених дорослих та у батьків дітей було отримано
поінформовану згоду на обстеження.
Дослідження проводились на базі кафедри мікробіології, вірусології та імунології Донецького
національного медичного університету МОЗ України (м. Краматорськ). Дослідження системи імунітету
проводили за допомогою імунологічних тестів І рівня. Показники системи імунітету оцінювали за вмістом
лейкоцитів, їх окремих пулів [11, с. 92] Додатково зміни показників системи імунітету визначали за
результатами цитоморфологічного аналізу. Вміст та цитоморфологічні зміни лейкоцитів периферичної
крові визначали при досліджені препаратів мазків крові з допомогою імерсійного мікроскопу-тринокуляру
MICRO med XS-4130, який дозволяє виявити та зареєструвати за допомогою цифрового фото виходу
якісні зміни в клітинах крові. Вміст пулу лейкоцитів визначався в мазках, забарвлених за методом
Романовського-Гімза [12, с. 30]
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Цитоморфологічні зміни лейкоцитів периферичної крові реєстрували за методами Е.Д. Гольдберг
(1967), М. Інгрем (1974), ЗакК.П.та співав., Д.Ф. Глузмана та співав (1993), Е.М. Михайловська (1973, 1974),
О.А. Ракша-Слюсарева (1996, 1998). Аналізували цитоморфологічні зміни гемограми крові за кількістю
клітинних розпадів, розпадів лімфоцитів (розпади Боткіна-Гумбольдта), наявністю та вираженністю
гіпохромної анемії за наявністю та вираженністю анізохромії та анізоцитозу, вмістом гігантських
тромбоцитів (як ознака порушення процесів синтезу білка), вмістом окремих цитоморфологічних змін
клітинних пулів лейкоцитів по відношенню до загального пулу нейтрофілів або лімфоцитів [13, с. 36]. При
вивченні цитоморфологічних змін нейтрофілів враховували кількість клітин з фрагментованим, гіпо– і
гіперсегментованим, ворсинчастим ядром; кількість клітин з токсогенною зернистістю цитоплазми,
вакуолізацією цитоплазми, кількість клітин із розривами цитоплазматичної мембрани, кількість
адгезованих й великих патологічних нейтрофілів і лімфоцитів (аберантних, у вигляді ручки дзеркала,
молодих форм, витягнутих, веретеноподібних, Ріддерівських, плазмоцитів, фестончатих, клітин з
бобовидним ядром і ядром у вигляді сухого листа)21. При аналізі цитоморфологічних змін враховували їх
кількість на 100 клітин конкретного пулу лейкоцитів. При аналізі клітинних розпадів враховували їх кількість
на 100 клітин. Отримані результати виражали у відсотках (%) та порівнювали з даними норми для умовно
здорового населення. Неспецифічна резистентність оцінювалась за вмістом лейкоцитів, пулів лейкоцитів
та станом лейкоцитів, в першу чергу, нейтрофілів за цитоморфологічними змінами: кількість клітин з
фрагментованим, гіпо– і гіперсегментованим, ворсинчастим ядром; кількість клітин з токсогенною
зернистістю цитоплазми, вакуолізацією цитоплазми, кількість клітин із розривами цитоплазматичної
мембрани, кількість адгезованих й великих патологічних нейтрофілів.
Отримані результати оброблялися методами варіаційної статистики і рангової кореляції з
використанням PCL. Були використані програми «Statistica Windows», і пакет відповідних програм
вимірювань
Результати та їх обговорення.
На рисунку 1 наведено дані аналізу цитоморфологічних змін нейтрофілів у дослідженого
контингенту.

Рисунок 1 – Вміст нейтрофілів з цитоморфологічними змінами в УЗО в порівнянні з показниками
норми: клітинні розпади (КР), фрагментація хроматина ядра нейрофілів (ФЯН), набухання ядерного
хроматину нейтрофілів (НЯХ), токсогенна зернистість нейтрофілів (ТЗН), ворсинчатість ядерного
хроматину (ВЯХ), гіпосигментації ядра нейтрофілів (ГпСЯН), гіперсегментація ядра нейтрофілів (ГрСЯН).
Як видно з даних, наведених на рисунку 1, деякі цитоморфологічні показники нейтрофілоцитів в
умовно здорових осіб з екологічно несприятливого Донецького регіону значно відрізнялась від показників
норми, а деякі майже не змінювались.
Кількість клітинних розпадів в УЗО мали лише незначну тенденцію до збільшення, порівняно з
показниками норми. Вміст нейтрофілів з фрагментованим хроматином ядра, що свідчить про старіння та
руйнування клітин, практично не перевищував верхньої межі норми (13,0%) й становив 11,3±3,97%. Вміст
нейтрофілів з гіпосегментованим ядром в УЗО становив 6,37± 2,4% й не мав вірогідних відмінностей від
норми – 2,4±0,05 (Р>0,05).Вміст нейтрофілів з гіперсегментованим ядром в осіб УЗО становив 17,35±7,6%
при нормі 5,5±0,81%.
При цьому інша частина цитоморфологічних змін нейтрофілів була більш чутливою й значно
відрізнялась від норми. Зокрема, вміст нейтрофілів зі зруйнованою ядерною мембраною та набуханням
ядерного хроматину в УЗО становив 58,05±3,95%, що значно та вірогідно перевищувало показники норми
(10,3±1,34) при P<0,05. Вміст клітин з токсогенною зернистістю в УЗО становив 27,4±12,7% й був значно
вищим за показники норми – 6,1±0,91% (P<0,05). Вміст нейтрофілів з ворсинчатістю хроматину, що
свідчить з одного боку про підсилення мутагенного процесу, а з іншого – про зниження контролю
генетичного гомеостазу організму з боку системи імунітету становив 45,6±7,21% і була значно й вірогідно
вищим за показники норми – 6,60±0,65 (Р<0,05). Виявленні зміни цитоморфології нейтрофілів свідчили про
наявність в УЗО значного токсико-запалювального процесу с переважанням токсогенного фактору,
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збільшення процесів перекісного окислення ліпідів й недостатність контролю генетичного гомеостазу
організму, а предикторами.
Отримані результати дослідження цитоморфологічних змін пулу лімфоцитів периферичної крові
умовно здорового населення Донецького регіону надані на рисунку 2.

Рис.2. Вміст клітин з цитоморфологічними змінами у пулі лімфоцитів у умовно здорового населення
(УЗН): лімфоцити з ядром у вигляді сухого листка (СЛ), лімфоцити у вигляді дзеркала з ручкою (РЗ),
веретеноподібні лімфоцити (Верет), молоді форми лімфоцитів (МФЛ), широкоплазмені лімфоцити
(Шир.л.), плазмоцити (Пл), великі гранульовані лімфоцити (ВГЛ), бобовинні лімфоцити (Боб).
Як видно з даних, наведених на рисунку 2, так, як і в пулі нейтрофілоцитів, в пулі лімфоцитів не всі
цитоморфологічні зміни віддзеркалювали зрушення гомеотазу організму в УЗО під дією негативних
зовнішніх та внутрішніх факторів. Так, вміст клітин у формі сухого листка, що віддзеркалює наявність
процесів перекісного окислення ліпідів в УЗО становив 2,7,0±3,4% і не відрізнявся від показників норми –
1,85±0,27%.Вміст молодих форм лімфоцитів в УЗО був у межах норми, відповідно 1,26 ± 0,01% та 1,6±0,2
0,09%. Вміст бобовидних лімфоцитів –попередників природних кіллерів мав тенденцію до збільшення і
становив 4,2± 1,3% при нормі 1,6±0,3% (Р <0,05). При цьому вміст незрілих форм Т-лімфоцитів y вигляді
дзеркала з ручкою становив 4,5 ± 1,6% й був вірогідно вищим за межі норми – 0,4±0,19 (Р<0,05), що
свідчило про напруженість Т-ланки імунітету.
В УЗО реєструвалась незначна тенденція до активації В- ланки клітинного імунітету, що проявлялось
виявленням плазмоцитів майже у третини обстежених. При цьому середній вміст плазмоцитів в УЗО – 1,6
± 0,9% майже відповідав нормі – 1,8±0,5, а вміст широкоплазменних лімфоцитів – становив 2,4±0,3% і мав
тенденцію до збільшення, порівняно з показниками норми1,7±0,5 %
Таким чином, проведені дослідження показали малу чутливість показників червоної крові та
недостатню чутливість показників елементів лейкограми крові, як предикторів стану та моніторінгу системи
імунітету, як однієї з ланок психонейроімунної регуляції. В той же час зміни цитоморфології клітин пулу
лімфоцитів і, особливо, нейтрофілів є такими, що чутливо реагують на комплекс негативних факторів
довкілля і зміни гомеостазу організму й можуть бути використані у якості предикторів для оцінки стану
психонейроімунної системи і її моніторингу у здорового населення донецького регіону під час проведення
ООС
Висновки. Аналіз отриманих результатів показав, що у якості предикторів для визначення стану та
моніторингу психонейроімунної регуляції організму найбільш оптимальними є показники зміни
цитоморфології пулів лімфоцитів та нейтрофілів.
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ВПЛИВ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Залежність від психоактивних речовин (ПАР) — це хронічне захворювання, що проявляється в
непереборному бажанні вживати наркотичні речовини, незважаючи на негативні соціально-медичні
наслідки.
Відповідно до сучасних досліджень, залежність від ПАР є захворюванням центральної нервової
системи: біохімія активних центрів (рецепторів) мозку змінюється так, що потреба в наркотичних речовинах
стає біологічно зумовленою і дуже сильною.
Уперше більшість людей вживає наркотики добровільно, із різних причин, але повторне вживання
може призвести до змін у мозку, у результаті чого людина може бути не здатною опиратися інтенсивному
потягу до ПАР. Оскільки вживання наркотиків може призводити до змін у мозку, залежність розглядають як
хронічне захворювання, а не брак волі чи прояв поганого характеру. Наркозалежність вважають
рецидивним захворюванням — люди, які лікуються від розладів, пов’язаних з уживанням наркотиків, або
пройшли таке лікування, мають підвищений ризик повернутися до вживання ПАР навіть після кількох років
відмови [3, 5].
Незалежно від того, що питома вага окремих чинників у структурі патогенного впливу на розвиток
хворобливої залежності від ПАР вже доведена, проблема пошуку та обґрунтування взаємозв’язку
біологічних і психосоціальних передумов, що здійснюють патогенетичний та патопластичний вплив на
формування узалежнення, на сьогодні є актуальною [3, 4, 13]. До біологічних чинників, що за певних умов
можуть ставати передумовами вживання ПАР у дітей та підлітків, науковцями віднесені: генетична
схильність, фізіологічні особливості організму, гендерні особливості, вік, вроджені аномалії розвитку,
фізичні травми, захворювання центральної нервової системи та соматичні хвороби, інфекційні та
інтоксикаційні захворювання [4, 5, 6, 12].
До психологічних передумов вживання ПАР у дітей та підлітків віднесені [1, 2, 4, 6, 8]: рання
антисоціальна поведінка дитини, академічне відставання у середній школі, відсутність зв’язку зі школою,
відчуженість, схильність до бунтарства, ранній досвід першого вживання ПАР, проблеми у спілкуванні,
нещасливе кохання.
Соціальними передумовами попередньо визначені: приклад вживання ПАР батьками або близькими
родичами, недостатній рівень взаємовідносин із батьками, друзі, які вживають ПАР, деструктивний стиль
виховання, проблеми організації та управління сім’єю, наявність вільних грошей [8, 9]. Об’єднувальною
ланкою між психологічними та соціальними передумовами є батьківські позиції щодо збереження здоров’я,
профілактики вживання ПАР та виховання дитини (підлітка), що реалізуються в рамках сім’ї [7, 11, 12].
Вживання наркотиків впливає передусім на три складові мозку.
Базальні ганглії відіграють важливу роль у формуванні мотивації, зокрема приємних ефектів від
такої діяльності, як прийом їжі, спілкування і секс, а також беруть участь у формуванні звичок і щоденної
поведінки. Ці ділянки утворюють ключовий вузол, що називається «ланцюгом винагороди» мозку.
Наркотики надмірно активують цей ланцюг — зумовлюють ейфорію; але внаслідок багаторазової дії ПАР
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організм пристосовується до їхньої присутності, чутливість базальних ядер зменшується. Таким чином,
людина втрачає здатність відчувати задоволення від іншої діяльності крім вживання наркотиків.
Розширена мигдалина відповідає за стресові відчуття, такі як дратівливість і неспокій, що є
характерними для синдрому відміни (коли людина різко перестає вживати наркотичні речовини). За
тривалого вживання наркотичних речовин людина продовжує це робити, щоб отримати тимчасове
полегшення від почуття дискомфорту, а не заради задоволення. Тобто вживання ПАР відбувається не для
отримання насолоди, а щоб «привести себе у нормальний стан» [5].
Префронтальна кора відповідає за здатність мислити, планувати, розв’язувати проблеми, приймати
рішення і контролювати свої імпульси. Ця частина мозку дозріває останньою, тому підлітки найбільш
уразливі до наркотичних речовин.
Деякі наркотичні речовини, наприклад опіоїди, також впливають на стовбур головного мозку, що
контролює основні життєво важливі функції (частоту серцевих скорочень, дихання і сон).
Проблема наркотичної залежності неповнолітніх є негативним соціальним явищем, яке становить
серйозну небезпеку як для окремої особистості, так і для всього суспільства.
На сучасному етапі розвитку суспільства констатується:
 збільшення кількості активних і постійних споживачів психоактивних речовин серед учнів
навчальних закладів та зниження віку осіб, які зловживають психоактивними речовинами;
 наявність продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім; певна доступність лікарських
наркотичних засобів;
 розширення спектру наркотичних засобів і мережі їх розповсюдження;
 непоодинокі випадки полінаркоманії серед підліткового населення;
 зниження якості здоров’я молодого покоління;
 зміна соціального статусу неповнолітніх, які почали вживати психоактивні речовини;
 прямий зв’язок між вживанням наркотиків і ростом злочинності, розповсюдженням ВІЛ-інфекції,
зростанням смертності серед молодого покоління;
 поширення особливої молодіжної субкультури, провідною цінністю якої є беззмістовне проведення
дозвілля у поєднанні зі вживанням алкоголю та наркотиків.
На вибір старшого підлітка щодо вживання чи невживання ПАР впливає поширеність шкідливих
звичок серед однолітків, у родинному колі, образи, травми та бійки у підлітковому середовищі,
психологічний клімат та комфорт.
У процесі подолання залежності варто робити акцент на формуванні нових адаптаційних механізмів
особистості, на навичках пошуку ресурсів у собі та найближчому оточенні. Це потрібно для того, щоб
людина могла максимально адекватно інтегруватися в суспільство (в макро- та мікросоціум) відповідно до
індивідуальних особливостей, можливостей, а також з урахуванням реалій її сімейного та трудового
досвіду.
Розв’язання таких складних проблем передбачає тривалу реабілітацію людини із залученням до
програми фахівців та людей, які навчилися жити із залежністю. У нашій країні перспективами подальших
розвідок у цьому аспекті, на нашу думку, є робота терапевтичних спільнот. Для повноцінної роботи такої
спільноти потрібно залучати фахівців із соціально-педагогічного напряму, які мають знання та досвід
роботи в подібних спільнотах.
Профілактична діяльність спрямована на попередження поширення наркоіндустрії, ґрунтується не
лише на превентивних заходах роботи із підростаючим поколінням, реабілітаційної роботи з
наркозалежними, але і зокрема – попередження поширення психоактивних речовин у суспільстві.
Основними напрямами щодо профілактики вживання ПАР є: зменшення заподіяної шкоди від
вживання ПАР за рахунок комбінованих міжгалузевих дій, одночасно спрямованих як на все населення,
так і на групи ризику; проведення заходів щодо захисту життя громадян від нещасних випадків,на силля та
інших негативних наслідків вживання ПАР; скорочення попиту на алкоголь з урахуванням характеру і
масштабів його вживання загалом, а також серед певних груп населення, надаючи пріоритет молодіжному
середовищу, на підставі проведених комплексних і науково обґрунтованих систематичних оцінок
ситуаційного аналізу; сприяння чіткому і надійному використанню інформації в рамках превентивних
програм; забезпечення контролю доступності алкоголю шляхом регулювання числа офіційних пунктів
продажу алкогольних напоїв.
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Олена Волошин, Ірина Родінова
(Одеса, Україна)
АНАЛІЗ СИНОПТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТУМАНІВ НА ТЕРИТОРІЇ АМСЦ ХЕРСОН
Актуальність дослідження обумовлена високою повторюваністю обмеження метеорологічної
дальності видимості через тумани, що значно впливає на регулярність і безпеку польотів повітряних суден.
Туман істотно зменшує видимість в атмосфері, ускладнює рух залізничного, водного і дорожнього
транспорту. Особливо несприятливим є туман для авіації, так як льотчику при посадці і зльоті літака
необхідно миттєво реагувати на становище злітно-посадкової смуги. Інакше можливі авіакатастрофи і
загибель людей. Тим часом, погана видимість продовжує залишатися основною причиною авіакатастроф і
аварійних ситуацій на дорогах.
Детальна характеристика та виявлення закономірностей поширення туману на певній території
дають уявлення про регіональні зміни клімату, які відбуваються протягом десятиліть, і можуть бути
використаними при прогнозуванні даного явища.
Якщо конденсація водяної пари відбувається безпосередньо поблизу від земної поверхні, у
приземному шарі атмосфери утворюється сукупність завислих у повітрі крапель, що приводить до
зменшення горизонтальної дальності видимості [1]. Якщо видимість менше 1 км – явище носить назву
туману, якщо видимість більше 1 км, але менше 10 км – димки. Поряд з поняттям димки існує поняття
імли, яка представляє собою сукупність зважених в повітрі твердих частинок, що погіршують видимість до
10 км і менш. Імла відрізняється від туману і димки тим, що відносна вологість в ній, як правило, значно
менше 100% [2].
Залежно від основних фізичних процесів утворення тумани можна класифікувати таким чином:
1. Тумани охолодження: радіаційні; адвективні; адвективно-радіаційні; орографічні (гірських схилів,
адіабатичні).
2. Тумани випаровування: випаровування водойм – випаровування арктичних морів, осінні (зимові)
випаровування річок, озер, внутрішніх морів, а також випаровування крапель теплого дощу в холодному
приземному шарі; змішування (берегові); водяний пил (водоспадів, морського прибою і т. п.).
3. Тумани, пов'язані з діяльністю людини: міські; морозні (селищні пічні, аеродромні); штучні [3].
В Україні сприятливі умови для виникнення сильного туману створюються в жовтні (4%), коли
активізуються процеси адвекції тепла та вологи над охолодженою земною поверхнею (рис.1).

Рис.1. Повторюваність (%) сильного туману в окремі місяці
Поступово процес туманоутворення посилюється і досягає максимуму в січні (34%), потім він
повільно затухає і у березні становить всього 5%. У літній сезон (травень-серпень) сильні тумани бувають
лише в Українських Карпатах на північно-східних схилах (Пожежевська), чому сприяють як циркуляційні,
так і місцеві умови [4].
В основу дослідження умов утворення туманів на території АМСЦ Херсон покладено метеорологічну
інформацію, яка була отримана за строковими спостереженнями за холодний (листопад-березень) й
теплий (квітень-жовтень) періоди. Була досліджена повторюваність туманів по роках з 2009 по 2019 рр.
Також був проведений аналіз синоптичних ситуацій при утворенні туману. Для цього були використані
приземні карти погоди та карти АТ-850.
За період з 2009 по 2019р на АМСЦ Херсон було зафіксовано 478 випадків з туманом. Найбільша
кількість туманів за рік була в 2019 році – 76 випадків, найменша кількість туманів була в 2012 році – 27
випадків.

18

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

На холодний період року припадає 73% (351) випадків з туманом, а на теплий період – 27% (127)
випадків. Найбільше туманів в холодний період спостерігалося в 2018 році (57), а в теплий в 2019 році
(20).
Максимальна кількість туманів спостерігається в грудні – 94 випадки за десятирічний період. Мінімум
припадає на червень і серпень – по 2 випадки, а в липні не було туманів зовсім. Видно, що найбільша
ймовірність виникнення туманів в грудні місяці (20%). Також в січні і лютому (по 16%).Невелика вірогідність
виникнення туманів в травні (4%) і в вересні (5%).
Якщо проаналізувати тривалість туманів,то найбільш тривалі тумани спостерігалися у холодний
період в 2019 році – 284 год., якщо проаналізувати помісячно – це січень 2015 р. (102 год.), що негативно
впливає на роботу аеродрому.
Таблиця 1 – Тривалість туману в годинах на АМСЦ Херсон за холодний період
Рiк/Мiсяць
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
∑

XI
65:08
30:52
31:05
02:50
25:50
21:14
40:10
17:48
01:40
43:48
37:50
318:15

XII
83:20
29:02
43:10
19:45
19:00
70:55
33:10
39:00
42:50
41:32
52:56
434:40

I
74:58
53:14
11:40
29:45
102:40
20:25
48:00
26:30
47:20
28:10
91:07
533:49

II
39:21
41:37
37:20
51:45
18:50
76:15
20:55
02:20
–
34:46
38:19
363:28

III
21:19
66:18
11:20
14:10
07:45
13:30
16:52
01:20
14:40
04:35
04:30
176:19

Сума(год)
284:06
221:03
134:35
118:15
174:05
202:19
159:07
86:58
106:30
152:51
224:42
1864:31

Сприятливою температурою для утворення туману на території Херсону є температура в діапазоні
від 0 до +4°С (35.8%).Найбільш теплі тумани спостерігаються восени: при температурі більше 18 °С –
0.9%, в діапазоні 15..18°С – 4.2%, 10..14°С – 10.1%.Можливе утворення туманів при більш низьких
температурах, однак кількість їх з пониженням температури зменшується. При температурах в діапазоні 15..-20°С та нижче -20°С вони складають всього 0.2%.
Максимальна та мінімальна температури при яких можуть спостерігатися тумани на території АМСЦ
Херсон: від -20,4°С до +18,7°С.
Напрямок вітру у туманну погоду найчастіше спостерігався східний. Також простежується
переважання північно-східних та південно-східних напрямків.
Залежно від синоптичних умов утворення виділяють два типи туманів: внутримасові і фронтальні.
Аналізуючи синоптичні ситуації, можна зробити висновок, що більша кількість туманів на АМСЦ
Херсон спостерігалась під час антициклону – 23,6%. Як правило, це радіаційні тумани, що виникають вночі
за безхмарної погоди.
Таблиця 2 – Кількість випадків з туманом при різних синоптичних ситуаціях за теплий та холодний
період на АМСЦ Херсон (2009-2019 рр.)
Тип синоптичної ситуації
Теплий фронт
Холодний фронт
Фронт оклюзії
Циклон
Улоговина циклону
Теплий сектор
Антициклон
Гребінь антициклону

Холодний
період
39
8
8
64
67
19
55
79

Теплий
період
5
9
3
17
11
6
50
13

Всього
48
17
11
81
78
25
105
92

У січні найбільша вірогідність формування туманів під час циклону – 5,6%, у лютому – коли
спостерігається циклон або улоговина – витягнута частина циклону (3,1%). У березні найбільший відсоток
туманів формується, коли над територією гребінь – витягнута частина антициклону (1,8%), а у квітні,
травні, вересні та жовтні при антициклоні. У листопаді та грудні тумани переважають, коли спостерігається
гребінь антициклону.
Розглядаючи синоптичні ситуації більш детально, можна зробити висновок, що досить тривалі
тумани спостерігаються, якщо над територією Херсона спостерігаються циклони і в основному при
проходженні фронтів.
Для утворення фронтального туману необхідно, щоб швидкість руху фронту не перевищувала
декількох метрів в секунду. Зазвичай це теплий фронт або повільний холодний фронт, званий
анафронтом. Найчастіше тумани утворюються в холодному повітрі безпосередньо перед теплим
фронтом [5].
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Так як теплий фронт рухається повільно, такий туман може бути дуже тривалим (існувати одиниці десятки годин) і займати великі території.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТИПІВ ТА ВИДІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ
ПРОГРАМИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
За Європейською хартією місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України,
місцеве самоврядування – це «право і спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати
регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в
інтересах місцевого населення» [1].
На сьогодні переважна більшість територіальних громад маючи право вирішувати питання місцевого
значення, неспроможна їх виконувати через брак власних коштів, недостатність або відсутність
інфраструктури, а також брак кадрів відповідної кваліфікації. Тому значна частина питань місцевого
значення не вирішується належним чином – не утримуються приміщення шкіл і лікарень та інших будівель
комунальної власності, не забезпечується благоустрій території нічне освітлення вулиць, тощо.
Програму використання і охорони земель та інших природних ресурсів розробляють для
забезпечення спроможності територіальної громади самостійно за рахунок власних ресурсів вирішувати
питання місцевого значення.
Організація більш ефективного використання і охорони земель та інших природних ресурсів і
територіальної організації муніципального управління землекористуванням забезпечується шляхом:
 визначення перспектив розвитку міського землекористування та створення інвестиційнопривабливого містобудівного та рекреаційного землекористування на основі розробленої та затвердженої
в установленому порядку землевпорядної документації;
 визначення пріоритетів розвитку земельних відносин та землекористування з урахуванням
зональних та місцевих особливостей;
 створення організаційно-правових умов для розвитку паритетних відносин між бізнесом,
власниками землі та територіальною громадою на засадах публічно-приватного партнерства;
 юридичного та технічного оформлення права землеволодіння та землекористування
територіальної громади, громадян і юридичних осіб;
 урегулювання земельних відносин та реструктуризації землекористування, формування місцевого
ринку земельних ділянок та умов їх капіталізації;
 удосконалення системи муніципального управління землекористуванням та адміністрування
платежів за землю і інші ресурси, екологічного податку.
Відповідно до статті 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Згідно статті 143 Територіальні
громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування
управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та
культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративнотериторіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до
закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють,
реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють
контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої
компетенції.
Згідно статті 83 Земельного кодексу України землі [2], які належать на праві власності
територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.
У комунальній власності перебувають:

20

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

а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності;
б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна
комунальної власності незалежно від місця їх розташування.
Земельні ділянки державної власності, які передбачається використати для розміщення об’єктів,
призначених для обслуговування потреб територіальної громади, а також земельні ділянки, які відповідно
до затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, за
рішеннями органів виконавчої влади передаються у комунальну власність.
До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:
а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні,
пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);
б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного
транспорту;
в) землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого
призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність,
якщо інше не передбачено законом;
г) землі лісогосподарського призначення, крім випадків, визначених цим Кодексом;
ґ) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом;
д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого
самоврядування;
е) земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на
землях лісогосподарського призначення та природно- заповідного фонду, що перебувають у прибережній
захисній смузі водних об’єктів;
є) землі під об’єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем, які
перебувають у комунальній власності.
Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі:
а) передачі їм земель державної власності;
б) відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності
відповідно до закону;
в) прийняття спадщини;
г) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими
угодами;
ґ) виникнення інших підстав, передбачених законом.
Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть об’єднувати на договірних засадах належні їм
земельні ділянки комунальної власності. Управління зазначеними земельними ділянками здійснюється
відповідно до закону.
Згідно Земельного кодексу, враховуючи тенденції перерозподілу земель, розроблені пропозиції
щодо розподілу земельного фонду основних власників землі і землекористувачів за формами власності в
межах м. Буча.
У таблиці 1 наведено орієнтовний прогноз площі земель комунальної власності на території м. Буча
складає більше 31 відсотка, приватної – 46 % та державної – 22 %.
Таблиця 1. - Пропозиції щодо розподілу земель за формами власності в межах м. Буча
Державна
Існуючий стан,
на 2017 р., га
в%
Прогнозні пропозиції,
га
в%

Форми власності, в гектарах
Приватна /
Комунальна
колективна

Разом

1411,57

1219,32 / 8,6

18,7

2658,19

53,1

45,9 / 0,3

0,7

100,0

242,0

1520,0

896,19

2658,19

9,1

57,2

33,7

100,0

Згідно статті 117 Земельного кодексу України передача земельних ділянок державної власності у
комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування, які здійснюють розпорядження землями державної чи комунальної
власності відповідно до повноважень. У рішенні органів виконавчої влади чи органів місцевого
самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність зазначаються
кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про
обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.
На підставі рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу
земельної ділянки у державну чи комунальну власність складається акт приймання-передачі такої
земельної ділянки.
Рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної
ділянки у державну чи комунальну власність разом з актом приймання-передачі такої земельної ділянки є
підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на неї.
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Згідно статті 46 закону України «Про землеустрій» складовою частиною проекту землеустрою щодо
встановлення і зміни меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності, які
переходять у комунальну власність відповідної територіальної громади.Таким чином, процедура
розмежування земель державної і комунальної власності різниться в межах і за межами населених
пунктів [3].
Крім того, відсутність кадастрового плану на місто визначених в натурі меж м. Буча залишається
однією з ключових проблем реалізації повноважень територіальної громади по регулюванню
землекористування, забезпеченню ефективного використання та охорони земель. Вказана проблема
постійно провокує виникнення конфліктів при прийнятті управлінських рішень з землекористування. Вона
призводить до порушення прав територіальної громади та незаконного розпорядження землями місцевими
державними адміністрації. Це унеможливлює створення достовірної бази даних державного земельного
кадастру.
Одночасно, зволікання із здійсненням робіт з розмежування земель державної та комунальної
власності пов’язано також з вирішенням ряду колізійних моментів у чинному законодавстві щодо
визначення суті розмежування, повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Тому ці роботи потребують негайного вирішення.
Забезпечення сталого соціального та еколого-економічного використання земельних ресурсів є
пріоритетним напрямом, оскільки в цілому суттєво підвищує можливості розвитку земельно-господарської
системи територіальної громади, а також сприяє організації комфортних умов проживання населення.
Необхідність досягнення високих цільових установок розвитку території потребує, в першу чергу, значного
підвищення економічного потенціалу земельних та інших природних ресурсів. Необхідні рішучі кроки у
цьому напрямі спрямовуються програмою на підвищення розмірів надходжень коштів до міського бюджету
від сплати за використання земельних ділянок [4].
Визначення реальної цінності земельних ресурсів потребує завершення робіт щодо формування
територій та встановлення меж земель різного функціонального призначення, включаючи об’єкти
природно-заповідного фонду, охоронні зони, землі рекреаційного, водного, лісогосподарського
призначення та інші, на яких законом встановлено обмеження господарської діяльності. Крім того,
потребують визначення режиму використання та меж розташування особливо цінні землі, до яких
відносяться: особливо цінні ґрунти на землях сільськогосподарського призначення; об’єкти природнозаповідного фонду; об’єкти історико-культурного призначення.
Література:
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територіях об’єднаних територіальних громад»: [монографія] / А.М. Третяк, В.М. Третяк, В.О. Леонець,
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Тетяна Глушенко, Максим Черкай
(Харків, Україна)
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ
У сучасному світі, суспільстві, економіці відбувається кардинальне зміщення орієнтирів і принципів, в
системі управління в тому числі. Інформаційні технологи, інноваційні ідеї, дуже швидко захоплюють ринки,
змінюють індустрії і навіть основних гравців. Сучасному керівникові доводиться постійно думати над тим,
що потрібно зробити по-іншому, стежити за ринком, спілкуватися з клієнтами, ініціювати зміни, освоювати
нові технології як у виробництві, так і в управлінні.
У класичному розумінні, технологія управління відображає зміст управління, характеризується
процесами руху та обробки інформації і визначається складом і порядком виконання управлінських робіт, в
ході яких ця інформація перетворюється і впливає на керований об'єкт. Звідси випливає основне
призначення технології управління - встановлення раціональної схеми взаємодії структурних підрозділів і
окремих виконавців в процесі управління.
Технологія управління являє собою систему операцій і процедур, що виконуються керівниками,
фахівцями та технічними виконавцями в певній послідовності з використанням необхідних для цього
методів і технічних засобів.
Основна функція технології управління полягає в забезпеченні наукового та функціонального
взаємозв'язку процесів управління з конкретними управлінськими технологіями, які сприяють реалізації
функцій управління.
Деякі автори виділяють наступний перелік технологій управління:
1) технології управління персоналом;
2) технології управління якістю;
3) технології структурування бізнес-процесів управління;
4) технології операційного управління, технології управління виробництвом, логістичні технології;
5) технології стратегічного управління [5, с. 304].
Зазначені види технологій менеджменту склалися в результаті еволюції світової та вітчизняної
управлінської практики. Якщо розглядати загальну еволюцію технологій менеджменту в XX ст., то можна
виявити тенденцію розширення технологій менеджменту в трьох напрямках:
1) фінансово-орієнтований менеджмент;
2) менеджмент з акцентом на маркетинг;
3) процесно-орієнтований менеджмент [10, с. 184].
Вищевказані напрямки розвивалися починаючи з 30-х рр. ХХ ст. і до теперішнього моменту. Однак
вони не змінювали один одного, а доповнювали, збагачуючи менеджмент новими технологіями,
спрямованими на різні аспекти діяльності.
У зв'язку з цим сьогодні формується мислення нового типу менеджерів, з орієнтуванням на
попереджувальну аналітичну та інноваційну діяльність.
Керівники, що мають багаж теоретичних знань і високі професійні навички, які вміють виживати в
умовах невизначеності, в першу чергу вкрай нестабільної економіки, бачити на два кроки вперед і вести за
собою команду, при цьому досягати успіху - той самий менеджер змін, який є гарантом ефективності
функціонування і економічної безпеки.
У суспільстві нового типу на тлі глобальних викликів, від цифровізації всіх сфер діяльності до появи
нових бізнес-моделей, перестають працювати звичні стратегії і технології управління. Такі умови кидають
виклик традиційним бізнес-моделям і формують попит на нове покоління управлінців-лідерів, які здатні
розробляти та застосовувати сучасні адаптивні бізнес-підходи, керуючись технологіями ефективного
управління.
Сутність управління в адміністративно-командної системи господарювання була ідеалізована і
доведена до жорсткого регламентування впливу суб'єкта управління на об'єкт, що породило пасивну
філософію праці. Вона будувалася на основі, як правило, мінімальних змін в організації, методах
управління і т. ін. Жорстке регламентування управління поряд з пасивністю змушувало керовані об'єкти
ухилятися від впливу або надавати невидиму протидія, що знижувало творчий підхід в процесі
виробництва і в кінцевому рахунку призвело до застою економіки.
Єдино вірним підходом до організації сучасного менеджменту є творчий підхід до праці, який змушує
керівників і підлеглих активно виконувати завдання, йти на розумний ризик і підприємливість. Він
пов'язаний зі стратегічним мисленням і створенням передумов для активізації економічного мислення
людей.
Сучасний професійний менеджер розглядає кожну зміну як нову сприятливу можливість, в зв'язку з
чим, акценти вже в більшій мірі пов'язані з місією, спрямованою на створення майбутнього організації, з
технологією пошуку і прогнозування змін, зі стратегією впровадження цих змін.

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

23

Сучасна школа управління будується на принципах з'єднання теорії соціального управління з
вирішенням конкретних завдань, що виникають як на мікро-, так і на макрорівні.
Сьогодні не обов'язково бути піонерами в чомусь, але треба швидко переймати інновації. Якщо
раніше для того, щоб скопіювати новинку конкурентів потрібно кілька років, зараз це робиться за 5-6
місяців, а в динамічних галузях - за кілька тижнів або навіть днів.
Найважливішими властивостями сучасних управлінських технологій є їх системність (неможливо
змінювати частини системи, потрібно весь час бачити систему в цілому), комплексність і збалансованість
підходу. Якщо зміни не плануються і ретельно не прораховуються, частіше за все вони породжують лише
нові проблеми і конфлікти.
Для того, щоб ефективно управляти, сьогодні необхідно дуже багато різноманітної інформації. Її
необхідно постійно збирати, збирати, структурувати, аналізувати, а потім синтезувати і приймати рішення наприклад, для усунення постійно виникаючих диспропорцій або використання нових можливостей, не
маючи розкоші зволікання.
Управління по-новому - виключно складна проблема, і далеко не всі зможуть витримати цей іспит
системи управління. Таким чином, наука управління пропонує багато методів та інструментів управління,
що представляють собою перевірені часом традиційні методи і інструменти, але які модифіковані під
сучасні економічні реалії з урахуванням нових можливостей інформаційно-комунікаційного забезпечення.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
З прийняттям Закону України «Про вищу освіту» в 2014 р. управління якістю вищої освіти стало
одним із пріоритетних стратегічних завдань державної освітньої політики України. На сьогодні реформа
освіти і науки, яка є складовою реформування розвитку людського капіталу, включає одним із пріоритетів
якісну вищу освіту та розвиток освіти дорослих.
За реалізацію пріоритету «Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих» реформи освіти і науки,
крім Кабінету Міністрів України, відповідають: Міністерство освіти і науки України; Український центр
оцінювання якості освіти; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; Національне
агентство кваліфікацій. Мета Кабінету Міністрів України щодо реалізації цього пріоритету визначається
таким чином: «випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці, які
мають сучасні знання, вміють вирішувати комплексні задачі, можуть створювати висококласні та
інноваційні інтелектуальні продукти та поділяють цінності вільного демократичного суспільства» [1].
Реформа передбачає розв’язання таких проблем:
1) відсутність можливостей у випускників вищої освіти в повній мірі реалізувати себе на
українському ринку праці;
2) невідповідність якості вищої освіти очікуванням роботодавців, студентів та суспільства в цілому;
3) ненадання системою фінансування та управління заслуженої винагороди найкращим викладачам
та найбільш ефективним закладам вищої освіти;
4) відсутність достатніх знань, навичок та мотивації у частини здобувачів, які вступають до закладів
вищої освіти;
5) брак даних, які б у динаміці відображали оцінки роботодавців та самих студентів щодо якості
вищої освіти та відповідності освітніх програм вимогами ринку праці;
6) відсутність моніторингу зайнятості випускників закладів вищої освіти.
Здійснення Кабінетом Міністрів України реформи освіти і науки, зокрема щодо реалізації пріоритету
«Якість освіти та розвиток освіти дорослих», за останні роки має позитивні результати. Серед них слід
виокремити такі:
1. Визначення і реалізація порядку прозорого фінансування ЗВО за результатами їхньої освітньої,
наукової та міжнародної діяльності.
2. Запровадження індикативної собівартості здобуття вищої освіти, що дозволяє привести плату за
навчання за деякими спеціальностями у відповідність до фактичних витрат, що сприятиме підвищенню
якості надання освітніх послуг.
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3. Запровадження порядку атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту.
4. Удосконалення процедур ліцензування освітньої діяльності.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про вищу освіту» Міністерство освіти і науки України, як
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, виконує низку функцій щодо реалізації
державної політики у сфері вищої освіти. У контексті реалізації реформи освіти і науки (пріоритет «Якість
вищої освіти і розвиток освіти дорослих») варто розкрити основні результати роботи МОН України за 20172020 рр., що також опубліковані у «Календарі реформи освіти і науки» [2]:
1. Розроблення і затвердження стандартів вищої освіти. Станом на 01.11.2020 р. було затверджено
157 стандартів вищої освіти.
2. Запровадження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу до магістратури та
єдиного фахового вступного іспиту (ЄФВВ) до магістратури для спеціальностей 081 «Право» та 293
«Міжнародне право».
3. Утворення Національного репозитарію академічних текстів.
4. Запровадження формульного підходу до розміщення державного замовлення для магістратури, а
також адресного розміщення державного замовлення і широкого конкурсу для бакалаврату.
5. Створення відкритого реєстру ЗВО, який надасть можливість зручно переглядати статистичну
інформацію та забезпечить доступ абітурієнтів до інформації про ЗВО.
6. Підвищення рейтингових показників якості менеджмент-освіти за результатами Глобального
індексу конкурентоспроможності.
7. Затвердження переліку регульованих професій.
Діяльність Українського центру оцінювання якості освіти сприяє рівності і доброчесності під час
вступу на магістерські програми після запровадження ЄВІ та ЄФВВ. Згідно з даними Українського центру
оцінювання якості освіти щодо проведення вступних екзаменів до магістратури у 2019 р., ЄФВВ склали
82,17% вступників (11 707 осіб), ЄВІ з англійської мови – 68, 39% (36 366 осіб), ЄВІ з німецької мови –
48,99% (852 особи), ЄВІ з французької мови – 64,90% (220 осіб), ЄВІ з іспанської мови – 93,42% (71 особа).
У зв’язку з підвищенням вимог до вступу в магістратуру на спеціальність 081 «Право», кількість
абітурієнтів, зарахованих на навчання в 2019 р., скоротилася порівняно з 2018 р. на 33,46% (з 9 911 до
6 595 осіб) [3].
Національне агентство кваліфікацій супроводжує запровадження Національної рамки кваліфікацій,
координує розроблення професійних стандартів, бере участь у розробленні стандартів освіти, формує
вимоги до процедур присвоєння кваліфікацій, визнання результатів неформального та інформального
навчання та взаємодіє з органами та установами забезпечення якості освіти. Важливо зазначити, що в
червні 2020 р. Національну рамку кваліфікацій було приведено у відповідність до Європейської рамки
кваліфікацій для навчання впродовж життя, що включає 8 рівнів.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим колегіальним органом,
уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Національне
агентство має особливий статус, оскільки воно не є органом виконавчої влади, а юридичною особою
публічного права, засновником якої є держава. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти впродовж 2019-2020 рр. має значні результати щодо становлення та розвитку національної
системи забезпечення якості вищої освіти, які включають:
1. Створення вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, які відповідають «Стандартам і
рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)».
2. Здійснення нової процедури акредитації освітніх програм. Акредитаційні експертизи розпочалися
з жовтня 2019 р. Станом на 01.11.2020 р. було ухвалено рішення щодо 918 освітніх програм, з яких
зразкову акредитацію отримали 14 освітніх програм, акредитацію – 618, умовну (відкладену) акредитацію –
264, відмову в акредитації – 22. Крім того, 379 програм знаходяться на різних стадіях процесу
акредитації [4].
3. Забезпечення прозорості та публічності процесу акредитації.
4. Діяльність щодо визнання якості наукових результатів.
5. Сприяння розвитку академічній доброчесності та протидія академічному плагіату.
6. Співробітництво з іноземними агентствами забезпечення якості та входження до міжнародних
організацій із забезпечення якості вищої освіти.
7. Поширення найкращих практик забезпечення якості вищої освіти серед університетів.
Важливим також є регіональний рівень управління вищою освітою, що включає місцеві органи
державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Як зазначає Н. Опар, їх діяльність в
цьому контексті спрямована на встановлення обсягів бюджетного фінансування, забезпечення виконання
державних програм у галузі вищої освіти, здійснення соціального захисту учасників освітнього процесу,
забезпечення розвитку мережі закладів вищої освіти, зміцнення їх матеріальної бази та господарського
обслуговування, вивчення потреб у фахівцях і внесення пропозицій щодо обсягів державного замовлення,
залучення підприємств, установ та організацій для вирішення проблем розвитку вищої освіти, сприяння
працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти, які їм підпорядковані [5, с. 114-115].
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Зазначивши успішні результати діяльності органів публічної влади в контексті реформування вищої
освіти та розвитку системи управління якістю вищої освіти, необхідно визначити проблеми, які слід
вирішити:
1) відсутність реальної автономії закладів вищої освіти, а передусім фінансової, що надала б їм
можливість залучати та використовувати ресурси з метою вдосконалення системи забезпечення якості;
2) відсутність стандартів вищої освіти за багатьма спеціальностями та рівнями освіти, що не дає
можливості закладам вищої освіти сформувати єдині підходи до розроблення освітніх програм, які були б
спрямовані на досягнення відповідних результатів навчання;
3) певна неузгодженість та дублювання вимог ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх
програм та державного контролю за дотриманням освітнього законодавства, що створює перешкоди для
закладів вищої освіти при формування й розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
4) слабкість державно-приватного партнерства щодо розвитку підвищення якості навчання і
викладання у закладів вищої освіти.
Крім того, на діяльність закладів вищої освіти в сучасних умовах впливає низка як внутрішніх, так і
зовнішніх ризиків, подолати які мають допомогти органи державної влади. Серед таких ризиків А. Василюк
і М. Дей називають конкуренцію з боку сусідніх держав, постійну зміну освітнього законодавства, політичну
ситуацію на Сході та фактичну війну з Росією, різке зменшення кількості населення, низький рівень освіти в
сільській місцевості, економічну кризу та низькі фінансові можливості населення, а також недостатню
відповідальність науково-педагогічного персоналу, низький рівень підготовки абітурієнтів, відсутність
коштів для розвитку, застарілість наукової та навчально-лабораторної бази, недоліки в системі управління
та слабкість маркетингової політики закладів вищої освіти [6, с. 126].
Отже, реформування освітньої галузі в Україні з 2014 р. поставило на перший план підвищення
якості вищої освіти, яке визначаються пріоритетною ціллю в діяльності органів публічної влади у сфері
управління вищою освітою. Аналіз нормативної бази та результатів діяльності Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за
останні кілька років дозволяє стверджувати, що питання створення національної системи забезпечення
якості вищої освіти вийшло на якісно новий рівень. В той же час, для розвитку системи забезпечення якості
вищої освіти потрібно забезпечити реальну фінансову автономію закладів вищої освіти, удосконалити
форми співпраці держави і громадського сектору щодо управління якістю, залучати до моніторингу якості
вищої освіти роботодавців та незалежні агенції та сприяти впровадженню сучасних моделей освітнього
менеджменту в закладах вищої освіти.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
Основною метою модернізації транспортних систем України є створення інтегрованої транспортної
системи на основі інституціональних, структурних, техніко-технологічних змін на засадах європеїзації,
інтеграції, технологізації та сталого екобезпечного розвитку через застосування комбінованої транспортної
політики, що передбачає поєднання раціоналізму та лібералізації.
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Комбінована транспортна політика в свою чергу базується на раціональному застосуванні механізму
державно-приватного партнерства з метою оптимального ресурсного забезпечення модернізації та
подальшого інноваційного розвитку транспортних систем на засадах стимулювання інвестиційного,
інноваційного та кадрового забезпечення.
Викладені концептуальні положення модернізаційних перетворень в транспортній системі на
сучасному етапі потребують розкриття загальних та специфічних принципів її втілення.
В основу модернізаційних перетворень у транспортній системі, на нашу думку, необхідно покласти
такі загально-універсальні принципи, які традиційно виділяють у моделі модернізації суспільства і які
згруповані за такими ознаками: перша група – це принципи функціональних змін (революційність,
синергійність, прогресивність); друга – це принципи всеохоплення процесів модернізації (комплексність,
масштабність, універсалізація); третя група – це принципи часового лагу (тривалість, стадійність,
незворотність) модернізаційних процесів.
Принципи функціональності
1. Принцип революційності перетворень, оскільки перехід від "традиційності" до "сучасності"
супроводжується радикальними всеохоплюючими трансформаціями моделей людського існування і
господарської діяльності, в тому числі й у транспортному секторі.
2. Принцип синергії – зміни в одній із сфер діяльності позначаються і на інших сферах, а загальний
прогрес оцінюється на основі синергетичного поєднання модернізації кожної складової господарства.
3. Принцип прогресивності (еволюційність). Модернізовані суспільства мають значно більші
можливості порівняно з традиційними. Матеріальний і культурний добробут сучасного суспільства значно
вищий порівняно з традиційним.
Принципи всеохоплення
4. Принцип комплексності – процес, який не можна звести до якого- небудь одного фактора,
аспекту, виміру. Модернізація має включати такі процеси, як індустріалізацію, урбанізацію, диференціацію,
секуляризацію, грамотності і освіти, зростання політичної активності тощо.
5. Принцип масштабності перетворень. Модернізація – процес глобальний, це загальносвітове
явище, обумовлене дифузією сучасних ідей і технологій з центру до периферії світового господарства, з
одного боку, і з іншого – ендогенним розвитком інших спільнот.
6. Принцип універсалізації. Існує багато типів традиційних суспільств, які докорінно відрізняються
одне від одного, і спільним для них є лише одне – несучасність. Модернізовані суспільства, навпаки,
мають багато спільних рис. Модернізація, таким чином, стимулює тенденції до конвергенції спільнот.
Принципи часу
7. Принцип тривалості, адже модернізація – довготривалий, а не одномоментний процес, який має
динамічний характер за масштабності змін, але при цьому він є еволюційним за швидкістю їхнього
здійснення.
8. Принцип стадійності, тобто процес, в якому можливе виділення рівнів або фаз зрілості, через які
повинно пройти суспільство. Суспільства можна порівнювати між собою і ранжувати відповідно до ступеня
їхнього просування шляхом від "традиційності" до "сучасності".
9. Принцип незворотності. Розпочавшись, цей процес не можна зупинити. Він може сильно
варіювати стосовно різних країн за ступенем змін, але не за самим напрямом цих змін. Разом із
загальними принципами модернізації в транспортному секторі можна виділити й специфічні принципи.
Наприклад, до базових принципів модернізації транспортно-дорожньої системи в структурі
виробничої інфраструктури відносять: збереження та відновлення земельного покриву території після
завершення дорожнього будівництва; спеціалізація об’єктів транспортної інфраструктури для обмеження
їхньої конкуренції між собою; взаємозв’язок розвитку об’єктів транспортної інфраструктури та об’єктів
придорожнього бізнесу; багатофункціональність об’єктів (як для внутрішніх, так і зовнішніх перевезень);
прогнозування розвитку об’єктів транспортної інфраструктури для своєчасного землевідведення;
концентрація ресурсів на особливо важливих об’єктах і координація їхнього розвитку; економія ресурсів за
рахунок спорудження об’єктів багатоцільового призначення.
На нашу думку в основу модернізації транспортних систем та їхньої інфраструктури повинні
закладатися принципи, що об’єднували б технічну, технологічну та інституційно-управлінську складові цих
змін.
До того ж необхідно поєднати техніко-технологічну модернізацію як лінійних об’єктів, точкових
об’єктів інфраструктури, так і рухомого складу.
Розглянемо основні принципи, які мають всеохоплюючий вплив на техніко-технологічну та
інституційно-управлінську складові процесу модернізації, що представлені у вигляді матриці, в якій кожен
принцип має прояв у трьох сферах – техніці, технології та інститутах й інституціях [1].
Принцип інноваційності означає, по-перше, наявність наскрізних інновацій (тобто тих, що можуть
бути одночасно впроваджені в усіх складових – техніці, технології та управлінні), по-друге, їхню
обов’язкову абсорбцію (спроможність сприйняття на виробництві й у сучасних інститутах та органах
управління) та здатність реалізувати їх на практиці. Дотримання цього принципу сприятиме оновленню
техніки за найновішими зразками, з параметрами, що відповідають європейським та міжнародним
стандартам, впровадженню новітніх технологій перевезень (інтелектуалізації, автоматизації, логістизації,
навігаційних систем, змішаних перевезень, високошвидкісних перевезень) та очевидно відкриватиме
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дорогу новітнім інституціям та інститутам або принаймні сприятиме їхньому реформуванню та
удосконаленню.
Практична реалізація інновацій пов’язана насамперед зі спроможністю їхнього фінансування –
наявністю фінансів та можливості інвестувати їх в інновації. Не менш важлива наявність кадрового
потенціалу для втілення задумів на практиці, таким чином, маємо коло: інновації – інвестиції – кадри –
практична реалізація.
Принцип гармонізаційності потребує гармонізації технічної, технологічної та управлінської складових:
інституцій та інститутів – змісту процесів техніко-технологічної модернізації, характеристик технічних
засобів – технології та організації новітніх технологій.
Наприклад, неможливо впровадити високошвидкісний рух на залізничному транспорті й таким чином
підвищити комерційну швидкість доставки вантажів або пасажирів при вдосконаленні лише одного з
елементів системи прискорення – техніки, технології чи управління. Зокрема, Н. Богомолова зазначає:
"…впровадження швидкісного пасажирського руху базується на використанні спеціалізованого рухомого
складу, що не принесе очікуваного ефекту без докорінної модернізації інфраструктури (колії, постійних
пристроїв, депо тощо) та потребує сучасних методів і форм управління транспортним виробництвом. Така
комплексна узгодженість має спиратися на адекватну законодавчу та нормативно-правову бази, програми
розвитку (в тому числі й реформування) залізничного транспорту, їхню відповідність цілям та вимогам
впровадження швидкісного пасажирського та прискореного вантажного руху". Очевидність такої позиції
була доведена практичною реалізацію концепції прискореного руху в Україні під проведення фінальної
частини чемпіонату футболу Євро-2012, коли постало питання забезпечити швидкісним пасажирським
транспортом спортсменів і вболівальників між містами проведення матчів – Києвом, Харковом, Донецьком
та Львовом. Для забезпечення цих перевезень АО "Крюківський вагонобудівний завод" запропонував
Укрзалізниці розробити та виготовити дослідний зразок електропоїзда, випробувати та забезпечити
поставку до р. шести двосистемних міжрегіональних пасажирських електропоїздів з експлуатаційною
швидкістю 160 км/год.
Виконання цього замовлення передбачалося в дуже стислі строки, що викликало побоювання
Укрзалізниці його реальності. Тому було прийнято рішення закупити південнокорейські швидкісні поїзди
Hyundai. Домовленість про закупівлю десяти міжрегіональних потягів Hyundai була досягнута під час
переговорів у Південній Кореї, вартість контракту становила 307 млн дол. США. Втім поїзди Hyundai
обійшлися ледь не вдвічі дорожче. Україна щороку платитиме за сервісне обслуговування, до того ж слід
було збудувати ремонтні депо. Адже за недовгий період їх експлуатації 350 постійно виникала потреба в
ремонті поїздів, взимку 2012 р. поїзди Hyundai виходили з ладу мало не щодня. Причина – повний цикл
тестових перевірок поїздів у різних погодних умовах не був проведений, унаслідок чого на лінії випустили
несертифіковані поїзди, що не пройшли повний комплекс випробувань.
Характеризуючи домовленість на закупівлю швидкісних потягів, радник та координатор зв’язків із
громадськістю ЄБРР А. Усов правильно зазначив, що Укрзалізниця не врахувала особливостей як
корейської техніки, так і власної інфраструктури, і наголосив, що українська влада повинна зрозуміти:
інвестиційні проекти не можна підганяти до конкретних дат заходів.
Принцип пріоритетності передбачає черговість проведення заходів із модернізації технічно,
технологічно та інституційно з наданням пріоритетності конкретним проектам: цей принцип особливо
актуальний в умовах обмеженого фінансування. Пріоритетними мають бути значимі національні соціальноекономічні проекти щодо розвитку транспортного сполучення в країні.
Принцип координації ґрунтується на тому, що технічні пристрої для конкретної технології перевезень
мають бути узгодженими, уніфікованими та стандартизованими, технології – відкаліброваними на
мінімізацію втрат ресурсів, а інституції та інститути – забезпечувати тарифну узгодженість, уніфікацію
технічних стандартів та специфікацій, що в сукупності забезпечуватиме ефективне функціонування
транспортної системи.
Уніфікація технічних стандартів є особливо важливою для таких надскладних систем, як транспорт.
Основи сучасного технічного регулювання для транспортних систем у країнах ЄС визначаються
принципами Нового підходу до технічної гармонізації і стандартів, прийнятого у 1985 р., і Глобального
підходу до технічних умов, випробувань та сертифікації, прийнятого в 1989 р. у Європі. Новий і Глобальний
підходи реалізуються через європейські директиви. Основними нормативними 351 документами ЄС в
сфері технічного регулювання на залізничному транспорті є Директиви 96/48/ЄС (щодо розвитку
високошвидкісних залізничних систем) та 2001/16/ЄС (щодо транс’європейських стандартних залізничних
систем), що встановлюють базові вимоги стосовно інтероперабельних (експлуатаційно сумісних)
високошвидкісних і традиційних залізничних ліній і їхніх підсистем: структурних підсистем, інфраструктури,
енергопостачання, системи управління і сигналізації, здійснення перевезень і управління ними, рухомого
складу, експлуатаційних підсистем, технічного обслуговування і ремонту, систем обробки і передачі даних
для пасажирських і вантажних перевезень, до кожної з яких розроблено шість технічних специфікацій (ТSI)
інтероперабельності і які покривають вісім основних підсистем залізничного транспорту (наприклад,
технічна специфікація інтероперабельності підсистеми "Інфраструктура" транс’європейської залізничної
мережі).
Координація особливо важлива при розвитку змішаних та інших технологій перевезень за взаємодії
видів транспорту в межах єдиного транспортного процесу, що досягається завдяки забезпеченню
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ефективної взаємодії учасників доставки за рахунок організації єдиних технологічних процесів здійснення
перевезень і формування відносин між ними на базі ключових логістичних принципів, при яких окреме
перевезення є обґрунтованою системою з визначенням строків, маршрутів, чітким дотриманням графіку
руху, періодичності подачі транспортних засобів тощо.
Принцип ситуативності базується на вимогах до техніки (інфраструктури та рухомого складу) мати
наявні резерви рухомого складу, пропускної спроможності тощо, для технології – варіативність
технологічного процесу, надійність та безпеку, для інституцій та інститутів – адаптивність, гнучкість
системи управління, відкритість до змін. Тобто принцип ситуативності спрямовує на забезпечення
можливості системи змінювати свою поведінку залежно від економічної ситуації та проблем, які 352 при
цьому виникають, зберігаючи високий рівень надійності та безпеки транспортування.
Принцип ефективності (обґрунтованості) полягає в тому, що процеси модернізації, так і як результат
діяльності всіх учасників транспортування, має характеризуватися раціональним співвідношенням
економічних наслідків і витрат на їхнє досягнення. Для техніки принцип ефективності означає можливість
найоптимальнішого використання рухомого складу та інфраструктури, з точки зору інституцій та інститутів
це означає ефективність управління інвестиціями в розвиток транспортної системи, можливість залучати їх
у транспортний сектор, розробляти інвестиційний кодекс тощо. З технологічної точки зору – це
необхідність дотримання раціональності руху та ефективність взаємодії всіх учасників транспортного
процесу учасників за умов модернізаційних перетворень.
Інституціональні зміни в цілому відображають зміни в структурі власності галузі, структурі
управління, організаційній структурі, участь приватних компаній у виконанні контрактів, відокремлення
інфраструктури від потенційно конкуруючих підприємств, формування незалежного регулюючого органу,
прозорість регулювання, доступ до інфраструктури приватних компаній та ін., тобто характеризують стан
реформування галузі.
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СТАН ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНИХ ПРОЕКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Транспортною стратегією України на період до 2020 року основними напрямками розвитку
транспортної інфраструктури залізниць визначено збільшення пропускних спроможностей залізничного
транспорту, впровадження руху швидкісних пасажирських поїздів, створення мережі транспортнологістичних центрів, впровадження технологій енергозбереження та удосконалення системи супроводу
транспортних засобів. Однак, реалізація проектів, здатних забезпечити втілення визначених пріоритетів
розвитку залізничного транспорту в життя, вимагає значних обсягів інвестиційних ресурсів та великою
мірою залежить від розмірів фінансування з державного бюджету України. Ключовою проблемою, яка
ставить під загрозу виконання визначених проектів розвитку залізничного транспорту, є низькі інвестиційні
можливості держави та істотні обмеження фінансових ресурсів Укрзалізниці, її низький інвестиційний
клімат, що досить часто не дозволяє галузі рухатися «у ногу» з науково-технічним прогресом. Наявність
такої ситуації на залізничному транспорті України, що на сьогоднішній день призвела до зниження
провізних спроможностей залізниць та втрати їх конкурентного потенціалу, вимагає пошуку нових джерел
залучення інвестиційних ресурсів в галузь.
Практика впровадження публічно-приватного партнерства (ППП) у залізничній сфері надзвичайно
різноманітна, але для нас наразі залишається іноземною. Це пояснюється низкою об’єктивних причин,
серед яких однією з найвагоміших є недосконалість української законодавчої бази як у сфері ППП, так і
галузевої. Тоді як законодавство знаходиться на стадії розробки та вдосконалення, у державних органів є
час та привід визначитися, які проекти ППП вони вважають доцільними для інфраструктури та які об’єкти
інфраструктури вони могли б надати для ППП. Наприклад, нещодавно в медіа були повідомлення про
можливість проектів концесії щодо залізничних вокзалів. Такі концесійні проекти могли б надати
додатковий поштовх для розвитку залізничного транспорту в Україні загалом.
Залізничний транспорт – це надзвичайно інтегрована галузь. Її окремі компоненти (приміром,
вокзали) не можуть існувати та розвиватися незалежно від інших (таких як рухомий склад залізничного
транспорту, залізничні шляхи (колії), система управління та безпеки руху залізничного транспорту тощо).
Тож якщо будь-який з основних компонентів знаходиться у поганому стані, не поліпшується і не
розвивається, це негативно вплине на розвиток інших компонентів, навіть якщо вони є об’єктами проектів
ППП. В умовах неналагодженого транспортного сполучення, зношеного рухомого складу, аварійного стану
залізничних колій важко уявити сталий та успішний розвиток вокзалів. Лише вокзали не можуть
забезпечити достатній для їх розвитку пасажиро- та вантажопотік.
Характерні риси ППП проектів для залізничного транспорту.
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Особливості залізничного господарства впливають на характеристики, які можуть бути притаманні
проектам ППП у залізничній сфері. Серед таких характеристик варто відзначити наступні.
1) Масштабність проектів
У зв’язку зі значною інтегрованістю, проекти ППП у залізничній галузі часто охоплюють не окремі
об’єкти, а певну частину загальної системи залізничного транспорту. Наприклад, у межах одного регіону чи
населеного пункту або в межах певного напрямку, за умови, що він є певною мірою незалежним від решти
системи транспорту (певна лінія метро або певний напрямок залізничного сполучення).
Концесії поодиноких залізничних станцій чи вокзалів у цьому контексті нечасто бувають окремими
об’єктами проектів ППП. Зазвичай вони передаються в концесію разом з відповідними напрямками
сполучення. З одного боку, це збільшує обсяг проекту, а отже, ускладнює та збільшує його вартість, а з
іншого боку, сприяє всебічному розвитку відповідного об’єкта ППП.
Відповідальність приватного партнера у таких проектах покриватиме підтримку в належному стані та
розвиток будівель вокзалу, а також пов’язаних з ним залізничних шляхів, управління пасажирськими та
вантажними потоками тощо. Водночас передача в ППП окремого великого вокзалу з його пов’язаною
інфраструктурою є цілком можливим варіантом пілотного проекту, коли ще немає досвіду впровадження
широкомасштабних проектів, а сфера ППП знаходиться на початкових стадіях розвитку.
2) Частково державне фінансування
Проекти ППП зазвичай не можуть повністю фінансуватися коштом приватних інвесторів та
потребують капітальних вкладень з боку державного партнера. Зважаючи на масштабність проектів ППП у
залізничній галузі та їх складність, такі проекти потребують суттєвих капітальних внесків, які приватний
партнер не може взяти особисто на себе та вимагатиме розподілу фінансових зобов’язань з державним
партнером.
Водночас повністю приватне фінансування може бути в тому випадку, якщо розглядати невеликий за
розміром та масштабом проект ППП (наприклад, обмежену концесію певного вокзалу, яка не вимагає
великого обсягу капіталовкладень, за якою ризики будівництва та управління вокзалом лежать на
приватному партнері). Однак такий проект, у зв’язку зі своєю обмеженістю, потребуватиме надзвичайно
тісної та ефективної співпраці між приватним і державним партнером на щоденній основі задля постійного
та ефективного функціонування цього об’єкта – вокзалу.
3) Тісна співпраця
Через суттєву взаємопов’язаність всіх складових системи залізничного транспорту, багато з яких
повинні залишатися у віданні та під контролем держави, проекти ППП в цій сфері вимагають більш тісної
співпраці між державним та приватним партнером. У деяких випадках це може негативно вплинути на
швидкість та гнучкість прийняття рішень за проектом ППП, що зазвичай вважається характерною
перевагою проектів ППП, на відміну від проектів, що запроваджуються тільки державним органом.
Крім того, необхідність постійної координації роботи залізничного транспорту з державними
установами та організаціями, які його обслуговують, вимагає детального й уважного опрацювання цих
питань вже на етапі переговорів та узгодження договору, що укладається в межах державно-приватного
партнерства (далі – договір ППП), а також відображення такої взаємодії в цьому договорі. Такого
врегулювання потребуватимуть як ключові питання роботи вокзалу та залізничного транспорту
(наприклад, забезпечення безпеки руху), так і повсякденні окремі питання взаємодії (зміни розкладів та
режиму роботи вокзалу тощо). Окремі питання можуть бути вирішені на більш пізніх етапах співпраці у
проекті ППП між державним та приватним партнерами. Однак чим більше таких питань відкладається, тим
більшими будуть ризики невчасного прийняття рішень та, відповідно, затримок чи недоліків у
функціонуванні вокзалу.
4) Можливості структури проектів ППП
Враховуючи зазначені особливості, варіантом структурування такого проекту може бути створення
управляючої компанії – окремої юридичної особи, яка перебуватиме у спільній власності приватного та
державного партнерів, в результаті чого враховуватиме позиції обох засновників. Загалом, створення такої
управляючої компанії в міжнародній практиці вважається одним з кращих варіантів управління проектами
ППП, який забезпечує баланс функцій та відповідальності приватного і державного партнерів.
Однак в наших реаліях такий механізм наразі є неефективним. Насамперед, володіння державним
партнером істотною часткою в такій компанії може мати негативний вплив на її повноваження
розпоряджатися своїм майном та активами (наприклад, передача в оренду), а також покладатиме на
управляючу компанію додаткові обов’язки та процедури (наприклад, державні закупівлі), які невластиві
приватним компаніям. Внаслідок цього проект ППП може бути позбавлений гнучкості й ефективності, тобто
не зможе вчасно та адекватно відреагувати на зміни у кон’юнктурі ринку, певні економічні, соціальні явища,
а отже, буде принаймні частково позбавлений шансів на успіх. Водночас, якщо частка державного
партнера у спільному підприємстві буде занадто малою, він не матиме змоги впливати на ключові рішення
управляючої компанії та захищати свої інтереси в такому проекті.
Золотою серединою може бути, наприклад, створення за договором ППП окремого органу (комітету
або комісії), в який входитимуть представники обох партнерів та повноваження якого включатимуть
вирішення питань діяльності управляючої компанії.
Проте відповідно до законодавства України, повноваження такого органу є достатньо суперечливим
питанням, адже він не є органом управління юридичної особи та представником засновників з
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повноваженнями впливати на рішення управляючої компанії. Він також не може вважатися окремою
юридичною особою, що вступає у договірні відносини з управляючою компанією. Відповідно,
обов’язковість рішень такого органу для управляючої компанії, а також наслідки та відповідальність у разі
недотримання таких рішень наразі є спірними з позиції законодавства. Водночас вирішення цього питання і
зменшення ризиків хоча б частково може бути здійснене шляхом якісного структурування та детального
опрацювання проекту договору ППП (зокрема, положень про такий орган).
У процесі розробки проектів ППП виникатимуть також інші концептуальні питання (в тому числі щодо
тарифного регулювання, забезпечення інтенсивності руху потягів, великого пасажиропотоку і
вантажопотоку), які безпосередньо впливатимуть на збільшення чи зменшення користування вокзалом та
залізничним транспортом, а отже, і на прибутковість проекту. Багато таких питань можна вирішити шляхом
переговорів, пошуку найбільш оптимального розподілу ризиків та належного структурування проекту, як у
прикладі з управляючою компанією. Однак це не скасовує необхідність внесення змін до чинного
законодавства України, без яких проект ППП та договір ППП можуть так і залишитися нереалізованими.
З метою забезпечення швидкого та ефективного розвитку механізму державно-приватного
партнерства в Україні при Міністерстві інфраструктури було створено Проектний офіс з розвитку
державно-приватного партнерства.
Основне завдання Проектного офісу – запустити механізм державно-приватного партнерства в
Україні.
Перша частина проекту спрямована на зміну українського законодавства, друга – на підготовку та
реалізацію перших трьох пілотних проектів.
Їх реалізують саме в інфраструктурі з тих причин, що у цей сектор надто давно не було інвестицій.
До того ж, якісна інфраструктура є «кістяком» для розвитку всіх інших галузей економіки.
Реалізація проекту стала можлива завдяки Фонду Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), що
заснований за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). З 2015
року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн,
основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування
та економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування інноваційних, високоефективних програм, що
спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові.
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МОЖЛИВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Розвиток різних підходів до організації лобістської діяльності почався
досить давно, проте, лише в процесі становлення системи соціально-економічних функцій в рамках
політичних систем розвинутих країн лобізм перетворився в організаційну форму присутності виділених кіл
зацікавлених осіб (стейкхолдерів) в різних інститутах державної влади задля підтримки їх інтересів.
Нагальність проблематики лобізму окреслюється тим, що в сучасній політичній системі України відсутні
певним чином структуровані підходи до формування моделі лобізму. Окремі прояви лобістської діяльності
мають досить хаотичних характер, що зумовлено відсутністю вироблених механізмів лобізму. З цією
метою досить нагальним є використання зарубіжного досвіду, зокрема США у практиках політичної
імплементації лобізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В науковій літературі присутня велика кількість
досліджень, які присвячені вивченню проблем лобізму, зокрема формування його моделей у США,
Європейському союзі та Україні. Однак, подальшого розвитку потребують питання щодо розробки
комплексних підходів до удосконалення процесів імплементації міжнародного досвіду лобістської
діяльності в умовах соціально-економічного розвитку України.
Метою статті – обґрунтування необхідності запровадження лобістської діяльності в умовах
соціально-економічного розвитку України.
Виклад основного матеріалу. Лобізм є одним з основоположних інститутів сучасних
демократичних спільнот. Він дає можливість індивідам і групам активно захищати свої інтереси, впливаючи
на процеси формування та реалізації державної політики. Лобістська діяльність стала професійною,
набула розвинених організаційних форм, її масштаби суттєво зросли. Лобізм перетворився в повноцінний
суспільний інститут і став одним з найважливіших елементів в системі соціально-політичної взаємодії
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демократичних суспільств, ефективно доповнюючи традиційні представницькі інститути демократії,
сприяючи залученню в політичний процес різних соціальних інтересів. Це сприяє формуванню гармонійної
і максимально збалансованої державної політики. В даний час лобізм виступає в якості одного з
центральних інститутів демократичних політичних систем, яка отримала неформальне визначення
«третьої палати парламенту» і «п'ятої гілки влади».
Як відомо, держава відіграє ключову роль в житті будь-якого суспільства, оскільки прийняті нею
рішення прямо або побічно стосуються життєвих інтересів як окремих громадян, так і їх об’єднань,
соціальних груп. У зв'язку з цим закономірно, що у суб'єктів громадянського суспільства виникає об’єктивна
зацікавленість в прийнятті державою певних рішень, що відповідають їхнім потребам і інтересам. З іншого
боку, очевидно, що державна влада об’єктивно не в змозі задовольнити одночасно та максимально повно
інтереси всіх суб'єктів, що породжує проблему визначення черговості, пріоритетності здійснення тих чи
інших інтересів [1, c. 59]
Опираючись на вищезазначене абсолютно закономірним можна вважати прагнення різних
соціальних груп цілеспрямовано впливати на політику держави з метою закріплення власних інтересів чи
інтересів третіх осіб (клієнтів) в управлінських рішеннях, що ухвалюються.
Західні дослідники зокрема, американці Ч. Ендрейн і Д. Ептер, розрізняють три типи лобізму:
1) прямий лобізм — коли ведеться цілеспрямована робота з представниками інститутів влади зусиллями
лобістів-професіоналів, яких наймає група; 2) непрямий лобізм — коли організуються різні акції у вигляді
широкомасштабних кампаній у ЗМІ, збору підписів, надсилання листів на підтримку або проти конкретних
рішень; 3) внутрішній лобізм — коли інтереси в органах влади захищають особи, які працюють в них або
мають до них безпосередній доступ [2, с. 29].
Сьогодні ж, в Україні діяльність вітчизняних лобістів не регламентується ніякими законодавчими
актами. Для детальної розробки правових актів про лобіювання потрібен тривалий час і пряме втручання
держави. Таке втручання полягає у створенні нормативної бази для лобізму і певних органів взаємодії
влади з бізнесом (суспільні і експертні ради, комітети з асоційованими членами від бізнесу тощо). Крім того
має бути прийнята низка законів, регулюючих і обмежуючих лобістські впливи. Лише на цій основі можливо
прийняття закону про лобізм [3].
На теперішній час у Верховній Раді зареєстровано 4 альтернативні законопроекти, які пропонують
різні понятійно-категоріальний апарат й інструментарії для регулювання цього інституту.
Однак жоден законопроект так і не був прийнятий. Останні спроби було зроблено у вересні 2016 р. –
проєкт закону України «Про лобізм» (законопроєкт від 20 вересня 2016 р. реєстр. № 5144) внесено на
розгляд групою депутатів VIII скликання та включено до порядку денного Верховної Ради України за
№ 1852–VIII від 21 лютого 2017 р. [1], у лютому 2020 р. проєкт закону «Про державну реєстрацію суб’єктів
лобіювання та здійснення лобіювання в Україні» було внесено депутатами Верховної ради України IX
скликання Ю.В. Тимошенко та С.В. Власенко (законопроєкт від 11 лютого 2020 р. реєстр. № 3059) [4].
В Україні лобізм, на жаль, носить «тіньовий» характер. Однією з основних причин розквіту в сучасній
Україні «тіньового» лобізму є специфіка сформованого політичного режиму. Серед його рис – відсутність
чіткого розуміння цілей державної політики. В умовах, коли немає осмисленої і цілеспрямованої волі,
окремі частини державного механізму залишаються якби залишені самі на себе і стають легкою здобиччю
найбільш могутніх груп тиску, приміром, тих же самих олігархів. Цю ситуацію багато хто називає
«приватизацією держави».
Тому не дивно, що в суспільній свідомості явище лобізму сприймається винятково негативно і
асоціюється з протекціонізмом, підкупом державних службовців і депутатів, коли спостерігається
ототожнення механізму лобіювання як сукупності силових методів і корупційних дій для досягнення
мети [5, с. 51].
Демократичними способами лобіювання є: контакти з представниками органів влади; участь у
засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради, уряду, міністерств, робота в експертних групах з підготовки
проектів документів парламенту і уряду; громадські слухання законопроектів, які проводяться спільно з
представниками об’єднань підприємців з членами комітетів Верховної Ради та представниками уряду,
Адміністрації Президента та інших державних органів; вплив через громадську думку та ЗМІ; доповіді,
послання підприємців органам влади, колективні зустрічі з вищими керівниками держави.
В європейських країнах процес правового регулювання лобістської діяльності активізувався з
ухваленням у лютому 2010 р. рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку
(далі – ОЕСР) щодо принципів прозорості та доброчесності в лобіюванні, зростає кількість членів ОЕСР [6].
Наприклад в Австрії, Франції, Голландії створено спеціальні інститути – «соціально-економічні
ради», які мають досить чіткий юридичний статус і виконують роль своєрідних «лобістських
парламентів» [7].
Незважаючи на різницю підходів у міжнародній практиці регулювання лобістської діяльності,
очевидним є те, що дана сфера діяльності існуватиме і надалі. Питання лише в тому, перебуває вона в
жорстких рамках чи в «тіні».
Відсутність її регулювання не лише створює комфортне середовище для побудови корупційних схем,
а й призводить до звинувачень влади щодо незаконного використання нею лобістських схем або
ухвалення непрозорих рішень під тиском лобістів [8].
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Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день з точки зору світової практики правової регламентації
лобістських відносин, в цілому американська модель правового регулювання лобіювання є якщо не
ідеальною, то досить успішною у сфері реалізації завдань розкриття (забезпечення відкритості та
прозорості) діяльності лобістів. Органи державної влади в Україні повинні прийняти початкові заходи щодо
забезпечення переходу від замкнутого внутрішньо-корпоративного лобі до демократичного і прозорого.
Головними напрямками імплементації міжнародного досвіду лобіювання у процеси регулювання лобізму в
Україні можна визначити такі: публікація списків усіх зустрічей, не тільки і представників влади, а й
представників корпорацій, пов'язаних з лобі; відмова в задоволенні вимог і скасування всіх пільг для
незареєстрованих лобістів; посилення уваги до можливості конфлікту інтересів; активна публікація всієї
документації в процесі прийняття рішень, що стосуються представництва інтересів; спрощена реєстрація
для лобістів, що представляють виключно інтереси громадських організацій.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
Політика з управління кадровим потенціалом - невід’ємна частина загальної політики АТ
«Укрзалізниця». Її метою є забезпечення оптимального балансу процесів оновлення та збереження
якісного складу кадрового потенціалу Компанії в її розвитку відповідно до потреб, вимог діючого
законодавства, стану ринку праці і Стратегії розвитку Товариства.
АТ «Укрзалізниця» впроваджує ефективні напрями політики з управління кадровим потенціалом:
системи пошуку та відбору, оцінки, навчання та розвитку, кадрового резерву. Товариство приділяє
особливу увагу розвитку мотиваційних механізмів, що підвищують зацікавленість і задоволеність
працівників роботою. Компанія вивчає та запроваджує провідний світовий досвід у застосуванні
матеріальних і нематеріальних стимулів. Зокрема розробляються та реалізовуються програми фахового
вдосконалення (кадрового резерву, наставництва, розвитку кар’єри, підвищення кваліфікації та
перепідготовки працівників, внутрішнього тренерства).
Реалізацію політики з управління кадровим потенціалом здійснює все керівництво Компанії, а її
ефективність забезпечують керівники підрозділів кадрової вертикалі. Товариство активно культивує
корпоративну культуру та сприяє розвитку кадрової вертикалі шляхом запровадження HR-школи.
Відповідність принципів і напрямів політики з управління кадровим потенціалом цілям та Стратегії розвитку
Компанії перебуває на контролі у найвищого керівництва АТ «Укрзалізниця».
Змінився і сам підхід до управління трудовими відносинами. Безсумнівно, що спостерігається
«відхід» від поняття «кадри». Однак сутність полягає не в формальній зміні термінів, не в тому, що поняття
«кадри» є більш характерним для системи державного, а не господарського управління. Саме поняття
«управління кадровим потенціалом» більш точно визначає єдність підходу щодо стратегічних питань до
всіх працівників АТ «Укрзалізниця». У сукупності все вищесказане відображає той факт, що в роботі служб
кадрового потенціалу, крім традиційних форм роботи, на перший план все більше повинні виходити такі
аспекти, як планування потреб, пошук і підготовка, мотивація, оцінка, навчання і перепідготовка, що
відповідає об'єктивним вимогам кадрового потенціалу.
У найближчі роки цим завданням потрібно не тільки приділяти підвищену увагу, а й надавати їм
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системний, комплексний характер, розглядаючи їх у єдності зі стратегічними та оперативними завданнями
АТ «Укрзалізниця» в цілому і за кожним конкретним підприємством, найтіснішим чином координуючи їх
планування і реалізацію з керівництвом та іншими службами та підрозділами.
З цією метою необхідно сформулювати навіть не самі завдання в галузі політики управління
людськими ресурсами АТ «Укрзалізниця» на найближчий період, а визначити їхню сутність та цільову
спрямованість, що може проявлятися в наступних аспектах.
По-перше, працівники повинні реально відчути, що зміна організаційно-правової форми діяльності,
передача функцій господарюючого суб'єкта від Міністерства в АТ, ні в якій мірі не завдає шкоди
персональній соціальній захищеності людини, стабільності трудового статусу, престижу їхньої праці.
По-друге, кінцева стратегічна мета управління кадровим потенціалом тісно пов’язана зі
стратегічними цілями АТ «Укрзалізниця» у цілому, а саме: організація активної та усвідомленої участі
працівників у досягненні суспільством своїх статутних цілей і підвищенні ефективності його економічної
діяльності.
По-третє, працівники АТ «Укрзалізниця» отримали новий статус юридичної особи публічного права.
Сформульовані нові завдання припускають і нові підходи до їх вирішення. У цих умовах АТ
«Укрзалізниця» може розвиватися, у першу чергу, як за рахунок модернізації технічних засобів, так і за
рахунок підвищення кваліфікаційного рівня фахівців, що освоюють нову техніку та технології, зростання
ефективності праці всього кадрового потенціалу. Але цей процес може ґрунтуватися тільки на врахуванні
взаємних інтересів. Ефективність діяльності АТ «Укрзалізниця» залежить від ефективності праці його
працівників, а благополуччя працівників - від ефективності роботи АТ. Персонал розглядається як один з
основних ресурсів АТ «Укрзалізниця». За цих умов є необхідним постійний пошук дієвих механізмів
мотивації та стимулювання праці, що відображають визначений діалектичний зв'язок.
Реалізація зазначених цілей можлива тільки за умови поєднання модернізації нормативної бази,
впровадження нових управлінських рішень і технологій.
Які б кроки не мали місце, багато що залежить від ясного інформування про них самих працівників,
досягнення ними їх повного розуміння, виходу на практичну віддачу з їхнього боку у вигляді реальної
підтримки заходів, що проводяться. Об'єктивне інформування працівників щодо цілей політики в сфері
кадрового потенціалу і створення максимально зрозумілої і ясної нормативної бази, що визначає права і
обов'язки всіх сторін трудових відносин, це - запорука активної реалізації поставлених завдань.
У якості удосконалення нормативної бази, доцільно впровадити стандарт управління якістю АТ
«Укрзалізниця» в сфері людських ресурсів, основні положення якого можуть служити орієнтиром для
визначання змісту роботи з кадровим потенціалом та прийнятих для її здійснення документів. Ціль
стандарту полягає: у сприянні ефективній діяльності АТ «Укрзалізниця» і підвищенні
конкурентоспроможності послуг, що надаються, за рахунок оптимізації управління кадровим потенціалом; у
встановленні критеріїв і принципів взаємин керівників і працівників; впровадженні норм корпоративної
культури; підвищенні зацікавленості працівників у результатах роботи підрозділів і АТ у цілому. В основу
стандарту слід покласти положення про принципи соціального партнерства, саморозвитку, заохочення
ініціативи кадрового потенціалу та впровадження прогресивних технологій і форм праці, винаходів і
інновацій, орієнтації на довгострокові трудові відносини з кадровим потенціалом і турботу про колишніх
працівників.
Ведеться активна постійна робота над уточненням діючих і над новими корпоративними локальними
нормативними актами в даній сфері, у тому числі також «Типового положення про службу управління
персоналом державного органу». Дане Положення повинно слугувати гідним зразком для документального
оформлення завдань і функцій служб з управління кадровим потенціалом.
Але крім нормативної, потрібно вдосконалювати й технологічну базу, що забезпечує реалізацію
нових управлінських рішень. Треба мати на увазі той факт, що процес розвитку та впровадження нових
технологій активно розвивається не тільки у виробничій сфері, що пов'язано з технікою, але й в сфері
управління. Управління кадровим потенціалом вирішує широке коло завдань за рахунок застосування
певних технологій. Зі збільшенням і видозміною функцій у нових умовах повинні впроваджуватися й нові
технології.
Так, до основних завдань управління кадровим потенціалом АТ «Укрзалізниця» можна й потрібно
віднести підбір, облік і розміщення кадрового потенціалу, який забезпечує грамотне управління та
кваліфіковане виконання завдань на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях.
У зв'язку з цим важливого значення набуває автоматизована система управління кадровим
потенціалом АСУ «Кадри», яка успішно функціонує на даний час.
Актуальним залишається завдання оптимізації чисельності кадрового потенціалу й укомплектування
підприємств працівниками основних професій.
Головний орієнтир при плануванні необхідної кількості робочих місць - реальні виробничі потреби, у
тому числі й з урахуванням перспективи, гнучке рішення в інтересах ефективності виробництва. При
цьому, головним завданням залишається максимально дбайливе ставлення до наявних працівників.
Необхідним при плануванні є ретельний середньо- і довгостроковий аналіз стану ринку праці,
демографічних тенденцій у суспільстві, розвитку економічної кон'юнктури, у тому числі й у регіональному
плані.
З метою укомплектування підприємства потрібною кількістю кваліфікованих працівників та
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подальшої підтримки стабільності кадрового потенціалу, АТ узято курс на заохочення кадрового
потенціалу до встановлення тривалих трудових відносин, створення сприятливих умов і оплати праці.
Немаловажного значення набуває й соціальний пакет, гарантії надійної зайнятості, що пропонуються
компанією.
Наступним важливим завданням, на яке необхідно зробити наголос, є планування, пошук і розвиток
керівників і фахівців.
В основу заміщення посад керівників і фахівців треба покласти принцип планування та поетапного
розвитку трудової кар'єри з урахуванням ділових якостей працівника. Разом з тим, можливо залучення
фахівців ззовні, але тих, хто має унікальні знання або досвід роботи в сфері, яка цікавить компанію.
Розвиток професійної кар'єри в системі АТ «Укрзалізниця» повинен передбачати, зокрема: постійне,
у рамках системи безперервної освіти, підвищення професійної кваліфікації фахівців і керівників,
одержання ними спеціальних знань, обмін досвідом; впровадження об'єктивної системи оцінки ділових і
професійних якостей працівників, також, можливо із присвоєнням посадових рангів; удосконалення
системи ротації, що передбачає планування службового зростання та просування на вищестоящі посади
відповідно до трудових досягнень і рівня кваліфікації.
Найголовнішим завданням зараз є - розробка адекватного комплексу заходів з мотивації кадрового
потенціалу, що відповідає сучасним умовам та враховує взаємозв'язок інтересів працівників і компанії.
Природно, що одним з основних факторів, що стимулюють працівників, є гідна оплата праці,
адекватна витраченим зусиллям, яка враховує реальні витрати на забезпечення нормального рівня життя.
В нинішніх умовах треба побудувати таку систему мотивації, яка б об'єктивно та справедливо
враховувала, як успішність діяльності АТ «Укрзалізниця» у цілому, так і виробничого підрозділу, у якому
обіймає посаду працівник, а також його особистий трудовий внесок у досягнення визначених економічних
показників.
Політика в сфері управління кадровим потенціалом є невід’ємною складовою соціального розвитку
АТ «Укрзалізниця».
Управління кадровим потенціалом повинне сприяти рішенню завдань, прямо пов'язаних зі
здійсненням основної діяльності компанії. Тут, зокрема, не можна залишити без уваги таке завдання
управління кадровим потенціалом, як забезпечення безпеки руху поїздів, зміцнення трудової та
технологічної дисципліни.
Отже, забезпечення безпеки руху є питанням не стільки технічним або технологічним, скільки
обумовленим людським фактором. За наявними даними, у різних сферах виробничої діяльності як мінімум
більш половини аварійних ситуацій, прямо або побічно викликані саме неправильними діями працівників,
що пов'язані з експлуатацією техніки.
Загальні причини ситуації із забезпеченням безпеки руху на залізницях України, яку можна
охарактеризувати як нестабільну, полягають в недостатності вживання діючих заходів щодо підвищення
технологічної дисципліни й професійної майстерності кадрового потенціалу, пов'язаного з рухом поїздів,
уваги з боку керівників всіх рівнів до профілактичних запобіжних заходів з аварійності. Потрібно
вдосконалювати й комплекс заходів, пов'язаних з попередженням аварійності й підвищенням рівня
трудової й технологічної дисципліни, вимог до підбору й розміщенню керівників і працівників, дотриманню
режиму праці й норм охорони праці, суворої відповідності посадовим інструкціям і розпорядженням, у тому
числі й відносно допуску до робіт, що пов'язані з рухом, проведення медобстеження поїзних бригад.
Заходи на цьому напрямку повинні бути предметом самої серйозної, продуманої, планової роботи з
упором на дотримання всіх супутніх норм і попереджень порушень трудової, технологічної дисципліни.
Політика роботи з кадровим потенціалом АТ «Укрзалiзниця» будується на принципах забезпечення
корпорації висококвалiфiкованими фахiвцями та робiтничими кадрами, пiднесення на якiсно новий рiвень
системи професiйного розвитку кадрового потенціалу, яка передбачає проведення безперервного
навчання працiвникiв та оволодiння ними новими професiями.
Узагальнюючі основні напрями політики управління кадровим потенціалом АТ «Укрзалізниця», слід
окреслити шляхи її удосконалення: удосконалення політики оплати праці; впровадження політики оцінки
результатів діяльності працівників апарату управління, керівників регіональних філій та філій, їх
заступників, головних інженерів, головних бухгалтерів регіональних філій та філій; впровадження політики
преміювання на основі оцінки результатів діяльності; поетапна автоматизація процесів управління
ключовими показниками результативності (ефективності); розробка та впровадження моделі компетенцій;
впровадження програм кадрового резерву; поетапна автоматизація процесів навчання та розвитку
кадрового потенціалу, системи планування навчання та звітності; впровадження системи дистанційного
навчання.
Таким чином, управління кадровим потенціалом має бути спрямованим на досягнення стратегічних
цілей АТ «Укрзалізниця» і, у першу чергу, на підвищення фінансово-економічної ефективності діяльності
компанії. Для сприяння цьому процесу потрібні: розширення аналітичних і планових функцій, що
спрямовані на прийняття випереджальних, перспективних рішень; активна координація з іншими
підрозділами й службами; реалізація комплексу заходів щодо активного залучення всіх працівників у
досягнення запланованих економічних показників на основі нових управлінських підходів і впровадження
сучасних технологій. Серед перспективних напрямків управління кадровим потенціалом можна визначити
розробку та впровадження моделі компетентностей працівників АТ «Укрзалізниця».
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Елена Жукова, Татьяна Щербина
(Киев, Украина)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СТРУКТУРУ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
(на примере рек Полесья)
Климат планеты является сложной системой, которая изменяется в результате процессов
взаимодействия между атмосферой, гидросферой и человечеством. Эти элементы находятся в
постоянном сбалансированном взаимодействии, которое, в нынешнее время, разрушается за счет
антропогенного воздействия на биосферу и её составляющие – природные типы экосистем [1].
Современное состояние развития Украины характеризуется обострением экологического состояния
всех составляющих биосферы. Особое внимание проблеме глобального изменения климата было
уделено на Второй Всемирной климатологической конференции в Женеве (ноябрь, 1990 г) и на 21-м
Международном конгрессе по водоснабжению в Мадриде (сентябрь, 1997 г.). В частности, было отмечено,
что в ближайшие 20-40 лет прогнозируется повышение глобальной температуры воздуха на 2-3 ºС. [2, 4].
Прогнозируется, что повышение температуры воды, рост интенсивности осадков и более
продолжительные периоды низкого стока усугубят многие формы загрязнения воды (включая загрязнение
наносами, органическими веществами, патогенами, пестицидами), а также солевое и тепловое
загрязнение, что будет способствовать эвтрофикации водоёмов и повышению содержания патогенных
организмов в воде. Эти процессы приведут к негативному воздействию на водные экосистемы, ухудшению
здоровья социума и удорожанию себестоимости эксплуатации инженерных систем и коммуникаций [4, 5].
По оценкам специалистов, к 2030 году в наиболее уязвимых регионах планеты может произойти
сокращение уровня стока водных объектов в летний период на 40% [1].
Поэтому оптимизация экологической ситуации (не только в Украине) возможна лишь при разработке
подходов и принципов регуляции охраны окружающей среды, следовать которой будут все страны [6].
В данной работе будут рассмотрены вопросы, связанные с оценкой качественных и количественных
показателей качества водных бассейнов рек Украинского Полесья, на примере рек Тетерев и Рось,
которые протекают в пределах Житомирской и Киевской областей. Основополагающим моментом таких
исследований стало выяснение причинно-следственных факторов изменения развития
и
функционирования водных экосистем в условиях постоянной средней техногенной нагрузки и развитой
аграрной промышленности. Такой подход связан с необходимостью установления научных
закономерностей изменения структурно-функциональных свойств и климатических характеристик, а также
идентификации уровня саморегулирующей функции экосистем (способности поддерживать устойчивость
параметров).
В процессе систематизации и обработки данных были использованы нормативные методы [7, 8], а
также определение техноёмкости, интенсивности внутриводоёмных процессов, определение
самоочищающей способности водных экосистем; индексы техноёмкости, экологические индексы и т.д.
Средний экологический индекс состояния бассейна р. Рось равен 2,3 мз из чего следует вывод, что
экосистема бассейна разбалансирована. Экологический индекс воды в период зимней межени был
высоким и составлял 1,75. На других фазах гидрологического режима качество воды было в пределах I
класса, но во время весеннего половодья имеет место повышение БПК5, а во время летней межени и
осенью – превышение по фосфатами. По оценке пригодности воды для хозяйственно-бытовых нужд
лимитирующими критериями оказались: содержание органических веществ, ионов хрома и
незначительное бактериальное загрязнение.
В целом, в большинстве малых рек бассейна р. Рось наблюдается загрязнение нефтепродуктами,
соединениями азота. Местами отмечено превышение ПДК по коли-индексу, ХПК, тяжелыми металлами
(медь, цинк, никель). Не выполняются требования по выращиванию сельхозкультур, в результате чего в
гидрографическую сеть смывается с полей органика, минеральные удобрения, ядохимикаты,
плодородный слой почвы. Сельскохозяйственное использование земель составляет в среднем 71%, а
лесистость всего 11%.
Гидрохимическое состояние реки Тетерев от истока до створа на границе с Киевской областью
несколько ухудшается по всем показателям. Резко выросло содержание биогенных элементов солевого
аммония с 0,68 мг/дм³ (в створе выше г. Чуднов) до 1,94 мг/дм³, фосфатов с 0,11 мг/дм³ до 0,34 мг/дм³.
Минерализация воды р. Тетерев (в пределах г. Житомир) в среднем за долгосрочный период составляет:
весеннее половодье – 316 мг/дм³; летне-осенняя межень – 459 мг/дм³; зимняя межень – 522 мг/дм³.
Содержание растворенного в воде кислорода было удовлетворительным, в пределах 15,70-16,70 мг
О2/дм3 (при норме не менее 4,0 мгО2/дм3).
По сравнению с предыдущими годами прослеживается незначительное ухудшение таких
показателей: ХПК – 3,20 - 3,30 против 3,00 мг О2/дм³ и БПК5 – 2,60 - 4,00 против 3,30 мг О2/дм³. По
остальным показателям существенных изменений не наблюдается, в целом состояние реки остается
стабильным.
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Оценка качества воды р. Тетерев по солевому составу показывает, что вода реки за критериям
загрязнения соответствует I классу качества по минимальным показателям и является переходной от I до
II класса по худшим значениями.
Минимальные значения экологического индекса (ИЭ) находились в пределах от 2,8 до 3,5. Средние
значения данного показателя за весь период исследования колебались от 3,1 до 3,3, что характеризует
воду как достаточно чистую. При этом значение отдельных показателей в пробах воды выше и ниже
г. Житомир составляли соответственно: I1 = 1,8 и 2,0, I2 = 3,1 и 4,2, I3 = 3,6 и 3,9.
Установлено, что климат Украины, изменяется синхронно с изменениями глобального климата.
Температурный фактор воздуха влияет на пространственное и временное распространение
дождевых осадков, их величины, продолжительности, а на конечном этапе и на изменение характеристики
поверхностного стока. Для оценки изменения температурного режима на основе усредненных данных
метеорологических наблюдений нами были построены графики изменения температур за исследованный
период. Изменения климата имеет сезонные особенности. Среднее значение повышения температуры
составляет 1-2 ºС. Наиболее положительные тренды температуры отмечаются в последние годы.
Анализ количества осадков (рис. 1) за исследованный период свидетельствует о том, что основной
закономерностью есть не только изменение их количества, но и их колебание (присутствуют периоды
повышенного и сниженного режима увлажнения), наблюдается тенденция к уменьшению количества
осадков с годами.
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Выводы. В условиях постоянного воздействия на окружающую среду антропогенных факторов и
глобального изменения климата, особого внимания требует оценка качества водных экосистем.
Установлено, что качество природных поверхностных вод прямо зависит от климатических
изменений, что подтверждается изменением экологического индекса, значения ИЗВ и способностью к
самовосстановлению.
Определено, что за последних два десятилетия показатель температуры воздуха на территории
Полесья возрос на 1-2 ºС, что, в свою очередь, повлияло на количество осадков – прослеживается
тенденция к уменьшению их годового количества.
Таким образом, становится существенным организация очистки сточных вод с урбанизированных
территорий перед их сбросом в водные объекты. А также, выполнение требований ДБН очистки
дождевого стока до 70%.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СВІТОВИХ РЕСУРСІВ ПРІСНИХ ВОД
Повноцінне життя неможливо уявити без сонця, повітря, води та продуктів харчування. Якщо повітря
та сонце живі організми отримують майже в однаковій кількості, то до водного розмаїття мають доступ не
всі мешканці планети. Саме водні ресурси найбільше зазнають як антропогенних так і природних впливів.
На сучасному етапі – це один з найважливіших чинників господарського розвитку, а чисті прісні води –
цінний та щораз обмеженіший мінеральний ресурс [4, с. 152]. «Світова водна криза», спричинена нестачею
прісної води у необхідній кількості та якості, є причиною захворювань та смертності майже по всій території
планети [1, с. 116].
Під «прісноводною безпекою» слід розуміти здатність держави незалежно від внутрішніх та зовнішніх
умов і загроз забезпечувати населення країни прісною водою необхідної кількості та належної якості на
рівні науково обґрунтованих норм споживання з метою зміцнення здоров’я та підтримання нормальної
життєдіяльності кожного громадянина, сприяння розширеному відтворенню населення, соціальнополітичній стабільності в країні, її стійкому економічному розвитку, зміцненню позицій країни на
міжнародному рівні [5, с. 148].
Здається, що дорогоцінний ресурс – вода – є у надлишку, однак її запаси розподілені нерівномірно.
На деякі країни припадає 60 % від ресурсів прісної води, а на Азію, де проживає 60 % населення планети,
– лише 30 %. Нестача води є системною проблемою у трикутнику між Тунісом, Суданом і Пакистаном. Тут
на одного жителя припадає менше 1 000 м3 прісної води в рік, тобто йдеться про її хронічну
нестачу [4, с. 152].
Неможна не погодитися з думкою, що у світі досить чітко простежуються саме географічні
закономірності у використанні води. У північному регіоні, який простягається у північних і середніх широтах
північної півкулі, переважає використання води у промисловості та в сільському господарстві. У
серединному регіоні на північ і південь від екватора – у сільському, а також у домашньому господарстві. У
південному регіоні – середні широти південної півкулі – у сільському господарстві та домашньому
господарстві. У країнах, що розвиваються, 90 % стічних вод і 70 % промислових відходів зливають у ріки та
озера без попередньої очистки [4, с. 152].
Кожна країна залюбки контролювала б основні світові запаси прісної води, але претендентів на цю
почесну роль всього п’ять: Росія, Канада, США, Данія, Нідерланди. Вони володіють найбільшими
територіями в Арктиці, а Данія – величезним, вкритим льодовиками островом – Гренландією, де
зосереджено мільйони кубічних кілометрів чистої питної води [5, с. 147].
Враховуючи той факт, що запаси води на планеті не збільшуються, а лише зменшуються, то
проблема водного забезпечення є проблемою усього світу, у тому числі й України. Значна частина
українських сіл постійно постачається питною водою внаслідок локальних катастроф, порушення
рослинного покрову, видобування корисних копалин та інтенсивного ведення сільського господарства
тощо [2, с. 13]. Витрати води дуже істотні. Лише 55 % водних ресурсів витрачається на реальне
споживання, 45 % не використовується – або в результаті випаровування, або внаслідок втрат у
водогонах [4, с. 153].
Головними водокористувачами у 2004 р. в Україні були 15 тис. підприємств, установ та організацій. У
галузевій структурі водокористування частка промисловості становить 49,5 %, комунального господарства
– 24 %, сільського господарства – 21,4 %, інших галузей – 0,6 %. Серйозною екологічною проблемою в
Україні є скидання забруднених вод у природні поверхневі водні об’єкти. В Україні скинуто 3,4 млн м3
забруднених вод, у тому числі без очищення – 0,9 млн м3 [4, с. 155].
Забруднення поверхневих і підземних вод можна поділити на такі типи:
1) механічне (підвищення вмісту механічних домішок, властиве переважно поверхневим видам
забруднення);
2) хімічне присутність у воді органічних і неорганічних речовин токсичної та нетоксичної дії);
3) біологічне (присутність у воді різноманітних патогенних бактерій, вірусів, грибів, а також дрібних
водоростей);
4) радіоактивне (присутність у поверхневих або підземних водах радіоактивних речовин);
5) теплове (скидання у водойми підігрітих вод теплових і атомних електростанцій).
Основні джерела забруднення та засмічення водойм – недостатньо очищені стічні води промислових
і комунальних підприємств, великих тваринницьких комплексів, відходи підприємств із розробки рудних
корисних копалин; води шахт, рудників, води обробки та сплаву лісоматеріалів; скиди водного та
залізничного транспорту, відходи первинної обробки льону, пестициди тощо [3, с. 424].
Підвищення температури води порушує структуру рослинного світу водойм. Виникають сприятливі
умови для масового розвитку на водоймах синьо-зелених водоростей, так званого «цвітіння води».
Забруднюються річки також під час сплаву лісу, процесі гідроенергетичного будівництва, а з початком
навігаційного періоду збільшується забруднення гідросфери суднами річкового та морського
флоту [3, с. 426].
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На здоров’я населення водойм згубно впливають стічні води целюлозно-паперової промисловості.
Окиснювання деревної маси супроводжується поглинанням значної кількості кисню, що зумовлює загибель
ікри, мальків і дорослих риб [3, с. 425].
Система водних ресурсів світу повинна бути в центрі уваги всіх людей, адже при дії забруднювачів
на організм – проявляються шкідливі мутації та генетичні порушень, що негативно позначається на
здоров’ї націй.
Поверхневі води на даний час продовжують належати до найбільш забруднених елементів
навколишнього середовища. Результати здійснення заходів державного контролю за станом водних
ресурсів свідчать про те, що, незважаючи на спад виробництва та зупинку багатьох підприємств, не
спостерігається суттєвого покращення якості стічних вод та зменшення скиду неочищених або
недостатньо очищених стічних вод. Це насамперед пов’язане з погіршенням технічного стану діючих
очисних споруд і відсутністю коштів на їх реконструкцію та зведення нових – більш екологічно безпечних.
На екологічний стан поверхневих та підземних вод області впливають різноманітні чинники, які тісно
взаємопов’язані. Це забруднення ґрунтів, атмосфери, скидання у водойми побутових і промислових
відходів, зміна ландшафтної структури та техногенне перевантаження території [2, с. 14].
Якщо людина й надалі черпатиме воду з природних джерел, не замислюючись над їх поповненням й
очищенням, то ситуація різко погіршуватиметься, що матиме щораз трагічніші наслідки.
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ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ – НАГАЛЬНА ПОТРЕБА
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Природа – найвища цінність життя. Виховання ціннісного ставлення до природи починається з
дитинства. Виховання цінності (як моделі бажаного стану ставлення людини і до природи, і до себе) є
засобом реалізації концепції стійкого розвитку в аспекті «стійкості» та «сталості». У національній освітній
моделі стійкого розвитку «Довкілля» наголошено на необхідності спрямувати зміст сучасної освіти
на стійкий розвиток людства, вітчизняного суспільства, кожної особистості зокрема, розвиток її природо
відповідного інтелекту, формування її національної ментальності, культури, здоров’я, головне – на
формування життєствердного національного образу світу, а відтак життєствердної моделі світу
вітчизняного суспільства.
Завдяки уявленням про близькі серцю людини і зрозумілі їй явища природи закладаються основи
розуміння фундаментальних закономірностей природи: збереження, періодичності, повторюваності явищ і
процесів у довкіллі [1].
Однак, незважаючи на увагу дослідників до цієї проблеми, слід зазначити, що нині бракує
фундаментальних досліджень, у яких було б обґрунтовано теоретичні та методологічні засади виховання в
майбутніх учителів ціннісного ставлення до природи.
Bирішуючи проблему виховання ціннісного ставлення до природи майбутніх учителів на державному
рівні слід враховувати та вирішувати цілий комплекс протиріч [2]:
- на суспільному рівні – між соціальною потребою суспільства в учителях з високим рівнем
вихованості ціннісного ставлення до природи і відсутністю наукових концепцій та недостатньою розробкою
педагогічних стратегій, орієнтованих на розв’язання цієї проблеми;
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- насоціально-педагогічному рівні – між соціальним значенням виховання в майбутніх учителів
ціннісного ставлення до природи й недостатньою підготовленістю педагогічних кадрів закладів вищої
освіти до реалізації цього процесу;
- між необхідністю підготовки вчителів з розвиненим ціннісним ставленням до природи та
спроможністю виховувати цю цінність у своїх учнів у різних видах діяльності;
- на теоретико-методологічному рівні – між необхідністю підвищення рівня екологічної культури,
екологічної свідомості й екологічного мислення майбутніх учителів та недостатньою розробленістю
науково-теоретичних і методологічних засад виховання ціннісного ставлення до природи майбутніх
фахівців;
- на технологічному рівні – між усвідомленням потреби виховання ціннісного ставлення до природи
в підготовці майбутніх учителів, необхідністю реалізації програми гармонійного розвитку особистості
та недостатністю технологічного забезпечення виховання в них системи цінностей.
Учитель – покликаний виховувати в дітей бережливе, дбайливе ставлення до природи, почуття
краси природи, що підносить людину не тільки духовно, а й сприяє організації гармонійно розвиненого
суспільства, у якому вже буде неможлива планетарна катастрофа.
Екологічна освіта – це психолого-педагогічний процес впливу на людину, метою якого є формування
теоретичного рівня екологічної свідомості, що відображає різноманітні сторони єдності світу,
закономірності діалектичної єдності суспільства та природи, певних знань і практичних навичок
раціонального природокористування.
Відомо, що в процесі освіти особистість здобуває певні знання, виробляє в собі вміння й навички,
внаслідок чого формуються екологічні переконання та ціннісні орієнтації.
Екологічні переконання — це суб’єктивне ставлення людей до природи, у якому відкриваються
знання про її значення для людини, про організованість та еволюцію природи, чуттєво пережиті і залученні
в аспекти свідомості, пов’язані з розумінням ідей бережливого гуманного ставлення до людей і природи.
Зазначимо, що проблема цінності й ціннісних орієнтацій у професійній діяльності майбутніх учителів
– випускників педагогічних закладів вищої освіти України досить важлива. Провідне значення у
зазначеному процесі має практична підготовка майбутніх фахівців.
Єдність теорії й практики в освітньому процесі, їх органічний взаємозв’язок є прямим відбиттям
об’єктивно існуючої в природі й суспільстві єдності загального й окремого. Тобто принцип єдності теорії й
практики носить об’єктивний характер.
Відомо, що практика (от др.-греч. Πράξις – діяльність) – розумова людська діяльність, заснована на
свідомому цілепокладанні та спрямована на перетворення дійсності й самої людини. У такому контексті –
поняттям «практика» охоплюється як наукова діяльність, так і матеріально - виробнича, соціальна,
політична тощо, тобто вся предметна, цілепокладальна діяльність людини, змістом якої освоєння нею
природних та соціальних об’єктів.
Окрім цього, за участі особистості в практичній діяльності екологічного спрямування особистість
орієнтується на екокультурні цінності, що сприяє формуванню екологічної свідомості, налагодженню
екологічних стосунків і виникненню прагнення до екологічної діяльності, забезпечуючи розвиток рівня
технологічної озброєності (натуралістичних умінь і навичок) особистості, можливості реалізації практичної
діяльності (виконання правил поведінки в природі, надання допомоги природним об’єктам).
Викладач закладу вищої освіти є творцем системи пошукової діяльності майбутніх учителів, а це дає
можливість останнім стати активними творцями, а не пасивними слухачами й забезпечить адекватну
самооцінку, саморегуляцію, самосвідомість, здатність до осмислення й усвідомлення ціннісної основи
майбутньої професійної діяльності.
При цьому майбутні фахівці повинні залучатись у різні види діяльності (в аналітичну діяльність,
спостереження, узагальнення досвіду природоохоронної діяльності, дослідницьку, творчу тощо), що
врешті-решт сприятиме формуванню універсальних навчальних дій і досягненню особистісних,
міжпредметних, предметних результатів.
Отже, практична діяльність здобувачів вищої освіти сприяє соціалізації особистості, формування в
неї потреби в участі в соціально значимих практиках і самоврядуванні, створенню умов для розвитку
значущих позитивних якостей людини, реалізації її творчої й пізнавальної активності, участі у змістовному
дозвіллі.
Майбутні фахівці при цьому здобувають досвід поведінки в ситуації різноманітності поглядів,
навчаються поважати інші точки зору, співвідносити їх зі своєю.
Зацікавленість педагогів освітнього закладу в розв’язанні проблеми практичної діяльності
пояснюється не тільки введенням її в навчальні плани, а й формуванням нових поглядів на освітні
результати. Якщо предметні результати досягаються в процесі засвоєння освітніх компонентів, то в
досягненні міжпредметних, а особливо особистісних результатів: цінностей, орієнтирів, потреб, інтересів
людини – питома вага практичної діяльності набагато вища, тому що здобувач вищої освіти обирає її вид,
зважаючи на інтереси й мотиви.
У зазначеному контексті особливої значущості набуває освіта, яка впродовж життя виокремлюється
як морально-етична, політична і соціальна цінність цивілізаційного світу та визначає правильний вектор
для подальшого розвитку суспільства. Освіта покликана окультурювати сучасний Світ, Людину.
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Із цих міркувань єдиною запорукою позитивних змін і сталого розвитку суспільства є духовноморальне виховання особистості. Отже, людина може стати моральною тільки тоді, коли почувається
частиною творчої сили природи.
Література:
1. Дмитренко К. А., Молчанюк О. В. Педагогічна практика як один із основних факторів формування
професійно значущих якостей студентів – майбутніх учителів. Шляхи та засоби вдосконалення
практичної підготовки майбутніх педагогів: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Регіон. наук.практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2011 р.). Харків, 2011. С. 93–95.
2. Ильченко В. Р., Гуз К. Ж. Модернизация содержания образования как национальная проблема.
Педагогика. 2011. № 4. С. 3–8.
3. Молчанюк О. В. Виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи: методологія,
теорія, практика: моногр. Харків: Видавець О. А. Мірошніченко, 2018. 392 с.
Валентина Тетьоркіна, Дарина Рішко
(Харків, Україна)
НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ВОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ
За останні роки стан вод Світового океану значно погіршився. Його поверхня вкрита нафтою,
пластиковим пакувальним матеріалом, іграшками, пляшками та іншим сміттям, яке багато років не
розкладається у воді. Жертвами забруднення щорічно стають багато птахів, планктон, нектон, морські
звірі. Нафтова плівка трапляється навіть в антарктичних водах, де від неї гинуть тюлені та пінгвіни.
Світовий океан має виняткове значення в життєзабезпеченні Землі. Океан – це джерело харчування
населення земної кулі і зосередження величезних багатств корисних копалин. Але науково-технічний
прогрес негативно позначився на життєздатності океану – інтенсивне судноплавство, активізація
видобутку нафти і газу у водах континентального шельфу, скидання в моря нафтових і радіоактивних
відходів призвели до забруднення морських просторів і до порушення екологічної рівноваги в Світовому
океані. Нині перед людством стоїть глобальне завдання – терміново ліквідувати збитки, завдані океану,
відновити порушену рівновагу і створити гарантії збереження його в майбутньому. Найбільш небезпечні
види забруднення – це забруднення нафтою та нафтопродуктами, радіоактивними речовинами, відходами
промислових і побутових стічних вод, а також виносами хімічних добрив (пестицидів) [1, с. 124].
Світовий океан являє собою об’єкт міжнародної охорони. З метою охорони Світового океану
прийнято цілу низку багатосторонніх і регіональних угод. На держави покладається виконання їхніх
міжнародних зобов’язань щодо захисту і збереження морського середовища. Вони несуть відповідальність
згідно з міжнародним правом.
Конвенція ООН з морського права, подібно до того, як це роблять регіональні конвенції, ділить
матеріальні зобов’язання із запобігання забрудненню моря на дві категорії: загальні зобов’язання та
зобов’язання, які стосуються окремих джерел забруднення. Основна мета усіх документів – попередження
забруднення. Але у разі встановлення факту забруднення визначаються зобов’язання з відшкодування
завданої шкоди. Прибережні держави зобов’язані не лише не здійснювати забруднення, але і
контролювати усі можливі джерела забруднення у межах своєї юрисдикції [1, с. 129].
До найбільш шкідливих хімічних забруднювачів, як зазначено у прийнятій Міжнародній конвенції із
запобігання забруднення моря з суден (1973 р.), зміненої і доповненої відповідно до протоколу від 1978
року (MARPOL 73/78), належать нафта та продукти її переробки (до 3000 інгредієнтів), багато з яких
отруйні для будь-яких живих організмів. Запобігання подібним забрудненням – одна зі складних і
багатопланових технічних проблем сучасності. Існує чимало способів боротьби з нафтовими розливами та
ліквідації їхніх наслідків. Плавуча нафтова плівка може захоплювати величезні простори. Встановлено, що
одна крапля нафти утворює на поверхні водойм пляму площею приблизно 0,25 м 2, а одна тонна нафти
покриває площу близько 500 га поверхні водойми. Зібрати або знищити нафту, розлиту по поверхні води,
досить важко, і інженерна думка поки безуспішно шукає радикальні засоби боротьби з цим лихом. Плівка
нафти перешкоджає так званій аерації, тобто процесу поглинання водою кисню з атмосфери. При постійній
витраті кисню у водоймі, припинення аерації може виявитися згубним для живого світу водойми. Нафта і
нафтопродукти належать до речовин, які важко окислюються мікроорганізмами, тому самоочищення
водойм, забруднених нафтою, відбувається на дуже великих відстанях, іноді за 500-900 км від місця
забруднення можна виявити сліди вуглеводнів нафти [4, с. 37].
Коли нафтова пляма досягає берега, його подальша доля залежить як від стану нафти, так і від
характеру берега. При незначному забрудненні основна маса нафти буде виноситися хвилями на берег до
відмітки в залежності від енергії та висоти хвилі. Важкі нафти, змішуючись при цьому з мінеральними і
рослинними частинками, утворюють нафтові коржі. У спекотну погоду або в разі свіжого розливу нафтові
коржі стають тоншими, і нафта більш легко всмоктується в скельні ущелини, пісок або гальку. На
кам’янистому березі нафта проникає на 0,5-1 м між камінням і її видалити дуже важко. У вологий пісок
нафта проникає гірше, але хвилі можуть заносити її зверху новими порціями піску, створюючи подібну до
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геологічного нашарування шарувату структуру. Нафта прилипає до біссусних ниток мідій, зовнішньої
рогової оболонки раковин, водоростей, що ростуть біля самого урізу води, вбирається також в суху
пористу породу. Скельні поглиблення в центрі зони осушення естуарія, які служать притулком для тварин і
рослин, не пристосованих до місцевих умов проживання на відкритому березі, покриваються товстою
плівкою нафти [2, с. 48].
Основними причинами забруднення води нафтою є:
1. Техногенні катастрофи.
2. Промислово-побутова діяльність людини.
3. Природний розлив нафтопродуктів.
Сучасний арсенал методів і засобів, наявних у розпорядженні служб по боротьбі з розливами нафти,
дуже різноманітний і включає хімічний, механічний та біологічний методи, які, зазвичай, доповнюють один
одного. Механічні методи та засоби, як фізико-хімічні, так хімічні, мають свої переваги та недоліки.
Нафтове забруднення призводить до загибелі 50 % молодих морських організмів. Нафта погубила б
океан, якщо б не було бактерій, морських тварин (планктон, нектон), які здатні засвоювати розчинену
нафту [2, с. 47].
Головні місця нафтового забруднення Світового океану відмічаються на шляхах руху танкерів між
Близьким Сходом та Європою, Америкою і Японією. Значні забруднення наявні також у Середземному,
Карибському, Південно-Китайському та Японському морях [3, с. 13].
Нажаль, виходячи з тих проблем, які постають перед Світовим океаном сьогодні, потреба в
ефективному глобальному управлінні тільки зростає. Йдеться про катастрофічні масштаби та наслідки від
забруднення вод Світового океану [5, с. 78].
Світовий досвід боротьби з антропогенним впливом на води світового океану показує, що, як
наслідок, виникає складність при визначенні вартості збитку в результаті забруднення, яка значно
змінюється залежно від обсягу, обставин розливу, географічного положення, пори року і
гідрометеорологічних умов, зниження рибних уловів, втрата біомаси.
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СУЧАСНИЙ СТАН БІОСФЕРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
Людина завжди використовувала навколишнє середовище в основному як джерело ресурсів, але
впродовж досить тривалого часу її діяльність не впливала помітно на біосферу. Прагнучи до покращення
умов свого життя, людина постійно нарощує темпи матеріального виробництва, не замислюючись про
наслідки.
Попереджуючи про можливі наслідки вторгнення людини в природу, ще півстоліття тому академік
В.І. Вернадський писав: “Людина стає геологічною силою, здатною змінити лік Землі”. Наслідки
антропогенної діяльності проявляються у виснаженні природних ресурсів, забрудненні біосфери відходами
виробництва, руйнуванні природних екосистем, зміні структури поверхні Землі, зміні клімату. Антропогенні
впливи приводять до порушення практично всіх природних біогеохімічних циклів.
Людина як особлива форма життя та істота, яка має розум, вносить принципово нові елементи у
взаємовідносини з природою. Людина виступає як автономна цілісність всередині біосфери. Жива
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речовина, перетворюючи кісну та взаємодіючі з нею, утворює техносферу. Але якщо при формуванні
біосфери всі біоценози лише підтримують системну цілісність шляхом обміну речовиною та енергією, то
людина, окрім цих функцій, у першу чергу зречевлює природу, створюючи нові штучні предмети.
У перекладі термін "біосфера" означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у
науковий обіг в 1875р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831-1914). Однак
задовго до цього дане визначення існувало під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина
природи"
Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на
нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами,
але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної
природи. Автор терміна "біосфера" Э. Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років
після введення терміна (1909 р.), зауважив вплив біосфери на людину. Всебічне вивчення людини, її
взаємовідносин із навколишнім світом призвели до розуміння, що здоров'я – це природний стан організму,
що характеризується його повною рівновагою з біосферою і відсутністю будь-яких хворобливих змін.
Офіційне визначення здоров'я Всесвітньою організацією охорони здоров'я звучить так: “здоров'я – це стан
повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання або фізичних
дефектів”. На сьогодні абсолютно точно доведено безпосередню залежність здоров'я населення тієї чи
іншої території від якості навколишнього середовища. [1, с. 12].
В.І. Вернадський називає живу речовину основною рухомою силою біосфери. Бути живим - значить
бути організованим, зазначав Вернадський, і в цьому полягає суть поняття біосфери як організованої
оболонки Землі. Протягом мільярдів років існування біосфери організованість створюється і зберігається
діяльністю живої речовини - сукупності всіх живих організмів Живі організми, - писав В.І. Вернадський, - є
функцією біосфери і найтіснішим чином матеріально і енергетично з нею пов'язані, є
величезноюгеологічною силою, що її визначає. Для того, щоб у цьому переконатися, ми повинні виразити
живі організми як щось ціле і єдине. Виражені таким чином живі організми складають живу речовину, тобто
сукупність усіх живих організмів, існуючих на даний момент, чисельно виражену в елементарному
хімічному складі, у вазі, в енергії. Вона пов'язана з навколишнім середовищем біогенним потоком атомів:
своїм диханням, живленням і размноженьям».
Жива речовина розподілена в біосфері досить нерівномірно. Більша її частина знаходиться в
приповерхневих ділянках суші (особливо великою є біомаса тропічних лісів) і гідросфери, де масово
розвиваються зелені рослини та гетеротрофні тварини, що живляться ними. Більше 90% усієї живої
речовини, утвореної, головним чином, вуглецем, киснем, азотом і воднем, припадають на наземну
рослинність (97-98% біомаси суші). За підрахунками В.І. Вернадського, біомаса всіх організмів Землі сягає
1015 тонн, що складає лише 0,25% маси всієї біосфери. Але, незважаючи на це, В.І. Вернадський вважав
живу речовину найбільш потужним геохімічним і енергетичним фактором, провідною силою планетарного
розвитку.
На стан біосфери впливає дуже багато різних чинників, які в результаті своєї дії можуть негативно
діяти на організм людини чи навіть на цілі екосистеми. Забруднення середовища негативно
відображається на здоров’ї людей і на житті всього населення планети. При всіх безперечних успіхах у
медицині та санітарному обслуговуванні збільшується кількість хворих на серцево-судинні, онкологічні
захворювання, а також хвороби шлунку, печінки і нирок. Зростає чисельність вроджених патологій. Від
хвороб, спричинених забрудненням води, щорічно вмирає близько 5 млн. немовлят. У промислово
розвинутих країнах зафіксовані нові захворювання, викликані різними забрудненнями [2, с. 86].
За статистикою, серед джерел забруднення на першому місці - відпрацьовані гази автотранспорту
(до 70% усіх хвороб у містах викликано ними), на другому – викиди теплових електростанцій, на третьому
– хімічна промисловість.
Особливу небезпеку для довкілля становлять кислотні дощі, спричинені забрудненням атмосфери
сірчистим газом. Кислотні дощі призводять до тяжких наслідків. Зокрема прісні водойми стають мертвими,
гинуть ліси та багато інших проблем.
Іншою небезпекою для здоров'я людини може стати послаблення озонового екрану. Це відбувається
внаслідок надходження в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук.
Діяльність людини негативно впливає і на різноманітні водойми, забруднення промисловими та
побутовими відходами, пестицидами та добривами, які змиваються з полів, зміна екологічних умов,
осушення, тощо. Порушення санітарного стану водойм, а також виснаження водних ресурсів загострює
проблему питної води.
До серйозних чинників забруднення середовища, крім зазначених, належить також підвищення фону
електромагнітного випромінювання від численних електротехнічних пристроїв, підвищення звукового фону
в середовищі (інфра- та ультразвуки, шуми), а також підвищення радіоактивного фону. Деякі види техніки
створюють електромагнітні поля, які в окремих районах у сотні разів перевищують середній природний
фон. Головними джерелами електромагнітного випромінювання є радіотелевізійні та радіолокаційні
станції, засоби радіозв’язку, високовольтні лінії електропередачі, електростанції й трансформаторні
підстанції, а також лінії електротранспорту. Ці поля негативно впливають на нервову систему. Поля,
напруженість яких 1000 В/м, спричиняють головний біль і сильну втому, а за більших значень - неврози,
безсоння, імпотенцію та інші тяжкі захворювання. Особливо небезпечним забрудником природного
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середовища є іонізуюче випромінювання, зокрема радіація. Радіонукліди, потрапляючи з їжею, водою або
повітрям в організм, руйнують його гени, клітини і тканини. У світі діють джерела штучної радіації - це
медичні рентгенівські установки, атомні електростанції, відеотермінали, деякі будівельні матеріали,
випробування ядерної зброї [3, c. 121].
Біологічний ефект радіації зумовлений взаємодією енергії з речовиною, наслідком чого є
канцерогенез та розвиток раку. В процесі радіоактивного опромінення утворюються також вільні радикали,
які руйнують живі клітини і тканини організму людини. Зміна структури може бути настільки значною, що її
відновлення стає неможливим. Зміна генетичного коду клітини організму, яку називають мутацією, може
призвести до розвитку раку. Таким чином, біологічні ефекти радіації скорочують тривалість життя,
спричинюючи захворювання на рак, лейкемію, призводять до серцево-судинних захворювань, а також до
зменшення опірності організму різними інфекціями. Особливо чутливі до дії радіації діти та люди зі
слабким здоров’ям [4, с. 6].
Екологічна ситуація, яка склалася на нашій планеті, складна, тому перш за все варто звернути увагу
на взаємини людства і біосфери. Забруднення біосфери - перша причина хвороб і передчасних смертей.
Основне завдання нашого часу - не допустити незворотних змін, пов’язаних із забрудненням
навколишнього середовища. Суспільство постійно розвивається, але разом з прогресом росте кількісний і
якісний характер забруднення біосфери. Людство в цілому, а не окремі країни, повинне подбати про
створення системи охорони навколишнього середовища.
Отже, забруднення-- це внесення у навколишнє середовище або виникнення в ньому нових,
зазвичай не характерних хімічних і біологічних речовин або внесення в надлишковій кількості будь-яких
уже відомих речовин, які чинять шкідливий вплив на природні екосистеми й людину і яких природа не
здатна позбутися самоочищенням. Речовини, які спричинюють забруднення навколишнього природного
середовища, називають забрудниками. Забруднення біосфери означає не просто внесення в ґрунт, воду
чи повітря тих або інших чужорідних компонентів. У будь-якому випадку об'єктом забруднення є
біогеоценоз - сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів, які пов'язані між собою обміном речовин та
енергії. Надлишок одних речовин у природному середовищі або наявність інших призводить до зміни
екологічних факторів (змінюються склад атмосфери, води, ґрунту тощо). При цьому завдається велика
шкода всім процесам життєдіяльності, яка в кінцевому підсумку призводить до екологічної кризи та
екологічної катастрофи.
Існують різні принципи класифікації забруднень навколишнього середовища. Проте нас цікавить
антропогенний тиск на біосферу, насамперед наслідки впливу на біосферу техногенної діяльності людини.
Тому ми розглянемо класифікацію забруднень, які є наслідком техногенної діяльності людини.
Забруднення поділяють на природні, спричинені будь-якими природними, зазвичай катастрофічними
чинниками (повені, виверження вулканів, селевий потік тощо), і антропогенні, що виникають внаслідок
діяльності людей. Антропогенні забруднення за типом походження поділяють на механічні, хімічні, фізичні
та біологічні.
Отже, біосфера і людина – це два взаємопов'язаних поняття. Слід знати, від діяльності людини
залежить стан біосфери, а від стану біосфери залежить здоров'я людини. Організм людини може існувати
лише при постійній взаємодії з природою і самовідновлюватись у результаті такої взаємодії. Тому можна
вважати абсолютно нереальними і навіть шкідливими уявлення деяких футурологів про те, що в
майбутньому, коли біосфера Землі буде остаточно зруйнована, людство створить якийсь штучний світ, у
якому зможе безбідно існувати. [3, c. 196].
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Віктор Артиш, Назар Артиш
(Київ, Україна)
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Сучасний стан в Україні дає підстави стверджувати про те, що забезпечення основними засобами у
сільськогосподарських підприємствах є вкрай низькими. Пов’язано це з низькою ефективністю
виробництва та скороченням прибутків через диспаритет цін, а також гостру нестачу обігових коштів. Агро
виробники не в змозі здійснювати своєчасне оновлення фізично та морально застарілої техніки, особливо
іноземної. Тому покращення рівня забезпеченості аграрних підприємств сільськогосподарською технікою
потребує відповідного залучення інвестиційними ресурсами. Саме це сприятиме створенню сучасної
матеріально-технічної бази господарств, зростанню фінансово-економічних показників на селі та
підвищенню продуктивності аграрного виробництва. Крім того, спрямування значних обсягів інвестицій в
сільське господарство забезпечить прискорення розвитку науково-технічного прогресу, темпи якого за
останні роки в агропромисловому комплексі загальмувалися. Значних інвестицій потребує, насамперед,
відновлення і подальший розвиток машино-тракторного парку сільськогосподарських підприємств.
Тоді як передові країни світу характеризуються високотехнологічним аграрним виробництвом при
достатньо високому рівні його забезпечення основними виробничими засобами. Своєчасне оновлення
основних технічних засобів, обладнання, сільськогосподарських машин гарантує стійкий економічний
розвиток агропромислового комплексу [2, с. 49].
Зазначимо, що для стійкого вітчизняного фермерства, перш за все середніх та малих, залишається
невирішеною проблема кількісного та якісного забезпечення основними видами техніки. Більшість таких
підприємств фінансово неспроможні сформувати комплексний машинно-тракторний парк, який відповідає
сучасному рівню технічного забезпечення у високорозвинутих країнах світу. У секторі сільського
господарства значимим залишається своєчасне виконання і дотримання послідовності основних
технологічних операцій, які передбачені умовами аграрного виробництва. Це потребує наявності основних
виробничих засобів у необхідній кількості та відповідної якості, що забезпечують своєчасність і
комплектність операційного процесу сільськогосподарського виробництва [3, с. 111].
Негативно вплинула на відновлення машинно-тракторного парку проведена в процеci грошової
реформи переоцінка основних зacобiв ciльcькогоcподaрcьких пiдприємcтв. Бaлaнcова вaртicть технічних
зacобiв попередніх років випуску на порядок менша ринкових цін їх cьогоднiшнiх aнaлогiв, що не дозволяє
здiйcнювaти оновлення машинно-тракторного парку за рахунок aмортизaцiї, як цього потребують закони
економіки. А рівень забезпечення сільськогосподарських підприємств основною технікою незадовільний
(табл. 1).
1. Наявність і технологічна потреба основних видів техніки
в аграрному секторі України, 2015-2019 рр.
Сільськогосподарська техніка
Кількість трaкторiв,
вcього,тиc. шт
Імпорт тракторів, тис. шт
Потреба у тракторах, тис. шт
Кількість зернозбиральних комбайнів, всього,
тиc. шт
Імпорт зернозбиральних комбайнів, тис. шт
Потреба зернозбиральних комбайнів, тиc. шт
Джерело: розроблено за матеріалами [6].

2015

2016

Роки
2017

2018

2019

127,9

132,7

129,3

131,4

132,1

52,1

58,0

83,9
28,0-30,0

110,6

97,8

26,7

27,4

26,8

26,5

27,1

1,3

4,0

3,0
6,5

2,7

2,4

З табл.1 видно, що поставка імпортних тракторів вища за потребу у декілька разів. Все це пов’язано
з тим, що на український ринок завозили більшість міні-тракторів з яких більшу частину експортували до
Білорусії [6]. Щодо зернозбиральних комбайнів то потреба вища більш ніж у два рази.Тому є можливість у
виготовленні якісних вітчизняних комбайнів по нижчій ціні для повного забезпечення аграрного сектору.
До цього слід зазначити, що причиною кризового стану в галузі ciльcькогоcподaрcького
машинобудування є не низька плaтоcпроможнicть ciльcькогоcподaрcьких товаровиробників, a скоріше
низька якість, висока ціна вітчизняної техніки та нехтування передовими маркетинговими технологіями під
час просування техніки на ринок.
Отже, пiдприємcтвa машинобудування для аграрного сектору мають можливість виробляти
практично всю ciльcькогоcподaрcьку техніку. Проте, реальний фiнaнcово-економiчний стан зaводiввиготовлювaчiв, зумовлений низьким рівнем попиту на їхню техніку з боку ciльcькогоcподaрcьких
виробників, вимагає зосередити влacнi ресурси заводів на підвищення якості та зниження відпускної ціни
на основні види ciльcькогоcподaрcької техніки. Процеси виробництва та cтрaтегiя просування на ринок
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вітчизняної техніки, у тому числі цінова політика потребують перегляду. Особливу увагу приділено
формуванню і взаємодії суб’єктів і об’єктів технічного забезпечення у сільське господарство (рис. 1).

Рис.1. Взаємовідносини між учасниками ринку техніки
Джерело: власна розробка.
Серед інших чинників слід назвати: кооперативні відносини у сфері обслуговування сільського
господарства; компенсація державою частини відсотків за користування кредитними ресурсами
сільськогосподарськими товаровиробниками на технічне оснащення та оновлення основних
засобів [4, с. 119].
Відмітимо, щопровідні світові виробники техніко-технологічний розвиток і постійне удосконалення
свого виробництва сільськогосподарської техніки й обладнання у сучасних умовах здійснюється кількома
основними напрямами (рис. 2).

Рис. 2. Основні напрями світового виробництва техніки
Джерело: власна розробка.
За останні 15-20 років потужність нових моделей тракторів і самохідних комбайнів у США, Німеччині,
Франції, Великобританії, інших економічно розвинутих країн практично подвоїлася. На нинішній час
провідні світові виробники обладнують свої сільгоспмашини найвищого класу двигунами потужністю 400600 і більше кінських сил, які відповідають найсуворішим вимогам щодо забезпечення екологічної безпеки.
Для машин цього класу характерні високий рівень гідрофіксації й автоматизації, систем бортового
менеджменту на основі електронно-обчислювальної техніки, що контролюють технічні параметри машин і
процес збирання врожаю в цілому. У Німеччині розроблені зернозбиральні комбайни в яких немає керма, а
всі операції регулюються пультом управління.
Постійне збільшення одиничної потужності тракторів та інших енергетичних засобів сприяє:
- збільшенню робочої ширини захвату ґрунтообробних, посівних і комбінованих агрегатів;
- машин для внесення добрив та хімічних засобів захисту рослин;
- комбайнових адаптерів для збирання різних сільськогосподарських культур;
- місткості бункерів і ємностей для робочих рідин;
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- продуктивності вивантажувальних пристроїв. Це дає змогу ефективніше використовувати технічні
можливості енергонасичених силових машин, економити кошти на організації технологічного процесу,
зменшувати потребу в механізаторах та обслуговуючому персоналі.
Кожне підприємство, що працює в умовах ринкової економіки, прагне забезпечити собі конкурентну
перевагу, як заставу отримання постійного прибутку. Компанія зможе завоювати споживача, тільки
розробивши стратегічний план розвитку, покаже місце і роль компанії в кон’юнктурі ринку, цілі, якої
необхідно досягнути, а також свої ресурсні можливості. Для підприємства основним завданням, буде не
тільки отримання максимального прибутку, а й досягнення стійких збалансованих взаємовідносин між
всіма учасниками цього бізнесу.
Варто з цього приводу відмітити, що темпи оновлення номенклатури вітчизняної складної
сільськогосподарської техніки у 2-5 разів нижчі, ніж за кордоном, що не дає змоги забезпечити
конкурентоспроможність вітчизняної техніки незважаючи на більшу її пристосованість до роботи в умовах
України та нижчу вартість (у 2-3 рази від вартості закордонних аналогів).
Тому стоїть гостро питання, щодо підприємств машинобудування, які мають технічні можливості
забезпечити потребу сільгосптоваровиробників в необхідній техніці, але нарощування обсягів виробництва
стримується через низьку купівельну платоспроможність споживачів і недостачу обігових коштів у
підприємств-виробників.
Для успішної конкуренції вітчизняних агротехнічних сільгосптоваровиробників на світових ринках є,
насамперед, вивчення та запровадження іноземного досвіду виробництва аналогічної техніки для
сільськогосподарських підприємств. Не менш важливим стимулюючим фактором для підвищення
ефективності сільськогосподарського машинобудування є також цільова фінансова підтримка у вигляді
дотацій із національного бюджету країни.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
В умовах загострення світової продовольчої кризи земельні ресурси України виступають важливим
фактором забезпечення продовольчої безпеки як нашої держави, так і світу в цілому. Україна володіє
майже однією шостою світових запасів чорноземів, які в сучасних умовах цілком можуть розглядатись у
якості такого ж активу для держави, як нафта та газ для країн близькосхідного регіону. Наявні в Україні
сільськогосподарські угіддя є гарантією участі вітчизняної економіки у світових інтеграційних процесах, а
сільське господарство, у світлі фінансової кризи, що охопила всі країни світу, є однією з небагатьох
галузей економіки, здатних забезпечити нарощення експортного потенціалу та покращити стан платіжного
балансу.
В зв’язку з цим, питання економічного стимулювання раціонального використання земельних угідь, їх
повноцінного залучення в господарський оборот та належного регулювання процесів землекористування є
проблемою державної ваги. Тому постає нагальна потреба вдосконалення чинної системи обов’язкових
платежів за земельні угіддя сільськогосподарського призначення з метою забезпечення стимулювання
раціонального їх використання та належного господарського обороту земельних ресурсів, створення
надійного джерела фінансування заходів з охорони і поліпшення ґрунтів та розвитку сільських територій.
В зв’язку з цим варто зазначити, що напередодні формування ринку сільськогосподарських угідь та
початку процесів інвестування потужних іноземних капіталів у вітчизняний земельний ринок, питання
забезпечення джерел фінансування охорони, поліпшення та контролю належного використання агроугідь
залишається недостатньо розробленим та невирішеним, що не дозволяє державі належним чином
впливати на оборот сільськогосподарських земель.
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Слід відзначити, що ще У. Петті писав, що саме земля є матір’ю всього багатства [1, с. 211].
Земельні ресурси це не тільки особливий засіб виробництва, який служить джерелом отримання доходів
для сільськогосподарських товаровиробників.
За рахунок того, що аграрні товаровиробники вирощують на землі сільськогосподарську продукцію а
також продають її та переробляють, існують та розвиваються не лише сільськогосподарська сфера, але й
інші галузі економіки. Тому питання визначення джерел фінансування витрат, пов’язаних з раціональним
землекористуванням а також забезпечення джерел фінансування заходів з охорони і поліпшення угідь нині
для вітчизняної сільськогосподарської галузі є надзвичайно актуальними.
Результати попередніх досліджень, присвячених зазначеній проблематиці свідчать, що держава
отримує до бюджетів всіх рівнів з 1 га сільськогосподарських угідь на всіх етапах реалізації
сільськогосподарської продукції та продукції її переробки близько 3 тис. грн. податків, зборів та
платежів [2, с. 330]. Проте, незважаючи на це, заходи по охороні і впорядкуванню земель не забезпечені
закріпленими тільки на ці цілі джерелами доходів та фінансуються лише за рахунок інших доходів місцевих
бюджетів чи спеціальних позабюджетних фондів, оскільки в державному та місцевих бюджетах України не
вистачає коштів на проведення заходів із охорони та поліпшення земель. Тому, державі слід терміново
знайти додаткові джерела фінансування землеохоронних заходів.
На наше переконання, ними можуть бути:
 відрахування з виручки з реалізації і переробки сільськогосподарської продукції всіх суб’єктів
бізнесу, крім сільськогосподарських підприємств, які отримують доходи внаслідок продажу
сільськогосподарської продукції, її переробки, та реалізації товарів, що отримані від переробки
сільськогосподарської сировини (на зразок збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства);
 частина податку на прибуток суб’єктів бізнесу, які отримують доходи внаслідок продажу
сільськогосподарської продукції, її переробки, та реалізації товарів, що отримані від переробки
сільськогосподарської сировини, що сплачуються ними до бюджету.
Всі підприємства, що реалізують сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки, напряму
зацікавлені в підвищенні родючості ґрунтів, адже внаслідок цього вони отримають вищі доходи.
Крім того держава також зацікавлена в фінансуванні заходів щодо поліпшення родючості ґрунтів,
адже вона отримує значні суми податків саме внаслідок вирощування аграрними товаровиробниками
сільськогосподарської продукції та її переробки і реалізації. Тому, враховуючи критичний стан вітчизняних
ґрунтів, на нашу думку, слід одночасно застосувати обидва запропоновані нами джерела фінансування
заходів щодо охорони і поліпшення ґрунтів.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації працівників
набула важливого значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за
умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств до ефективної
діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли
високій результативності її роботи. Отже, сутність названих складових та об’єктивна закономірність
розвитку мотивації персоналу в Україні спричинили актуальність теми дослідження.
Ефективне керування персоналом може бути виявлено лише через розуміння його мотивації.
Знаючи, що спонукає людину до діяльності, які мотиви лежать в основі його дій, можна розробити
ефективну систему форм і методів управління людиною.
Підприємства індустрії туризму дуже інтенсивно використовують людські ресурси, тому їм особливо
важливо приділяти увагу мотивації персоналу. Адже рівень і якість виконання роботи визначається не
тільки здібностями персоналу, але і їх мотивацією докласти свої здібності і розкрити свій потенціал.
Мотивація праці спрямована на задоволення очікувань і вимог працівників організації. Як правило,
очікування і вимоги працівників поділяються на 3 основні групи: економічну винагороду, внутрішнє
задоволення працею і соціальні взаємини [2, с. 65].
Найпоширеніший мотиваційний підхід заснований на задоволенні економічних потреб працівників.
Однак в індустрії туризму матеріальна винагорода для більшості співробітників не така велика, що істотно
збільшує значення інших факторів. Слід зазначити що, керівники організації в якості засобу мотивування
використовують матеріальне і нематеріальне стимулювання.
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Рівень заробітної плати один з ключових критеріїв при виборі місця роботи. Однак дослідники
мотивації вже давно не приймають всевладдя грошей як засіб спонукання до праці. Особливість грошей як
фактору мотивації має як переваги, так і недоліки. З одного боку за допомогою грошей можна
підкріплювати майже будь-яку діяльність, але з іншого вони можуть стати причиною втрати мотивації. Крім
того, на підтвердження теорії Герцберга, недолік матеріального стимулювання може викликати
незадоволеність роботою, але в той же час його достатня кількість сама по собі не приносить тривалого
задоволення. Тобто існує певний рівень грошової винагороди, перевищення якого не буде відображатися
на мотивації [4, c. 45].
Рівень заробітної плати служить не тільки засобом задоволення економічних потреб. Він також може
бути важливий з наступних причин: працівник повинен вважати оплату своєї праці справедливою;
працівник повинен бачити зв'язок між результатами своєї роботи і оплатою праці; роботодавець повинен
чітко усвідомлювати, які дії працівників він хоче заохочувати; забезпечує статус працівника не тільки
всередині ієрархії компанії, але і в його оточенні поза роботою, по відношенню до сусідів, друзів; є
підтвердженням досягнутих успіхів в роботі, професійної кар'єри; може бути компенсацією за
непривабливу, нецікаву роботу; гроші в формі надбавок, премій можуть розглядатися як засіб вираження
визнання, подяки [3, c. 87].
Розглянемо найпоширеніші способи грошової мотивації. Однією з найпоширеніших систем оплати
праці, яка допомагає вирішити проблему ефективності трудової діяльності і одержуваної за неї зарплати, є
Pay for Performance (плата за виконання, далі PFP). По суті це будь-який гнучкий спосіб оплати праці, при
якому матеріальна винагорода залежить від індивідуальних відмінностей у виконанні діяльності. Далі
розглянемо основні гнучкі схеми оплати праці.
Комісійні. Найстаріший PFP-спосіб. Найбільш часто він використовується для оплати діяльності
агентів з продажу. Він полягає в тому, що агент отримує певний відсоток від суми, отриманої від клієнтів
при купівлі товарів або послуг. У туристичні фірмі - за продаж турів. Комісійні можуть поєднуватися з
окладом або повністю складати заробіток працівника.
Грошові виплати за виконання поставлених цілей. Найбільш поширена PFP-схема. Це премії, що
виплачуються за виконання роботи у відповідність з деякими певними критеріями: економічними, якісними,
оціночними показниками. Для кожної компанії свої умови. Можна застосовувати, наприклад, за виконання
плану за певним напрямом [6, c. 30].
Індивідуальні винагороди. Заохочення для визнання цінності конкретного працівника. Наприклад,
премії, які виплачують працівникам, що володіють навичками, гостро необхідними організації. Або виплати
співробітникам, які пропрацювали в компанії певну кількість часу. У туристичних фірмах дана система
оплати може знизити плинність кадрів.
Програми поділу прибутку. Схема, що дозволяє співробітникам отримувати певний відсоток прибутку
підприємства, акції компанії і опціони на їх купівлю. Цей PFP-план має на увазі винагороду не в якості
грошей, а в наданні працівникові певної кількості акцій, або права на їх покупку. Таким чином, співробітники
будуть ще більш зацікавлені в успішності компанії. Останні два пункти можуть бути застосовні тільки в
великих компаніях, тобто у туроператорів.
Гроші, безумовно, сильний стимул. Однак слід пам'ятати, що один співробітник відрізняється від
іншого своїм ставленням і сприйнятливістю до даного виду стимулів. З ростом добробуту, освіти та віку
значення грошей серед факторів, що мотивують людину в його професійній діяльності, знижується.
Необхідно зазначити, що гроші можуть стати демотиватором. Як правило, регулярні премії та інші
винагороди, що видаються в певний час, наприклад, в кінці місяця або кварталу, незабаром починають
сприйматися співробітниками, як частина свого гарантованого заробітку. Тому скасування подібних виплат
буде розглядатися як покарання. Що швидше демотивує персонал, ніж спонукає до активної
діяльності [7, c. 97].
Система матеріального стимулювання, крім зарплати і премій, включає в себе пенсію, плату за
навчання, безпроцентні або пільгові кредити для придбання майна, оплачуваний відпочинок, лікарняні
відрахування і т. п. У туристичній індустрії дуже ефективна модель надання бонусів за типом «кафетерій»,
так як наданий даною сферою продукт, безумовно, є привабливим. Суть в тому, що співробітникам
підприємства та / або членам їх сім'ї пропонується оплачуваний відпочинок на одному з популярних
світових курортів (або інший туристичний маршрут).
Однак «визнаючи важливу роль матеріальної винагороди, її потрібно розглядати в контексті всіх
мотивуючих факторів підприємства, і з урахуванням всіх аспектів впливу грошових виплат на професійну
мотивацію конкретного працівника» [1, c. 91].
У сучасному світі основний акцент робиться на розробку мотиваційних систем, що переважно
використовують нематеріальні стимули. Більша увага приділяється задоволенню соціальних потреб
працівника (залучення до процесу роботи, хороші взаємини з колегами, можливості професійного
зростання і просування, престиж), а не простій фінансовій винагороди.
Під нематеріальними, а точніше, не фінансовими винагородами мають на увазі весь комплекс
методів, що не належать безпосередньо до оплати праці, які компанії використовують для заохочення
своїх співробітників за добре виконану роботу і підвищення їх мотивації і лояльності до фірми.
Індустрія туризму має досить великий потенціал для задоволеності працею. Робота, в основному,
пов'язана з безпосереднім спілкуванням з клієнтами і вимагає нестандартного, творчого підходу. І що дуже
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важливо, співробітники мають близький контакт зі своїм начальством. А так як більшість турфірм або не
дуже великі самі по собі або розділені на безліч філій, то працівники можуть самостійно приймати
більшість рішень в сфері власної роботи [5, c. 134].
Отже, можемо зробити висновки, що підприємства індустрії туризму дуже інтенсивно
використовують людські ресурси, тому їм особливо важливо приділяти увагу мотивації персоналу. Адже
рівень і якість виконання роботи визначається не тільки здібностями персоналу, але і їх мотивацією
докласти свої здібності і розкрити свій потенціал. Мотивація праці спрямована на задоволення очікувань і
вимог працівників організації. Як правило, очікування і вимоги працівників поділяються на 3 основні групи:
економічну винагороду, внутрішнє задоволення працею і соціальні взаємини.
Необхідно наголосити, щo мотивaція зaймає вaгoме мiсце у системі управління персоналом. Вoна
впливaє на yспішнiсть дiяльності oрганізації, досягнення її цілей та задоволення потреб і мотивів
працівників. Мотивація сприяє ствoренню сприятливoго психологiчного клiмату в кoлективі і формyванню
нaлагодженої кoрпоративної культури організації, дaє можливість oцінити рeзультати дiяльності кожнoго
прaцівника і визначити рoзмір винагороди. Проблeма мoтивації прaцівників до діяльності нiколи не
пeрестає бути aктуальною. Aдже, кoжен кeрівник пoвинен знaти як зaцікавити своїx пiдлеглих до рeaлізації
пocтавлених зaдач і цiлей. Для eфективного викoристання пeрсоналу нeобхідно знaти сучаснi мoделі і
мeтоди мoтивації. Для того аби успiшно yправляти прaцівником пoтрібно знaти, що самe його мoтивує.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Теоретичною та методологічною основою дослідження ефективності діяльності підприємств
аграрної сфери є основні положення ринкової економіки, сукупність загальних правил і методів,
обґрунтування процесу становлення нових підприємницьких структур і принципів у пізнанні об’єктивних
економічних законів суспільного розвитку та праці вітчизняних і зарубіжних учених із проблем розвитку
підприємництва на селі.
Принципи та методи наукового дослідження тісно взаємозв’язані між собою й формують
методологію. Принципи відіграють роль орієнтирів у формуванні підприємницьких структур. Вони
забезпечують взаємозв’язок між підприємництвом і регуляторною політикою держави та задають тон
процесу становлення підприємств у будь-якому ринковому середовищі гарантуючи логічність. Принципи
виступають у ролі головних критеріїв для оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських
підприємств.
Всі дослідження розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах економічної інтеграції
стикаються з проблемою – відсутності синтетичної теорії, що визначає закономірності економічної
взаємодії на регіональному рівні, пояснює причини трансформації аграрних підприємств і формує основні
принципи регулювання економічної інтеграції на регіональному рівні. Англійський вчений-економіст
Х. Річардсон з цього приводу відмічав, що „регіональна економіка все ще знаходиться у зародковому стані
й теоретичний простір все ще досить вільний. Проте час для головного синтезу може настати швидко.
Такий синтез об’єднає акцентований аналіз зв’язків усередині регіону з міжрегіональним аналізом потоків і
одночасно пояснить просторову організацію регіонів, домогосподарств …” [1]. На нашу думку, методологія
дослідження розвитку та функціонування сільськогосподарських підприємств формується на основі
взаємодії теорій просторового обміну факторами виробництва та використання теорії щодо просторового
розвитку економіки в сукупності із зазначеними принципами як головних критеріїв діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Аналіз теорій розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах економічної інтеграції дозволив
сформулювати основні її принципи:
- принцип відкритості сільських територій. Сільська територія є відкритою економічною системою, на
яку більший вплив мають зовнішні (екзогенні) чинники ніж внутрішні (ендогенні). Ефективне управління
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сільською територією повинне враховувати взаємодію і взаємозалежність від сільських територій інших
регіонів;
- принцип взаємозв’язку відкритості та ресурсного потенціалу
- сільськогосподарських
підприємств.
Рівень
зовнішньої
та
внутрішньої
відкритості
сільськогосподарських підприємств визначається його власним ресурсним потенціалом;
- принцип відкритості в обміні товарами. Зі сторони органів місцевого самоврядування повинні бути
усунуті всі перешкоди на шляху обміну товарами. Найінтенсивніше обмін товарами здійснюється між
сусідніми регіонами, де добре розвинена транспортна інфраструктура;
- принцип ланцюга взаємозв’язку, який характеризує: відкритість сільських територій – прибутковість
сільськогосподарських підприємств зростання добробуту сільського населення;
- принцип конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Зміна конкурентних переваг
сільськогосподарських підприємств пов’язана зі зміною внутрішнього та зовнішнього попиту. А основою
конкурентних переваг підприємств є рівень сприйнятливості до інновацій;
- принцип комплексності та системного підходу. Всі явища, які ми досліджуємо повинні бути певним
чином описані й обов’язково у взаємозв’язку, взаємозалежності, взаємозумовленості. Системний підхід
передбачає вивчення і аналіз будь-якого об’єкта, як єдиного цілого, як єдиної системи тому, що економічне
явище не може бути досліджене, якщо наперед не визначені мета і критерії оцінки. Системність і
комплексність фінансово-економічного аналізу виявляються також у необхідності дослідження будь-яких
економічних явищ з точки зору як економіки в цілому, так і соціального розвитку. Економічна ефективність
роботи сільськогосподарських підприємства як головного об’єкта аналізу не може зараз оцінюватись без
урахування соціальної спрямованості. Якщо при аналізі соціальні явища ігноруються, то визначення
ефективності набуває однобокого характеру. Але визначити сутність оцінки ефективності виробництва в
аграрній сфері неможливо одним показником. Ефективність вимагає комплексної оцінки діяльності
сільськогосподарських підприємств в аграрній сфері. Одні показники повинні визначати корисний ефект,
інші – економічну ефективність виробничого циклу. Тобто, методологічне опрацювання організаційноекономічних засад включає широке використання загальних теоретико-методичних і методологічних
аспектів на основі яких сформоване і функціонує аграрне виробництво.
Отже, системно-комплексний аналіз вимагає чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві,
яка передбачає певну етапність і раціональний підбір інформаційних джерел. Головне завдання такого
аналізу — своєчасно виявити й усунути недоліки у виробничій діяльності, знайти управлінські рішення для
поліпшення фінансово-економічного стану підприємства та його платоспроможності. Звідси випливають і
основні напрямки аналізу — вивчення причин, які негативно чи позитивно позначаються на фінансовому
стані, підготовка проектів управлінських рішень щодо підвищення фінансової стабільності та
платоспроможності підприємства, розробка заходів для оптимізації структури ресурсного потенціалу
сільськогосподарських підприємств та їх ефективного використання.
Основні принципи вільного розвитку аграрного підприємництва такі: використання різних форм
власності, господарювання і розмірів підприємств; переважний розвиток малого підприємництва;
збереження і раціональне використання наявної матеріально-технічної бази виробництва
продовольства [4]. Висновки. Отже, на основі результатів дослідження можна зробити висновок, що
сільськогосподарське підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, діяльність якого об'єднує
відносини з виробництва, первісної переробки і реалізації сільськогосподарської продукції.
Також актуальним залишається питання доцільності подальшого розвитку та підтримки
підприємницької діяльності в аграрному секторі. З урахуванням даного висновку, виокремимо такі
конкретні шляхи розвитку аграрного підприємництва: - удосконалення інституціонального середовища
діяльності малих підприємницьких форм з метою формування середнього класу на селі й підтримання
конкуренції на ринках сільськогосподарської продукції та продовольства; - забезпечення рівнодоступності
ресурсів і державної підтримки для усіх підприємницьких формувань, незалежно від форми власності та
розміру; - вдосконалення структури сівозмін та впровадження використання органічних добрив с.-г.
товаровиробниками; - вирішення кадрових проблем, збільшивши чисельність кадрів із високою
кваліфікацією; - оновлення матеріально-технічної бази; - вдосконалення системи управління та організації
виробничих відносин.
Таким чином, подальший розвиток підприємницької діяльності в галузі АПК сприятиме підвищенню
ефективності сільськогосподарського виробництва в країні.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Трудові відносини між працівником та роботодавцем починаються з організації обліку розрахунків з
оплати праці на підприємстві. Кожне підприємство планує не тільки покрити витрати своєї діяльності, а й
отримувати прибуток. Виплати працівникам є важливим об’єктом обліку, тому що ефективність та
конкурентоспроможність підприємства великою мірою залежить від роботи його працівників. Для того, щоб
робота працівників була ефективною та безперебійною, роботодавці забезпечують їх не тільки справним
виробничим обладнанням та офісною технікою, а й гідною заробітною платою. Організація обліку
розрахунків з оплати праці цікавить не тільки бухгалтера підприємства, роботодавця, державні органи, але
і самого працівника, адже від цього напряму залежить рівень його доходів.
Цю тему у своїх роботах висвітлювали: Овсюк Н.В., Машевська А.А., Подмешальська Ю.В.,
Карпенко Т.І., Вільман І.Ю. та інші.
Організація обліку розрахунків з оплати праці в Україні здійснюється відповідно чинного
законодавства, трудових та колективних договорів та інших нормативно-правових документів та внутрішніх
документів підприємства. Основним нормативно – правовим актом, яким регулюються питання оплати
праці є Закон України «Про оплату праці». У цьому законі наведено визначення поняття «заробітна плата».
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором
роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [1]. Вона є вагомим важелем впливу
роботодавця на працівника, тому що «…основним джерелом доходів найманих працівників є
зарплата…» [2]. Підприємства обирають традиційні форми оплати праці, хоча у сучасних умовах вони
потребують ретельного розгляду та вдосконалення. На міжнародному рівні системи оплати праці більш
орієнтовані на мотивацію працівників ніж традиційні системи оплати праці в Україні [3]. Нетрадиційні
системи оплати праці є більш зрозумілими та простішими. Також вони мають значну перевагу, таку як
підвищення стимулюючої функції заробітної плати.
Однією з головних умов організації бухгалтерського обліку на підприємстві є правильне
відображення та документування всіх операцій та подій. Організацію обліку оплати праці на підприємстві
можна виконувати в декілька етапів.
Першим етапом можна вважати облік кількісного складу працівників, який ведеться відділом кадрів
на підприємстві. Другим етапом є створення системи табельного обліку, внутрішніх інструкцій, що
пояснюють її ведення. Також на цьому етапі встановлюється тарифна система оплати праці. До неї
входять тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики.
Така тарифна система використовується для формування та диференціації розмірів заробітної плати в
залежності від складності роботи, яку працівники виконують. Також тарифна система тарифну систему
використовують для розподілу працівників в залежності від їх кваліфікації. Цей етап є найважливішим,
тому що табель обліку робочого часу є основним документом обліку використання робочого часу. У цьому
документі містяться дані про фактично відпрацьований час, згідно з яким нараховується заробітна плата.
Третім етапом можна вважати вибір первинної документації, що використовується в роботі. Правильність
заповнення та кількість первинної документації завжди були проблемними питаннями обліку. Дослідивши
відповідну літературу, можна стверджувати, що чим менша кількість документів, тим простіше вести облік.
Первинна документація на підприємстві повинна відображати достовірні дані про чисельність працівників,
їх відпрацьований час та посадовий оклад.
Також важливим моментом для підприємства є визначення форм і систем оплати праці. Їх
підприємство встановлює самостійно в межах чинного законодавства. За сутністю заробітної плати
основною умовою побудови раціональної системи оплати праці є гармонізація її форм і систем із
особливостями діяльності підприємства, специфікою технології виробництва, організацією управління та
обслуговування. Раціональною слід вважати справедливу заробітну плату, що стимулює зростання
продуктивності та якості праці, роботу без браку, економію електроенергії, сировини і матеріалів,
опанування працівниками найновітнішими машинами і механізмами або технологіями, їх участь у
раціоналізаторській роботі та наданні практичних рекомендацій та пропозицій з удосконалення
виробничого процесу [4].
Ефективність організації обліку розрахунків оплати праці залежить і від організації синтетичного
обліку на підприємстві. В Україні розрахунки з оплати праці відображається на рахунку 66 «Розрахунки за
виплатами працівникам». Цей рахунок має три субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662
«Розрахунки з депонентами» та 663 «Розрахунки за іншими виплатами». На рахунку 66 відображаються:
- Нарахована працівникам основна, додаткова заробітна плата;
- Відпускні;
- Премії для працівників;
- Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
- Інші виплати працівникам.
Для того, щоб облік був більш ефективним підприємства можуть удосконалити систему синтетичного
обліку розрахунків з оплати праці. Одним з методів удосконалення є створення нових субрахунків або ж
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конкретизація вже існуючих. Також можна деталізувати аналітичний облік, шляхом створення нових
субрахунків для групування інформації про заробітну плату у розрізі структурних підрозділів підприємства,
за категоріями працюючих та за іншими класифікаціями.
Система обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві потребує постійного контролю, аналізу та
вдосконалення. Це пов’язано з постійною зміною законодавчо-нормативної бази, виявленням слабких
місць в обліку в процесі діяльності підприємства.
Отже, можна сказати, що організація обліку оплати праці на підприємстві – це сукупність багатьох
етапів та дій, метою яких є визначення розмірів заробітної плати, принципів її нарахування та виплати
тощо. Від організації обліку оплати праці залежить правильність, справедливість, своєчасність розрахунків
з персоналом з оплат праці.
На сьогоднішній день можна виділити такі недоліки організації обліку оплати праці, з якими може
зіштовхнутися підприємство:
- Низька заробітна плата;
- Слабка матеріальна зацікавленість працівників, що може проявлятися в небажанні працівників
підвищувати свою кваліфікацію, тому що розмір посадового окладу незначно відрізняється;
- Оплата праці працівників, що мають недостатню кваліфікацію для виконання певного виду завдань
тощо.
Виправлення пунктів, що наведені в переліку недоліків в організації обліку оплати праці, може
підвищити якість та ефективність роботи підприємства.
Література:
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Магжан Адилов, Асылхан Килишбеков
(Тараз, Қазақстан)
ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ
Ұлы Жібек жолы – Қытай мен Еуропа елдерінің арасын байланыстырған сауда жолы. Ұлы Жібек
жолының кей тармақтары сол кезде-ақ іске қосылған. Негізінен, «лазурит жолы», «нефрит жолы» және
«құндыз жолындағы» сауда қызып тұрды. «Лазурит жолы» - Мысыр, Иран, Вавилон елдеріне Памир
тауларында өндірілген лазурит тасы тасымалданатын жол. Лазурит бұл елдерде өте кәделі саналып, аса
жоғары бағаланған. «Нефрит жолымен» қытай патшалары мен бай-шонжарларына арналып жасалатын
зергерлік әшекей бұйымдарға қажетті асыл да әдемі гауһар тас, нефрит Қашқардан Қытайға
тасымалданған. «Құндыз жолымен» бағалы аң терілері әр елге таралған. Б.з.д. I мыңжылдықтың
ортасында «дала жолы» іске қосылды. «Дала жолы» арқылы Қытай жібегі мен Иран кілемі жеткізіліп
тұрды.
Ұлы Жібек жолы бүкіл адам ағзасын қоректендіруші қан жүйесіне ұксас жұмыс істеді. Себебі ол бүкіл
Еуропа мен Азия елдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауына мүмкіндік туғызып, ондағы халықтарды
біріктірді.
1-ші ғасырдағы Жібек Жолы, Қытайдан Жерорта теңізіне дейін.
«Ұлы Жібек жолы» ежелгі атау емес, ол 1877 жылы пайда болған. Оны қолданысқа енгізген белгілі
неміс географы Фердинанд фон Рихттофен. Жолдың бұлай аталуына сауданың негізгі заты – Қытайдан
шығарылатын жібек мата себеп болды.
Сонау Еуропа мен Азияны біріктіріп жатқан бұл жол адамзатты ғажайып жетістіктерге жеткізді.
Дамыған елдердің бір-бірімен сауда-саттықпен айналысуына, ғылым салаларының дамуына, діни және
мәдени салт-дәстүрлерінің қалыптасуына ықпал етті.
«Ұлы Жібек жолы ежелгі Қазақстан жерімен де өткен. Ең негізгі сауда жолы Тянь-Шань тау
сілемдерімен, Сырдария, Талас, Шу, Іле аңғарлары аркылы Қытайға ұласкан, Жолдың ендігі бір бөлігі
Яқсарт, Сейхун деп аталған Сырдария, Орал (Жайық) өзендерін жағалай ары қарай Қаратеңіз маңы,
Византия мен Батыс Еуропа жерлеріне дейін созылып жатты» [1. 56].
Негізгі күре тамырдан Орталық Қазақстан далаларына, Сарыарқа мен Ертіске, Алтай мен
Моңғолияға карай тарамдалған жолдар өткен. Осындай жолдардың бойында Исфиджаб, Усбаникент,
Отырар, Түркістан, Тараз, Сауран, Сығанақ, Сарайшық, Жаңакент сияқты ірі қалалар болған. Бұл
қалалардың өркендеуіне Ұлы Жібек жолының тигізген әсері мол. Қалалар мен далаларды, тау етектерін
сақтар, үйсіндер, қаңлылар, кейіннен түргеш, қарлұқ, оғыз, кыпшақ, қимақ сияқты ежелгі түркі тайпалары
мекендеген.
«Қазақстанның ортағасырлық қалаларында жүргізілген қазба жұмыстары кезінде археологтар Қытай
мен Византия, Иран мен Үндістан елдерінің теңге сарайларында нақыштап соғылған теңгелер мен
ділдәлар қазып алған. Сонымен бірге сол жерде жасалған әрі сауда керуендерінен келген басқа бұйымдар
да табылған. Алматы маңындағы ежелгі Талхир қаласының орнын қазған кезде Иранда жасалған қола
табақ, қытай фарфоры мен жапон фаянс тостағанының сынығы және т.б. бұйымдар қолға түсті. Әсіресе,
беті түрлі танғажайып оюлармен, тамаша суреттермен безендірілген табак ерекше қызықтырып, ықылас
тудырады. Қызыл түсті жапон фаянс тостаған сынығының іші мен сыртында айдаһар, тау мен теңіз,
«алтын» киім киінген ер кісі мен әйел әсем бейнеленген» [2. 396].
Көз қызықтырар қола айналар – Таяу Шығыс пен Қытайдан шығып, кең таралған заттардың бірі.
Олардың сырт жағына гүлді оюлар, ұшып бара жатқан тырналардың суреттері салынып, араб жазулары
да түсірілген.
Ұлы Жібек жолы бойымен Ферғананың әйгілі жүйрік аттарын, араб және түрікмен арғымақтарын,
түйе мен пілдерді, арыстан мен керіктерді, сілеусін мен карақұйрықтарды, сұңқар мен каршығаларды,
тауық пен тотықұстарды, тіпті түйеқұстарды да сату үшін алып өткен.
Сонымен қатар осы жол арқылы қант, жүзім, шабдалы, қауын сияқты өсімдіктер мен азық-түлік
түрлері де саудаланған. Ортағасырлық Шығыстың ұлы ақыны Фирдауси ұлы Жібек жолын былай деп
тамаша бейнелеген:
Сансыз қымбат жүк тиелген,
Мыңдаған алып түйелер.
Жүз сары нарға дирхем артса,
Қырық нарга динар жегілген.
Ең керемет мускус пен алойыны,
Ғажап жібек маталарды,
Иран мен Мысыр керуені артқан
Тағы бар отыз түйесі.
Түйме және қоладан жасалған құмыра. Греция.
Б. з. І - IV ғғ. Батыс Қазақстаннан табылган.
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Жібек жолы арқылы тауарлармен қатар ортағасырлық өнер: сәулет, мәдениет, әуен мен би өнері,
көркем қойылымдар да жан-жаққа таралған. Иран, соғды, түрік бишілері мен әртістері Қытай
хореографиялық мәдениетіне зор үлес қосқан. Ұлы Жібек жолы бойымен дін өкілдері де өз уағыздарын
шет елдерге тараткан. Бүкіл Орта Азия мен Шығыс Түркістан арқылы Үндістаннан, Қытай, Корей, Жапон
халықтарына будда, ал Сирия, Иран, Арабия елдеріне христиан діндері енген.
Еуропа мен Азияны, Шығыс пен Батысты ұштастырған бұл жол түрлі мәдениеттің дамуына ықпал
етіп, алыс-жақын елдердің өзара қарым-қатынас жасауына өте қолайлы еді. Қазақ даласында өмір сүрген
сол замандағы отырықшы қала тұрғындары мен көшпелі тайпалар адамзат мәдениетінің дамуына әсерін
тигізген. Халықтың тұрмыс-тіршілігі жақсарып, білім деңгейлері көтерілді. Саусағынан өнер тамған қолөнер
шеберлері өздерінің таңғажайып туындыларын дүниеге әкелді.
Жүздесу мен тілдесу және алыс-беріс байланыстары б. з. дейінгі III—ІІ-мыңжылдықтарда басталған.
Бадахшан тауынан лазурит жәнс Хотан маңындағы Яркендария өзенінің жоғарғы жағынан нефрит кен
орындары табылып, оларды өндіре бастауға сәйкес бұл байланыстар реттеліп, жөнге келтіріледі. Б. з.
дейінгі І-мыңжылдықтың орта кезінде Қара теңіз өңірінен Дон бойына, содан Онтүстік Орал өңіріндегі
савроматтарға, Ертіске, одан әрі созылып Алтайға, жоғарғы Ертіс пен Зайсан көлі алқабын мекендеген
агрипейлер еліне кететін Дала жалы жұмыс істей бастаған еді. Осынау жолмен жібек, ұлпандар мен
терілер, иран кілемері, асыл металдардан жасалған бұйымдар сауда арқылы таратылып жататын. Қымбат
бағалы жібек түрлерін таратуға сақтар мен скифтердің көшпелі тайпалары да қатысқан, осылардың
дәнекерлік демеуі арқасында сол кез үшін таңсық болған бұл тауар Орта Азия мен Орта теңіз аймағына
дейін жеткен. Б. з. дейінгі II ғ. орта шенінде Жібек жолы елшіліктік және сауда-саттықтың тұрақты желісі
ретінде қызмет атқара бастайды. Б. з. II—V ғғ. егер Шығыстан жүре бастасақ, Жібек жолы Қытайдың ежелгі
астанасы Чаньаннан шығып, Ланчжоу маңындағы Хуанхэ өткеліне баратын да, одан әрі Нань-Шаннің
солтүстік сілемдерімен жүріп отырып, Ұлы Қытай қамалының батыс шетінен, Яшма қақпасының шебінен
барып шығады. Осы арадан сара жол екіге айырылып, Такла-Макан шөлін солтүстік жағынан айналып
өтетін. Терістік жолы Хами, Тұрфан, Шихо көгал аймақтары арқылы Іле алқабына жететін орталығы жжол
Чаоннан Қарашарға, Ақсуға, сосын Бедел асуы арқылы Ыссық көлдің оңтүстік жағалауына шығып,
Дунхуан, Хотан, Яркенд, Бактрияларды басып өтіп, Үндістан Үндістан мен Орта теңіз аймағына қарай
шырқап кететін; бұл Оңтүстік жолы деп аталатын. Ал, Солтүстік жолы Қашғардан Ферғанаға, одан әрі
Самарқанд, Бұқар, Мерв арқылы Хамаданға, Сирияға баратын. XI—ХІІ ғғ. Қытайдан шығып, Жетісу мен
Оңтүстік Қазақстан арқылы Батысқа қарай өтетін жол бәрінен де жанданып кетеді. Жолдың бұлай
ауытқуын бірнеше себептермен түсіндіруге болады. Біріншіден, Жетісуда Орта Азиямен жүретін сауда
жолдарын бақылайтын Түрік қағандарының ордалары болатын. Екіншіден, Ферғана арқылы жүретін жол
VII ғ. ішкі қырқыс салдарынан қауыпты болып қалған еді, үшіншіден, аса бай түрік қағандары мен олардың
айналасындағы кісілер, теңіздің арғы бетінен келген тауарларды аса көп тұтынатындар қатарынан
саналатын. VII—XIV ғғ. елшілік және сауда керуендерінің дені Жібек жолымен жүретін. Сан ғасырлар бойы
жол тынымсыз өзгеріп отырған, оның бір учаскелері айрықша маңыз алып, көркейіп жатса, екінші бір
учаскелері жабылып, ондағы қалалар мен сауда бекеттрі қаңырап бос қалған. Мәселен, VI—VIII ғғ. негізгі
күре жол Сирия — Иран — Орта Азия — Оңтүстік Қазақстан — Талас алқабы — Шу алқабы — Ыссық көл
шұңқыры — Шығыс Түркістан болған. Осынау жолдың бір тармағы, дәлірек айтсақ, тағы бір бағыты
Византиядан шығып, Дербент арқылы Каспий өңірі даласына — Маңғыстау — Арал өңірінен өтіп, Оңтүстік
Қазақстанға жеткен. Бұл жол Сасанилар Иранына қарсы, Батыс түрік қағанаты мен Византия арасында
сауда-елшілік одағы жасалған кезде, Иранды айналып өтетін болған. IX-—XII ғғ. жолдың бұл желісі, Орта
Азия мен Таяу шығыс арқылы Кіші Азия мен Сирияға, Мысыр мен Византияға баратын жолға қарағанда,
едәуір аз пайдаланылған, ал ХПІ—XIV ғғ. қайтадан жанданады. Құрлықтағы саяси хал-ақуал елшілер мен
саудагерлердің және басқа да саяхат-серуенде жүрген кісілердің қай жолды таңдап алатынын анықтап
отырған.
Әдебиет:
1. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. ISBN 9965-32-491-3
2. Қазақстанньң физикалық географиясы, Алматы: Атамұра, 2008. ISBN 9965-34-809-Х
Ғылыми жетекші:
Омаркулова Ляззат Кенжебековна
Тараз қаласы,Тараз өңірлік университетінің аға оқытушы, филология магистрі
Наталія Бондарчук
(смт. Єрки, Україна)
КУЛЬТУРНЕ І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У 60-70-Х РР. ХХ СТ.
Період 1960-70-х років був одним із найбільш складних і суперечливих періодів в історії України. З
одного боку зазначались величезні позитивні зрушення, а з іншого в економіці та суспільному житті
відбувались значні зміни. Після смерті Сталіна в українській культурі відбувається так звана

56

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

«лібералізація». Цей період прийнято називати «відлигою». Атмосфера «відлиги» створила сприятливі
умови для розвитку літератури і мистецтва. Пожвавилось театральне життя, кіномистецтво стрімко
розвивалось, не зважаючи на значні утиски та цензуру. Для духовного ж світу настали складні часи, партія
робила все, щоб викорінити ідолів з голів радянських мешканців.
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що саме в 1960-70-х роках зародився феномен
«шістдесятників» не тільки в літературі, а й в кіномистецтві, фольклорі, музиці та театрі, що вплинуло на
багато поколінь. «Шістдесятники» фактично, після смерті Сталіна, почали творити національну
самосвідомість України незважаючи на політичні переслідування та репресії. І навіть в незалежній Україні
гостро відчувається вплив «шістдесятників» на всі сфери культурного життя. Тому дуже важливо дослідити
цей феномен та його вплив на створення національної ідеї.
До безсумнівних здобутків у галузі культури варто віднести діяльність «шістдесятників», творчість
молодих талановитих художників, в тому числі і художників-авангардистів, розвиток довженківських
традицій і народження національно-самобутнього кіно, розвиток української музичної культури і
літературно-художньої творчості [3, c. 215].
Переважна більшість творів українських авторів була написана з позицій соціалістичного реалізму і
розвивала тему «соціалістичного і комуністичного» будівництва. В умовах жорсткого ідеологічного тиску
українські митці були позбавлені можливості писати про історію боротьби українського народу за
національне відродження. Твори з цією тематикою були заборонені, а якщо і розповсюджувались, то,
здебільшого, в рукописних варіантах.
Дещо пожвавилося у 50-70-ті роки театральне життя. У 50-ті роки в Україні діяло 70, а в 80-ті роки –
близько 100 професій них театрів. Провідними театрами України є академічні драматичні театри
ім. І. Франка в Києві, ім. Т. Шевченка в Харкові та ім. М. Заньковецької у Львові, Київський російський
драмтеатр ім. Лесі Українки, Київський театр опери й балету ім. Т. Шевченка [5, c. 205].
Ще одним негативним чинником була антицерковна політика. В цей період діяла антицерковна
реформа. Влада відмовилася від виваженої критики релігії і примиренського ставлення до існування
церковних інституцій та духовенства. Натомість релігійні конфесії і духовенство стали об’єктом жорсткого
тиску з боку держави й чиновників. Церква в умовах «близької перемоги комунізму» трактувалася як
пережиток, що є однією з головних перешкод на шляху до цієї «перемоги». Посилювалася антирелігійна
пропаганда, закривалися храми, монастирі. Наступ на Церкву, можливо, виглядав би менш жорстким, якби
не чинився на фоні певної лібералізації культурного життя суспільства.
Отже, радянське мистецтво попри заборони все ж розвивалось. В період 60-70-х років Україні, і
СРСР загалом перебуває у так званому «інформаційному вибусі». Після зняття «залізної завіси»
радянська спільнота знайомиться з новітніми музичними течіями Заходу. В Києві створюється група
«Київський авангард», до якої входять такі композитори як Валентин Сильвестров, Леонід Грабовський та
інші.
Можна казати, що за ці десятиліття українська музика пережила як ніколи раніш бурхливий час.
Основою його були реалії радянського життя, ті повороти історії, результатом яких став період так званої
відлиги, лібералізації, пожвавлення духовного життя, вихід зі штучної ізоляції радянського мистецтва від
світового художнього процесу [1, c. 456].
Український театр 1960-70-х років приніс багато своїх плодів, однак розвивався в тяжких умовах
критики і заборон. Повоєнна цензура і кон’юнктурний тиск відкинули українську сценографію, як і загалом
театральне мистецтво, на десятки років назад; зумовивши її розвиток у напрямку патетично-помпезної
ілюстративності, бутафорської реалістичності. Умовність та метафоричність знаходили незначне
виявлення у творчості окремих художників.
Проте навіть у цей складний період з’являлися цікаві й умовно узагальнені декораційні рішення, які
заклали основу для творчих пошуків художників-сценографів у наступні десятиліття. Повернення до
оповідного театру було досить швидкоплинним, вже у кінці 60-х, на початку 70-х років український
драматичний театр стає на шлях метафорично-символічних розробок як у сценічному оформленні, так і у
постановці загалом. Основні новаторські пошуки цього періоду пов’язані, насамперед, з ім’ям Данила
Лідера, який у 1965 р. став головним художником Київського українського академічного драматичного
театру ім. І. Франка [4, c. 328].
Розвиток кінематографу також не стояв на місці, фільми поетичного кіно можна сказати мають
біблійний підтекст, можна простежити їх зв’язок з мистецтвом релігійним. Навіть на рівні композиційному.
1960-70-ті роки подарували та відкрили Україні Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка, Івана Миколайчука,
Гната Юра, Кіру Муратову та багато інших талановитих акторів та кінорежисерів. Ці імена випробовували
нові образи, ставали першопрохідцями в українській ниві кіномистецтва. Поява історичного кіна пов’язана
насамперед з ім’ям Івана Кавалерідзе [6, c. 127].
Що ж до релігії, то як і література, образотворче мистецтво та кінематограф, релігійне життя також
зазнало значних утисків та знищення. Підсумками антицерковної кампанії в Україні стали тисячі
зруйнованих доль і споруд. Свідченням того, що антицерковна робота не була вигадкою є той факт, що на
кінець антицерковної кампанії, в 1964 р., в Україні залишилося 9 монастирів, у яких проживало 939
самітників. Кінець цієї кампанії настав тоді, коли Микиту Хрущова усунули з посади. Однак вона все одно
продовжувалась але не в таких масштабах.
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Спроба десталінізації суспільства, реабілітація багатьох партійно-державних і культурних діячів
України супроводжувалися ростом політичної та національної самосвідомості молоді, особливо творчої,
почастішали прояви критичного ставлення до комуністичного режиму, непокори владним структурам. Зріс
інтерес до західної культури. Однак, попри часткову десталінізацію командно-адміністративна система
зберегла свою сутність. Така прискіпливість до творчості шістдесятників була не випадковою. Зростання їх
активності, висловлення власної позиції щодо визначення форм мистецького самовираження, тяжіння до
власного коріння, народних традицій сприймалося ідеологічним апаратом ЦК КПУ як реальний шлях до
національно-культурного відродження, яке в уяві ототожнювалося з українським буржуазним
націоналізмом. Усе, що визрівало на інтелектуально-духовному ґрунті шістдесятництва, на думку
партійних бонз, мало бути знищене.
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Тетяна Вознюк
(Київ, Україна)
РЕФОРМА ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИВ УКРАЇНІ У 20 -30РР ХХ СТ.
Початок XX століття - це складний і суперечливий період. Його сутність полягала в постійному
ускладненні соціально-економічної, політичної та військово-революційної повсякденності.
Революційні події 1917 р ознаменували новий, радянський період історії сільськогосподарської
освіти. Перед вищою школою були поставлені завдання, що випливали із загальних народногосподарських
завдань країни. Відповідно до цього радянська сільськогосподарська освітньо-наукова система, що
отримала свій розвиток в період з 1917 по 1940 р., затвердила основні форми, методи, прийоми освітньонаукової діяльності, а також внутрішню організацію і структуру. Для досягнення бажаного прогресу
недостатньо було зруйнувати класові привілеї. Головне, на думку радянського уряду, - перебудувати всю
систему освіти «в дусі школи справді народної».
Перші постреволюційні документи, що стосуються вищої сільськогосподарської школи, говорять про
демократизацію управління, обмеження ролі центрального комісаріату, про створення рад народної освіти,
куди входили представники всіх верств населення. Демократизація освітньо-наукової системи йшла
паралельно з прямо протилежною тенденцією-формуванням класового підходу в освітній політиці. Що
стосується доступності освіти для всіх громадян УССР, то насправді привілеї заможних класів змінилися
привілеями робітничого класу і трудящого селянства. Таким чином, класовий характер в комплектуванні
вищої школи відкрив доступ вихідцям з робітничо-селянського середовища і зменшив можливість
здобувати вищу освіту буржуазної молоді. У студентах, що виходять з «нетрудових» соціальних груп
населення, більшовики бачили потенційну небезпеку Радянському устрою.
Партія більшовиків, ставши монополістом на владу, поступово взяла керівництво освітньою
системою в свої руки, змінивши політику в цій сфері відповідно до ідеологічної лінії партії [1, с. 37].
Важливою функцією вищої школи, поряд з навчальною, оголошується виховна, що означало: вища школа
повинна не тільки займатися підготовкою кадрів вчених, фахівців, а й піклуватися про те, щоб захистити
систему викладання в межах нового державного устрою і державної ідеології.
Небезпечною для нової влади представлялася університетська автономія. Тому держава взяла на
себе право призначення ректора, право контролю над вибором професорів, жорсткий контроль всієї
внутрішньо вузівської діяльності.
З 1917 року розвиток сільськогосподарської освіти проходив на тлі радикальної трансформації всіх
соціальних інститутів. У сфері агроекономіки були створені нові форми господарювання: радгоспи і
колгоспи. До 1930 р вся мережа стаціонарних сільськогосподарських навчальних закладів нашої країни
перебувала під керуванням народних комісаріатів освіти союзних республік (Главпрофобр) [1, с. 89]. З
1930 професійно-технічну освіту було передано у розпорядження відповідних народних комісаріатів, у
тому числі народних комісаріатів землеробства, радгоспів і харчової промисловості СРСР.
Система сільськогосподарської освіти в УРСР передбачала поділ на 3 основних ланки: 1) Вища
школа – сільськогосподарські академії, інститути; 2) середня школа - сільськогосподарські технікуми,
обласні агрономічні школи, середні сільськогосподарські школи з підготовки голів колгоспів; 3) нижча
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сільськогосподарська школа і масова галузева освіта - річні сільськогосподарські школи, 3-річні
агрозоотехнічні курси для підготовки техніків і майстрів без відриву від виробництва, школи з підготовки
механізаторських кадрів [2, с. 71]. Особливої актуальності в досліджуваний період набула підготовка
фахівців сільськогосподарського виробництва і технологій. Вона вимагала розширення матеріальної бази
аграрних вузів, технікумів, створення спеціальних навчально-лабораторних корпусів і мережі навчальнодослідних господарств при великих сільськогосподарських вузах: швидкий розвиток технічної оснащеності,
хімізації, впровадження економічних методів господарювання, всі ці технологічні зміни вимагали
розширення профілів підготовки керівників і фахівців масових професій для села.
У 20-ті-початку 30-х років ясно проявилися дві протилежні тенденції в університетському питанні. З
одного боку, в Україні відкрився новий університет у Катеринославлі, йшов процес інтенсивної
реорганізації Київського, Харківського та Одеського університетів, відчував на собі величезний вплив з
боку українських університетів. З іншого боку, у зв'язку з важким економічним становищем було скасовано
низку вищих навчальних закладів, у тому числі університети, що виникли в Україні після 1917 року:
Київський український народний університет, Український державний університет у Кам'янці-Подільському.
У 1919 р. було введено «тимчасове положення... про управління вищими навчальними закладами»,
відповідно до якого всім вузам пропонувалося вести роботу в трьох напрямках: науковому, науковонавчальному і просвітницькому. Керувати університетом повинні були відповідні ради, що складалися з
делегатів факультетських рад. Керівництво господарською діяльністю покладалося на господарський
комітет. Посади ректора і проректора скасовувалися, а їх функції виконували комісари вузів, які
призначалися Наркомпросом і мали надзвичайні повноваження. Загальнодержавні питання передавалися
на обговорення і вирішення Наркомпросу [4, с. 56]. Таким чином, "Тимчасове положення..." було основним
документом, що поклав початок централізованій системі управління вищою школою, зокрема,
університетською освітою.
Поряд з партійними установками по прискореному випуску кваліфікованих фахівців народного
господарства було посилено увагу до завдань вищої школи з боку деяких громадських організацій, в тому
числі комсомолу. У 1920-1930-і рр. участь партійно-державних органів у процесі становлення і
функціонування вищої школи була суперечливою і за своєю оцінкою неоднозначною. Ці органи сприяли
вибудовуванню такої системи вузівської освіти, в якій, з одного боку, були збережені багато колишні
вузівські традиції, з іншого, був забезпечений широкий приплив до вищих навчальних закладів робітничоселянської молоді. Разом з тим, партійно-державні органи здійснювали тотальний контроль за діяльністю
вузів, проводили «чистки» соціального складу студентів і викладачів, які набували часом репресивного
характеру.
У 1938 р. були затверджені однотипні для всіх університетів країни навчальні плани. Особливість їх
полягала в тому, що вони відображали риси університетської освіти, що спирається на широку науковотеоретичну базу. Остаточно була визначена структура навчального плану: загальнотеоретична підготовка,
загально спеціальна підготовка і на останніх курсах – підготовка за конкретною спеціальністю. У планах
передбачалися курси за вибором.
Аграрна вища освіта в розглянутий період була представлена мережею вузькоспеціалізованих вузів,
які здійснювали підготовку агрономів, меліораторів, механізаторів, ветеринарів і зоотехніків. При цьому
набула поширення безперервна виробнича практика, що забезпечувала прискорену підготовку
сільськогосподарських кадрів переважно для громадських господарств. При всіх видимих результатах у
створенні нової системи вищої освіти, досягнутих до початку 1930-х рр., ставало очевидним, що вища
школа повинна розвиватися далі і вдосконалюватися. Крім цього найбільш актуалізувалася очевидна
проблема переорієнтації підготовки кадрів з широкого на більш вузький профіль. Кількість і якість фахівців,
які навчалися у вищій школі, поки не повністю відповідали завданням розвитку народного господарства і
культури. Прискорена підготовка кваліфікованих фахівців для потреб народного господарства наприкінці
1920-х рр. зумовила скорочення терміну навчання у вузах. Показавши неякісність підготовки таких
скоростиглих «фахівців» до середини 1930-х рр. більшість вищих навчальних закладів, переглянувши
навчальні плани і програми, встановили новий п'ятирічний термін навчання, що істотно збільшило якість
освіти [4, с. 92]. Негативно позначалося на формування нових кадрів відсутність єдиної концепції розвитку
вузів. Поспішне збільшення числа спеціальностей, потреба в яких зростала, і внесення в навчальні плани
нових спеціальних дисциплін призвели до багатопредметності, паралелізму і дублювання.
Протягом перших постреволюційних десятиліть становлення радянської системи вищої
сільськогосподарської освіти і науки змінювалися мета, зміст і напрям навчальної та наукової роботи.
Йшов пошук оптимального варіанту регіональної освітньо-наукової системи, що забезпечує інтереси і
потреби створюваної соціалістичної моделі економічного і політичного устрою суспільства. Принципи
функціонування системи вищої сільськогосподарської освіти і науки, закладені в період її становлення, на
довгі роки визначили розвиток освітньо-наукової системи сільськогосподарського профілю.
Реформи в сільськогосподарській сфері та аграрній освіті в означений період не супроводжувалися
ефективним використанням історичного досвіду, внаслідок чого не досягали наміченої мети. Аналіз історії
становлення і розвитку радянської системи сільськогосподарської освіти і науки в окремому регіоні
відкриває додаткові можливості здійснення модернізації освітньо-наукової системи в XXI ст.
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РОЗВИТОК «НОВОГО» СТУДЕНТСТВА У 20-30 РР. ХХ СТ. В УРСР
У 1920-30рр. XX ст. закладався фундамент побудови нового радянського суспільства, змінювалося
життя всіх верств і всіх вікових груп населення країни, в тому числі і однієї з найбільш активних верств –
студентської молоді. Саме студентство багато в чому визначило подальший розвиток країни.
Студентство є тією соціальною групою, виживаність якої в нашій країні досить часто викликала
подив і повагу. Період 1920-1930рр.в цьому плані представляє винятковий інтерес. У перші роки
Радянської влади виникли своєрідні форми інтеграції науки, вищої освіти і виробництва. Термін «нове
студентство» є одним з тих, які вживалися в радянській пресі 1920-х рр.,використовувалися також такі
словосполучення, як «червоне» і «пролетарське» студентство. Нові студенти з'явилися у вищій школі і
стали становити помітну в кількісному відношенні величину.
Студентство на початку 1920-х рр. суттєво відрізнялося від дореволюційного, воно стало робітничоселянським. Істотно змінило внутрішню атмосферу вищої школи створення в 1919 р робочих факультетів.
Кількість студентів у 1920 – 30-х. рр. різко збільшилася в порівнянні з останнім довоєнним роком в
Російській імперії.
Суть першого Декрету Раднаркому «Про вищу школу», прийнятому 2 серпня 1918 р., виражалася в
праві кожного стати слухачем вузу без надання диплома, атестата або свідоцтва про закінчення будь-якої
школи [2, с. 62]. Іспити і плата за навчання скасовувалися. Відкривши двері до вузів для всіх бажаючих без
урахування наявного освітнього рівня нових студентів, перш за все робітників і селян, який далеко не
відповідав навіть мінімальним вимогам, необхідним для здобуття вищої освіти, влада пішла на створення
спеціальних робочих факультетів, які готують робочу і селянську молодь до навчання. Інститут суспільних
наук у вузах повинен був виконувати функцію впровадження пролетарської ідеології у свідомість студентів.
Особлива роль факультетів суспільних наук підкреслювалася встановленням для них особливого
безпосередньо Наркомосу підпорядкування, через голову керівництва власного вузу.
У 1919 р. було введене «Тимчасове положення... про управління вищими навчальними закладами»,
відповідно до якого всім вузам пропонувалося вести роботу в трьох напрямках: науковому, науковонавчальному і просвітницькому [1, с. 36]). Керувати університетом повинні були відповідні ради, що
складаються з делегатів факультетських рад. Керівництво господарською діяльністю покладалося на
господарський комітет. Посади ректора і проректора скасовувалися, а їх функції виконували комісари вузів,
які призначалися Наркомпросом і мали надзвичайні повноваження. Загальнодержавні питання
передавалися на обговорення і вирішення Наркомосу. Таким чином, "Тимчасове положення..." було
основним документом, що поклав початок централізованій системі управління вищою школою, зокрема,
університетською освітою [3, с. 41].
Різке збільшення кількості студентів серйозно загострило житлову проблему і питання матеріального
забезпечення. До революції бюджет більшості студентів був вельми мізерним. З 1922 р. забезпечення
студентів стипендіями покращилося. Стипендії надавалися Наркомпросом, ВЗНГ, різними наркоматами,
професійними спілками.
Процес зміни соціального складу студентства відбувався досить інтенсивно, швидко, але кількісні
зміни далеко не відразу переходили в якісні. "Нове студентство" як самостійна соціальна група до 1927 р.
за своїм складом стало справді демократичним, тобто формувалося з вихідців тільки трудових верств
населення. При цьому поряд з робітниками і селянами вузи поповнювалися представниками інтелігенції,
інших соціальних груп, яким Радянська влада, вважаючи їх менш соціально цінними, проте реально
залишала можливості для здобуття вищої освіти. Серед студентів постійно зростало число жінок, які були
зрівняні в правах з чоловіками в можливостях здобуття вищої освіти.
Регулювання «класової чистоти» учнів здійснювалося наступними способами: 1) відрядження до внз
політично благонадійною молоді; 2) розширення мережі спеціалізованих навчальних закладів для
робітничо-селянської молоді (рабфаки, робочі університети тощо); 3) виключення з вузів осіб
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непролетарського походження (найрадикальніша з усіх трьох напрямів, репресивна політика так званих
«чисток» внз). Результатом всіх цих заходів було те, що до кінця 1920-х рр. роль і чисельність робітничоселянських студентів в радянських вищій школі неухильно зростали [4, с. 82]. Завдання «пролетаризації»
вузів було багато в чому здійснене.
На долю перших поколінь радянського студентства випали суворі випробування. У 20-30 рр. ХХст.
«нове студентство» у своїй матеріально-побутовій повсякденності в повному обсязі відчуло на собі
економічні труднощі країни періоду «військового комунізму», НЕПу і поступового відходу від нього. Плата
за навчання, відсутність стипендії або вкрай низькі її рівень, що змушували студентів витрачати час і сили
на вишукування допоміжних джерел фінансування, доповнювалися комплексом специфічних студентських
проблем пов'язаних з питаннями житла, пошуки якого забирали занадто багато часу. Лише небагатьом,
переважно робітничо-селянським студентам, навчальний заклад гарантував гуртожиток. У свою чергу
життя в гуртожитку перетворювалося для студента на справжнє випробування на міцність. Холод, бруд і
вогкість підривали його здоров'я, а переповненість кімнат і досить часта відсутність освітлення і
елементарних зручностей не дозволяли повністю зосередитися на навчальному процесі.
Період 20-30х рр. XX століття без перебільшення можна назвати епохальним в історії вищої освіти.
Підстави для подібних висновків дає сама політика Радянської влади в галузі вищої освіти, яку можна
звести до наступних основних принципів: 1) класовий підхід до підготовки фахівців у всіх областях, 2) як
наслідок цього - перегляд навчальних програм і планів у бік розширення суспільних дисциплін відповідно
до теоретичних установок марксизму, 3) ліквідація університетської автономії і введення державного
контролю за вищою школою [5, с. 93]).
Незважаючи на неймовірні труднощі періоду громадянської війни та післявоєнної розрухи, зросла
кількість вузів, і відповідно зросла і кількість учнів у вузах студентів. Всього до початку 1938/39
навчального року в УРСР налічувалося 129 вищих навчальних закладів.
Незважаючи на економічні труднощі, до кінця 30-х рр. українське студентство перетворилося на
реальну силу. Його впровадження у виробництво вирішувало одне з головних політичних та ідеологічних
завдань того періоду — заміни «старих фахівців» новими «червоними фахівцями». Радянська Вища школа
являла собою не тільки чисто освітній заклад, покликаний підготувати висококваліфікованих фахівців для
народно-господарського комплексу, а й одночасно була своєрідною лабораторією по створенню нового
типу особистості.
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СІМЕЙНО-ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ В СЕЛЯНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У РОКИ «ВІДЛИГИ» (ЗА СПОГАДАМИ МЕШКАНЦІВ ПІВНОЧІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В середині ХХ століття в Україні переважало сільське населення. Згідно з тодішніми соціальноекономічними умовами, більшість селян були об’єднані в колективні господарства. Можливості
матеріального та духовного споживання цілковито залежали від умов праці селянина та його родини.
Вивчення сільської родини в радянському способі життя у 1950-1960-х рр. є мета даної статті.
Проаналізувати можливості джерела поповнення родинного бюджету в неповних родинах, родинах дітейсиріт та розглянути матеріальне становище таких родин. Проблема функціонування родини потребує
вивчення, як мікроелемента сільського суспільства. Особливості виховання та соціалізації дітей в умовах
радянського способу життя.
Привернули увагу вчених В. А. Маланчук [6], Л. В. Ковпак [3], Л. М. Шевченко [7] родина, родинні
відносини та соціальне забезпечення. Роботи у яких проаналізовано становище радянської сільської
родини, мають теоретико - соціологічний характер і надають дуже стислу інформацію про внутрішньосімейні відносини, виховання дітей.
Однією з головних проблем в історичній науці є проблематика родинних стосунків. Залежно від
суспільних обставин шлюб та сім’я набувають нового змісту. Рівень організації соціального порядку,
завжди відображає сім’я. Визначають шлюбно-сімейну поведінку періоди суспільних криз. Вона може бути
тривалою або успадковувати традиційні риси.
Покладені на родину, якість виконання функцій, збереження духовних цінностей цілком залежала від
матеріальних можливостей сім’ї й морально-психологічної атмосфери. Взаємодопомога впливала на
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формування та поповнення родинного бюджету. Підтримка членів родини, розподіл і кооперація праці у
процесі виховання молодшого покоління та при веденні домашнього господарства. Якісний склад родини
мав неабияке значення. Позитивно виконувати свої функції багатодітні неповні сім’ї мали менше
можливостей.
Існування в радянському суспільстві неповних, матеріально слабких родин вимагало від уряду
створення відповідних механізмів, які могли надати допомогу сім'ям і налагодити більш-менш сприятливі
умови для виховання дітей. Однак і у цьому випадку соціальне забезпечення колгоспників здійснювалося
за рахунок колективних господарств і залежало від їх економічного стану, а також від встановлення в
кожній артілі порядку призначення пенсій і допомоги. Державного пенсійного забезпечення селяни були
позбавлені тривалий час. Була мінімальною соціальна підтримка від колгоспів людей старшого віку.
Фактично були безпомічними колгоспні каси взаємодопомоги. Для літніх людей кожен колгосп самостійно
встановлював пенсії. Від прибутків колгоспу залежали їх розміри. Вкрай низьким був рівень колгоспних
пенсій. Держава почала брати на себе частину функцій щодо пенсійного забезпечення колгоспників.
Пенсійне забезпечення було поширене на фахівців і керівних кадрів колгоспів, а також працівників, які
перейшли на роботу в колгосп у зв’язку з реорганізацією машинно-тракторних станцій. Право на державні
пенсії отримали й інші категорії колгоспників: інваліди, які втратили працездатність на військовій службі
або під час виконання державних та громадських обов’язків; колгоспники, які навчалися у вищих
навчальних закладах, аспірантурі, школах, курсах з підготовки колгоспних кадрів.
Верховна Рада СРСР 15 липня 1964р. прийняла закон, відповідно до якого була створена єдина
система пенсійного забезпечення колгоспників. Установлено пенсії за віком, інвалідністю, у разі втрати
годувальника, вагітності та пологів [4, c. 22].
Родини сиріт відзначалися особливою нужденністю. Таким дітям навіть не було в чому ходити до
школи. Остафійчук Микола Федорович (1949 р. н.) з с. Фонтанка розповів, як у нього з братом були одні
чоботи на двох. Тому й до школи ходили по черзі [2]. Сільські родини перебували в різних умовах щодо
матеріального забезпечення. Пов’язано це з якісними показниками роботи самих колгоспів. Оплатою праці
на трудодні. Можливостями членів родини виконувати фізичні навантаження. Кількість працездатних в
сім’ї, утриманців, інвалідів, пенсіонерів. Розмірами їхніх пенсій і державних виплат.
У трудовому вихованні дітей першочергову роль відігравали взаємовідносини членів родини. Адже
вміла і правильна організація господарських робіт, поділ функцій між усіма членами родини,
взаємодопомога, кооперація дозволяти покращувати умови матеріального та культурного життя. Оскільки
особи працездатного віку, як правило, були задіяні у громадському господарстві, то в домашніх справах,
годівлі та догляді за худобою, приготуванні їжі для родини в основному були задіяні підлітки й найстарше
покоління. Відомо, що основні надходження продукції тваринництва в домогосподарство забезпечувалися
домашньою худобою. Отже, серед основних питань в організації життєдіяльності сім'ї був розподіл
обов'язків між її членами. Із раннього віку діти виконували по господарству різні роботи: пасли гусей,
худобу, годували тварин, брали участь у заготівлі кормів. Дівчата прибирали в хаті, доглядали за
молодшими. Працювали всі – і малі, і дорослі, тільки з різним навантаженням [4, с. 26]. Виконану дітьми
роботу батьки обов’язково перевіряли. Дітей виховували в суворості. За невиконання завдань карали.
Роботу батьки давали дітям на день. Якщо завдання діти не виконали, то батько карав у вигляді
лупцювання ремінцем. Один з респондентів розповідає, як одного разу він загрався з хлопцями і забув, що
потрібно було наносити води, щоб ввечері поливати розсаду. Батько його відлупцював так, що він більше
не забував про роботу по господарству.
Оскільки батько був більше задіяний на роботах у колгоспі, основний догляд за дітьми й
господарством тримався на жінці. Вона підводилася о 5-й год., доїла худобу до вигону у череду, швидко
готувала сніданок і йшла на роботу. Як приходила з роботи, готувала вечерю, працювала на городі,
поралася по господарству. Узимку жінка вставала о шостій годині розпалювала пічку, готувала їсти, й
починала хатню роботу: два рази на тиждень випікала хліб, варила обіди, раз на тиждень прала,
прасувала. На той час праски були залізними або чавунними, тяжкими. Їх гріли на вогні або засипали
усередину гаряче вугілля. Звісно, це все забирало час. До того ж уваги потребували діти. Малих слід було
викупати, розчесати, перевдягти, укласти спати. У таких турботах проходили дні. місяці, роки й усе життя.
Саме так – щоденним власним прикладом – проходило родинне трудове виховання дітей. Старші дівчата
допомагали матері, але основний вантаж роботи лежав на жінці. На відпочинок часу майже не
залишалося. Батьки турбувалися, щоб дітям було що їсти й пити. Жіноче життя проходило в постійній
турботі про дітей, чоловіка та старших батьків. У багатодітних родинах усім дітям слід було приділити
увагу, стежити за їхньою поведінкою. Батьки наставляли, щоб діти жили дружньо, були чесними, не крали,
ділилися один з одним [5, с. 28].
Найголовнішою турботою родини було фізичне здоров’я дітей. Коли хворіли діти використовували
народну медицину. Дітям прищеплювали правила санітарії та гігієни. Вчили тримати в чистоті тіло та одяг,
постіль і житло. Хлопців привчали загартовуватися. Щосуботи влаштовували лазню. Корито ставили
посеред кімнати, гріли воду і милися, потім переодягалися в чисте.
Просто піти в магазин та придбати все необхідне для житла і сім'ї було неможливо: по-перше –
грошей катастрофічно не вистачало, а по-друге – в селах банально не було магазинів. Із розповіді
Васильєвої Надії Семенівни (1951 р. н.) з с. Крижанівка дізнаємося про те, що таких магазинів, як зараз, не
було. Були кіоски, в яких продавали консерви «Бичок в томаті», сіль, господарче мило, сірники.
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Розставляли товар ріденько на полицях, щоб заповнити їх. Сім’я складалася з семи чоловік, тому за
хлібом вона ходила з братами щодня з Крижанівки до Кишинівської і купували по три-чотири буханки.
Коштів вистачало на самі прості й основні продукти: хліб, борошно, масло, молоко, сіль, цукор і крупи.
М'ясо купували тільки другого а може й третього сорту [1].
У родинах велику роль відігравало й морально-етичне виховання. У селах діти ставилися до
старших шанобливо. До батька і матері зверталися на «ви». У сільській родині, як і взагалі сільському
способі життя, жінці-матері, жінці-господині, жінці-працівниці належала визначна роль. Ураховуючи
кількісну перевагу жінок у селах, їх зайнятість на роботах у колективних господарствах, ненормований
робочий день, величезне значення домашнього господарства у прогодуванні й узагалі функціонуванні
родини, цілком зрозуміло, що основна роль у сільському способі життя належана саме сільській
жінці [5, с. 29].
Таким чином, у 1950 – 1960-х роках сільська родина зберігала патріархальність і традиційні
елементи духовних цінностей народу. Про це свідчать функціональні обов’язки родини. Не можна говорити
про те, що умови існування сільської родини були у цілому сприятливими для передачі важливих знань
для подальшої життєвої практики села. Батьківська опіка й турбота була суттєвим чинником якості та рівня
споживання духовних цінностей родини. У сільській місцевості було багато неповних сімей, з одним із
батьків.
Література:
1. Інтерв’ ю з Васильєвою Надією Семенівною (1951р. н.) с. Крижанівка Лиманського району. Особистий
архів Михайліної Т.М.
2. Інтерв’ю з Остафійчуком Миколою Федоровичем (1949 р. н.) с. Фонтанка Лиманського району.
Особистий архів Михайліної Т. М.
3. Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя в 2-й пол. ХХ ст. (1945 -2000): монографія. Київ: Інститут
історії України НАНУ. 2003. 250 с.
4. Лисак В. Ф. Сільська родина України в радянському способі життя 1950-1960-х рр. Вісник
Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія. 2014. Вип. 10. С. 22-29.
5. Лисак В. Ф. Спосіб життя селян УРСР у контексті державної політики 1950-х – 1960-х рр. Наукові праці:
Науково-методичний журнал. Том 76. Вип. 63. Історичні науки. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра
Могили, 2008. С. 28-32.
6. Маланчук В. А. Нове в культурі і побуті колгоспного селянства: Київ: Наукова думка. 1970. 189 с.
7. Шевченко Л. М. Соціальне забезпечення сільського населення України в роки хрущовської «відлиги».
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Серія: Історія: Збірник наукових праць. 2009. Вип. 15. С. 65-69
Науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент Татаринов Іван Євгенійович.
Людмила Хмельницька
(Переяслав, Україна)
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ВІТАННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ ТРАДИЦІЙНОЇ
ГОСТИННОСТІ УКРАЇНЦІВ
Традиції гостинності етносу це та площина націокультурного прояву яка зазнає неминучих
трансформаційних змін як в глобальних проявах під впливом соціально-економічних чинників так і в
невід’ємно існуючих елементах, як то системі вітання гостей, що є прямим транслюванням ментальних рис
народу. Державна ж політика «радянського періоду» призвела до нівелювання глибинного змісту
традиційних норм гостинності, вилучаючи з них автентичні ознаки нації. Національно-культурний ренесанс
останніх десятиліть сприяв переосмисленню як духовної так і матеріальної культурної спадщини, зокрема
пізнанню традиційної гостинності в системі харчування українців.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу, простежити трансформаційні
зміни системи гостинності українців, враховуючи історичні, етнорегіональні та локальні відмінності
регіонального характеру як цілісного історико-етнографічного комплексу.Попри наявну історіографічну
базу дослідження еволюції традиційної системи гостинності, тема потребує подальшого вивчення, за
виключенням фрагментарних розвідок Л. Артюха [1; 2; 3; 4; 5], Хв. Вовка [6], О. Воропая [7],
А. Понгомарьова [13, 14, 15, 16], В. Русавської [17; 18; 19], І. Тарасюка [20] та інших.
Однією з найхарактерніших рис спілкування в середовищі українців вважається гостинність, що
знайшла своє відображення у численних зразках народного фольклору: «Пошли, Боже, гостя, то й хазяїну
добре», «Клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі» [12]. За уявленнями східних слов'ян,
Бог, а найчастіше його посланець, тобто гість, ходив по землі поміж людей, прийнявши людську
подобу.Отож, незнайомих перехожих сприймали з певною настороженістю: «Хто ти - чужинець або гість?»
Не випадково, наприклад, на Поліссі збереглось архаїчне вітання подорожнього: «Щоб прихід твій був
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добрим», - власне, формула закляття проти недобрих намірів [10, с. 34]. Міфологічна основа гостинності з
плином часу ритуалізувалася, зберігшись у багатьох звичаях, обрядових діях та піснях [10, с. 39]. В деяких
регіонах і сьогодні побутує обряд полазника - зустріч першого відвідувача хати напередодні Нового року
або Різдва, свого роду вісника доброго чи недоброго.
Міфологізація гостя становила для українців зручну модель для спілкування не тільки з живими
людьми, а й з потойбічними явищами. Так, давня назва однієї з хвороб - гостець -пов'язана з міфом про
маленьку демонічну істоту, котра приходить до людини і може принести їй біду. Народна медицина
рекомендувала хворому, окрім інших засобів, спробувати задобрити такого гостя, розтопивши, наприклад,
для нього лазню [16, с. 161]. Ці правила торкалися і традиції гостинності, яка в українському середовищі
формувалася на основі не лише міфологічних уявлень, а й моральних принципів доброзичливого
ставлення до ближнього [16, с. 162].
Традиційно було заведено, що той, хто відвідає оселю, тривалий час вважається своїм, оскільки
прилучається до духів цього дому, скуштувавши трапези або обігрівшись біля вогнища. Тому природно, що
господарі робили все, щоб почастувати прибульця. Зокрема, на столі завжди й неодмінно мали лежати
кусень хліба та щіпка солі- ці головні атрибути не тільки слов'янського хлібосольства, а й прилучення до
духів та божеств [16, с. 164]. Головним у звичаї частування було таке правило: «Спочатку нагодуй людину,
а потім вже й розпитуй її» [12]. У більш давні часи, перш ніж почастувати, господиня мила гостеві ноги.Про
це повідомляли, зокрема, іноземні місіонери, котрі були вкрай здивовані таким проявом гостинності. Цей
стародавній звичай протримався серед українців аж до XIX ст. (його опис подає, наприклад, Тарас
Шевченко в поемі «Наймичка»), а відгомін його й дотепер почувається у весільній обрядовості Волині,
Поліссі, Північній Буковині та Слобожанщині [10, с. 165].
Щодо гостювання, то в українців воно не перетворилося на норму звичаєвого права, а було й
залишилося цілком у сфері моралі. Разом із тим хоча українська оселя була такою ж відкритою для
кожного подорожнього, гостя або жебрака, як і у згаданих народів, деякі умови гостювання суворо
регламентувалися. Наприклад, не прийнято було ходити в гості під час польових робіт. Засуджувалося
гостювання і в будні [21, с. 53].
Обов'язково сходилися на похорони і поминки. У деяких регіонахчисло свят, коли можна було ходити
в гості, обмежувалось. На Тернопільщині, наприклад, ходили лише в дні Івана та Михайла, на Одещині -на
храмові свята. Щодо неділі, то у цей день скрізь по Україні збиралися тільки родичі [21, с. 59]. Відповідно
до народного етикету гості приходили за запрошенням. Воно лунало наприкінці кожного гостювання:
«Приходьте вже й ви до нас», - зверталися гості до господарів. До приходу гостей ретельно
готувалися.Угості йшли також із подарунками, які звичайно були простими - окраєць хліба та «горілкасороківка» [12, с. 153]. Господарі по закінченні застілля також «віддарювали» гостей – хлібом та пирогами.
Звичай дарування й віддарювання являв собою важливу, але не обов'язкову частину традиції звичайної,
необрядової гостинності; подарунки виступали скоріше символами прихильності й дружби, ніж
еквівалентами економічної цінності [21, с. 63].
З гостинністю тісно пов'язана благозичливість – система стереотипних форм, які виражають
різноманітні сторони спілкування: вітання, прощання, поздоровлення, співчуття, вибачення, подяку тощо.
Своєрідність мови благозичливості, зокрема, і визначає українство як спільність із притаманною їй
системою стереотипів, спілкування, ментальності взагалі. Спілкування людей розпочинається, власне, з
вітання, що становить досить складний ритуал, який включає і жести, і міміку, і фізичні контакти, і словесні
формули. Загальнопоширеним способом вітання традиційно були рукостискання та слова «Добрий день»
(«Добрий ранок», «Добрий вечір») чи «День добрий». Ця стандартизована форма варіювалася по окремих
регіонах [12, с. 158]. Кожний компонент привітання містить у собі глибокий сенс. Найбільш показовим є
рукостискання, яке у різних комбінаціях побутує в широкому етнокультурному ареалі [11, с. 197]. Виходячи
з цього люди регламентували і самі доторкання, і норми відстані між тими, що контактували. Якщо це був
родич або добре знайома людина, від якої не могла виходити небезпека, дозволявся не просто потиск
руки, а й інтимне доторкання – цілунок. Останні не обмежувалися лише з боку дітей, бо діти, за повір'ям,
вважалися «чистими», не здатними принести лихо [11, с. 199].
Поруч із релігійними в Україні продовжували побутувати й народні святині – хліб та сіль, а також
земля, традиція цілування якої при виголошенні клятви бере початок від запорізького козацтва. Крім
скріплення клятви, поцілунок мав і інші призначення в ритуалізованому житті українців. Головне з них –
передання благозичливості та здоров'я. Цілували ж, у відповідності з давніми віруваннями та прийнятими
нормами етикету, коли хотіли започаткувати обопільну симпатію, коли прагнули запобігти шкоді, коли
намагалися заспокоїти дитину; щоб урятувати стадо, цілували чередника, цілували й свійських тварин –
щоб приносили приплід. Поцілунок використовувався і як знак привітання, нерідко виливаючись у досить
складний ритуал.
Переважання народної основи у традиціях благозичливості – характерна особливість культури
спілкування українців, що виявляється, зокрема, в її символах. Одним із найбільш своєрідних є жест
привітання – підняття рук догори як знак найвищого виявлення почуттів. Колись характерний для багатьох
народів, він пізніше був використаний християнською церквою як символ звертання до Бога. З піднятими
догори руками зображувалася Оранта, пізніше замінена Богоматір'ю з розкритими перед грудьми руками (у
християнській Русі вперше закарбована в Софії Київській). Поряд із християнізованою Орантою українська

64

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

культура зберегла етнічний символ Берегині – жінки з піднятими до об'єкту шанування руками. Цей образ і
дотепер залишається головним у міфопоетичних уявленнях та народному мистецтві українців.
Отже, незважаючи на сучасні цивілізаційно-урбанізаційні процеси, традиційні етнічні стереотипи,
зокрема і народна гостинність, залишаються основою сучасного спілкування, щоправда, виступаючи
системою етикетних норм та правил поведінки без їх колишньої міфологізації. Натомість акцент
зміщується на загальнолюдські цінності, закріплення яких у свідомості людей можливе тільки через
національні форми їх виявлення. Тож будемо сподіватись, що з відродженням української нації
відбуватиметься й оновлення тих рис, які традиційно були притаманні українцям, − гостинності,
благозичливості, шанування й щиросердя. Звісно, що деякі рецепти гостинності втратили первісне
смислове навантаження. Проте більшість із них залишаються унікальними духовними інвестиціями ґарантами успішного розвитку туризму навіть у ХХІ столітті.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Людмила Білан, Ольга Якимович
(Бережани, Україна)
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Економіко-математичні моделі дають можливість кількісно визначити оптимальну частку
досліджуваної економічної величини виробництва. Основним критерієм побудови таких моделей є вигода
виробника, що виражається в оптимальній величині прибутку. За допомогою цих моделей проводять
розрахунок оптимальних напрямків діяльності сільськогосподарського підприємства.
Різноманітні теоретичні і практичні аспекти моделювання економічних процесів розглядаються в
наукових працях Ю. Іванілова, Д. Блекуєва, Н. Воробйова, А. Крушевського, А. Лотова, І. Ляшенка,
О. Моргенштерна, Є. Мулена, ДЖ. Фон Неймана, М.Сикавка та ін. Перспективними є застосування моделі
прогнозування напрямків діяльності економічних підприємств на основі одержаних обчислень.
Класифікуючи моделі, що можуть бути використані в агропромисловому комплексі, застосовують
різні підходи. Наприклад, за підходом до об'єкта розрізняють нормативні моделі, що відображають процеси
цілеспрямованого регулювання, і дескриптивні моделі, які дозволяють на основі аналізу пояснити факти,
що досліджуються. За способом вираження співвідношень між характеристиками, які необхідно визначити,
зовнішніми умовами, внутрішніми параметрами розрізняють структурні моделі, що відображають
внутрішню організацію економічного процесу (його складові елементи, їх взаємозв'язки, зв'язки з вхідною
та вихідною інформацією), і функціональні моделі, що імітують функціонування процесу. Найбільш
поширеними є моделі галузевого аналізу і планування сільського господарства: нормативні моделі
загальногалузевих завдань по оптимізації розвитку, розміщення і спеціалізації виробництва, оптимізації
планів розподілу мінеральних добрив тощо; нормативні моделі завдань, що вирішуються на рівні
підприємств (оптимізація планів поглибленої спеціалізації виробництва і поєднання галузей, обґрунтування
планів за складом, структурою і використанням технічного парку, оптимізація планів кормів тощо).
Виробничі можливості будь-якого підприємства визначаються технологічними можливостями виробництва
та наявністю і якістю його виробничих ресурсів.
Відомо, що земля, як головний засіб виробництва в сільському господарстві, є результатом
багатовікового еволюційного ґрунтоутворювального процесу. Процес аграрного виробництва передбачає
також участь у ньому важливих метеорологічних факторів, таких як атмосферні опади, температура,
сонячне світло, наявність азоту, вуглецю, кисню та інших елементів. Одним з основних показників
ефективності сільськогосподарського виробництва є висока урожайність культур певного напрямку
господарювання, тому є необхідність розробити відповідну економіко-математичну модель. Вона, напевно,
має бути економетричною, виду
(1)
Y  f ( x1, x2 ,...,xn ) ,
де Y – урожайність сільськогосподарської культури;
x1, x2 ,...,xn – чинники, які формують урожай.
При цьому треба враховувати, що поживні речовини, кліматичні фактори, органічні та мінеральні
добрива, засоби захисту рослин тощо підкоряються законам їх рівнозначності та незамінності. Кожен з них
відіграє у формуванні урожайності культури лише ту роль, яка йому відведена біологією. При недотримані
цієї умови обсяг кінцевого результату визначатиметься тим елементом, який для даної
сільськогосподарської культури перебуває в мінімумі стосовно її біологічної специфіки.
Зрозуміло, що єдиної залежності виду (1), яка б враховувала всі специфічні умови, не існує.
Специфікацією економетричної залежності типу (1) мають враховуватися умови формування врожайності
сільськогосподарських культур. На практиці, як правило, використовують:
а) лінійну функцію
n

y  a0   ai  xi ,
i 1

б) мультиплікативну функцію Кобба-Дугласа (степеневу функцію)
n

y     xi i ,
i 1

в) логарифмічну функцію
n

y    Lnxi   , та ін [3].
i 1

Провівши економетричне дослідження на основі даних урожайності зернобобових культур (у, ц/га)
певного регіону та кількості внесених добрив (х, кг діючої речовини/га) (табл.1), одержуємо графічні
зображення та деякі висновки про економетричні моделі.
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Табл.1. Експериментальні дані врожайності зернобобових культур та кількості внесених
добрив.
№

2

3

у

22,4

21,5

22,6 21,5 18,4 21,3 24,6 23,7 19,4 22,4 14,3 25,3 27,3 26,2 20,4 17,3 15,8

х

23,4

22,6

20,1 22,7 19,5 21,6 23,6 21,9 20,1 22,5 17,5 22,0 24,5 21,5 19,6 16,0 15,9 18,4 26,7 22,6
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Рис.1.Експериментальні дані та оцінена на їх основі економетрична модель у вигляді
логарифмічної функції.
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Рис.2.Експериментальні дані та оцінена на їх основі економетрична модель у вигляді функції
Кобба-Дугласа.
Табл.2. Економетричні залежності та коефіцієнти детермінації.
Вид моделі
Лінійна економетрична модель
Економетрична модель Кобба-Дугласа
Логарифмічна економетрична модель

Економетрична модель
y = 0,9271∙ x + 1,8365
y = 1,1188 x0,9666
y = 19,268 ∙Ln(x) - 37,19

R2
0,629
0,666
0,653

Бачимо, що найбільш адекватною є функція Кобба-Дугласа (табл.2).
Відомо, що найпростіше знайти оцінки параметрів за припущенням, що залежність між показниками
є лінійною. Методика М.Т. Корнійчука та Ю.О. Кубушка пропонує розрахунок прогнозного значення для
будь-якого х, коли зв’язок між х та у нелінійний [2]. Спочатку знаходять оцінки параметрів досліджуваної
залежності як лінійної методом найменших квадратів і прогнозне значення обчислюється на основі
одержаної моделі. Потім обчислюється поправочний коефіцієнт k(x), додавання якого до вже одержаного
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прогнозного значення дасть можливість мати точнішу величину, ніж одержане на основі лінійної
економетричної моделі. Таким чином, поправочний коефіцієнт враховує нелінійність фактичного зв’язку
між досліджуваними величинами і коригує початковий спрощений прогноз потрібним чином.
Звернемо увагу на той факт, що використання економетричних методів досить обмежене. Оцінка
параметрів таких моделей здійснюється на базі статистичних даних, в яких відображаються недоліки в
організації виробництва.
Окрім
економетричних
моделей
прогнозування
використовують
економіко-математичне
програмування. Тут необхідно вивчити та визначити рівень інтенсивності, економічну та енергетичну оцінку
сільськогосподарського виробництва, розробити й обґрунтувати показники, які характеризують рівень
інтенсивності виробництва, розробити модель, здійснити її вирішення на ЕОМ, зробити висновки та
обґрунтувати пропозиції щодо оптимізації системної оцінки організаційно-економічних параметрів
інтенсивного виробництва.
Економіко-математичну модель можна записати в загальному вигляді таким чином:
Z  сj  хj
за умов:

аij  xij  bi (1, 2, 3, …, m),

(2)

де
m – число видів виробничих ресурсів;
n – число галузей або видів продукції;
aij – норма витрат і-го виду ресурсу на одиницю j-ої продукції;
bi – обсяг виробничих ресурсів j-го виду;
сj – вартість (ціна) одиниці і-ої продукції;
хj – обсяг виробництва j-го виду продукції.
Таким чином, використовуючи сучасні методи та прийоми економічних досліджень, доцільно
переглянути методологію та методику планування.
У країнах з розвинутою ринковою економікою планування є однією з обов’язкових складових
механізму господарювання.
У. Черчілль стверджував, що ринкова економіка і демократія мають багато недоліків, але людство
нічого кращого не змогло знайти. Недосконале суспільство повинне постійно вдосконалюватись, необхідно
враховувати особливості кожної нації, кожного народу, кожного регіону.
Недопустима ситуація, коли більшість сільськогосподарських підприємств не йдуть далі складання
виробничої програми, не планують витрат і собівартість продукції, не складають фінансовий план, не
розробляють госпрозрахункові плани підрозділів. Практично спостерігається повне згортання плановоекономічної роботи, що недопустимо в умовах ринкової економіки, інформатизації суспільства, широкого
використання інформаційних технологій. Наведені аргументи свідчать, що використання економікоматематичних методів у дослідженнях економічних процесів АПК вимагає глибокого вивчення сутності
процесів і коректного їх використання для підвищення ефективності виробництва на основі вірогідної
оцінки стану й можливостей різних сфер діяльності, своєчасного визначення тенденцій, прогнозування їх
розвитку, обґрунтування напрямків соціально-економічної політики, оцінки результатів функціонування
ринкових відносин.
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Інна Олесюк
(Київ, Україна)
ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ ДЛЯ ЗАДАЧІ СТАТИЧНОГО РЕБАЛАНСУВАННЯ
У всьому світі останні декілька років спостерігається активне впровадження систем спільного
використання мобільного транспорту. Ці системи пропонують послуги, в яких громадськості надається
транспорт для швидкого пересування доступний для спільного користування. Наразі системи спільного
використання велосипедів належать до тих, котрі мають найбільшу швидкість зростання у світі із
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загальним ростом близько 45%, починаючи з 2007 [1, 2]. В кінці 2014 року сукупно було близько 800 міст, в
котрих було встановлено системи транспортного шерінгу. Швидке розповсюдження таких систем призвело
до безлічі проблем, основними з яких є пошкодження велосипедів, потреба у паркуванні та обслуговуванні
транспорту. У багатьох містах простір вулиць заповнений великою кількістю припаркованих транспортних
засобів. Проблема паркування є надзвичайно критичною і викликала стурбованість людей та місцевої влаи
у багатьох європейських містах. Таким чином однією з основних проблем в управлінні системами спільного
використання транспортних засобів є забезпечення можливості оренди та паркування велосипедів на
будь-якій станції. Для вирішення цієї проблеми використовується статичне ребалансування, під яким
мається на увазі переміщення товарів за допомогою транспортних засобів з фіксованою місткістю на
основі центрального депо.
Загалом можна виділити 2 етапи статичного ребалансування – прогнозування попиту на станціях
байкшерінгу та переміщення самих транспортних одиниць вкінці дня між конкретними станціями.
Метою статті є огляд підходу до прогнозування попиту для окремих станцій на основі їх типу. Для
здійснення якісної операції ребалансування та мінімізації кількості незадоволених користувачів, необхідно
мати якісний прогноз щодо попиту у наступний день.
Більшість існуючих методів прогнозування короткострокового попиту на станціях засновані на
історичній моделі змін кількості транспортних засобів на станціях. Так, автори роботи [3] виявили часову та
географічну закономірності мобільності на основі даних веб-сайту однієї із байкшерінг компаній. Ці
закономірності застосовувались для прогнозування необхідної кількості велосипедів на станціях. З плином
часу, після встановлення у міському районі системи прокату велосипедів, у жителів розвивається звичка
до стаціонарних поїздок. Ці звички є відносно стабільними у будні дні та дещо відрізняються у вихідні. На
кожній із станцій прокату велосипедів буде спостерігатися періодична схожість. Іншими словами, на
велосипедних станціях існуватимуть фіксовані вхідні та вихідні паттерни (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Поведінкові паттерни 6 станцій у Бостоні терміном 4 місяці.
Відповідно до патернів, що виробляють користувачі станцій, станції можна розділити на три типи.
Тип станції визначається за допомогою наступного виразу:

𝐻𝑡 = 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑡 − 𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑡 ,
де 𝐻𝑡 – чистий потік транспортни засобів за одиницю часу 𝑡,
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤𝑡 – кількість вхідних транспотних засобів на станції за одиницю часу 𝑡,
𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤𝑡 − кількість вихідних транспотних засобів на станції за одинцю часу 𝑡.

Відповідно до заданого співідношення виділяють такі типи станцій, як станція постачальник, станція
отримувач та станція постачальник-отримувач. Для станції постачальника кількість вихідних транспортних
засобів завжди менше кількості вхідних. Для станції отримувача навпаки. На основі типу станції і буде
здійснюватись прогнозування попиту на цій станції.
Належність станції до конкретного типу значно залежить від типу місцевості та близькості до центру
міста, а також наявності зупинок громадського транспорту.
Досить зручними для відображення динаміки на станціях є криві чистого потоку(Рисунок 2).

Рисунок 2 - Приклади кривих чистого потоку для різних типів станцій.
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Попит станції на транспортні засоби це кількість транспортних засобів, що вона потребує.
Розглянемо деяку

𝑖

– ту станцію, котра є станцією отримувачем або ж отримувач - постачальник. Як

показано на Рисунку 3, максимальний попит

𝑖

– ої станції за день визначається мінімальним значенням

𝐻𝑖,𝑡 . Позначимо різницю транспортних засобів на початку та вкінці дня на 𝑖 – ій станції, як
𝑆𝐷𝑖,𝑡 . Змінна 𝑆𝐷𝑖,𝑡 відображає дисбаланс між попитом та пропозицією. Вважатимемо, що 𝑁𝑖,𝑡 – кількість
велосипедів наприкінці попереднього дня (𝑡 − 1) на 𝑖 – ій станції. Тоді загальний попит станції 𝑞𝑖,𝑡 ,
чистого потоку

котра є станцією отримувачем, або отримувачем-постачальником визначатиметься так:

𝑞𝑖,𝑡 = 𝑁𝑖,𝑡 + 𝐻𝑖,𝑡 ,
буде наступною. 𝐻𝑗,𝑡 буде

Для станції прийому ситуація
транспортні засоби на цій станції визначатиметься так:
де 𝑞𝑗,𝑡

рівним 0, а

𝑆𝐷𝑗,𝑡 > 0.

Тоді попит на

𝑞𝑗,𝑡 = 𝑁𝑗,𝑡 + 𝑆𝐷𝑗,𝑡 ,

− попит на станції 𝑗 для 𝑡 – го дня,
𝑁𝑗,𝑡 − кількість велоспедів на 𝑗 − ій станції вкінці дня (𝑡 − 1),
𝑆𝐷𝑗,𝑡 − різниця між кількістю велосипедів на 𝑗 − ій станції вкінці та на початку 𝑡-го дня.

Рисунок 3 – Крива чистого потоку для станції отримувача.
Для визначення попиту станцій необхідно спрогнозувати значення 𝐻𝑗,𝑡 та 𝑆𝐷𝑗,𝑡 . Існує багато
методів для роботи із часовими рядами такі як множинна лінійна регресія, експоненціальне згладжування,
штучні нейронні мережі, мультимодельний алгоритм злиття, тощо. Серед заданих методів одним із
найбільш зручних для прогнозування є градієнтний бустинг [4], котрий і використовувався для
прогнозування у даній статті.
Для прогнозування використовувався маленький датасет із 11 станціями у місті Арлінгтон, США.
Наступні ознаки були виділені для прогнозування: дата, місяць, рік, температура, погода(сонячно, хмарно,
туман, дощ), пора року (від 1(зима) до 4(осінь)), час максимального попиту – година дня, за якої
спостерігався максимальний попит, тип дня – будній, вихідний або ж свято. Після аналізу вхідних даних
було визначено належність станції до конкретного типу. Так, у заданому наборі станцій 4 виявились
постачальниками, вони знаходились ближче до центру, 4 отримувачами – ці станції знаходились у різних
напрямках, на окраїнах міста, саме з цих станцій населення і починало прямувати до центру та 3 станції
постачальник – отримувач, котрі, знаходяться досить близько до метро.
Так, для однієї із станцій отримувача крива попиту мала наступний вигляд:

Рисунок 4 - Крива чистого потоку для станції отримувча протягом 6 місяців (Серпень 2017 – Січень 2018).
Важливість кожної ознаки для прогнозування попиту на одній із станцій отримувачів наведена у
наступній діаграмі:
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Рисунок 5 – Діаграма, що відображає вплив кожної із ознак на результат прогнозування.
Результат прогнозування величини 𝐻𝑗,𝑡 для однієї із станцій отримувачів.
Date

Predicted value

Real value

01.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
07.02.2019

-15
-20
-2
-3
-27
-26
-25

-17
-21
-3
-2
-22
-24
-23

Absolute difference

||𝑥𝑖 | − |𝑦𝑖 ||
2
1
1
1
5
2
2

Absolute percentage
errors
12%
4%
50%
50%
22%
8%
9%

Рисунок 6 - Результат прогнозування величини Hj,t для станції отримувача.
Середня помилка склала 2.8. Значення середніх абсолютних процентних помилок є достатньо
малими. Загалом даний метод прогнозування дає прийнятні результати для задачі статичного
ребалансування.
Прогнозовані результати використовувались у задачі перепозиціонування. Результати показали, що
загальна кількість станцій, котрі пустують після проведення процедури ребалансування є значно меншою,
це також свідчить про вдалі результати прогнозування.

Рисунок 7 – Відсоток пустих станцій без/з процедурою ребалансування.
Література:
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СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Сергій Іващенко
(Київ, Україна)
ПРЕВЕНТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Постановка проблеми
Державна система освіти в нашій країні призначена для забезпечення якісної підготовки фахівців
різних профілів, які були б спроможними під час їх професійної діяльності виконувати виробничі завдання з
достатньо високим рівнем ефективності та надійності [4, 6].
Вчені, діяльність яких пов’язана з проблемами освіти і науки, приділяють велику увагу питанням
обґрунтування і розробки програм підготовки спеціалістів, основаних на інноваційних технологіях [7].
Широке застосування інноваційних технологій в процесі реалізації сучасних програм підготовки
спеціалістів різних профілів, безумовно, сприяє підвищенню ефективності всього навчального процесу,
але передбачає й суттєве підвищення рівня інтелектуальних та емоційних навантажень на студентів в ході
навчального процесу [8].
Результати аналізу як вітчизняних, так і закордонних джерел наукової інформації свідчать про те, що
в багатьох країнах світу в наш час здійснюється велика кількість досліджень, що спрямовані на пошук
шляхів подальшого вдосконалення системи освіти та патріотичного виховання молоді [3].
Крім того, успішне вирішення питання щодо якісної підготовки спеціалістів є вкрай важливим для
забезпечення зростання темпів економічного розвитку країни та захисту її державних інтересів [1].
Не викликає сумніву той факт, що для забезпечення підвищення рівня якості професійної підготовки
фахівців належить, також, застосовувати в ході навчального процесу спеціальні заходи, спрямовані на
захист ментального та когнітивного здоров’я учнів [2, 9].
На жаль, питання про забезпечення підтримки належного стану здоров'я осіб молодого віку, які
навчаються в закладах вищої освіти, на цей час залишається ще недостатньо вивченим[5].
Дослідженню саме цієї актуальної проблеми була присвячена дослідна робота, на основі
результатів якої підготовлено дану статтю.
Мета дослідження
Мета даного дослідження полягала в тому, щоб за допомогою спеціальних методик дослідження
визначити рівень ефективності застосування
програм превентивної реабілітації, адаптованих до психофізіологічного стану студентів, які
навчаються в державних закладах вищої освіти, і спрямованих на збереження ресурсу їх когнітивного і
ментального здоров'я в процесі навчання.
Методи й організація дослідження
Дане дослідження тривало з вересня 1019 року до вересня 2020 року. В ньому приймали участь 146
студентів різних закладів вищої находяться в місті Києві та Київській області.
На першому етапі дослідження було здійснено вивчення основних показників когнітивного і
ментального здоров'я залучених до проведення дослідження студентів.
На основі отриманих результатів всіх студентів розділили на пари за принципом спорідненості
показників ментального і когнітивного здоров’я та сформували дві рівнозначні групи (основну і контрольну).
Після цього протягом всього періоду спостереження для студентів першої (основної) групи за умов
постійного контролю показників функціонального стану застосовували спеціальні програми профілактичної
реабілітації, а для студентів другої (контрольної) групи такі програми не застосовували.
На завершальному етапі дослідження провели повторне дослідження показників когнітивного і
ментального здоров’я студентів обох груп та порівняли отримані результати з попередніми.
В процесі виконання даної роботи застосовували такі наукові методи: педагогічне спостереження,
педагогічний експеримент, методи дослідження показників когнітивного і ментального здоров'я, методи
анкетування, опитування, інтерв'ю, та методи статистичної обробки отриманих даних.
Результати і дискусія
Враховуючи те, що в процесі навчання у державних закладах вищої освіти відбувається процес
поступової амортизації ресурсу когнітивного і ментального здоров’я студентів, внаслідок дії інтенсивних
інтелектуальних та психоемоційних навантажень в організмі студентів можуть виникати певні патологічні
стани, що приводять до формування хронічних захворювань.
Особливо актуальним це є для тих студентів, які мають генетичну схильність до розвитку певних
захворювань в їх організмі. За умов збереження достатньо високого рівня професійного здоров’я таких
студентів розвиток захворювань може не відбутися, незалежно від генетичної схильності.
Але якщо під впливом інтенсивних навантажень, зумовлених особливостями навчального процесу,
відбудеться вичерпання ресурсу когнітивного і ментального здоров’я студентів, ймовірність розвитку
хронічних захворювань в їх організмі значно підвищується.
До участі в передбачених планом дослідження заходах було залучено 146 студентів старших курсів
різних закладів вищої освіти міста Києва.
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Спочатку провели визначення показників когнітивного та ментального здоров’я кожного студента та
на основі отриманих даних сформували основну і контрольну групу (по 73 особи в кожній) на основі
принципу спорідненості показників когнітивного і ментального здоров'я.
На основі результатів першого обстеження студентів було здійснено встановлення значень основних
показників їх ментального та когнітивного здоров’я та отримано вихідну інформацію, потрібну для
продовження спостереження за зміною цих показників.
Всі отримані дані заносили у спеціальні протоколи дослідження.
Після цього протягом всього періоду спостереження студенти основної групи проходили навчання з
використанням спеціальних програм підготовки фахівців за обраними спеціальностями, адаптованими до
індивідуальних показників рівня їх когнітивного та ментального здоров'я. Крім того, для студентів основної
групи застосовували програми превентивної реабілітації з метою збереження ресурсу їх професійного
здоров'я.
На відміну від цього, навчання студентів контрольної групи здійснювали за умов застосування
стандартних навчальних програм, а спеціальні програми превентивної реабілітації для них застосованим
не були.
При цьому рівні інтелектуальних та психоемоційних навантажень на студентів контрольної групі (що
були зумовлені особливостями процесу підготовки спеціалістів), фактично залишалися такими ж самими,
як і рівні навантажень, передбачені для студентів основної групи.
Після завершення повного періоду спостереженнями здійснили повторне визначення показників
ментального і когнітивного здоров'я студентів обох груп та порівняли отримані результати з попередніми.
Порівняння результатів першого та другого досліджень показало, що рівень всіх показників
ментального і когнітивного здоров'я у студентів першої (основної) групи виявився вищим, ніж рівень цих
самих показників у студентів другої (контрольної) групи.
З метою наочної демонстрації результатів дослідження ми всі значення показників ментального і
когнітивного здоров'я студентів обох груп розподілили на три наступні діапазони:
1) рівень значень вище середнього;
2) середній рівень значень;
3) рівень значень нижче середнього.
На основі даних, отриманих в ході проведення дослідження, можна встановити, що застосування
спеціальних програм превентивної реабілітації для студентів може сприяти збереженню ресурсу їх
когнітивного і ментального здоров'я в період навчання у закладах вищої освіти.
Отримані в ході дослідження дані представлені в наступній таблиці.
Таблиця 1.
Рівні показників когнітивного і ментального здоров'я студентів
Рівень
показників
професійного
здоров'я
студентів

Абсолютна та відносна чисельність студентів
Основна група
Контрольна група
Початкове
Прикінцеве
Початкове
дослідження
дослідження
дослідження

Прикінцеве
дослідження

1

Рівень значень
середнього

15 осіб
(20,5 %)

19 осіб
(26,1 %)

15 осіб
(20,5 %)

15 осіб
(20,5 %)

2

Середній рівень значень

42 особи
(57,5 %)

45 осіб
(61,6 %)

42 особи
(57,5 %)

43 особи
(59,0 %)

3

Рівень значень
середнього

16 осіб
(22,0 %)

9 осіб
(12,3 %)

16 осіб
(22,0 %)

15 осіб
(20,5 %)

№
з/п

вище

нижче

Як бачимо за даної таблиці, при початковому дослідженні показників ментального та когнітивного
здоров’я студентів обох груп, їх рівні співпадали та кількість студентів всіх трьох категорій була однаковою.
Так, наприклад, середній рівень показників професійного здоров'я мали 42 студента з основної та 42
студента з контрольної групи. Така ж ситуація була характерною і для категорій студентів з показниками
вище середніх значень та з показниками нижче середніх значень.
Але в результаті аналізу даних прикінцевого дослідження було встановлено, що в основній групі
кількість студентів з високими і середніми показниками професійного здоров’я суттєво збільшилась, а
чисельність студентів з показниками нижчими за середній рівень, зменшилась.
На відміну від цього, в контрольній групі чисельність студентів, що мають різні рівні показників
професійного здоров’я суттєво не змінилася.
Такий ефект пояснюється тим, що застосування спеціальних засобів превентивної реабілітації
студентів сприяє збереженню ресурсу їх ментального та когнітивного здоров'я.
Висновки
На основі даних, отриманих в ході виконання дослідження, можна зробити наступні висновки:
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1. Високий рівень інтелектуальних та психоемоційних навантажень, пов'язаних з навчальним
процесом у закладах вищої освіти, зумовлює амортизацію ресурсу ментального та когнітивного здоров'я
студентів.
2. Скорочення ресурсу ментального і когнітивного здоров’я студентів в процесі їх навчання у
закладах вищої освіти може призводити до виникнення в їх організмі патологічних станів, які зумовлюють
розвиток хронічних захворювань.
3. Своєчасне застосування спеціальних програм превентивної реабілітації може сприяти
збереженню і підтримці ресурсу когнітивного і ментального здоров'я студентів, які навчаються у закладах
вищої освіти.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Олександра Дементенко
(Київ, Україна)
СПЕЦИФІКА ПРОЕКТУВАННЯ АФІШІ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ РІЗНИХ ВИДІВ
ВИДОВИЩНОГО ПЛАКАТУ
Актуальність дослідження. Актуальність статті полягає у відсутності грунтовних та змістовних,
укомплектованих довідкових матеріалів при вивченні та створенні дизайну афіші, що стосувалися б
особливостей проектування різних видів видовищного плакату. В основі наукового дослідження стоїть
потреба у аналізі афіші як видовищного рекламного плакату відповідно до її окремих жанрів та спроби
виявлення їх універсальних спільних характеристик, що полегшило б майбутнє дослідження та професійне
проектування.
Зв’язок авторського доробку з важливими науковими та практичними завданнями. Матеріал
статті присвячений дослідженню специфіки проектування афіші відповідно до тематики заходу, виявленню
основних принципів у розробці того чи іншого виду афіші, та аналізу доцільності та актуальності
використання окремих виражальних засобів у дизайні афіші.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема афіші частково розкрита у працях вітчизняних
науковців в контексті розвитку плакатного видовищного мистецтва на теренах України. До аналізу явища
видовищного плакату звертався Будник Андрій Вікторович, котрий досліджував виникнення і розвиток
національної специфіки українського видовищного плакату відповідно до зміни суспільних умов та впливу
мистецьких течій, функціонування нестандартних видів видовищного плакату 1920–30-х рр., недостатньо
висвітлених в існуючих розвідках внаслідок складнощів із поточною фіксацією через недовготривалість
фізичного існування та неможливістю подальшого збереження більшості творів такого типу, проводив
аналіз різновидів, композиційних прийомів, типографських і зображувальних засобів не дослідженої раніше
української циркової складальної афіші 20-30-х рр ХХ ст. з приватної колекції та бібліотечних фондів
НБУВ; Василь Косів об’єктом свого дослідження визначав афіші для гуртів та виконавців української
естради з огляду на їх комунікативну особливість; Маркова В. А. та Суховій О. М у спільній праці на тему
театрального плакату В. Куликова в контексті рекламної комунікації досліджували інструменти впливу на
адресата візуального повідомлення та взаємозв’язки рекламної комунікації в театральному плакаті із
комплексом художньо-виразних засобів цього жанру. Загалом усі праці на тему афіші присвячені її
окремим жанрам.
Виклад основного матеріалу.
За своїм призначенням та характером заходу можна виділити такі афіші як театральна, циркова,
концертна, балетна, кіноплакат, наукова афіша до конференцій та конкурсів, виставок та публічних
зустрічей, афіша до спортивних заходів. Кожен із цих видів має власні особливості, котрі необхідно
враховувати при проектуванні дизайну. Вони визначаються передусім цільовою аудиторією, жанром твору,
часом взаємодії із потенційним глядачем. Для того, щоб зрозуміти особливості проектування сучасного
видовищного плаката, необхідно здійснити ретроспективний аналіз та оцінити тенденції розвитку того чи
іншого виду.
Беззаперечним є той факт, що перші афіші за своєю суттю спиралися на станкову графіку, однак
містили в собі цілком конкретне коротке інформативне повідомлення суспільству. А тому на підставі тих чи
інших афіш можна робити певні історичні та соціо-культурні висновки стосовно конкретної доби, процесів,
що відбувалися на певній території та спільнотах.
На підставі колекції афіш Харківського історичного музею можна частково окреслити тематичні
рамки, які охоплюють культурне, мистецьке, економічне, політико-ідеологічне, спортивне, наукове,
святкове, духовне життя на території України.
Афіші дореволюційного періоду присвячені діяльності театрів, клубів, проведенню концертів,
гастролей, конференцій, конкурсів, вечорів, святкуванню ювілеїв. У 70-80-ті рр. ХХ ст. частіше
спостерігаються афіші з ідеологічною направленістю. У період 20-х та 40-х рр ХХ ст. стають характерними
афіші виступів фронтових колективів, політичних діячів, що пропагували нові принципи ідеологічного
мислення, та конференцій, присвячених питанням післявоєнної відбудови.
Афіші 30-тих, 50-тих, 60-тих, 90-тих рр. ХХ ст. та поч. ХХІ ст. умовно поділяються на культурні,
наукові, театральні, виставкові, спортивні афіші, афіші гастролей та прем’єр кіно, афіші, присвячені
урочистим подіям та датам державного значення, афіші концертів і конференцій, присвячених зустрічам
представників міст-побратимів тощо.
Найбільше праць, котрі стосуються афіші, присвячені театральному плакату. Мальовані плакати
здебільшого були одноразовими, виконаними на тонованому папері чи фанері гуашевими фарбами. Після
того, як виставу більше не ставили, полотно стирали жорсткою щіткою, грунтували і наносили новий
сюжет. Трафаретні тиражувались художниками власноруч на фанері або папері.
Перші ознаки національної ідентичності в українських театральних плакатах, виявлялися в мові, а не
художніх засобах. Характерним є використання латинських літер в українських словах при наборі тексту.
Композиції базувались на європейських віяннях, з використанням симетрії.
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З часом театральний плакат трансформувався у роботи з вільною типографікою та використанням
непрямих асоціацій.
Цікавим є приклад мальованої афіші Івана Їжакевича для "Української артистичної виставки". Автор
використовує церковнослов’янські шрифти, назва декоративна орнаментальна, увесь другорядний текст
виконаний рядковими набірними літерами.
В цілому використовувалися зовнішні ознаки національного за допомогою зображень постатей у
національних костюмах. У галицьких афішах зображались народні мотиви у формі костюмованих постатей
гуцулів. Використовуються мотиви народних орнаментів, фресок, класичного живопису. Характерною
рисою мистецтва афіші того часу були рамки та декоративні прикраси.
Варто відзначити великий внесок Г. Нарбута, котрийна основі української історичної й культурної
спадщини створив національну за формою і змістом українську афішу.
І хоча їхні твори тяжіють до живописного або графічного станковізму, що не зовсім вписується у
тогочасне панування конструктивізму й інших формалістичних течій.
У афіші 30-х років національної тематики простежуються спроби графічної стилізації, створення
особливої плакатної мови з використанням площин, комбінування лінійних і напівтонових зображень.
Можна спостерігати достатньо реалістичну трактовку облич персонажів, великі площинні заливки на одязі
й сміливе кадрування другорядних постатей. Замість складальних шрифтів попередніх десятиліть з часом
приходять мальовані.
В кіноплакаті художники були схильні створювати композиції, де домінує одна велика постать,
індустріальний об’єкт, фігура з тематичних елементів. Кіноафіша як статичний носій перейняла деякі
прийоми кінематографу, поєднуючи в собі крупні плани, поєднання різних планів, використання
негативного простору, містила в собі зображення головного героя, часто його обличчя, та ефектну або
ключову сцену самої стрічки. Часто можна побачити застосування колажу, що складався із портретів
акторів та загальних кадрів. Фото відіграє важливу роль у візуальній мові сучасної кіноафіші.
Оскільки цирки були менш прибутковими за кіно, для циркової афіші фото в 19-20 ст. було розкішшю,
зустрічалися вони дуже рідко, а якщо використовувалися, то лише як портретне фото когось із
артистів.Для цього виду афіші притаманні динамічні композиції з зображеннями виступів, цікава верстка
текстових блоків та окремих літер по кривій, використання політипажів. Сама інформація такого плакату
містить гумор та своєрідну стилістику мовлення і правопису.
Барнум, американський шоумен 19 ст., заклав основні принципи дизайну циркового плакату, до
котрих належали великий формат аркуша, великий кегль імен та назв номерів, та ефектне зображення.
Циркове мистецтво тих часів було розраховане на неосвіченого глядача, а тому для цього необхідно
використовувати прості, лаконічні та зрозумілі візуальні образи. Українська цифрова афіша розвивалася
синхронно зі світовою.
Журнальний кіноплакат, або ж плакат-анонсв Україні на початку 20 ст. друкувався у вигляді окремих
кольорових вклейок у загальний блок всередині або на обкладинках. Цей жанр продемонстрований
академічними роботами Фотія Касицького та Василя Касіяна, та колажами невідомих авторівконструктивістів.
Афіша для спортивних заходів теж має ряд харакерних рис. Зокрема, найчастіше в них
використовуються фото учасників спортивних змагань, зображення спортивних знарядь, м’ячів. Серед
обов’язкової інформації у тексті вказуються описи подій, список країн, партнерів, клубів, місця, дати та
спонсори, логотип заходу.
Явище естрадного плакату втілює в собі плакати для гуртів та виконавців. Однак, навідміну від інших
жанрів афіші, де смислове наповнення сформоване авторами творів, афіша до музичних концертів
створюється дизайнером на основі власних інтерпретацій, у ній реалізуються суб’єктивні ідеї
проектувальника.
На підставі опрацьованого матеріалу можна зробити висновок, що сучасна графіка має ґрунтовний
історико-культурний бекграунд та отримує нові поштовхи до розвитку за рахунок великих можливостей
сучасної поліграфії.
Головні висновки. На підставі опрацьованих матеріалів можна виокремити за своїм призначенням
такі види афіші як театральна, циркова, концертна, балетна, кіноплакат, наукова афіша до конференцій та
конкурсів, виставок та публічних зустрічей, афіша до спортивних заходів. Кожен із цих видів має власні
особливості, котрі необхідно враховувати при проектуванні дизайну. Ці особливості визначаються
передусім характером заходу, цільовою аудиторією, тривалістю демонстрації твору, часом взаємодії із
потенційним глядачем.
Перспективи використання результатів дослідження. Матеріали, висвітлені в статті, можуть бути
використані як додаткове джерело у типології мистецтва афіші. Методи та принципи проектування афіші,
відповідно до специфіки заходів, можуть бути застосовані теоретиками в майбутніх дослідженнях,
педагогами у викладацькій практиці, та практиками при розробці дизайнерського продукту.
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РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ТАНЦЮ-МОДЕРН
Постановка наукової проблеми та її значення. Хореографія стилю модерн вимагає від виконавця
хорошої фізичної підготовки та фізичних даних. Важливо зрозуміти, яким чином підготувати тіло танцівника
до виконання танцювальних номерів у стилі модерн. На даний час система підготовки в танці-модерн є
дуже різноманітною, однак хороший «крок» та виворотність, дотягнуті стопи та гнучкість є незмінною
складовою професійного виконання, тож ми вирішили з’ясувати для себе, яким чином слід розтягувати
танцівника для виконання хореографії модерн та чи є особливості у підготовці до цього напрямку.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Слід зауважити, що за цією тематикою, яка розглядається, ще
недостатньо теоретичних праць, що власне свідчить про актуальність обраної теми. Особливості
підготовки танцівників у стилі модерн висвітлено у працях В.Ю. Нікітіна (2000), Д.І. Шарікова (2010),
С.В. Акімової (2014), О.В. Мартинюк (2019) та ін
Кожний з цих авторів по своєму розглядає підготовку та розігрів у процесі виконання танцю-модерн,
адже кожний автор аналізує різні методики та техніки цього напрямку. Для нас стала цікавою точка зору
кожного з них, адже для створення загальної картини у підготовці аматорів у танці-модерн слід розуміти,
на які саме аспекти підготовки слід звернути особливу увагу.
Виокремленння невирішених раніше частин загальної проблеми Стретчінг як важливий елемент
розвитку танцівника часто зустрічається у процесі підготовки виконавців абсолютно всіх напрямків
танцювального мистецтва. Не є виключенням і хореографія модерн, де вагому роль відіграють рухи, де
необхідна хороша розтяжка. Тож, ми вирішили дослідити наявні методичні та практичні матеріали щодо
застосування стретчінгу у процесі підготовки сучасних танцівників. Раніше ще не розглядалося питання
доцільності розтяжок в процесі підготовки танцівників до виконання танцю-модерн, а також основні
особливості стретчінгу для аматорів, які практикують сучасні напрямки хореографії.
Мета і завдання статті. Тож для висвітлення даної тематики та обґрунтування її актуальності, ми
поставили мету дослідити особливості стретчінгу та фізичної підготовки танцівника у танці-модерн.
Цій меті були підпорядковані наступні завдання:
- проаналізувати попередні праці у напрямку підготовки виконавців-аматорів у танці-модерн;
- вивчити та проаналізувати рухи, що можливо застосовувати під час розігріву та попередньої
підготовки для виконавців танцю-модерн;
- розробити урок зі стретчінгу, який спрямований на підготовку виконавців-аматорів у напрямку
стилю модерн, для технік Марти Грехем.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Хореографія, як сучасна, так і класична вимагає від виконавця ретельної попередньої підготовки, яка
дозволить виконувати ті па, які характерні для певного стилю танцю. Особливого розвитку наразі набув
стиль модерн в хореографічному мистецтві, де окрім roll up, roll down, twist, back flat, зустрічаються рухи, в
яких виконавцям необхідно мати добре розвинутий крок, гнучкість та пластичність. Саме тому актуальним
є питання стретчінгу для танцівників танцю-модерн. На нашу думку, цей стиль хореографії, можна
розглядати як один з найбільш адаптованих для аматорів, людей, які раніше не практикували танці, і
почали займатися вже у дорослому віці [2, c. 16].
В техніках Марти Грехем ми бачимо використання contraction та release, які не тільки додають
пластичної виразності виконавцю, але й сприяють хорошому оздоровчому ефекту для організму.
Виконання deep body bend позитивно впливає на розвиток м’язової системи та розтяжки, тому під час
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занять зі стретчінгу актуальним може бути виконання рухів у партері, які допоможуть покращити
розтяжки. Наразі ми часто звертаємо увагу, що для сучасного танцівника крок на 180 градусів вже стає
нормою. Але чи дійсно потрібний такий підйом ніг під час виконання танцю-модерн чи інших стилів
хореографії – це питання дискусійне.
Однак для розвитку гнучкості та розтяжки, ми можемо застосовувати техніки танцю-модерн, адже
вони допоможуть виконавцю здобути правильні та граційні форми, як і врешті-решт, дозволить досягнути
потрібного результату. Бажання покращити «крок» є актуальним для сучасного танцівника, але робити це
потрібно поступово та зважати на особливості тілобудови, для того, щоб по можливості не зашкодити собі.
В такому випадку ми пропонуємо розтягуватися більш лояльним чином, найліпше, у парах, адже виконавці
відчувають свій біль і відповідно розуміють, яким чином слід розтягувати інших [5, c. 67].
Розтягування, на нашу думку, має стати своєрідною суглобовою гімнастикою, де виконавець може
не тільки покращити свій крок, але й позитивно вплинути на стан свого організму. Виконання вправ у
партері найліпше підходить для розвитку гнучкості, а робота в парах дозволить цікавіше проводити
заняття, а отже, і швидше робити успіхи.
Актуальною може стати партерна гімнастика на підлозі, де ми для початку виконуємо екзерсис, який
складається з plie, battement tendu, ronds, battement fondu, grand battements та інші. Ці вправи ми
виконуємо на спині, на живот та на боку, варіюючи різні танцювальні комбінації [1, c. 55].
Обов’язково розробляємо крок вперед, вбік та назад, а ще допомагаємо один одному у розвитку
«складочки» та гнучкості спини. Ці рухи в подальшому дозволять сформувати у танцівника правильне
виконання вправ у партері у танці-модерн.
Танець-модерн грунтується на техніках Марти Грехем, Рут Сен-Дені, Теда Шоуна та ін. Завдяки
виконанню вправ у стилі модерн ми можемо розвинути гнучкість, покращити самопочуття, оздоровити
організм людини. Тож, доцільним стає дослідження впливу танцю-модерн на розвиток гнучкості людини, її
пластичності. А також, навпаки, наскільки важлива хороша розтяжка для виконання технік танцю-модерн
та у виконавській майстерності [3, c. 45].
Ми робимо скручування тіла twist в парах, що допомагає у розвитку гнучкості суглобів. Twist
виконується у двох варіантах, у frog-position, та в партері – з рівними ногами. При нахилі тулуба партнеру
слід контролювати рівне положення спини.
Stretch важливий та необхідний елемент розтяжок в танці-модерн, адже дотягнутість стопи та
правильне її положення – це показник професійності виконавця. Саме тому ми продовжуємо виконувати
вправи у партері – робимо stretch стопи, як у положенні pointe, так і в положенні flex, що дозволяє
розвинути нам максимальну амплітуду в русі стопи та її гнучкість у всіх напрямках [Див. мал. 2].
Важливо усвідомлювати, що в танцювальні студії приходять люди різного віку та рівня підготовки, і
для того, що підготувати їх до виконання елементів танцю-модерн, слід ретельно підготувати їх тіло.
Багатьом з них важко дається так звана «канапка», через зміщення хребців в спині, або, наприклад,
постійної сидячої роботи [Див. мал. 3]. Відповідно, проведення з ними суглобової гімнастики – стретчінгу,
має бути лояльнішим та поступовим. Вимагати від них відразу виконати deep body bend або лягти в
«канапку» може бути небезпечно. Тому розробляються спеціальні вправи для витягування хребта, коли
партнер тягне свого підопічного за руки, а той сидить у партері та тримає ноги трохи зігнутими. Ця вправа
позитивно впливає на стан хребта та дозволяє його поступово розтягнути. Окрім того, ми можемо давити
на спину партнера, поступово нажимаючи на нього від попереку до шиї. Робити слід це обережно, так, щоб
партнер не відчував сильного болісного ефекту. При такому підході тіло поступово розтягується, що
створює передумови для правильного виконання back flat та arch. Це у майбутньому дозволить
використовувати ці рухи у танцювальних комбінаціях [2, c. 43].
Окрім того, важливим є розвиток кроку, адже в хореографії модерн багато елементів вимагають
хорошої розтяжки – lay out, наприклад, де нога піднімається вище, ніж 90 градусів. В залежності від
завдання хореографа, доцільним є розвиток кроку вперед, вбік та назад. Таким чином, варто приділити
цьому увагу на занятті зі стретчінгу. Можна робити це в парах: тягнути ногу вперед, притримуючи опорну
ногу та тягнути робочу. При розтяжках вбік слід обов’язково фіксувати бедро та сідниці, щоб при підйомі
ноги не дозволяти піднімати сідниці разом з ногою, що є академічно не вірним виконанням. Під час
розвитку кроку назад, важливо притримувати бедро для того, щоб нога піднімалася, не підключаючи
сідниці [4, c. 8].
Під час виконання lay out назад – це так само актуально, адже нога має підніматися вище за бедро,
тоді лінії пози виходять довгими, а виконання руху більш гармонійним.
Окрім того, під час занять стретчінгом, варто приділити увагу і розвитку гнучкості спини, адже
здоровий та гнучкий хребет дозволяє виконувати вправи з особливою легкістю, а також робити чудові twist
в корпусі.
Можна пов’язувати вправи на розвиток гнучкості спини з вправами на розтяжки м’язів рук, що буде
особливо актуальним під час виконання adajio у стилі модерн, в залежності від завдань хореографа, що
дозволяє розвинути максимальну амплітуду рук та спини [Див. мал. 1]. Можливим є виконання розтяжки на
гнучкість спини в парах. Можна допомагати партнеру у виконанні roll назад, тримаючи його за руки, а також
допомагаючи йому піднімати назад обидві ноги, що суттєво знімає навантаження з попереку. Окрім того,
для ліпшого розвитку м’язів, можна запропонувати виконавцям тонізуючий масаж валіком наприкінці
заняття, який допомагає зняти навантаження з м’язів та надати тонізуючого ефекту для покращення
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загального стану організму. Вправа дуже корисна, адже дозволяє зробити заняття зі стретчінгу приємним
відпочинком після робочого дня та надати відповідного стану м’язам під виконання collapse у танці-модерн.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, в ході проведеного
експериментального дослідження, ми зуміли проаналізувати вже написані програми підготовки у танцімодерн, вивчили можливі варіанти розтяжок, як в парі, так і індивідуальні, котрі допоможуть професійно та
з користю для здоров’я організму, підготувати танцівника для виконання технік Марти Грехем. А також
розробили власний варіант проведення уроку зі стретчінгу, який спрямований на розвиток гнучкості,
пластичності та фізичної досконалості танцівника. Це може дозволити добре підготувати виконавців до
майбутніх сучасних балетних вистав.
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ТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКІВ-КАРИКАТУРИСТІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ САТИРИЧНОМУ ЧАСОПИСІ «ЗИЗ»
Після невдалого українського національно-визвольного руху 1918-1919 рр. галичани шукали розради
у сатирично-гумористичній періодиці. Ці видання відзначалися тематичною актуальністю, несли позитивні
емоції та розвивали національну ідею. Історичні події міжвоєнного двадцятиліття стали джерелом тем для
десятків різноманітних сатирично-гумористичних галицьких часописів, особливо львівських. Важливе
значення для популяризації такого типу видань мала якість ілюстративного матеріалу (карикатура, шарж).
Гумористично-сатиричну графіку можна знайти у львівських журналах, часописах, газетах, альманахах,
гумористичних альбомах, літературних збірниках, тощо. Особливе місце серед львівської сатиричної
періодики займає журнал «Зиз» (1924-1933 рр.).
У виданні художники малювали шаржі на відомих світових й українських діячів, зображали суспільнополітичні події, піднімали питання мови та виборів, представляли українсько-польські та українськоєврейські взаємини, критикували сталінсько-більшовицький режим УРСР.
Провідним художником журналу «Зиз» був відомий талановитий карикатурист Едвард Козак. Але
нам хотілось би висвітлити творчість таких графіків-карикатуристів часопису як: М. Бутович, І. Іванець,
О. Климко, Л. Лепкий, О. Сорохтей, П. Холодний молодший, Р. Чорній. У радянській період даних
художників не згадували через їхні національні погляди. Багато хто з них брав участь Визвольних
змаганнях 1917-1921 рр. В сучасній Україні ця проблематика також залишається не достатньо
дослідженою.
Один з творців журналу «Зиз» – Лев Лепкий, мав здібності до різних мистецтв. Він був
композитором, публіцистом, поетом, прозаїком, редактором, видавцем, художником, просвітницьким
діячом. Нас цікавить творча діяльність Лепкого як художника. Він брав участь у створені багатьох
львівських сатиричних видань міжвоєнного періоду. Карикатури художника присвячені політичним,
соціальним та культурним подіям Галичини відрізняються точними натяками та гостротою. Наведемо
приклади таких ілюстрацій з журналу «Зиз»: «Перший травень» – критика марнослів’я і бездіяльність
українських політиків, «Перед сеймом в часі обструкції» – невизначеність політичної позиції українських
послів у польському сеймі, «Краєзнавче товариство «Плай» на прогулянці» – псевдонаукова діяльність
деяких українських науковців, «Весна в Перемиській дієцезії» – дискусії стосовно целібату, «Зелені свята»
– громадянська позиція сучасного українського покоління, «Популярні виклади вакаційного гостя» –
фразерство української інтелігенції.
Як талановитий сатирик Л. Лепкий супроводжує свої ілюстрації кмітливим та дотепним текстом.
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Наведемо графічні характеристики манери художника на прикладі карикатури «Обрізання волосся»,
де зображена львівська модниця, що робить сучасну зачіску (рис. 1.). Постаті перукаря салону та модистки
зображені анатомічно вивірено у повний зріст в профіль, у них помітна мінімальна гротескність. Композиція
має реалістичну подачу світлотіні, що виконана дрібною штриховкою по формі. В даній ілюстрації та в
багатьох інших Лепкий дотримується академічної школи рисунка.

Рис. 1. Л. Лепкий. Карикатура до видання «Зиз» (1925 р.)
Розглянемо сатиричну графіку наступного провідного художника журналу «Зиз» – Романа Чорнія.
Художник в своїх ілюстраціях сатирично висвітлює міжнародну та внутрішню політику Галичини.
Наприклад, у карикатурі «Весняна провокація» митець демонструє львівську подружню пару, яка байдужа
до політики. В даному малюнку добре прочитується анатомія персонажів та їхня міміка. Художник
майстерно передав рух героїв. Серед рисунків Чорнія зустрічаються більш лінійні приклади. В ілюстрації
«Frutti de la Baiura» на передньому плані гіпертрофовано (занадто велика голова) зображений Д. Донцов,
що ловить жаб для Б. Муссоліні. Зображення достатньо деталізоване та практично усе лінійне.
Сатирична графіка Романа Чорнія відрізняється деталізацією, тональною насиченістю,
контрастністю. Персонажі ілюстрацій пророблені, в обличчях героїв добре простежуються портретні риси
та міміка, постаті анатомічно побудовані, одяг має достатню кількість складок. Графік сміливо
використовує штриховку та кольорові плями (чорні, червоні), лінію та фактуру, при цьому в ілюстраціях
практично відсутні будь-які декоративні елементи. Композиції ілюстратора багатофігурні, експресивні та
динамічні, часто виконані на білому фоні.
Інший художник редакції видання «Зиз» Осип Сорохтей протягом 1925-1927 рр. підготував шаржи на
Т. Шевченка, Ю. Гірняка, О. Назарука, І. Боберського, Л. Бачинського та інших відомих особистостей.
Захоплення карикатурою стало приводом звільнення художника з станіславської художньої гімназії, а саме
опублікована карикатура на директора закладу, де Сорохтей викладав малювання (рис. 2). Директор
постає в образі бійцівського собаки-бульдога, проте з елегантним пенсне та нашийником. Тут
простежується вдале використання митцем зооморфізму, що надає карикатурі ще більшої комічності. У
своїх ілюстраціях графік найчастіше використовує матеріал – перо і туш, що дозволяє концентрувати увагу
на лінії, яка відрізняється точністю та мінімалістичністю.

Рис. 2. О. Сорохтей. Карикатура до видання «Зиз» (1926 р.)
Відмітимо оригінальну ілюстрацію «Наші перед Лігою народів» на обкладинці часопису «Зиз»
Миколи Бутовича (рис. 3). Графік зображує українську делегацію, що піднімається по сходах до трону на
якому сидить дитя в короні та підгузках – символічне зображення Ліги Народів. Ілюстрація підкріплена
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текстом: «Блаженні віруючі…». Композиція карикатури кубістична, побудована на контрастах великих
чорних та червоних плям і нагадує театральну сцену (колони, велика драперія, сходи, невеликі персонажі).
Карикатура вдало доповнює стилістику логотипа видання.

Рис. 3. М. Бутович. Титульна карикатура до видання «Зиз» (1924 р.)
Відзначимо алегоричну ілюстрацію «Дзвін воскресіння» до часопису «Зиз» художника Івана Іванця, в
якій митець показав проблему чвар між українськими діячами та інтелігенцією. Графік зобразив жінку зі
спини у вишиванці, яка символізує Україну, а над нею дзвін з написом «Україна» в який намагаються
подзвонити з усіх сторін українці, перетягуючи на себе мотузку. Композиція симетрична та вкладається в
аркоподібну рамку. Дзеркальні контрасти чорного та червоного надають ілюстрації тривожного
забарвлення.
Критику більшовицької влади знаходимо в карикатурах до журналу графіка Петра Холодного. Так, в
ілюстрації «З приводу десятиліття жовтневої революції» художник зображує українську жінку в
національному вбрані, що дивується більшовику, який возсідає на червоному верблюді. При цьому героїня
карикатури промовляє: «От гаспидські більшовики! Що вони з конем зробили!..». З даного зображення стає
зрозуміло, наскільки «червона влада» нехтувала усіма традиціями, що формувалися століттями в Україні.
В ілюстрації митець використовує пластичний абрис, який трохи підштрихований там де потрібно
підкреслити тінь. Усі елементи зображення поєднані в єдину групу, що нагадує футуристичну композицію.
Олександр Климко в карикатурі «Ред. Крушельницький в «Кур’єрі Льв.» з подякою» показує комічні
ситуації з життя галицьких видавців (рис. 5). В позах та міміці героїв відразу простежується відповідна дія.
Завдяки експресивній лінії та виразній гротескності відчувається характер персонажів.

Рис. 4. О. Климко. Карикатура до видання «Зиз» (1932 р.)
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Підсумовуючи можна сказати, що львівські графіки першої третини XX ст. брали за основу
західноєвропейські мистецькі течії, а творчість більшості з вищезгаданих художників у часописі «Зиз» була
визначальною, бо у цей час митці сформувався як досвідчені карикатуристи та надалі продовжили свою
діяльність у цьому напрямку.
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ЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПЛАКАТНОЇ ГРАФІКИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ
Актуальність. Політична сфера завжди була, в тій чи іншій мірі, невід’ємною частиною життя
людини. Із самим початком існування демократії, коли звичайна людина отримала право і можливість
впливати на політичну ситуацію в соціумі, в якому жила, постало і питання політичного вибору, а також
доцільності і шляхів впливу на нього в ту чи іншу сторону. І хоча з ходом історії та перебігом різних
історичних епох постійно з’являються та оновлюються його методи, саме канали емоційного сприйняття
залишаються одними з найбільш ефективних в контексті поширення ідей, політичного заохочення або ж
маніпулювання суспільною політичною думкою.
В моменти активізації виборчих процесів пошукам та вдосконаленням методів емоційного впливу на
виборців, захоплення їхньої уваги та заохочення до слідування політичним переконанням різних партій
відводиться багато часу. У свою чергу, серед таких методів одне з основних місць займають засоби
візуального впливу – зображення, відео тощо – тому що саме вони є більш переконливими і діють на
підсвідомому рівні, викликаючи більшу та безумовну довіру, аніж теоретичні обгрунтування. Засоби
візуального впливу здатні викликати емоції та підштовхувати людину до дій, не перевантажуючи її при
цьому зайвою та важкою інформацією, що потребує логічного осмислення.
Одним із найдавніших та найбільш розповсюджених засобів візуального впливу є політичний плакат.
Питаннями політичної плакатної графіки займались такі українські та зарубіжні дослідники, як
О. Маєвський, В. Шевченко, О. Залевська, М. Каган, К. Конанихін, Ф. Меггс, О. Аронсон тощо,
розкриваючи їх аспекти в рамках різноманітних підтем та досліджуваних періодів.
Метою статті є визначення засобів візуального емоційного впливу в політичному плакаті та
наведення особливостей емоційного сприйняття його елементів в розрізі здійснення політичного вибору.
Сутність дослідження. «Плакат (від франц. Placard, нім. Placat) – різновид графіки, лаконічне
помітне зображення на листі паперу, що супроводжується текстом, а також вид образотворчого мистецтва,
що служить завданням наочної, найчастіше політичної, агітації та пропаганди, оголошення, яке
вивішується в громадських місцях з метою інформації, реклами, інструктажу тощо» [1, с. 2].
Окрім графічного дизайну, плакати можна віднести також і до дизайну комунікаційного, оскільки, з
одного боку, саме передача та розповсюдження повідомлення лежить в основі існування даного жанру, а з
іншого боку саме багаторазове збільшення загального потоку інформації (як в матеріальному, так і
цифровому просторі) «сприяє втраті традиційною плакатною формою домінуючої комунікативної риси
(масової тиражності) та появі істотних змін, що активно спрямовані на пошук інноваційних художніх
прийомів та рішень». Таким чином, в процесі адаптації до нової реальності, багато видів плакатної графіки
(окрім комерційного, та частково соціального і політичних плакатів) практично зникають з комунікаційного
простору, перетворючись, в більшій мірі, на арт-об’єкти замість, першочергово, носіїв
інформації [2, с. 137].
Політичний плакат виконує дві основні функції, існуючи одночасно як витвір мистецтва та як носій
політичної інформації. В залежності від мети її розміщення (інформування, спонукання до дії (агітація),
поширення ідей (пропаганда) тощо) визначаються і всі його складові елементи, а саме образ, композиція,
колір, типографіка, безпосередньо текстове повідомлення тощо. Всі ці елементи мають ретельно та
грамотно підбиратись дизайнером задля зачеплення саме тих емоцій глядача, яких необхідно. Через
емоційне сприйняття можна найшвидше та найефективніше викликати необхідну реакцію, спровокувавши
відчуття від побаченого ще до того, як прочитається текстове повідомлення з плакату. Адже саме таким
чином сприймається сьогодні більшість інформації: через брак часу та постійну інформаційну
перевантаженість люди не встигають і просто не можуть собі дозволити з міркувань психічного здоров’я
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вишукувати (очима на вулиці або ж в мережі інтернет) всі текстові повідомлення та повноцінно сприймати
їх. Людський мозок відфільтровує велику частину з побаченого, скриймаючи його як візуальний «білий
шум» та не дозволяючи собі вдаватись у деталі. Відтак, маючи на меті донесення інформації або
заохочення до дій чи слідування ідеям через політичний плакат, його візуальна форма має не тільки
відображати сутність зображуваного питання, але й зачіпати глядача ще на етапі «знайомства» та
відсіювання інформації, змушуючи його звернути на себе увагу, зацікавитись та витратити додатковий час.
Зазначені вище особливості є надзвичайно важливими в контексті саме політичного плакату, адже,
окрім його рекламно-спонукальної ролі, яку він відіграє у вигляді, наприклад, передвиборної агітації, даний
вид плакату часто є носієм актуальної та надважливої політичної інформації, легко та швидко донести яку
до необхідних груп населення стає можливим лише через сприятливу для очей та розуму форму.
В розрізі ж політичного вибору, а саме в часи провадження передвиборної агітації з активним
застосуванням плакатів як носіїв політичної реклами, емоційна складова їхнього сприйняття стає ще більш
важливою. З плином часу вимоги аудиторії постійно змінюються і те, що працювало умовно вчора, вже не
здатне дати таким самий результат сьогодні. Виборці з кожним роком стають більш прискіпливими і
вибагливими, їм вже недостатньо бачити натужно усміхненого політичного лідера зі стандартним гаслом
на фоні, щоб віддати йому свій голос.
Підходи до створення політичної реклами, і плакатів в тому числі, мають враховувати та
використовувати засоби візуального емоційного впливу через вибір і поєднання образів, символів,
кольорів тощо. Грамотне використання таких засобів має базуватись на особливостях менталітету
виборчої аудиторії, а також політичних субкультур – окремих соціальних груп і прошарків населення.
Наприклад, виборці старшого віку є більш консервативними й орієнтуються та вподобання та погляди часів
своєї молодості, тоді як молодь вирізняється своєю безкомпромісністю вибору, відкидаючи комуністичні
традиції та звертаючи більшу увагу на абстрактні форми та насичені кольори. Схожі вподобання властиві й
мешканцям міст, для яких важливо мати можливість задуматись самостійно до того, як зробити вибір: вони
рідше приймають для себе нав’язування чужих рішень та висновків. Водночас сільські жителі краще
сприймають більш очевидні та доступні політичні кампанії, що має втілюватись і в гаслах, і в образах тощо,
використаних на передвиборних плакатах [3, с. 90].
Цікавим у контексті емоційного сприйняття політичних передвиборних плакатів є дослідження
Лісовської М. М., націлене на виявлення підсвідомого відношення населення до тих чи інших політичних
брендів в Україні, спираючись виключно на емоційне сприйняття та уникаючи суб’єктивного ставлення до
їхніх представників. Для цього респондентам було запропоновано відповісти, з якими кольорами у них
співвідносились партії (проведене дослідження та відповідна вибірка партій складалися станом на 2012
рік), а також які саме емоції дані кольори викликали. Важливим є також те, що для проведення опитування
була обрана молодь віком до 25 років, адже дана вікова категорія характеризується найбільш
нестабільними політичними поглядами і частіше керується емоціями під час вибору, а не досвідом
попереднього знайомства з кандидатами тощо.
«На вибір були надані наступні кольори: синій, зелений, червоний, жовтий, фіолетовий, коричневий,
чорний, сірий – ці кольори обрані не випадково. На думку дослідників кольороемоційних асоціацій
A. Еткінда, М. Люшера і К. Ізарда, асоціації з даними кольорами відображають 8 основних емоцій людини:
інтерес, радість, здивування, смуток, гнів, відраза, сором, страх, стомленість. Відповідно є найбільш
репрезентативними» [3, с. 97].
В ході дослідження респондентам пропонувалося ознайомитись з логотипами партій та
використаними у них кольорами та відповісти, які емоції вони у них викликають.
Існуюча тоді Партія регіонів очікувано стала основною серед асоціацій з синім кольором (його
обрали 80% респондентів, тоді як 8% асоціювали з нею чорний колір і 12% – інші запропоновані кольори),
а логотип партії викликав негативні емоції у 59% опитаних (22% – позитивні, 19% – не викликав емоцій).
Партія БЮТ асоціювалась з червоним та білим кольорами у 90% опитаних, а 41% відмітив позитивні емоції
при спогляданні логотипу партії (27% – негативні, 32% – жодних емоцій). Комуністична партія корелювала
з червоним кольором у 80% респондентів, що в данному випадку ще раз свідчить про укорінення образу у
масовій свідомості, як і те, що даний колір, як і логотип, викликав негативні емоції серед опитаних
(51%) [3, с. 97].
Запропоновані кольори авторами дослідження були трактовані наступним чином: синій означає
цікавість; зелений та білий – радість; червоний – боротьбу; жовтий – радість і подив (як і фіолетовий);
коричневий – відразу; сірий – стомленість; чорний – страх.
Окрім опитування щодо асоціацій кольорів та емоцій з візуальною складовою брендів окремих
партій, респондентам також пропонувалося відповісти на питання, чи впливає вона на їх політичний вибір:
19% респондентів ствердно відповіли на це питання, тоді як 3% дали неоднозначні відповіді. Ще 27%
опитаних зазначили, що символіка партій впливає на них особисто; 49% відповіли, що не впливає; 24% не
змогли відповісти [3, с. 99].
Отримані в ході дослідження дані дозволяють зробити висновок, що візуальна складова бренду
політичних одиниць має значний емоційний вплив на групи виборців, особливо у тих випадках, коли мова
йде про людей, що ще не визначились. Дані висновки можна інтерпретувати і у площину політичних
плакатів, які, по-перше, створюються у площині візуальної відповідності бренду, а, по-друге,
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послуговуються тими самими емоційними асоціаціями у людей, що і окремі складові даних брендів
(кольори, образи, шрифти тощо).
Висновки. Таким чином, підсумовуючи все вище описане, можна дійти висновку, що саме емоційна
складова людського сприйняття інформації є однією з ключових в контексті його швидкості та якості. І саме
для політичної плакатної графіки грамотне застосування інструментів емоційного візуального впливу є
ключовим, адже його легко розповсюджувана та емоційно забарвлена форма відіграє важливу роль серед
засобів формування політичного світогляду та здійснення політичного вибору, чим і обумовлюється
доцільність проведення даного дослідження.
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КАЛІГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства, в еру цифрової перенасиченості та інформаційного буму
виникає потреба в якісних та дієвих засобах розвитку потенціалу, творчості та креативності у спеціалістів в
різних сферах. Сфера графічного дизайну не є виключенням, адже саме за допомогою візуальних знаків
та знакових систем в суспільстві відбувається комунікація через зображення.
Дизайн – це якісно новий тип діяльності, який інтегрує технічну та гуманітарну культуру на проектній
основі і направлений на організацію гармонійного предметного середовища. Саме ця нова проектна
культура являє собою універсум художньо-формоутворюючої трансформації людиною всіх планів свого
буття, в якому вирішується фундаментальне протиріччя між здатністю об'єктивної гармонії світу і
безупинністю його науково-технічних змін. [5, с. 2]. Дизайн став невід'ємною частиною життя цивілізованої
людини. Мистецтво (зокрема дизайн) як творчість – це розвиток асоціативно-образного мислення,
здатності зв'язувати в свідомості далекі одне від одного явища, бачити загальну систему, народжувати у
власній свідомості на основі сприйняття життя художній образ і, користуючись професійними навичками,
втілювати їх в художній твір.
Саме тому необхідно розвивати творчі здібності дизайнерів ще на момент їхнього навчання у ВОЗ за
рахунок включення їх у різносторонню діяльність та надання інформації про різні направлення в галузі
дизайну, необхідність їх вивчення й застосування на практиці.
Важливим та цікавим засобом із багатовіковою історією є каліграфія. На думку вчених саме вона
позитивно впливає на розвиток творчих здібностей, креативності мислення, свободи думки та допомагає
виробленню цікавих ідей до модифікування існуючого продукту в новий.
Каліграфією як науковою проблемою займалися такі вчені як Дж. Бенсон, Б. Альбертус, В. Тоотс,
Г. Кнабе, І. Богдеско, Н. Таранов, М. Ричкова, П. Семченко, С. Савельев та інші.
Радянський графік та каліграф І. Богдеско розуміє під каліграфією мистецтво рукописного письма,
що походить від грецького callos - красота, grapho – пишу - гарний почерк, гарне та чітке письмо. Каліграф
та педагог Н. Таранов говорить, що каліграфія це мистецтво гарного та чіткого письма, мистецтво
передати графічному знаку емоційне символічне значення, сутність слова, думку та почуття каліграфа.
Тобто прослідковується, що недивлячись на різні думки авторів щодо визначення поняття
«каліграфія», все ж таки можна знайти спільний знаменик. Наприклад, всі вищезазначені автори говорять
про каліграфію як про мистецтво, що по суті є однією з форм суспільної свідомості, видом людської
діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів.
Тобто каліграфія це майстерність, яка на думку Джона Говарда Бенсона, пов'язана з написанням, що і
висвітлив у своєму визначенні І. Богдеско, назвавши каліграфію – мистецтво рукописного письма, яке
розширив Н. Таранов, написавши що каліграфія це мистецтво гарного та чіткого письма яке передає
графічному знаку емоційне символічне значення, сутність слова, думку та почуття каліграфа.
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«Як відомо, наш мозок працює завжди, чим би ми не займалися. Різниця лише в тому, які його
ділянки в цьому задіяні і до яких з них здійснюється приплив крові в цей момент. Все в мозку відбувається
за рахунок встановлення та розривання нейронних зв'язків, і в процесі занять письмом морфогенез цих
зв'язків йде швидше, їх стає більше.», – говорить професор С. Савельев [3].
Мозок працює за простою схемою: які галузі навантажувати, туди приливає кров. При заняттях
каліграфією включається така кількість нейронів, яке іншим способом підключити неможливо, тому такі
складні форми діяльності, як каліграфія, вкрай рідкісні. При цьому починають формуватися не просто
окремі ділянки мозку, а більша кількість нервових зв'язків та інтеграція між різними його ділянками. Центр
письма знаходиться на стику декількох ділянок мозку, пов'язаних з координацією руху рук по обидва боки,
рухом очей, шиї, голови. Він виконує інтеграційну функцію і відіграє колосальну роль у розвитку та навіть
відновлення після нейротравм [3].
Наукові експерименти і дослідження показують, що мистецтво красиво писати справляє надзвичайно
сильний вплив на наш мозок, а розвиток чистописання і каліграфічних навичок сприяє диференціюваню
спеціалізованих центрів головного мозку.
Ручне та поліграфічне письмо, яким користується людина для передавання та прийому інформації, є
одним з найактуальніших графічних засобів мови. З теорією та практикою літери пов’язані такими галузями
людської культури як література, мистецтво та наука. Прицьому людина не тільки спрймає інформацію,
оцінює її зміст, а прагне до оцінки форми графіки, що закріпилася у таких вираженнях як «гарний почерк»,
«каліграфія», « мистецтво шрифта», «висока шрифтова культура» тощо.
Відповідно, людина, пред'являючи формі літери такі функціональні вимоги як виразність, читаємість,
простоста відтворення, довговічність, придає важливе значення й художньому аспекту графіки літери,
слова, речення, тексту.
Визначаючи значення сучасного шрифту, можна відмітити, що він функціонуює не тільки в
традиційних галузях, але й став незамінним засобом в нових, які швидко розвиваються, таких як фірмовий
стиль, брендінг тощо. Про велику значимість сучасного шрифту П. Кузанян пише «… мистецтво шрифту –
основа оформлення книг, всіх видів друку, оформлення декоративно-архітектурних просторів та емоційноестетичне середовище [1].
У методиці викладання виділяються три основних значення шрифта: шрифт, як один із засобів
візуальної комунікації; шрифт як одна з форм мистецтва, шрифт та технічні засоби його відтворення, а
також три послідовні фази навчання: ремісницька, теоретична, теоретично-практична. Ремісницька фаза
навчення слугує засобом, що є визначальною умовою на основі якої реалізується кінцева ціль. Теорія –
джерело збагачення знань про предмет шрифту, про закони його форм, функціонування та розвитку.
Синтез теретичних знань та практичних навичок обумовлює початок нормативного творчого процесу при
навачення шрифту. В якості методу навчення виступає принцип руху від практичного засвоєння графічних
субстанцій (точки та лініїї) до елементарних геометричних форм в разіних просторовиз зв’язках,
виконаними нарзіно трьома інструментами (круглокінцевим та ширококінцевим перами, гострокінцевим
пензлем). Такий підхід дозволяє досягнути учбової мети з поступовим художньо-творчим осмисленням
конкретних шрифтових задач [2, с. 44].
Проблема здобуття навички полягає в організованих рухах руки та інструмента на площині, що
багато в чому залежить від тривалості часу навчання та умов діяльності. Саме тому розкрити проблему
навички в начанні шрифтової графіки неможливо, обмежуючись тільки матеріалом самої шрифтової
графіки. Потрібно враховувати: узагальнення дійсного досвіду по цьому предмету; введення в
обгрунтування тієї чи ншої позиції даних з інших наук (мистецтвознавства, психології, біомеханіки,
каліграфії тощо); значення придбаної навички для інших форм практичної діяльності, наприклад
малювання, креслення тощо. На основі цього можно стверджувати, що проблема не носить вузький,
частний характер, а вироблення навички пов’язано з виконанням вправ. Саме з вирішенням цього питання
гарно справляється каліграфія.
Творча діяльність, направлена на створення нових шрифтів, написі, знаків (логотипів), неподільно
пов’язана з ручним виконанням графіки літер. З цього слідує, що в основі практичних вправ мають бути
каліграфічні елементи та каліграфічне виконання шрифтової графіки, вивчення архітектури букви, її історії
та модифікації у ході історичних змін.
Тобто можна зробити висновки, що каліграфія для майбутнього диазйнера потрібна як основа
розуміння шрифтів, їх виникнення, розвиток та формування в сучасному вигляді. Для написання
шрифтових композицій, стоврення лого, бренду, фірмового стилю та все, що пов’язано із написанням літер
дизайнеру необхідно знати основи шрифтів, а саме каліграфічного, правильного їх написання. У тексті
важливим є не лише підсвідоме розуміння змісту, але й сприйняття знайомих слів та сполучень. Саме тому
дизайнер має правильно застосовувати та комбінувати різні стилістики шрифтів, грамотно їх записуючи
каліграфічною мовою спираючись на знання про скоропис, можливості його модифікації та змоги
створення нового на вже відомому. А отже для розвитку творчих здібностей майбутньому дизайнеру
необхідно не просто навчитися гарно писати, а саме поглиблено зайнятися каліграфією. Таким чином
заняття каліграфічним письмом дасть студенту змогу чіткої постави руки, рівних та вивірених рухів для
виконання необхідниї каліграфічних елементів. Незаперечним залишається і факт, що розвиток студента
будет набагато швидше, адже задіяна велика кількість частин головного мозку, що відповідають як за
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логічні так і за творчі навантаження. Це сприятиме прояву креативності, більшої вірогідності інсайтів та
кращому кінцевому результату у розвитку як особистості студента так і його творчих здобутків
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ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ІЛЮСТРУВАННЯ ЖУРНАЛУ ELLE УКРАЇНА
Перший номер журналу ELLE побачив світ 21 листопада 1945 р. Елен Лазарефф випустила
сучасний жіночий журнал, який став основним у домі кожної жінки у Франції, а згодом і в усьому світі.
Розробка такого видання — то була власна концепція для жіночого журналу, ключовим редакторським
підходом якого було надання жінкам ексклюзивного та не маючого собі рівного доступу до моди та краси,
зберігаючи близькість зі своїми читачами. Наріжним каменем журналу був його основний тон: «Іронія в
серйозності та серйозність у легковажності».
Позиція Елен Лазарефф була міцною: вона хотіла лише найкращого для своїх читачів, поважала їх і
вважала, що вони заслуговують, щоб нарешті їх розглядали як сильних і незалежних жінок. Вона також
вважала жінок дійовими особами в еволюції суспільства, спонукаючи їх інвестувати собі в ключових
напрямках, здобути свою фінансову незалежність і позиціонувати себе як рівних із чоловіками [5].
Отже, ELLE мав бути журналом упередженості та переконань. Елен Лазарефф була далекоглядною
та динамічною жінкою з гарною інтуїцією, яка керувала своїм журналом залізною рукою в оксамитовій
рукавиці. Вона оточила себе найкращими редакторами, які не боялися висловлюватися на суперечливі
теми, такі як секс, контрацепція та аборти. У 1970 році Лазарефф запустила літературну премію, яку
присуджували виключно читачі ELLE. Вона залишила журнал у 1972 році, і оригінальна ідея все ще
присутня, перетворившись на структуровану та інтуїтивно зрозумілі сторінки, адаптовані до сучасних
читачів.
Інтернаціоналізація ELLE розпочалась у Сполучених Штатах та Великобританії в 1985 р. і наразі
нараховує 45 видань по всьому світу. Цього року журнал ELLE святкує своє 75-річчя, а наступного року
ELLE Україна виповниться 20 років.
Оділь Сарро займалась кастингами моделей для перших міжнародних випусків журналу ELLE. За її
словами, не читач дивиться на картинку, а навпаки, модель з журналу дивиться на читача. Цей принцип й
досі використовується для обкладинок журналу. В той час, коли редактори сприймали модель як
манекена, Оділь обирала для журналу моделей за ознаками елегантності, натуральності, життєвою
енергією та потенціалом. Так і з’явився відомий зараз образ дівчини ELLE.
Героїнею першого номера ELLE Україна була Ума Турман. У різні року журналу довіряли свій імідж
не зовсім «форматні» персонажі з точки зору глянцевого видання. У 2005 році на обкладинці травневого
випуску була Юлія Тимошенко, перша жінка прем’єр-міністр України. Інтерв’ю та фотосесію з нею
передрукувало понад 10 видань ELLE у всьому світі [8]. Вересневий номер 2014 року прикрасила перша
леді — Марина Порошенко, одягнена у вишиванку українських дизайнерів. Фотосесія з нею була
проведена у відомому Будинку з химерами, яскравою пам’яткою архітектури, що розташована навпроти
Адміністрації Президента України. Як зазначило видання Buro 24/7, «перша леді — персона, чий вплив
переоцінити важко: це є живе втілення естетики країни» [4]. Таким чином, образи жінок, які є лідерами у
країні формує естетичний, культурний погляд на країну в цілому.
Вважаючи на те, що обкладинка журналу — це те, що першим бачить читач, дослідимо її складові.
За аналізом випусків ELLE Україна 2019–2020 рр., обкладинка журналу має наступні елементи:
1. Логотип ELLE Україна, місяць та рік видання.
2. Головна та другорядні теми номеру.
3. Основне зображення.
4. Обрамлення основного зображення (номери 2019 року).
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5. Штрих-код.
На час написання статті проаналізовано 18 номерів. З них на обкладинках 17-ти — фотографія жінки
та на травневому випуску 2019 року зображено портрет чоловіка і жінки. За цей період у журнала було 2
монохромні обкладинки (січень та травень 2019 р.). Звичайним для обкладинки є використання кадру з
фотосесії, але квітневий номер 2020 року виділився колажним зображенням.
Розглядаючи структуру обкладинки, фіксованим є місце логотипу. Логотип ELLE Україна займає
майже чверть обкладинки. Він завжди розташований вверху сторінки і може бути чорним, білим або
кольоровим. Обраний колір залежить від колористики основного зображення та може бути суміжного або
контрастного кольору. Логотип переважно знаходиться на задньому плані, але ніколи не перекриває очі
моделі. В окремих випадках, елементи логотипу ELLE стають невидимими, щоби не викликати конфлікт з
основним зображенням (квітень, травень 2019, листопад 2020 р.).
Номери за 2019 рік відрізняються наявністю обрамлення головного зображення. Таким способом
підкреслюється завершеність та обмеженість композиції, що створює атмосферу камерності. Номери за
липень, вересень та жовтень 2019 року мають вертикальне обрамлення. Колір рамки обраний в
залежності від кольорової гами основного зображення, але для чорно-білих світлин використано червоний
та білий колір. Випуск за лютий 2019 року відрізняється тим, що для рамки було обрано анімалістичний
принт червоно-чорного кольору, що контрастує з зеленим кольором логотипа та акцентом на фото.
Традиційно, тематика номерів виділяється графічними засобами: розміром шрифту, накресленням та
кольором. Розміщення штрих-коду у нижній частині обкладинки не є фіксованим та залежить від основної
композиції, але він може бути відсутнім (номери за лютий–травень, липень 2020 р.).
Ілюстрації в журналах є елементом дизайну і змістовим наповненням одночасно. Зображення
постають умовними позначеннями, що на основі подібності стисло та яскраво передають суть вербального
тексту, його ідею. Результат декодування залежить від картини світу людини, тому можливі відмінності в
інтерпретації візуального контенту. Комунікація відбувається на мета-рівні і закладені візуальні
повідомлення несуть глибокий характер. Глибина інформації криється у синтезі вербальної та візуальної
складових журналу.
Для приклада, номер ELLE Україна за січень 2019 на обкладинці має зображення Наталки Петрик.
Вона — переможниця конкурсу «Модель XL». Одним із трендів сучасного світу є позитивне ставлення до
свого тіла. В останні роки модельна сфера відмовляється від стандартів жіночих фігур 90–60–90. Культ
здоров’я та турботи про себе стає більш популярним і це впливає на формування нових стандартів краси.
Розміщення на обкладинці жінки з пишною фігурою є підтвердженням нової тенденції. У 2017 році
американський Vogue декларував, що «ненормальне стає новою нормою», розмістивши на обкладинці
модель великого розміру Ешлі Грехем [7].
Номер ELLE Україна за квітень 2020 року визнаний колекційним. Цей випуск присвячено
майбутньому, сучасним технологіям та епосі змін [6]. За словами головної редакторки, Соні Забуги, вони
вирішилися на експеримент та прикрасили обкладинку на просто кадром з фешн-зйомки. Нове десятиріччя
вимагає осмислення та розмірковування на тему змін, для чого були підготовлені матеріали від редакції та
футуролога про найближчі зміни, покоління Z, тренди fashion та beauty-індустрії, які визначатимуть образ
життя у найближчі роки [9]. Для обкладинки вперше було використано колажну техніку. Вона отримала
позитивні відгуки від читачів. Для виконання колажу була запрошена дизайнерка Аліна Пономаренко.

Рисунок 1 Обкладинка ELLE Україна за квітень 2020 року
Поняття «візуальний образ» тісно переплітається із поняттям «візуалізація». Створення візуального
образу квітневого номера досягається засобами візуального складника. Рожевий колір асоціюється з
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чимось позитивним та романтизованим. При погляді на обкладинку, виникає асоціація бачення крізь
рожеві окуляри, проте розірвані края фону та вставки паперової зім’ятої текстури викликають образ
нестабільності й динаміки. Той самий ефект змін досягається динамічною формою логотипу ELLE: перша
літера E, на відміну від інших — чорного кольору, а наступна за нею L — парує у повітрі, виділяючись зі
звичної сітки. Текстура та темний колір джинси додає композиції ваги. Розквіт нової ери та започаткування
нового зчитується завдяки зображенню весняних квітів: нарцисів та тюльпанів. Рукописний, незграбний
почерк, яким написані теми номеру передають хиткість та невпевненість, намір пізнання майбутнього.
Основна тема номеру, набрана шрифтом без засічок з використанням різних регістрів шрифту, надає
композиції балансу: врівноважує L, що звисає.
Таким чином, комплексний аналіз вербальної складової журналу та його ілюстративне наповнення
дозволяють виявити поняттєві та художні зв'язки між цими компонентами. Вивчення журнальної графіки
виявляє нові тенденції, властиві періоду, що розглядається, доводить, що зміст та оформлення
періодичних видань завжди є динамічним. Розвиток комп'ютерних технологій сприяють створенню
креативних візуальних образів та формуванню невербальної комунікації між виданням та читачем.
Візуальний образ став домінантним засобом спілкування і розглядається в якості фундаментальної
характеристики сучасної культури. Глибина інформації криється у синтезі вербальної та візуальної
складових журналу та сприяє забезпеченню цільової авдиторії якісною продукцією.
Література:
1. Джеймс Феличи. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Джеймс Феличи. — Спб.: БХВ-Петербург, 2004.
— 496 с.
2. Жан Ж. История письменности и книгопечатания / Жан Ж. — М.: Астрель, 2005. 115 с.
3. Синєпупова Н. Композиція: тотальний контроль / Наталія Синєпупова; пер. з російської: Роза Туманова.
— Київ: ArtHuss, 2019. 240 с.
4. Buro247.ua [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. — Режим доступа
www.buro247.ua (дата звернення 28.11.20). — https://www.buro247.ua/media/press/marina-poroshenko-naoblozhke-elle-ukraina.html
5. Ellearoundtheworld.com [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. — Режим доступа
www.ellearoundtheworld.com (дата звернення 28.11.20). — http://ellearoundtheworld.com
6. Elle.ua [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. — Режим доступа www.elle.ua (дата
звернення 28.11.20). — https://elle.ua/moda/fashion-blog/chistoe-iskusstvo-aprelskiy-nomer-elle-ukrainavishel-s-neobichnoy-oblozhkoy
7. Edition.cnn.com [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. — Режим доступа
www.edition.cnn.com (дата звернення 28.11.20). — https://edition.cnn.com/style/article/plus-size-modelsfashion-refinery-29/index.html
8. Elle.ua [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. — Режим доступа www.elle.ua (дата
звернення 28.11.20). — https://elle.ua/moda/fashion-blog/15-faktov-ob-elle-ukraina/
9. Instagram.com [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. — Режим доступа
www.instagram.com
(дата
звернення
28.11.20).
—
https://www.instagram.com/p/BHmb18ntlp/?igshid=14q673mxlhkdl
Науковий керівник:
кандидат архітектури, доцент Кравченко Олег Вадимович.
Наталія Ясногорська
(Київ, Україна)
ОРНАМЕНТ У СУЧАСНОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
Дизайнерська діяльність передбачає створення виробів високої якості, які відповідають запитам
сучасного суспільства. При цьому одним із ефективних способів декорування речей є використання
орнаменту. Він є прадавнім засобом поліпшення естетичних властивостей предметів, що не втратило
своєї актуальності і сьогодні.
У сучасній сфері дизайну орнамент найчастіше відтворюється за допомогою комп'ютерних
технологій і автоматизованого обладнання. Але, як за часів свого виникнення, стає популярним завдяки
застосування ручних технологій.
У даній статті проаналізуємо кілька найбільш поширених сучасних методів створення орнаменту, які
застосовуються у графічному дизайні серед яких:
- створення орнаментів за допомогою лайн-арту;
- спосіб створення орнаменту методом «дудлінг»;
- малювання орнаменту методом «зентангл»;
- антистресові малюнки.
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1. Орнамент у стилі лайн-арт утворюється за допомогою ліній. Фактично, будь-яка робота
починається саме з лінії. Незважаючи на свою простоту, цей спосіб має величезний потенціал
виразності. [7]
Lineart (лайн-арт) – це малюнок, який складається з ліній на плоскому фоні, без використання
переходів тіні, кольору або текстури. Він може передавати двомірні або тривимірні об'єкти і має
підкреслювати, перед усім, форму і контур. Малюнок у стилі лайн-арт зазвичай чорно-білий, хоча іноді
може поєднувати й різні кольори. Також можуть використовуватися ділянки суцільної заливки або з
крапками поруч з лініями, які мають як постійну товщину (наприклад, в технічних малюнках та ілюстраціях),
так і різну товщину ліній, які варіюються (наприклад, у гравюрах).
У сучасному дизайні спостерігається протиставлення натуральності та можливостей цифрового
мистецтва, на стику яких і розвивається нове бачення графіки. Орнаменти та патерни, створені в стилі
лайн-арт, можуть складатися як із геометричних, так і рослинних форм, які нині тяжіють до мінімалізму.
Вони переважно створюються «ручною» технікою на папері, або на цифрових планшетах.
2. «Дудлінг» і «зентангл» спочатку задумувалися як малювання для зняття стресу. Однак зараз
цими техніками активно користуються у графічному дизайні при створенні ілюстрацій для щоденників,
календарів, листівок та іншої продукції поліграфічної сфери.
«Дудлінг» (від англійського слова doodle) – несвідомі каракулі. «Дудлінг»– це техніка малювання
різноманітних ліній, прямих чи плавних, безладно переплетених між собою, або спрощених фігур (точок,
завитків, каракулів) усередині замкнутого контуру.Ці маленькі елементи потім складають з себе великі,
складні та гарні картини, які можуть бути як абстрактними, так і сюжетними. В «дудлінгу»немає прив’язки
до формату паперу, немає особливих правил малювання: можна використовувати будь-які інструменти і
будь-які поверхні. В даний час «дудлінг» стає чимось більшим, ніж метод релаксації, його вже відносять до
окремої техніці малювання.
3. «Зентангл» виник зовсім недавно –а саме, на початку ХХІ-го століття – в Америці. За цей час у
цього способу створення орнаменту з'явилася велика кількість послідовників. Творці цього методу
малювання, подружжя Рік Робертс і Марія Томас. Вони офіційно зареєстрували цей бренд, а згодом
заснували компанію Zentangle Inc.
Ідея створення «зентангла» виникла у подружжя випадково. Марія, художник-каліграф, малювала
орнаменти які повторюються для фонів своїх творчих робіт. Одного разу вона поділилася з чоловіком
своїми відчуттями під час подібного заняття – це повна концентрація, втрата відчуття часу і почуття
легкості і свободи. Як відомо, подібні переживання властиві людям під час медитації. Метод «зентангл» –
це простий, розслаблюючий і захоплюючий спосіб створення вишуканих і красивих зображень шляхом
малювання структурованих візерунків. [1, с. 22]
Термін Zentangle з'явився для цієї техніки малювання дещо пізніше. Це слово складається з двох
коренів: Zen, тобто Дзен, і tangle– клубок. Одним із головних принципів навчання Дзен є внутрішня свобода
і переважання інтуїції над контрольованою розумовою діяльністю. Відтак у «зентанглі» головне не
малюнок, а сам процес малювання. Це його перша і основна характерна риса. Слово tangleу свою чергу
перекладається з англійської мови як клубок, хитросплетіння. У даному випадку «тангл» – це орнамент,
візерунок що повторюється і складається з простих однотипних елементів. Малюнок «зентангл», як
правило, складається з поєднання кількох танглів.
Наступною відмінністю «зентангла», як одного із медитативних стилів малювання, є наявність
контуру, який необхідно заповнити. Самі ж універсальні патерни переважно є абстрактним. Це означає, що
картинка або поверхня буде виглядати цікаво з будь-якого ракурсу.
З цього випливає ще одна властивість «зентангла» – незапланованість і непередбачуваність
кінцевого результату. Приступаючи до малювання, художник не знає, яким буде остаточний вигляд
орнаменту. Він не планує, а просто бере інструмент і поступово заповняє простір візерунками.
Сфери застосування орнаменту в стилі «зентангл» досить різноманітні – це друкована поліграфія,
одяг, текстиль, аксесуари, предмети для декору інтер'єру. Також його можна використовувати як основу
для розпису тканини, вишивки або квілтінга.
Образотворчі можливості графіки в стилі «зентангл» або «дудлінг» залежать від здатності художника
імпровізувати, стилізувати, трансформувати орнаменти, які беруться для зразка.
4. Антистресові малюнки, які представлені у вигляді розмальовок, вперше стали випускати в
Каліфорнії ще в 70-х роках ХХ століття. Головна ідея цих малюнків полягає в тому, що здатність творити
властива кожній людині, це від самого початку вбудовано в його психофізичну природу. Важлива
особливість такої творчості – залученість і отримання максимальної емоційної розрядки.
У сучасному вигляді розмальовку вперше створила британська художниця Дж. Бесфорду 2012 році.
Ці орнаменти передбачають наявність у них дрібних елементів та вигинів у вишуканих візерунках. При
цьому художники не обмежуються створенням абстрактних орнаментів, але в залежності від інтересів і
уподобань, створюють малюнки з анімалістичними, урбаністичними та фентезі мотивами.
Як досконалий і прекрасний приклад використання цього методу малювання у графічному дизайні
при оформленні книг та календарів, можна назвати творчість харківської художниці Олесі Вакуленко. Її
проект антистресової розмальовки «Я люблю Україну» – це графічні малюнки за мотивами українських
традиційних розписів – синтез і переосмислення народного малярства, мотивів Петриківського розпису та
декоративних орнаментів з українських рушників.
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Серед сучасних графічних способів при створенні орнаментів «зентангл», «дудлінг», лайн-арт
відрізняються доступністю графічних інструментів і технічних прийомів, різноманіттям елементів та
впізнаваністю декоративних форм. За рахунок виразності ліній і широкої сфери застосування, ці техніки
все частіше використовуються для декорування різних об'єктів графічного дизайну. Можливість суцільного
покриття форми графічними візерунками в різних напрямках дозволяє ускладнювати ракурси і
застосовувати не тільки площинні, а й об'ємні, просторові композиції. Ритм, характер, індивідуальність,
неповторність цих орнаментів робить ілюстрації в даних стилях дуже виразними і декоративними, тож
розширює можливості сучасної поліграфії, і робить кінцевий продукт більш «живим», натуральним і
неповторним, яким завжди було і є народне мистецтво.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Альона Ардашова
(Вінниця, Україна)
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГОТОВНОСТІ ДО
РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ РУКИ ДО ПИСЬМА ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Законом України «Про освіту» першим ступенем безперервної освіти у нашій країні визнано
дошкільну освіту. Для результативного функціонування нового типу освітньої моделі – освіта протягом
усього життя людини – на межах двох дотичних освітніх ступенів має бути узгоджена взаємодія основних
компонентів освітнього процесу: мета, зміст, методи і прийоми, форми організації, кінцеві результати
навчання. Разом з тим, необхідно узгодити вимоги до організації освіти не лише на межах освітніх ступенів
(по вертикалі), але й протягом кожного з них (по горизонталі). Це твердження особливо важливе для
дошкільної освіти, оскільки зрілість провідних психічних процесів, фізичні й інтелектуальні можливості
дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку надзвичайно різняться [1, с. 4]. Тому у процесі
професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти доцільною складовою готовності
педагогів до професійної діяльності є їхня обізнаність з аспектами реалізації наступності та сформованість
практичних умінь для роботи з дошкільниками від 4 до 6-7 років.
Проблемою готовності педагогів до забезпечення наступності навчання дошкільників і молодших
школярів опікуються дослідники різних наукових галузей: психології (Л. Калмикова, О. Кононко,
С. Максимов, Н. Харченко та ін.), педагогіки (А. Богуш, В. Бондар, Н. Гавриш, Л. Коломієць, С. Мартиненко,
О. Савченко, Т. Фадєєва та ін.), лінгводидакти (В. Бенера, М. Вашуленко, О. Каплуновська, І. Лапшина,
Н. Малиновська, Л. Порядченко та ін.). Разом з тим, аспекти реалізації наступності в підготовці руки дитини
до письма протягом усього періоду дошкільного дитинства не стали предметом цілеспрямованого
педагогічного дослідження. Недостатньо публікацій і щодо формування готовності педагогів закладів
дошкільної освіти до узгодженої взаємодії на заняттях та в самостійній ігровій діяльності у контексті
раннього навчання грамоти, зокрема підготовки до письма.
Фахівці дошкільної та початкової освіти диференціюють такі компоненти професійної готовності
педагогів до забезпечення наступності освітнього процесу: мотиваційно-ціннісний, теоретикогносеологічний, проективно-технологічний [3, с. 108].
Мотиваційно-ціннісний компонент готовності до забезпечення наступності навчання дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку передбачає гуманістичну спрямованість педагога / майбутнього
педагога на суб’єкт-суб’єктні взаємини в освітньому процесі, реалізацію засад особистісно орієнтованого
навчання дітей на основі урахування цінностей дитячої субкультури, усвідомлення самоцінності
дошкільного дитинства. Вихователі закладів дошкільної освіти і батьки малят мають розуміти цінність
життя дітей-дошкільників без систематичної побудови перспектив майбутньої шкільної освіти. Для дітей
важливо жити щасливо, інформаційно-насичено, з творчою реалізацією сьогодні; набувати певних умінь і
навичок для вирішення теперішніх життєвих ситуацій, а не лише готуватись до ймовірних труднощів
початкової освіти. Тому вихователям / майбутнім вихователям ЗДО необхідно виробити навички
організації комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільнят засобами різноманітної діяльності: ігрової,
комунікативної, трудової, зображувальної, театральної, образотворчої, музично-ритмічної тощо [2, с. 5].
Саме інтегрований діяльнісний підхід до організації дошкільної освіти, зокрема й розвитку дрібних м’язів
руки дитини, на нашу думку, максимально сприятиме виникненню дитячого інтересу до змістовного життя
в освітньому закладі, бажанню його відвідувати.
Теоретико-гносеологічний компонент готовності педагогів до забезпечення наступності дошкільної і
початкової освіти передбачає створення у фахівця / майбутнього фахівця системи психолого-педагогічних
знань, необхідних для ефективної реалізації освітнього процесу на певному й наступному освітньому рівні.
Так, вихователям / майбутнім вихователям ЗДО необхідно ознайомитися з віковими особливостями
письма дітей старшого дошкільного віку: недосконалість дрібних м’язів руки; надзвичайна фізична
втомлюваність у процесі виконання графічних дій; невміння розподіляти увагу між організацією письма та
його змістом; недосконалість навичок просторового орієнтування (догори – донизу, праворуч – ліворуч, над
лінією – під лінією); складність поєднання уваги до вибору графічного знаку та його правильного
зображення на письмі.
Педагоги закладів дошкільної освіти і батьки дошкільнят мають усвідомити, що підготовка до письма
не означає лише ознайомлення малят із зображенням графічних знаків, тренування у каліграфічному
прописуванні літер; це система поєднаних шляхів графічної підготовки: розвиток п’ясті руки й дрібних
м’язів пальців; удосконалення координації рухів руки, пальців, очей, передпліччя; формування окоміру
(визначення центру, середини; підпорядкування рухів руки, очей контролю свідомості); розвиток
просторових уявлень; вироблення плавності, точності й ритму рухів; автоматизація уміння проводити
безвідривні лінії олівцем та ручкою на папері, в зошиті.
З цією метою доцільно продумати основні завдання графічної підготовки для кожної вікової групи з
нарощуванням складності й тривалості виконання тренувальних завдань. Зокрема, для молодшої групи
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слід визначити такі освітні завдання для становлення ручної вправності: вправляння дітей у виконанні
рухів обома руками; розвиток дрібних м’язів пальців руки (гімнастика для рук із словесним супроводом);
формування вміння діяти за вказівкою дорослих; активне включення дітей у зображувальну діяльність,
конструкторські ігри (складання пірамід, побудова башти тощо). Для середньої групи основні завдання
удосконалення ручної вправності можуть бути такими: розвиток дрібних м’язів пальців провідної руки
(попереднє визначення провідної кінцівки), урізноманітнення координації рухів руки в ігровій діяльності
(ігри з мозаїкою, декоративне малювання, аплікація, ігри з розбірними дидактичними іграшками,
пальчиковий театр). У старшій групі основну увагу доцільно зосередити на розвитку окоміру і дрібних м’язів
провідної руки, автоматизації координації рухів з різноманітних репродуктивно-творчих завданнях
(декоративне малювання фарбами й олівцями, складання танграмів, виробів з паперу – орігамі, пазлів,
самостійне виконання аплікацій за зразком вихователя та за власним творчим задумом, виконання
спеціальних загальнозміцнювальних вправ, пальчиковий театр) [4, с. 63].
Педагогам ЗДО й батькам дошкільнят необхідно також розуміти, що формування ручної вправності
не може бути реалізованим лише на заняттях з навчання грамоти у старшій групі (5-7 хвилин один раз на
тиждень). Процес автоматизації будь-яких умінь дітей дошкільного віку триває кілька років, тому й освітні
завдання мають бути розподіленими протягом трьох років життя дітей – 4 – 5 – 6-й роки життя [5], [6].
Систематичне відвідування дошкільного закладу лише в останній рік перед школою не допоможе вирішити
численні труднощі «кризового» передшкільного періоду. Крім того, освітня робота з ручної вправності
триває й на інших навчальних заняттях: на заняттях з образотворчого мистецтва (малювання,
розфабовування композицій, створення власних зображень), з трудового навчання (ліплення, аплікації,
створення виробів з паперу, ниток, природних матеріалів, використаних матеріалів); з елементарної
математики (робота з геометричним матеріалом, логічні вправи); а також у нерегламентованій самостійній
ігровій діяльності дітей (ігри з настільним лото, пальчиковий театр, конструкторські ігри тощо).
Проективно-технологічний компонент професійної готовності майбутніх педагогів щодо
забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти передбачає вироблення умінь і навичок, якість
опанування якими необхідна для створення належних умов перспективного розвитку ручної вправності
дітей-дошкільників. Вихователям / майбутнім вихователям професійно важливо набути умінь виконання
загальнозміцнювальних вправ: роботи з пластиліном, з м’яким дротом, з ґудзиками або намистом, з
різними видами паперу (танграми, орігамі, пазли), з мозаїками; умовних «вишиванок» в зошитах у клітинку
(прямі перехресні лінії різних кольорів).
Для виконання підготовчих графічних завдань (обведення лінія в лінію, з’єднання по крапках,
штрихування зображень і композицій) необхідно попередньо проговорити з дітьми середньої групи
правила штрихування: 1) не можна виходити за контурну лінію; 2) лінії штрихування мають бути на
однаковій відстані; 3) лінії штрихування мають бути однаково спрямованими (горизонтальними,
вертикальними, похилими, опуклими та ін.). Тоді при виконанні тренувальних графічних завдань у старшій
групі діти уникатимуть традиційних помилок у письмових роботах (неуважність, неохайність, швидка
втомлюваність).
Крім того, педагогам / майбутнім педагогам важливо бути обізнаними з діагностичними методиками
визначення ручної вправності дітей середнього та старшого дошкільного віку з урахуванням вікових
можливостей. Наприклад, для діагностики рівня підготовки руки до письма дітей п’ятого року життя
пропонуємо використати такі методики: «Малюнок чоловічої фігури», «Копіювання групи крапок»,
«Копіювання орнаментів з елементів літер». Для використання у старшій групі доцільними, на нашу думку,
будуть інші діагностичні методики: «Копіювання фрази», «Наслідування письмових букв», «Графічний
диктант».
Таким чином, проведена нами теоретична розвідка проблеми готовності педагогів / майбутніх
педагогів ЗДО до формування ручної вправності дітей дошкільного віку довела актуальність такого
дослідження для сучасного етапу переосмислення змісту й реформування освітнього процесу в закладах
дошкільної освіти, недостатню представленість проблеми в психолого-педагогічних публікаціях. Разом з
тим, творчий досвід вихователів дошкільних закладів України (наявність різноманітних творчих зошитів
для дітей різних вікових груп) переконує в доцільності подальшого вивчення практичних аспектів
досліджуваної нами проблеми (реальні рівні готовності фахівців до забезпечення наступності дошкільної
та початкової освіти).
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
Трансформаційні процеси в які включилась Україна вимагають нових підходів і рішень упровадження
педагогічного досвіду й освітньої практики світового значення та усталених європейських традицій. За
таких умов освітня політика виступає пріоритетною функцією держави, що зорієнтована на розвиток та
самореалізацію кожної особистості в суспільстві та професійній діяльності.
Одним із стратегічних напрямів державної політики у сфері освіти є її глобалізація, у контексті якої
відбувається складний процес взаємопроникнення національних систем освіти, стандартизація освітніх
вимог, формування глобальної освітньої моделі. На цьому шляху Україна пройшла не простий шлях і має
значні здобутки. Так, досвід засвідчує, що реалізовано основні положення Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на період 2012-2021 роки.
Зокрема на сьогоднішній день розроблено, затверджено та вводяться в дію Державні стандарти
дошкільної освіти, початкової освіти, базової середньої освіти, прийнято стандарти вищої освіти освітнього
рівня бакалавр, магістр; доктор філософії. Особливістю затверджених державних стандартів вищої освіти
є їх побудова на компетентнісній основі та виокремлення інтегральної, загальних та спеціальних
(предметних, фахових) компетентностей.
Узагальнюючи праці присвячені вивченню проблем компетентнісного підходу, можемо
стверджувати, що дана дефініція трактується як новий підхід, що впливає не тільки на саму структуру
знань, а й на якість освіти в цілому. Англійським психологом Дж. Равеном компетентність розглянуто як
наявність у людини характеристик і здібностей, які дозволяють досягнути особистісно значущих цілей
незалежно від їхньої природи та соціального середовища, в якому вони живуть і працюють [5].
На думку Б. Грудиніна компетентнісний підхід є методологією всієї системи освіти; своєрідною
платформою, на основі якої здобувачі освіти, зокрема й аспіранти та докторанти, повинні будувати свої
наукові дослідження; в той час як система освіти, побудована на компетентнісній основі, дозволяє
реалізувати принципи гуманізації [4].У свою чергу О. Пометун поділяє думку експертів Ради Європи та
переконана, що компетентності передбачають спроможність особистості сприймати індивідуальні та
соціальні потреби та відповідати на них; наявність у людини необхідних цінностей, знань, умінь і
навичок [7, с. 67].
Формуванню нових та вдосконаленню сукупності сформованих загальних та професійних
компетентностей сприяє академічна мобільність учасників освітнього процесу. На вирішення завдання у
цьому напрямі Міністерством освіти і науки України укладено між державні та міжвідомчі угоди, договори
та меморандуми про співробітництво в галузі освіти і науки. Заклади вищої освіти не залишаються
осторонь цього процесу та укладають угодипро співробітництво в галузі освіти і науки із закладами вищої
освіти інших держав.
Завдяки організації співпраці в галузі освіти і науки між державами та закладами вищої освіти,
Україна останнім часом демонструє позитивну динаміку освітніх і наукових обмінів, стажування та
навчання за кордоном здобувачів освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників. Так, зокрема,
учасники освітнього процесу беруть активну участь у програмах Німецької служби академічних обмінів
(DAAD). Ця організація є однією з найбільших у світі організацій у галузі освіти, що забезпечує мобільність
студентів, аспірантів і викладачів, і надає можливість талановитій молоді усього світу пройти наукове
стажування або підвищити кваліфікацію у Німеччині [1].
Зокрема однією з програм, що фінансує DAAD, є Програма університету Віадріна, яка забезпечує
щороку декілька місць для українських студентів та спеціалістів (юристи, економісти, історики, політологи,
соціологи, філософи, порівняльні літературо- чи мовознавці). Окрім цієї програми функціонують й інші:
Europeanstudies (тільки для здобувачів, які мають ступінь бакалавра); Magisterlegum (для добувачів
освітнього рівня спеціаліст, ступенем магістр); Підтримка спеціальних курсів з німецької мови (двотижневі
курси для викладачів німецької мови на технічних, юридичних або економічних факультетах) [1].
Популярною і однією з найбільш поширених програм зі співробітництва в галузі освіти і науки є
програма Erasmus Mundus, яка забезпечує не лише співпрацю, а й є ефективною в реалізації академічної
мобільності у сфері європейської вищої освіти. Зокрема, програма пропонує стипендії для навчання для
здобуття ступеня магістр у Європі [2].
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Функціонують в Україні програми співпраці не лише з країнами Євросоюзу, але й інших держав,
зокрема Сполучених Штатів Америки. Так, найстарішою і найбільш відомою у світі програмою наукових
обмінів є програма ім. Фулбрайта, яка діє з 1946 року. Програма зорієнтована на обмін науковими
спільнотами [3].
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
також проводить активну роботу з налагодження співпраці із закладами вищої освіти інших держав.
Зокрема, на сьогоднішній день університет співпрацює з університетами Польщі (Гданський університет,
Університет імені Миколи Коперника в Торуні), Чехії(Університет імені Т.Г. Масарика (м. Брно), Карловим
університетом (м. Прага)), Німеччини (Університет Магденбург-Штендаль), Стамбульським фондом науки і
культури та є учасником грантових програм Erasmus Mundus. Колектив університету усвідомлює, що
академічна мобільність є однією з характерних особливостей становлення та функціонування педагога в
сучасних умовах, його здатністю адекватно реагувати на зміни педагогічної реальності, знаходити відповіді
на виклики, вирішувати проблеми актуалізовані суспільною освітньою політикою та зміною життєвих
обставин. Така організація роботи забезпечує реалізацію основних положень компетентнісного підходу, та
дозволяє науково-педагогічному персоналу втілювати в практику концепцію навчання протягом життя, що
забезпечує всебічний розвиток особистості викладача закладу вищої освіти.
Основою для усвідомлення необхідності навчання протягом життя є створення цілісної системи
побудови педагогічної практики, що передбачає єдність окремих її етапів, наступність змісту та смислового
наповнення. Зміст педагогічних практик має бути спрямовано на закріплення теоретичних знань, набуття і
вдосконалення практичних умінь та навичок, формування професійної компетентності та результатів
навчання, котрі формуються в процесі оволодіння предметом та завдяки активній позиції студента. В таких
умовах здобувач освіти перетворюється з пасивного споживача знань у активного їх творця та може
переконатися у своїх можливостях розв’язувати проблемні ситуації та доводити правильність їх вирішення,
визначити майбутні професійні перспективи, реалізувати особисті якості та перевірити власну здатність до
практичної освітньої діяльності.
Реалізації концепції навчання протягом життя, в сьогоднішніх умовах розвитку системи вищої освіти
в Україні, сприяє реалізація не лише сформованість у науково-педагогічного персоналу професійної
мобільності, а й потреба у здобутті формальної та неформальної освіти. Основними формами формальної
освіти здобувачі обирають очну (курси підвищення кваліфікації, семінари, творчі групи, тренінги тощо),
дистанційну (дистанційні курси, онлайнові конференції, вебінари тощо), очно-дистанційну (поєднання очної
та дистанційної форм навчання – очно-дистанційні курси)участь.
Неформальна освіта, як правило, забезпечує присвоєння професійних та/або присудження
часткових освітніх кваліфікацій та допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання у процесі очної
участі в тренінгах, майстер-класах, семінарах, майстернях тощо та участі в дистанційних вебінарах та на
курсах. Така форма освіти дозволяю вибудувати особистісну освітню траєкторію на засадах
демократизації вибору форм і методів, значущості для особистості та інноваційної діяльності.
Проблем оновлення та наближення вищої освіти до вимог світового та європейського простору,
зокрема упровадження практики професійної мобільності, здобуття формальної танеформальної освіти на
засадах компетентнісного підходу є на сучасному етапі до кінця є не вирішеними, адже час висуває нові
вимоги та завдання, зокрема з огляду на упровадження основних положень Стратегії розвитку вищої
освіти в Україні на 2021-2031 роки.
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДИЗАЙНЕРІВ-ГРАФІКІВ
Сьогодні в Україні актуальним є питання створення гармонійного та стійкого до викликів часу
суспільства. Важливе значення в цьому процесі має формування комфортного візуального середовища,
яке включає у себе сфери освіти, науки, реклами, дозвілля та забезпечує повноцінне існування у ньому
національної культури. Нині це сфера діяльності дизайну - предметного, ландшафтного, графічного, яка
потребує ґрунтовно підготовлених фахівців.
Як відомо, роль основного регулятора життя людини в соціумі з найдавніших часів виконувала
традиція, яка була носієм авторитетного історико-культурного досвіду, перевіреного і узаконеного
десятками поколінь предків, і наочно втілена у системі традиційних символів і знаків, якім надавався
глибокий символічний і магічний зміст. Вони стали одним із найдавніших засобів накопичення і передачі
знань людиною. Знаки і символи здавна виступали наочними маркерами міфологічного простору і часу в
якому жила людина, вказували на явища природи і сакральні точки Всесвіту, виступали мітками територій і
господарських сезонів, були знаками власності та ідентифікаторами людських колективів, носіями між
поколінного досвіду та засобами комунікації з непідконтрольними людині силами природи. Тобто саме
знаки і символи робили Світ структурованим і зрозумілим людині, яка за їх допомогою легко орієнтувалася
у різноманітних життєвих ситуаціях. При цьому видатні культурні і мистецькі досягнення предків
ідентифікуючи членів певної традиції – завжди формували у них почуття єдності, і виступали у ролі
своєрідного етнозахисного механізму культури.
Тому народна символіка, як носій глибинних пластів міфопоетичної та естетично-емоційної
інформації про народ, сьогодні стала основою системи підготовки майбутніх дизайнерів-графіків у
Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
У процесі навчання студенти-дизайнери ґрунтовно вивчають історію українського мистецтва та
дизайну. Освоюють різноманітні графічні техніки, старовинні технології виготовлення рукотворної
книги(практичний курс «Інтролігація»), адаптують історичні українські орнаменти, шрифти (напр. Рутенія)
та каліграфію у сучасній рекламі, книжковій графіці та плакаті.
У Музеї книги і друкарства України знайомляться з художнім оформленням давніх літописів та із
друкарськими станками, а на майстер-класах – виготовляють папір за старовинними технологіями. Нерідко
паралельно з навчанням в Академії при реалізації власних творчих проектів – виконують і реальні
замовлення.
Особливістю народної творчості з найдавніших часів було те, що мистецький продукт створювалися
виключно в умовах традиції і ритуалів. Цьому передували ініціації допуску учнів до роботи та жорстка
конкуренція, що формувало особливу відповідальність майстра за якість виробів. Тож не випадково, що до
початку ХХ ст. вироби традиційних ремесел і мистецтва селян, які нині бачимо в музеях –високої якості.
Сучасний освітній процес, в тому числі й дизайнерська підготовка, на жаль, такого загального і
масового високого рівня творчості не дає. Тому нині ми говоримо лише про зародковий стан формування
українського етнодизайну. При цьому як показує дизайнерський досвід та реалізовані успішні проекти
багатьох світових компаній – навіть у сучасному десакралізованому світі, національні традиції і мистецтво
є невичерпним джерелом, для розвитку новітніх напрямків сучасного українського графічного дизайну,
головним завданням якого є візуалізація соціокультурної інформації, та формування візуального
середовища соціуму загалом.
Орієнтиром для реалізації творчих проектів студентів-графіків: ілюстрування книг, створення
реклами і плакатів, розробка фірмового стилю музеїв чи туристичних фірм, є історико-мистецька спадщина
України. Адже й більшість сучасних емблем, гербів шрифтів чи логотипів, мають своїми прототипами
знаки, які відомі з первісних часів. Показовими прикладами цього є знак тризуб в ролі герба України,
трикветр (знак Живого вогню і циклічності процесів у природі) на гербі Академії імені М. Бойчука, образ
Дерева Життя – на логотипі екомаркування в Україні тощо.
У процесі навчання студентів-дизайнерів у програмі курсів «Орнамент в дизайні» та «Семіотика»
передбачено поглиблене вивчення історії знаків і символів, витоки яких знаходяться у найдавніших
пластах сучасної української та європейської культури. Автором щодо цього підготовлено навчальний
посібник «Міф. Символ. Орнамент» (Вінниця, 2011) [1], у якому в компактній текстовій формі, що
супроводжується відповідними таблицями (50 табл.), розкрито основні композиційні особливості створення
орнаменту у народному мистецтві та дизайні в Україні. Розкрито зміст основних прадавніх символів
народної культури, які широко присутні в сучасному народному мистецтві і графічному дизайні (логотипи,
емблеми, герби та ін.), а також подано огляд символів, знаків та орнаментики основних культур, які
існували на теренах України з найдавніших часів і до сьогодення.
Передусім студенти-графіки знайомляться із унікальними геометричними (меандровими)
орнаментами з палеолітичної Мізинської стоянки, які засвідчують високий рівень абстрактного мислення та
високий технологічний рівень обробки кістки вже у первісних мисливців на мамонтів. Не можуть не
вражати своєю складністю композиційні орнаментальні схеми та гармонічність масштабних співвідношень
елементів орнаменту і розмірів самих предметів – браслетів і мініатюрних скульптурок жінок-пташок.
Покриті орнаментикою (червоною вохрою), черепи мамонта із яких були складені їхні житла, очевидно є
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найпершими зразками дизайну інтер’єру. А найдавніший набір ударних музичних інструментів
виготовлених із кісток мамонта та сопілка із оленячого рогу, засвідчують про розвиток емоційносвітоглядної сфери, наявність комплексу ритуалів та ролі ритмічної музики у житті людини того часу. Як
відомо – різноманітні ритми та їх поєднання є однією із головних характеристик і більшості орнаментів.
Складна геометризована різьблена графіка на мамонтових кістках знайшла продовження
меандрових мотивів у вишуканих спіралях, волютах, сігмах та ін. на розписній кераміці та в розписі жител
спільної для України та Молдови мистецької спадщини - археологічної культури «Кукутень–Трипілля». Ця
культура характерна високим рівнем абстрагування в орнаментиці, великою кількістю знаків і символів, які
мають регіональні особливості. В цей час домінував землеробський матріархальний культ вшанування
Великої Богині-матері і її міфологічних партнерів – Змія та Бика, а також птахів-деміургів, космічних світил,
домашніх тварин та ін. Більшість цих міфопоетичних образів і сьогодні присутні в традиційному народному
мистецтві та дизайні України.
Наступним етапом у вивченні історії розвитку символіки є досить примітивна геометрична
орнаментика побутової і ритуально-поховальної кераміки мілітарних кочових соціумів епохи бронзи і
заліза. Це передусім представники курганних культур – так звані ямники, катакомбники, зрубники (за
обрядом поховання). У орнаментиці цих культур вженемає вишуканих і плавних ліній, які були
характерними для мальованої кераміки трипільців. Тут переважають прямі і жорсткі врізнілінії - зигзаги,
стрілки, засічки, трикутники, сітки. Орнаментика на посуді, зброї та прикрасах виражала вже зовсім інші
світоглядні та соціально-комунікативні ідеї, що панували у соціумі,які на психологічному рівні відповідали
патріархальному та значною мірою агресивному соціуму воїнів- кочівників і пастухів.
Унікальним за своєю «текучою» пластикою та ювелірною витонченістю виробів із золота є вишукане
мистецтво «звіриного стилю» скіфів, яке знайшло свій найвищий вияв у царській пекторалі з кургану
Товста Могила, яку світові відкрив український археолог Борис Мозолевський. Вражають витонченістю та
реалістичністю золоті мініатюрні фігурки комах, птахів, звірів, людей та досконала орнаментика пекторалі.
Стилістика звіриного стилю з часом втратила свою динамічність, натомість образи стали більш
стилізованими, і пізніше знайшли своє продовження у синкретичному мистецтві слов’ян перших століть
нової ери. Яскравим зразком орнаментики того часу є речі із найвідоміших Мартинівського та Глодоського
скарбів.
Розквітом різноманітних ремесел та переосмисленням культурних стилів різних народів і культур на
теренах Європи характерне синкретичне орнаментальне мистецтво Київської Русі, яке увібрало в себе як
традиції північних народів (зокрема, варягів з їх характерним вузликовим орнаментальним плетінням, так і
традиції сакрального мистецтва Візантії, характерного монументальністю, помпезністю та багатством.
У наступні часи – яскравий стиль українського бароко вдихнув живий і радісний струмінь у
запозичену з Візантії суворо-статичну образність архітектури та мозаїчність орнаментики християнського
мистецтва.
Епохою розквіту народної орнаментики в Україні стало ХІХ століття, що знайшло свій вияв у
традиційному народному дизайні житла, у різьбленому декорі меблів, у ткацтві і вишивці, на писанках і
посуді.
Але з середини ХІХ ст. на теренах Європи у зв’язку з активізацією цивілізаційного процесу, ситуація
візуальному просторі культури різко змінилася. У цей час було винайдено нові машини і механізми,
розвинулися фабричні і заводські технології, винайдено електрику, фото і кіно, а зварювання металу та
бетон розширили можливості дизайну середовища. Всіці новації кардинально пере форматували ідеї, які
панували до цього в соціумі. А коли архітектори–технократи проголосили лозунг нової епохи: «Орнамент –
зло!», народна орнаментика почала катастрофічно втрачати свої традиційні світоглядні засади, технології
та форми, і перетворювалася у банальний десемантизований декор, або ж зовсім зникала з речей. Не
дивлячись на такі загальноєвропейські тенденції, український дизайн початку ХХ-го століттях характерний
багатством модернових стилістичних орнаментальних форм, пов’язаних з пошуком і розробкою
національного стилю у мистецтві та дизайні. У цьому руслі працювали художники: Михайло Бойчук і учні
його школи, Дмитро Нарбут, Михайло Жук, Павло Ковжун, Василь Кричевський, Сергій
Васильківський, Опанас Сластіон, Павло Запоріжський. У 60-ті роки ХХ ст. їхні пошуки у формуванні
національного візуального середовища українського суспільства продовжили художники – Алла
Горська, Віктор Зарецький, Опанас Заливаха, В. Задорожній. Особливий вклад у розробку теорії
української кольористикиу монументальному мистецтві та графіціна основі народного мистецтва, зробив
послідовник М. Бойчука – Заслужений художник України Григорій Синиця.
Українське народне мистецтво, яке на всіх етапах розвитку суспільства завжди відповідало його
культурним запитам, сьогодні знову повертається в соціум, і стає невичерпною базою для розвитку тепер
уже сучасних напрямів дизайну: графічного, предметного, ландшафтного, який увібрав у себе унікальний
тисячолітній досвід усіх епох і попередніх культур.
Майбутні графічні дизайнери навчаючись в академії, мають можливість глибоко відчути свою
головну місію: вивчивши і переосмисливши досвід предків, продовжувати творити власний візуальний
простір національної культури спрямованої у майбутнє.
Література:
1. Босий О.Г. «Міф. Символ. Орнамент». Методичний посіб./О.Г. Босий.– Вінниця: ФОП Данилюк В.Г.,
2011. – 120 с.
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(Харків, Україна)
НАУКА – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
У документах ЮНЕСКО ХХІ століття оголошено століттям освіти. Також, зазначається про всесвітню
кризу в галузі освіти та необхідність розробки суттєво нової освітянської моделі [1].
Україна набула можливість впровадження державної освітньої політики після створення незалежної
держави. В перші роки незалежності першою загальнонаціональною програмою реформування освіти
української держави, стала Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), яка містила
наступні завдання: інтеграцію в міжнародне освітнє співтовариство на базі створення ступеневої системи
підготовки фахівців і формування мережі ВНЗ з різними типами та джерелами фінансування та [2].
Проте, декларовані завдання залишились не виконаними з низки причин, серед яких: стан
тогочасного українського суспільства, освітньої галузі, непродуманість шляхів і механізмів досягнення
запланованих цілей. Для актуалізації і конкретизації стратегії розвитку освітньої політики 17 квітня 2002 р.
указом президента України було затверджено Національну доктрину розвитку освіти. Провідною ідеєю
цього документу постає керівний теоретичний або політичний принцип, який працює як система поглядів і
положень, що встановлюють напрями розвитку в галузі суспільно-політичної діяльності. Ця доктрина
наголошує насамперед на формуванні в громадянина України високих етичних принципів і національної
самоідентифікації. Для сприяння процесу самоідентифікації створюється система забезпечення
оволодіння громадянами України державною мовою [3].
Оскільки освіта, як галузь, одною із перших реагує на будь-які зміни в країні, то цивілізаційний вибір
України на користь європейських цінностей задав їй новий вектор розвитку під впливом ринкової
економіки. Було розроблено стратегію економічного та соціального розвитку України “Шляхом
європейської інтеграції” на 2004-2015 рр., документ містив розділ “Освіта” [4]. Створювались програми,
доктрини, стратегії, але ні один із цих документів не надав чітких планів заходів, основаних на
інноваційному способі розвитку освітньої галузі, бо шлях розвитку суспільства неможливий без постійного
оновлення людської практики досягненнями науки. Накопичувались проблеми які ставали на перешкоді
вітчизняній освіті [5, с. 93].
Для мінімізації негативних наслідків існуючих проблем і підвищення рівня конкурентоспроможності
освіти в Україні було розроблено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. При
цьому були враховані основні напрямки реформування світових освітніх систем, а саме:
загальнопланетарний глобалізм, гуманізація і демократизація освіти, культурознавча соціологізація та
екологізація змісту навчання, міждисциплінарна інтеграція в технології освіти, орієнтація на її
безперервність, розвиткові та громадські функції [6, с. 3]. Метою стратегії стало підвищення доступності
якісної, конкурентоспроможної освіти, яка відповідає вимогам інноваційного розвитку суспільства та
економіки; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями через
навчання протягом життя [6].
Довгострокова стратегія соціально-економічного зростання країни зазвичай орієнтована на
забезпечення сталого майбутнього суспільства. Нажаль, країна не має чітко прописаної глобальної
стратегії розвитку, що ускладнює створення моделі вищої освіти, яка б безпосередньо відповідала цілям
розвитку України. На цей час створена стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 рр., оскільки
термін дії попередньої у 2021 році завершується та виникли нові глобальні виклики в економічній,
соціальній і демографічній сферах тощо.
В документі визначено місію вищої освіти: забезпечення сталого інноваційного розвитку України
через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення та поширення знань, формування
інтелектуального,
соціального
та
духовного
капіталу суспільства,
готового
до
викликів
суспільства [7, с. 35].
В основу нової стратегії моделі вищої освіти в України покладено кібернетичний принцип
необхідного розмаїття (як один із ключових),також зазначається, що ядром вищої освіти мають стати
дослідницькі університети, які здійснюють навчання за багатьма галузями знань, забезпечують поглиблену
теоретичну підготовку, здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження у пріоритетних і
перспективних напрямках розвитку науки і техніки. На нашу думку в таких умовах одним із інструментів
розвитку освіти може бути ініціативний шлях “ініціатива знизу” на основі поширення освітянського
передового досвіду з використання інноваційних прийомів і методів [7, с. 36]. НФаУ завжди активно
долучалась до реформування освіти. Для поліпшення якості навчання молоді в університеті створено
Інститут прикладної фармації з навчально-тренінговими центрами, на базі яких студенти реалізують
прикладні проекти в рамках СНТ та дипломних і курсових робіт. В часи бурхливого розвитку науки, легкого
доступу до перенасиченого інформаційного простору слід виробити критичне мислення до отриманих
даних. Саме тому наприкінці восьмидесятих років минулого сторіччя в нашому вузі розпочато випуск
провізорів-інформаторів, які були покликані ширше донести на професійному рівні до практикуючих лікарів
інформацію про нові ефективні лікарські засоби. Так склалося, що згодом в Україні прийнято рішення про
дозвіл на рекламу ліків для широких верств населення засобами масової інформації. Як наслідок низки
причин склалася ситуація, яка підсилилась під час незакінченого реформування медичної галузі, коли
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пацієнт маючи результати досліджень свого стану здоров’я і оминаючи візит до лікаря, прямує до аптечних
закладів. Комерціалізація реклами с сфері охорони здоров’я поставила перед провізорами та
фармацевтами додаткові завдання. Виникло питання про те як рекомендувати пацієнтам, навіть всупереч
рекламі, саме той лікарський засіб, який за своїми якостями потрібен конкретній особі. На часі ще гостріше
постає необхідність у підготовці спеціаліста, який здатен швидко і ефективно приймати рішення,
орієнтуючись на отриману від пацієнтів інформацію. Випускнику вузу слід, спираючись на наукове
підґрунтя, мати навички легко відсіювати недостовірні дані, відкидати засоби з непідтвердженою
фармакологічною активністю. Щоб переконати пацієнта в дієвості засобу потрібно добре володіти
отриманими знаннями з фахових дисциплін. Проте, їх вивчення не можливе без ефективного засвоєння
фундаментальних предметів.
Ускладнює ситуацію все слабша базова підготовка вступників до вузу. Немає в цьому провини
вчителя хімії, адже години для освоєння предмету скорочуються і, як наслідок, ми все рідше бачимо хімію
серед популярних нині у молоді галузей знань. Є сподівання на реформу освіти, яка, враховуючи здібності
школярів, допоможе розвинути їх інтерес до спеціальних предметів. Спираючись на вищезазначені факти
слід ретельніше підійти до зацікавлення предметом здобувачів вищої освіти. В НФаУ традиційно в
підготовці фахівців чільне місце займало їх залучення до наукової роботи. Цьому сприяло широке
впровадження ще з восьми десятих років в навчальний процес учбово-дослідницьких робіт студентів,
обов’язкове до виконання кожним здобувачем вищої освіти. Такі завдання дозволяють розвинути інтерес
до вивчення предмету на базі наукового підходу для вирішення особистої конкретної практичної задачі, що
сприяє формуванню пріоритетів в опануванні тією чи іншого галуззю знань, дозволяє свідомо підійти до
вибору кафедри для участі в роботі її студентського наукового товариства (СНТ) [8, с. 842]. Відсоток членів
СНТ кафедри органічної хімії від загальної кількості студентів порівняно незначний. Цьому слугує низка
причин, однією з яких є те, що кафедра в структурі фармацевтичної освіти не посідає місце серед фахових
дисциплін. Не зважаючи на це студенти всіх курсів останні десятиліття активно беруть участь в олімпіаді з
органічної хімії [8, с. 873], ще з 1962 року вони мають можливість працювати в СНТ кафедри. На протязі 38
років виконано 75 дипломних робіт [8, с. 864]. Досягнення членів СНТ представлені на конференціях,
конкурсах, як в Україні так і за її межами.
Студенти СНТ мають змогу виконувати експериментальні роботи на базі Інституту прикладної
фармації в навчально-тренінговому центрі хіміко технологічних досліджень. Маючи неабиякий інтерес до
вивчення предмету, вони залучаються до популяризації хімічних знань серед широких верств населення в
форматі «ночей науки», «наукових пікніків», днів відкритих дверей та багатьох інших профорієнтаційних,
виховних заходів. Все це спонукає до поглибленого вивчення дисципліни. Кафедра стала справжньою
«кузнею кадрів»: так за шість десятиліть наукову школу на її базі пройшли більше дев’яноста аспірантів,
докторантів та пошукувачів [8, с. 278]. Значна їх кількість продовжила свій науковий пошук на теренах
науково-педагогічної ниви та поповнила лави практичних працівників фармацевтичної галузі України та
країн близького і далекого зарубіжжя інтегруючись в міжнародне товариство. Всі ці фактори сприяють
підготовці на базі НФаУ в наш час висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних
приймати вірні, виважені професійні рішення в нестандартних ситуаціях.
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ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS» - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ФАХІВЦІВ СФЕРИ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рівень економічного розвитку та наповнення бюджету будь-якої країни в значній мірі залежить від
розвитку сфери обслуговування. В сучасних умовах жорсткої конкуренції та стрімкого розвитку технологій
підвищення прибутковості сфери обслуговування можливе лишезавдяки ефективному управлінню якістю
та інноваційністю надання послуг. На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається значне
переосмислення традиційних підходів та вимог до здійснення будь-якої діяльності, а відповідно
змінюються і вимоги до фахівців сфери обслуговування. Доречно відмітити, що «soft skills» (так звані «м’які
навички») відносять до переліку базових компетенцій, якими повинен володіти фахівець будь-якого
напряму діяльності у XXI столітті, хоча на світовому ринку праці, зміна пріоритетів роботодавців на користь
«soft skills» розпочалась ще з 1980-х років. Зміст поняття «soft skills» вперше розкрито в доктрині «Системи
проектування військової підготовки» в 1968 році як навички роботи з людьми та паперами [1, c. 44].
Оксфордський словник визначає: «м'які» навички - як «особисті якості, які дозволяють ефективно і
гармонійно взаємодіяти з іншими людьми» [3]. «Гнучкі» навички (англ. Soft skills) - «комплекс
неспеціалізованих, важливих для кар'єри надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у
робочому процесі, високу продуктивність і є наскрізними, тобто не пов'язані з конкретною предметною
областю» [4]. Численні автори під "soft skills" розуміють навички, що дозволяють знаходити спільну мову з
іншими людьми, налагоджувати і підтримувати з ними зв'язки, вміти доносити свої думки. Іншими словами,
"soft skills" - це навички ефективного діалогу, необхідного як у повсякденному житті, так і в професійній
діяльності. З вищенаведених висловлювань стає очевидним, що "soft skills" - це, в першу чергу навички
ефективної міжособистісної комунікації. Саме вона багато в чому визначає успіх підприємств сфери
обслуговування, тому що саме в ньому міжособистісна комунікація виробника і споживача найбільш
яскраво виражена. Існують різноманітні думки щодо повного набору компетенцій, які можна віднести до
«soft skills», проте трактування даного поняття як особистих якостей, які забезпечують ефективну
діяльність фахівця та його взаємодію в колективі, а також визначають його рівень соціальнопсихологічного розвитку, в різних формулюваннях переважно співпадає. Справедливо зауважити, що
перелік основних компетенцій, які можна віднести до «soft skills», в значній мірі буде залежати та
визначатися сферою діяльності, в яку залучений працівник.
Також загально відомим є той факт, що прибутковість та успіх підприємств сфери обслуговування в
значній мірі залежить від людського фактору, тобто набору особистих та професійних якостей, якими
володіють працівники зазначених підприємств. З огляду на вище зазначене, наведемо перелік основних
«soft skills» (особистих якостей або навичок) фахівців сфери обслуговування, які є визначальною
складовою успіху. Це такі навички як:
- навички обслуговування та роботи з клієнтами. Відмінні навички обслуговування клієнтів – це,
перш за все, чітке розуміння їх потреб та здатність вибору і реалізації найефективнішого способу їх
задоволення. Завжди необхідно пам’ятати, що саме завдяки споживачу підприємства сфери
обслуговування мають можливість створювати фонди на виплату заробітної плати та інших витрат, які
дозволяють їм залишатися прибутковими та реінвестувати в свою інфраструктуру;
- навички нетворкінгу. Однією з ключових навичок, необхідних для розвитку індустрії гостинності, є
налагодження довірчих та довгострокових відносин за допомогою уміння уважно вислухати споживача та
вдало задати йому запитання. Часом такі навички приносять набагато більше користі як клієнту так і
працівнику, ніж здатність продемонструвати феєричну самопрезентацію. Уміння забезпечити гостю
відчуття власної значущості значно підвищує його лояльність. Володіння навичками нетворкінгу підвищує
ефективність налагодження постійної клієнтської бази та суттєво збільшує шанси на успіх;
- комунікативні та мовні навички. Виняткові навички спілкування високо цінуються в усіх сферах
діяльності, і чим вище працівник підіймається по кар`єрних сходах, тим важливішими вони стають. У сфері
обслуговування кожного дня є можливість налагоджувати нові контакти з людьми різного походження, віку,
національності та темпераменту. Тому, надзвичайно важливо вміти спілкуватися таким чином, щоб
водночас достойно представити заклад, і в той же час донести необхідну інформацію до клієнта доступно
та на зрозумілій йому мові. Мовні навички надають суттєву перевагу під час комунікації та демонстрації
гостинності, оскільки вони підвищують цінність працівника як професіонала своєї справи. Спілкування
мовою споживачів дає можливість краще зрозуміти та відчути їхні потреби та задовольнити їхні
вподобання, а вже це сформує клієнтську лояльність;
- гнучкість та вміння пристосовуватись. У порівнянні з іншими професіями, працівники сфери
обслуговування часто повинні працювати в нічні зміни та вихідні дні. Необхідно також швидко переходити
від одного завдання до іншого, оскільки ситуація змінюється дуже динамічно. Таким чином, гнучкість є
важливим атрибутом для досягнення успіху у сфері обслуговування.
- організаційні навички. Наявність організаційних навичок у сфері обслуговування є необхідною
умовою для успішного виконання різних ро завдань. Враховуючи часту потребу виконувати одразу
декілька завдань, стає зрозумілим, що працівник без навичок організації та самоорганізації, скоріше за все,
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не зможе втриматися нароботі тривалий період часу. Проте, варто зауважити, що організаційні навички
можна розвивати та здобути завдяки плануванню кожного дня заздалегідь, шляхом формування
контрольного списку речей, які потрібно зробити. Це також сприяє розвитку навичок управління часом;
- готовність до будь-яких завдань. Важливо, щоб фахівці сфери обслуговування були готові до
викликів на робочому місці, незалежно від того, наскільки складно це може здаватися. Вміння вирішувати
складні завдання збільшує шанси працівника на стрімкий кар’єрний ріст, а демонстрація ентузіазму щодо
своєї роботи, підвищує повагу як у клієнтів, так і у роботодавців.
- вміння «виконувати різні ролі». Необхідно вміти при потребі швидко переходити від виконання
одного завдання до іншого і при цьому забезпечувати однаково високий рівень якості послуги, яку отримує
клієнт. Вміння «виконувати декілька ролей» – це одна з найкращих можливостей стати для роботодавця
незамінним цінним працівником та забезпечити його успіх на ринку послуг;
- культурна обізнаність. Фахівці сфери обслуговування мають справу з клієнтами різних
національностей та культурного рівня. Обізнаність щодо особливостей різних культур та вміння
демонструвати толерантність попри власні культурні норми та релігійну приналежність має вирішальне
значення у запровадженні високих стандартів якості в сфері послуг. [2]
Висновки. Підсумовуючи наведені навички, варто зауважити, що сформований перелік «softskills» є
базовим та може доповнюватись залежно від посади працівника та від специфіки підприємства сфери
обслуговування. Водночас стає зрозумілим, що успіх підприємств сфери обслуговування в значній мірі
залежить від набору тих «soft skills», якими володіють працівники та тісно взаємопов’язаний з їх
безпосереднім успіхом.
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Анастасія Карагеоргій
(Ізмаїл, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ
Проблема девіантної поведінки підлітків займає одне з перших місць серед інших соціальних і
психологічних проблем. Саме у підлітковому віці спостерігається різке зростання конфліктних,
недисциплінованих, не уміючих володіти собою підлітків. У зв'язку з цим проблема профілактики і корекції
девіантної поведінки підлітків в умовах освітньої установи набуває в сучасних умовах надзвичайну
актуальність. Простір ненормативної поведінки останнім часом істотно розширився за рахунок збільшення
списку соціокультурних девіацій і залежностей (таких як ігроманія, інтернет-залежність), а також за рахунок
розширення спектру асоціальної і протиправної активності підлітків.
Організована злочинність, корупція, алкоголізм і наркоманія – це форми девіантності, посилені
кризою, що призупиняють її подолання. У суспільстві нашого часу простежуємо невпинне зростання
різноманітних девіацій. Нинішня Україна, де зосереджена багатоманітність девіантогенних факторів, може
слугувати полігоном дослідження виявів соціальних девіацій. Це – наслідок глибоких соціальних змін і
тривалих кризових процесів у економічній, фінансовій, соціальній та політичній сферах.
Для кожного суспільства існують різного роду соціальні норми, саме завдяки цим нормам в
суспільстві створюється стабільність і порядок у відносинах між людьми та їх об'єднаннями [5].
У процесі соціалізації суспільство прагне прищепити індивідам та колективам цінності, норми та
зразки, покликані керувати їхньою повсякденною поведінкою в спосіб, що схвалюється суспільством. Якщо
процес соціалізації пройшов успішно і дав бажані результати, люди поводяться відповідно до очікувань
суспільства. Однак в кожному суспільстві є індивіди, котрі поводяться всупереч загальноприйнятим
стандартам поведінки. Таке відхилення є соціальною девіацією.
Девіацію – (від лат. deviacia «відхилення») – розуміють як будь-яке відхилення від нормального,
загальноприйнятого стану речей як у природі, так і в суспільстві. Зазвичай це поведінка, яка не відповідає
стандартній соціальній нормі, яку наслідує і якої дотримується більшість людей у певній соціальній групі чи
суспільстві загалом [1].
В узагальненому вигляді динаміка соціальної девіації підлітків включає такі компоненти:
- девіантний мотив;
- прояв девіантної поведінки (вчинення діяння);
- трактування суспільством вчиненого діяння як девіантного;
- регуляторні дії суспільства як реакція на девіантну поведінку;
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- вплив регуляторної дії на подальшу поведінку девіанта [4].
Фахівці умовно виділяють три види відхилення у поведінці:
- девіантна;
- делінквентна (протиправна);
- кримінальна (злочинна) поведінка [2].
Слід пам'ятати, що термін девіантна поведінка може застосовуватися до дітей не молодше 9 років.
Девіантність може виражатися в м'яких невідповідностях громадським нормам, а саме у формі
надзвичайно індивідуалізованого мислення і поведінки, в різних формах соціальної патології (пияцтво,
проституція, наркоманія і так далі). Такого роду відхилення дезорганізують громадську систему,
підривають її основи, завдають збитку самої особистості.
Девіантна поведінка має складну природу, обумовлену найрізноманітнішими причинами і чинниками.
Серед них виділимо наступні.
1. Соціальні причини. Соціальні умови грають певну роль в походженні злочинної поведінки.
До них, передусім, відносяться:
- малі соціальні групи (передусім сім'я, група однолітків);
- школа;
- багаторівневі громадські процеси (слабкість влади і недосконалість законодавства, соціальні
катаклізми і низький рівень життя).
До соціальних причин так само слід віднести соціальну нерівність, розшарування суспільства на
багатих і бідних, нестабільність соціально-економічної ситуації, обмеження соціально-прийнятних способів
отримання гідного заробітку, безробіття.
2. Морально-етичні причини: низький моральний рівень сучасного суспільства; його бездуховність;
втрата моральних цінностей; байдужість суспільства до багатьох дитячих проблем; процвітання серед
населення алкоголізму і наркоманії.
3. Соціально-педагогічні причини: дефекти сімейного і шкільного виховання; неуспіхи дитини в
школі; падіння престижу освіти; педагогічна занедбаність і так далі.
4. Сім'я як причина девіантної поведінки. У сім'ї чинниками ризику слід розглядати такі
характеристики сім'ї як: характер взаємовідносин і спілкування в сім'ї; виховний потенціал сім'ї; структуру
сім'ї; соціально-побутові умови; психологічний мікроклімат; освітній і культурний рівень батьків. Сім'ї з
суперечливими вимогами до дітей, гіперсоціальні, гіпосоціальні, педагогічно неспроможні можуть стати
причиною девіантної поведінки дітей і підлітків. В той же час доведено, що кримінальна активність підлітків
не залежить від матеріального благополуччя сім'ї.
Світова статистика така: 50% - діти з неблагополучних і малозабезпечених сімей і 50% - діти, які
виховувалися в цілком благополучних сім'ях. Формуванню девіантної поведінки сприяє наявність
наступних чинників в сім'ї: вживання батьками спиртних напоїв; відсутність контролю над підлітком (54%);
жорстоке поводження одного або обох батьків у відношенні до підлітка, інших членів сім'ї (48%); скрутне
матеріальне становище(20%); знаходження родичів в місцях позбавлення волі (13%); відсутність одного з
батьків в сім'ї (11%); посилений контроль і опіка над підлітком (8%) [3].
5. Як самостійну причину слід розглядати неформальні групи однолітків. Приятельська компанія
підлітків стає сприятливим середовищем криміногенної поведінки підлітків, коли втрачений авторитет і
престиж провідних суб'єктів соціалізації - сім'ї і школи.
6. Особливості підліткового віку. Підлітковий і юнацький вік входять до групи підвищеного ризику,
оскільки для нього характерні:
- внутрішні труднощі перехідного віку, починаючи з психогормональних процесів і закінчуючи
перебудовою «Я-концепції»;
- погранична невизначеність соціального положення: вже не дитина, але ще і не дорослий;
- прагнення до новизни, до оригінальності поведінки (у тому числі і до ії відхилення), бажання
розуміти, боротися, досягати, затверджуватися, спроби змінити існуючу систему оцінок і поглядів,
прийнятих в середовищі найближчого оточення [8].
7. Біологічні чинники. Вони виражаються в існуванні несприятливих фізіологічних або анатомічних
особливостей організму дитини, що утрудняють ії соціальну адаптацію.
Спеціальних генів, що зумовлюють девіантну поведінку, не існує. Проте виділяють причини
відхилення у поведінці, пов'язані не з соціально-педагогічною корекцією, а з медичною.
До них відносять:
- Генетичні чинники. У спадок передаються деякі хвороби, зокрема, такі як шизофренія, дефекти
зору, слуху, ушкодження нервової системи; нервово-психічні порушення, обумовлені сімейним
алкоголізмом, наркоманією.
- Психофізіологічні чинники. Останнім часом збільшується вплив на організм людини
психофізіологічних навантажень, конфліктних і стресових ситуацій, екологічного чинника, що призводить
до різних соматичних, алергічних і токсичних захворювань.
- Фізіологічні причини. Порушення мови, дефекти мови, слуху, зовнішня непривабливість, недоліки
конституційно-соматичного складу, які іноді викликають негативне відношення оточення, що призводить до
порушення міжособових стосунків дитини в групі однолітків, в колективі.
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8. Психологічні чинники, які пов'язані з наявністю у людини психопатології або акцентуації (надмірне
посилення) окремих рис характеру, що супроводжується емоційною нестійкістю, неврастенією,
підвищеною збудливістю нервової системи, психопатією. Людина з явно вираженою психопатією або
акцентуйованими рисами характеру потребує соціально-медичної реабілітації, психолого-педагогічної
корекції [7].
9. Соціокультурні причини пов'язані з розшаруванням суспільства, сприйнятливістю молоді і
підлітків до усього нового і некритичністю сприйняття цих норм поведінки, прагненням до заміщення
режимної поведінки.
10. Особовий чинник. Найбільш небезпечним видається занижений рівень самоповаги і відсутність
механізмів самоконтролю і самокоригування поведінки. Найбільш сприйнятливими до різних видів
відхилення у поведінці є підлітки 14-15 років [6].
Освітня установа будь-якого типу виступає однією з центральних ланок в системі органів загальної
профілактики девіантної поведінки неповнолітніх. З одного боку, вона покликана здійснювати педагогічний
супровід виховно-профілактичної діяльності сім'ї, інших соціальних інститутів, з іншого боку, в школі мають
бути повною мірою реалізовані власні виховно-профілактичні функції по корекції поведінки підлітків,
здійснювані безпосередньо в процесі освітнього процесу, в створенні виховуючого середовища в установі
освіти, за місцем проживання, по оздоровленню умов сімейного виховання дітей і підлітків.
Висновки. Краща профілактика девіантної поведінки - це цілеспрямована, організовувана з чітким
визначенням засобів, форм і методів виховання, дія. Причому попереджувальні можливості виховання
набагато ефективніші інших засобів стримування, оскільки заходи правової профілактики, як правило,
дещо запізнюються і починають діяти тоді, коли вчинок вже здійснений. Для того, щоб «спрацьовували»
правові заходи попередження, вони мають бути включені у свідомість підлітка, стати частиною його
переконань, досвіду, що можна досягти шляхом цілеспрямованої виховної дії. Стосунки взаємної довіри і
поваги руйнують асоціальні установки у неповнолітніх. Важливо дати їм можливість відчути, що вони
потрібні. У вихованні підростаючого покоління головне не лише те, наскільки розумною, знаючою і
наполегливою в досягненні своїх життєвих цілей буде людина, але і те, чи буде вона доброю, чуйною, чи
буде вона співпереживати іншим.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
БАКАЛАВРІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Сьогодні суспільство вимагає від системи вищої освіти професійної підготовки майбутніх фахівців,
що володіють фундаментальними знаннями, вміннями та навичками, здатних творчо підходити до
вирішення неординарних питань, бути конкурентоспроможними на ринку праці.
Особливі вимоги суспільство висуває до якості підготовки фахівців сфери обслуговування, готельноресторанної індустрії, діяльність яких пов'язана з наданням послуг і створенням продуктів, що

102

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

задовольняють матеріальні, естетичні та духовні потреби людини.
Компетентнісний підхід є важливим чинником забезпечення якісної професійної підготовки фахівців,
зорієнтованої на висококваліфікованого, конкурентоспроможного випускника закладу вищої освіти.
Компетентнісний підхід в освіті передбачає серйозні зрушення в розумінні її загальних цілей, узгодження
світових освітніх систем в аспекті глобалізації з метою надання молоді можливості інтеграції в різні
соціуми, самоактуалізації в різних умовах.
Необхідність формування нової генерації висококваліфікованих фахівців готельно-ресторанної
справи, здатних виконувати складні виробничі завдання на високому професійному рівні, вимагає від
закладів освіти переосмислення мети і змісту професійної підготовки цієї категорії спеціалістів на основі
компетентнісного підходу.
Нині актуальними є змістовні трансформації у системі професійної підготовки бакалаврів готельноресторанної індустрії, зокрема це стосується пошуку інноваційних форм, нових методик, інтерактивних
технологій навчання на всіх етапах освітнього процесу закладу освіти. Стає необхідним перехід до систем
навчання, зорієнтованих на формування як особистісних якостей фахівця, так і компетенцій у майбутній
професійній діяльності.
Серед методологічних підходів при формуванні освіти виділяється компетентнісний підхід, як один з
найбільш фахово- і соціально спрямованих напрямів педагогічної науки 21 століття. Дидактика освіти має
забезпечити формування компетенцій і умінь, необхідних для генерування, втілення і поширення
економічних інновацій.
Розвитку компетентнісного підходу і впровадженню інноваційних технологій для підготовки фахівців
різних галузей присвячено роботи Я. Балюбаша, Н. Бібік, Н. Зінчук, В. Лугового, О. Овчарук, О. Пометун,
С. Сисоєвої, А. Хуторского та ін. Слід погодитись з С. Сисоєвою, що метою вищої освіти є формування
всебічно розвиненої особистості, компетентної не тільки в своїй професійній діяльності, але й всебічно
обізнаної висококультурної і моральної людини, яка б була вмотивована і вміла постійно поповнювати свої
знання. Експерти Ради Європи вважають, що «компетентності повинні передбачати, з одного боку,
комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок, а з другого, спроможність особистості сприймати та
відповідати на індивідуальні та соціальні потреби».
В сучасній системі освіти компетентнісний підхід тісно пов’язаний з особистісно-орієнтованим і
діяльнісним підходами до навчально-виховного процесу, оскільки він тісно пов’язаний з особистістю
студента, а перевірити його реалізацію можливо лише в процесі виконання конкретним студентом певного
комплексу дій. Реалізація компетентнісного підходу, на думку О.І. Пометун, потребує суттєвої
«…трансформації змісту освіти, шляхом перетворення цього процесу з моделі, яка існує для «всіх» учнів,
на суб’єктивні надбання одного учня…» (студента) і ці надбання можна виміряти. При цьому
«трансформація змісту освіти відповідно до компетентнісного підходу насамперед визначається
принципово іншими принципами його відбору і структурування, спрямованими на кінцевий результат
освітнього процесу – набуття учнем компетентностей» [5, с. 64]. Н.М. Бібік наголошує що перехід до
компетентнісного підходу «… означає переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному
вимірі…», а результат розглядається з погляду його затребуваності в суспільстві [3, с. 45]
В. Бедь і М. Артьомова виділяють три етапи розвитку компетентнісно-орієнтованого підходу [2]:
1-й етап (1960-1970 рр.) – початок наукових досліджень над систематизацією різних видів
компетентностей;
2-й етап (1970-1990 рр.) – період формування переліку ключових компетенцій (близько 39);
3-й етап (1980-1990 рр.) – спроба визначити компетентності як певний освітній результат,
домінантою якого є три основні компоненти в компетентнісній освіті (формування знань, умінь і цінностей
особи), де компетенція виступає головною складовою компетентнісно-орієнтованого навчання.
Аналіз та узагальнення наукових досліджень показує, що під поняттям «компетентнісний підхід»
треба розуміти спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток у студента ключових і
професійних компетенцій шляхом ефективного створення певних педагогічних умов у навчальновиховному процесі, які забезпечують формування уміння вирішувати професійні завдання на основі
отриманих знань, умінь та навичок.
В.Г. Кремень вважає, що для прискорення інноваційних змін в економіці країни потрібна
першочергова модернізація української науки та освіти [4, с. 380].
Підготовка за компетенціями означає процес підготовки професійних кадрів, який розвиває знання,
навички та вміння, необхідні для досягнення певного рівня компетентності, встановленого дескриптором
кваліфікації. Тобто, компетентним можна назвати фахівця, який оволодів необхідним набором компетенцій
для задоволення потреб сучасного інформаційного суспільства і відповідає пріоритетним вимогам
сучасного життя. Компетентність можна визначити як «…індивідуальну характеристику ступеня
відповідності вимогам професії» і як «володіння людиною здатністю й умінням виконувати певні трудові
функції» [1; с. 31]. Компетенції, на оволодіння якими спрямоване вивчення тієї або іншої дисципліни з
переліку дисциплін освітньо-професійної програми, називають «предметними» або «дисциплінарними»
компетенціями.
Комплекс ключових і професійних компетенцій повинен характеризувати потенційні можливості
фахівця з точки зору конкурентоспроможності на ринку праці. Проектування комплексу компетенцій і
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структури навчального процесу у ЗВО мають бути організовані таким чином, щоб забезпечити наближення
професійної підготовки студента до потреб роботодавців.
Аналіз результатів досліджень і науково-методичних публікацій, присвячених методології
застосування компетентнісного підходу, дозволяє зробити наступні висновки.
По-перше, незважаючи на те, що на перший погляд знаніїво-орієнтований підхід до підготовки
майбутніх фахівців, мало чим відрізняється від компетентнісного підходу у набутті професійних
властивостей на рівні вмінь вирішувати професійно-орієнтовані проблеми, компетентнісний підхід має
деякі принципові відмінності щодо організації навчального процесу і контролю за його результатами.
Компетентнісний підхід має спрямовувати освітній процес на формування та розвиток у студента
ключових і професійних компетенцій створенням необхідних умов, які забезпечують формування уміння
вирішувати професійні завдання на основі отриманих знань, умінь та навичок. При цьому, до ключових
компетенцій відносять соціальні і особистісні компетенції особи, а до професійних – загально- та
спеціально-професійні компетенції.
Щоб стати компетентним в якійсь галузі професійної діяльності фахівець повинен оволодів
необхідним набором компетенцій, які враховують потреби сучасного інформаційного суспільства.
Застосування компетентнісного підходу можна розділити на три кроки:
1. Визначення основних одиниць компетенції відповідно до Національної рамки кваліфікацій.
2. Ідентифікація предметних (дисциплінарних) компетенцій як ключових і професійних.
3. Формування предметних компетенцій за програмами відповідних дисциплін.
При застосуванні компетентнісного підходу при підготовці бакалаврів готельно-ресторанної справи
необхідно враховувати той факт, що зі зростанням складності посади та її рівня, питома вага професійних
компетенцій падає, а особистісних – зростає.
Для сприяння максимальній мобільності випускників як в освітньому середовищі, так і їх
максимальній адаптації на сучасному ринку праці необхідно комплекс ключових компетенцій фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зробити практично однаковим для всіх напрямів підготовки.
Особливістю сучасної системи освіти можна вважати її спрямованість на те, щоб готувати фахівців,
здатних не лише адаптуватись до економічних змін, але й вміти передбачати ситуаційні зміни в соціальноекономічному, а також активно їх опановувати.
Впровадження компетентнісного підходу як одного з основних напрямів модернізації вищої освіти
України вимагає розв’язання певних проблем, зокрема: оновлення стандартів вищої освіти шляхом
розробки концептуальних засад для створення моделі випускника закладу вищої освіти як системи
моделей його професійної діяльності та освітньопрофесійної підготовки, відповідно до зміни освітньої
парадигми розробки і впровадження єдиних підходів до побудови педагогічної системи, яка відповідала б
головному завданню вищої школи – формуванню компетентності майбутнього фахівця.
Реалії сьогодення вимагають від українських підприємств готельно-ресторанної індустрії значної
інноваційної активності в умовах загострення конкурентної боротьби. Цьому сприятиме застосування
прогресивних форм і методів обслуговування, проведення модернізації екстер’єру та інтер’єру закладів,
використання високотехнологічного обладнання, добору професійного персоналу, використання інтернеттехнологій тощо.
Вирішальним фактором поліпшення роботи підприємств готельно-ресторанної індустрії є якісне і
персональне обслуговування споживачів. Підвищенню якості обслуговування сприяє висока майстерність і
рівень професійної підготовки працівників, який досягається за рахунок чіткої системи підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів, організації тренінгу персоналу, професійних конкурсів та обліку
індивідуальних можливостей працівників.
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(Київ, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ РЕДАКТОРІВ
Вступ. Зі швидким розвитком новітніх технологій та переходом до мережевого середовища Веб 2.0
чимало користувачів отримали можливість безперервно створювати, зберігати та поширювати будь-які
види інформації. За дослідженнями платформи з керування соціальними мережами Weare Social Hootsuite
в рамках проєкту Digital 2020, на сьогодні інтернетом користуються 4,5 млрд. людей — 60% населення
планети [2]. Згідно з данимиCisco, об’єм циркулюючої інформації складає 2 зеттабайта в рік. А це —
мільярди сторінок різноманітного контенту, величезну частку якого складають інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ).
Реформи сучасної освіти передбачають використання новітніх технологій у навчальному процесі з
метою організації, методизації та розширення отриманих знань. Впровадження ІКТ у підготовку фахівців
галузі редагування допоможе якісно пояснити матеріал, візуалізувати його та урізноманітнити процес
викладання [1, c. 1]. Ефективність навчання та застосування набутих вмінь і навичок цілком залежить від
типу сприйняття інформації людиною. Згідно з дослідженнями системи ВАК (Візуали, Аудіали, Кінестетики)
Journalof Researchand Review, комбінований виклад інформації забезпечує більший процент розуміння
матеріалу серед аудиторії [4, c. 6]. Тому, щоб задіяти всі канали сприйняття, варто супроводжувати
аудіальну лекцію фото-, відеоматеріалами, інфографікою, таблицями, схемами, кейсами, тестами тощо.
Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми внесли такі дослідники: Беззуб І. О., Биков В. Ю., Готько
О. М., Громов Г. Р., Заболотний В. Ф., Коваленко Н. Д., Коваль Т. І., Козлакова Г. О., Скорик Т. В.,
Ставицька І. В., Тимошик М. С., Чайковська О. Ю.
Актуальність та мета. Інформаційно-комунікаційні технології є важливим чинником у забезпеченні
якісного навчального процесу. Їхній швидкий розвиток зумовив потребу в створенні джерела, яке б
ґрунтовно описало та узагальнило наявні в середовищі Веб 2.0 сайти, курси та платформи для підготовки
фахівців у галузі редагування. Багато досліджень на тему ІКТ присвячені освітньому процесу загалом, без
конкретного поділу на предмети та дисципліни. Тому проблема використання ІКТ у підготовці редакторів є
наразі нагальною та актуальною.
Основний виклад. Функціональні обов’язки професії редактора збільшуються прямопропорційно
інформації, наявній в мережі. З розвитком ІКТ зростає обсяг знань, умінь та навичок, потрібних фахівцеві
цієї галузі для якісного виконання своєї роботи, її полегшення та ефективності. Науковець Тимошик М. С.
вимоги до фахового редактора поділяє на [2, с. 42]:
1. Особистісні (аналітичне мислення, комунікабельність, схильність до виробничо-управлінських
функцій).
2. Освітні (поглиблена гуманітарна освіта).
3. Професійні (історична база знань, теоретико-практична, організаційно-практична, творча,
нормативно-правнича, маркетингова).
4. Специфічні (професіоналізм, порядність, патріотизм).
Ниніє безліч можливостей для засвоєння, розширення та вдосконалення поданих вимог у сфері
редагування (див. табл.):
Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці редакторів
Вид ІКТ

Приклади

Особливості та функції

Сайти

Online Corrector
«Словотвір»
«Мова — ДНК нації»
«Редакторський портал»
Adobe

Ознайомлення
користувачів
з
інноваціями
у
сфері
медіа,
забезпечення можливостей для
вдосконалення їхніх професійних та
освітніх навичок

Платформи та курси

Prometheus
Ed Era
Coursera

Розвиток
особистісних,
професійних
та
специфічних
навичок способом представлення
відеолекцій та тестових завдань

Мобільні застосунки

Mova
«ReaderPro — швидкочитання та
розвиток мозку»

Швидкий та зручний доступ до
основних
правил
правопису;
розвиток
професійних
навичок
швидкочитання

Блоги та канали

«Максим Ильяхов»
«Типові журналісти»

Розвиток критичного мислення,
практичні поради для редакторів
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Проаналізуємо детальніше зазначені в таблиці приклади ІКТ.
Online Corrector. Ресурс створений на допомогу працівникам сфери медіа: журналістам, редакторам,
перекладачам, копірайтерам, коректорам тощо. Сайт функціонує як доповнення для Google-Документів
або Microsoft Word й автоматично виправляє помилки в текстах українською мовою. Окрім того, сайт є
зібранням правил орфографії, лексики та граматики. До функціоналу ресурсу також належить живий чат із
коректором.
«Словотвір». Під час редагування текстів українською мовою іноді гостро постає проблема пошуку
відповідника іноземному слову. Цей сервіс створений для пошуку, зберігання та утворення відповідників
запозиченням. Сайт вирізняється зручним інтерфейсом та функціоналом. Користувач може запропонувати
слово, яке потребує перекладу, інші користувачі додають свої варіанти перекладів. За допомогою системи
оцінювання дописів обирається найвлучніший відповідник.
«Мова — ДНК нації». Це освітній проєкт, мета якого — вдосконалення знання української мови. Сайт
пропонує зібрання правил орфографії, вправи для закріплення матеріалу, диктанти, блог, а також
інструмент перевірки тексту. Ресурси сайту поділено на категорії: антисуржик, синоніми, пароніми, цитати,
фразеологізми тощо. Наявна сторінка з зібранням правил правопису 2019 року. Всі матеріали
структуровано, візуалізовано за допомогою ілюстрацій та шрифтових виділень. Засновники сайту також
розробили мобільний застосунок Mova, де зібрані основні правила правопису, наголошення слів, українські
відповідники русизмам, а також тематична перевірка знань. Застосунок функціонує на платформах IOS та
Android.
«Редакторський портал». Ресурс створений для журналістів, редакторів та зацікавлених дослідників.
Інформація, зосереджена в порталі, фокусується на досвіді українських та зарубіжних редакторів, новаціях
у сфері медіа. На сайті розміщено багато ексклюзивних матеріалів, перекладів актуальних зарубіжних
новин, аналітичних доповідей, навчальних посібників, звітів та презентацій відомих дослідників та
експертів ЗМІ. Цей ресурс спеціалізується не тільки на розвитку професійних навичок, а й специфічних.
Adobe. Це сайт, створений для реклами та продажу пакету Adobe Creative Cloud. Користувачі також
можуть ознайомитися з особливостями використання запропонованих програм. Портал Adobe є
багатогілковим — з основного сайту можна перейти на ресурси, присвячені конкретному програмному
забезпеченню. Найбільшу користь у сфері підготовки редакторів становить AdobeIn Design — програма
комп’ютерної верстки. На офіційному сайті AdobeIn Design можна ознайомитися з функціоналом програми,
інструментами, навчальними матеріалами на тему дизайну різних видів продукції, а також користувач
може знайти відповіді на часті запитання.
Prometheus. Це український громадський проєкт, мета якого — надати можливість безкоштовно
користуватися онлайн-курсами провідних компаній, університетів та викладачів. Платформа пропонує
велику кількість курсів, пов’язаних з економічною, соціальною, політичною та викладацькою діяльністю.
Для підготовки фахівців галузі редагування можна ознайомитися з курсом «Письменницька майстерність».
Це комплексна програма опрацювання текстів від Сергія Жадана, Любка Дереша, Андрія Куркова та інших
українських письменників, критиків та видавців. Ще один курс, створений для журналістів, редакторів та
дослідників, — «Практична соціологія для професіоналів медіа». Мета курсу — покращення якості
медіаконтенту.
EdEra. Це онлайн-студія освіти, діяльність якої направлена на створення інтерактивних підручників,
курсів та спецпроєктів. Базується на дослідженнях у сфері онлайн-освіти та когнітивістики. Платформа
пропонує різноманітні курси для школярів, вчителів, студентів та професіоналів спеціальностей
юриспруденція, журналістика, підприємництво тощо. Для фахівців спеціальності редагування буде
корисним, наприклад, спецпроєкт «Історія України в історіях» — розвиток професійних навичок, курси
«Very Verified: Онлайн-курс з медіаграмотності», «Фактчек: довіряй-перевіряй» — розвиток особистісних,
специфічних навичок для перевірки фактажу. Для якісного редагування вузькоспрямованого тексту на
теми економіки можна ознайомитися з курсом «Як писати про економіку без помилок», на теми соціології
та права — «Людина та держава. Правила гри». На платформі також пропонується багато курсів на тему
орфографії, фонетики, лексики, граматики, пунктуації тощо.
Coursera. Ця платформа надає користувачам доступ до курсів, пов’язаних з галуззю освіти та
розроблених провідними університетами й компаніями світу. Навчальні курси доступні на безкоштовній
основі, за доплату можливо отримати сертифікати з персональною верифікацією. Платформа пропонує
курси на такі теми: гуманітарні науки, мистецтво, соціальні науки, інформаційні технології, особистий
розвиток тощо. Наприклад, для розвитку особистісних навичок — «Leadership Through Social Influence»,
«Work Smarter, Not Harder: Time Management For Personal & Professional Productivity». Також на платформі
можна знайти курсиз вивчення мов та специфікиредагування й написання текстів конкретною мовою.
Наприклад, «Advanced Writing», «Grammarand Punctuation», «Learning Spanish: Basic Spanish Vocabulary».
Основна мова викладання в Coursera — англійська, але багато курсів пропонують українські чи російські
субтитри.
«ReaderPro — швидкочитання та розвиток мозку». Цей мобільний застосунок направлений на
розвиток особистісних навичок людини. Зокрема редактору важливо оволодіти запропонованими
навичками для покращення ефективності роботи. В додатку є чотири види тренувальних програм для
збільшення швидкості читання та розвитку когнітивних здібностей. Застосунок повністю україномовний, є
можливість встановити нагадування, подивитися ефективність тренувань та статистику.
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«Максим Ильяхов» Власник однойменного ютуб-каналу Максим Ільяхов є відомим редактором та
автором книги «Пиши, скорочуй». На каналі Максима Ільяхова можна знайти численні відео, вебінари та
підкасти, присвячені темі редагування, скорочення текстів, розбору статей та сайтів, підбирання влучних
заголовків та спрощення матеріалів. У автора також є власний телеграм-канал «Главред».
«Типові журналісти». Це інстаграм-блог, в якому публікуються корисні матеріали та поради
журналістам, редакторам, видавцям та копірайтерам. Канал проводить багато флешмобів та змагань.
Наприклад, «Мовний патруль», «Пиши, редагуй», «Говори, знімай». Діяльність блогу націлена на розвиток
професійних та специфічних навичок.
Висновок та рекомендації. У статті виокремлено, проаналізовано та узагальнено сучасні
інформаційно-комунікаційні технології з підготовки фахівців галузі редагування. Стратегія активного
впровадження ІКТ в українську освітню систему, що відповідає вимогами до фахових спеціалістів галузі,
підвищує якість та потенціал навчання, збільшує доступність освіти, полегшує подальшу роботу та
автоматизує процеси редагування. ІКТ забезпечують розвиток логічного та критичного мислення,
формують навички самостійного опрацювання матеріалу, а також впливають на мотиваційну складову
навчального процесу. Отже, концепцію традиційної освіти потрібно модернізувати та всебічно розвивати
шляхом залучення інформаційно-комунікаційних технологій у процес підготовки редакторів.
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КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
Освіта, як засіб визначення орієнтирів реформування галузей економіки, сільського господарства та
інших сфер діяльності повинна мати випереджуючий характер. На сьогодні ринок праці висуває нові
вимоги, тому існує потреба в універсальних фахівцях, які здатні навчатися, володіти іноземними мовами,
поєднувати знання, вміння й навички за кількома спеціальностями.
Підготовка таких конкурентоспроможних фахівців можлива при зміні традиційної форми навчання на
більш перспективну - дуальну.
Засновником дуальної освіти вважають Німеччину. Від неї цю систему перейняли Канада, Австрія,
Швейцарія та інші країни.
У кінці XIX – на початку XX ст. під впливом соціально-економічних й соціокультурних перетворень в
західно-європейській педагогіці у Німеччині виник реформаторський рух за трудову школу, видатним
діячем якого був Георг Кершенштейнер (1854—1932) – реформатор професійної освіти в Німеччині.
Важливим завданням народної школи він вважав загальну трудову підготовку до професійної діяльності.
Він створив для молодих працівників так звані додаткові школи, що надавали загальноосвітню підготовку,
пов’язану з професією підлітка. Власники фабрик та майстерень зобов’язані були звільняти працівників
підліткового віку для шкільного навчання на 8-10 годин в тиждень, зі збереженням зарплати. Саме
Г. Кершенштейнер заклав нову систему фабрично-заводського навчання, яка поєднувала практичну
роботу на виробництві з теоретичним навчанням. Ця система стала відомою в багатьох країнах Європи як
німецька система дуальної професійної освіти [1, с. 56].
Відтак, у ХХ столітті у Німеччині була введена дуальна система професійного навчання. У кінці 60-х
на початку 70-х років ця система була перенесена і на вищі спеціалізовані навчальні заклади
(Fachhochschulen). В межах дуальної підготовки держава контролює шкільну частину професійного
навчання у професійній школі, а торгово-промислові й ремесленні палати – навчання на виробництві.
Проте основну роль у підготовці робітників відіграє не держава, а приватний капітал.
Дуальна освіта надає найкращі можливості для отримання кваліфікації, так як є основним джерелом
формування молодого покоління кваліфікованих робітників й завдяки тісному зв’язку зі сферою праці
забезпечує оптимальний старт до трудового життя. Для влаштування до дуальної системи професійної
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освіти випускники шкіл звертаються до місцевих відомств з праці або ж встановлюють контакти з
підприємствами. Відбір учнів виконують підприємці. Прийом учнів відбувається після екзамену й
спеціального тестування, вивчення атестату, бесіди з психологом. Велике значення надається перевірці на
«соціальне співробітництво».
Навчання в дуальній системі починається з укладення «Договору про виробниче навчання» між
майбутнім учнем та власником підприємства. Вищезгаданий договір визначає: мету навчання, вид
трудової діяльності після закінчення навчання, спосіб, зміст, початок та тривалість навчання, навчальні
заходи поза підприємством, тривалість робочого дня, тривалість випробувального терміна, розмір та
терміни виплати зарплати, тривалість відпустки, умови, за яких договір може бути розірваним. Договір
повинен гарантувати планомірне та раціональне навчання за обраною професією та захищати учня від
незаконних дій з боку власника підприємства [1, с. 76].
Нагляд за виробничим навчанням, проведення іспиту та присвоєння робочої кваліфікації здійснюють
торгово-промислові палати, які реєструють договори про виробниче навчання й зобов’язані
встановлювати, чи має підприємство кадри й умови, які забезпечують повноцінне навчання.
Отримуючи професійну освіту на підприємствах, молодь на практиці набуває навички для їхнього
подальшого застосування. Це, враховуючи й оптимальну передачу професійного досвіду, означає й зовсім
інший ступінь професійної соціалізації, ніж у школі. Молоді люди проходять перевірку й навчаються
підтримувати свою позицію у виробничих умовах, а також в реальних життєвих ситуаціях. Підприємства
виграють від системи дуальної підготовки ще й тим, що після закінчення навчання робітників можна
відразу залучати до виробництва, тобто відпадає необхідність тривалого введення у справу.
Впровадження дуальної освіти в Україні найбільше чекають виробнича, аграрна та ІТ-сфери.
Студенти, які вчаться за цими напрямками, більше потребують практики, ніж теорії. На жаль, технічна база
вітчизняних вишів застаріла. Тим часом, бізнес вкладає гроші в інновації, а тому може навчити студентів
виробничим процесам.
Під час введення дуальної освіти та при організації навчального процесу вузи в Україні зіткнулись з
низкою проблем:
1) відсутність вітчизняного досвіду;
2) відсутність методики, яка дозволяє об’єднати теоретичне навчання та практичну частину
дуальної освіти;
3) повна неготовність баз практики (або взагалі їх відсутність);
4) недосконалість нормативно-правової бази;
5) організація харчування та проживання студентів;
6) оплата праці студентів (неналагоджений фінансовий механізм оплати).
Разом з тим, не дивлячись на досить великий спектр проблем, виробники та освітяни вважають, що
дуальна освіта є одним з дієвих механізмів об’єднання університетської науки та практичної підготовки в
процесі навчання.
Введення дуальної системи в Україні є економічно-можливим та спирається на три фактори:
Студенти:
Для них дуальна вища освіта починаючи з першого дня і являє собою привабливе навчання, що
забезпечує також певний дохід. Це стає можливим з підписанням договору про дуальне навчання з
підприємством-партнером та зарахуванням студента.
Партнери від практики:
Без них не може бути дуальної освіти. Потенційний студент заключає доовір з підприємством чи
установою, які відповідають його уявленню про професію. Всі практичні фази навчання проходять потім на
цьому підприємстві чи установі. В більшості випадків після закінчення навчання студент зараховується
співробітником підприємства і починає там своє професійне життя.
Дуальний ВУЗ:
Наукові теоретичні основи, що є необхідними для професії, студент вивчає в дуальному ВУЗі.
Близьке до практики теоретичне навчання складається з базової та спеціалізованої частин, які
орієнтуються на вимоги підприємств-партнерів. Через три роки начання закінчується отриманням
загальновизнаної кваліфікації бакалавра. Бажаючі далі підвищувати свою кваліфікацію можуть вступати на
відповідний магістерський курс.
Основні інноваційні напрямки дуальної освіти:
• посилення співпраці бізнесу з науковими інститутами різних сфер діяльності;
• розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів якості, основана на
сучасній проблематиці різних сфер діяльності;
• навчання студентів під час трудової діяльності та підвищення їх іміджу на світовому ринку праці;
• залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (інструктори,
викладачі);
• здійснення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у
сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
• врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти.
Основою інформаційної кампанії мають стати приклади успішних проектів співпраці між вишами та
бізнесом. Проведена проектна діяльність у 2014-2016 роках вже принесла певні результати. Сформовано
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експертне середовище для впровадження системи дуальної освіти, розроблені базові принципи для
створення нормативної бази, проведено низку організаційних заходів, що сприяли поширенню інформації
щодо німецької практики дуальної освіти серед освітян, які представляють різні регіони і ВНЗ різного рівня
та спрямування. Визначилось коло зацікавлених ВУЗів (Донбаська національна академія будівництва і
архітектури (м. Краматорськ, тимчасове перебування у евакуації), Луганський національний аграрний
університет (м. Харків, тимчасове перебування у евакуації), Національний лісотехнічний університет
України (м. Львів), Сумський державний університет, Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський державний університет харчування та
торгівлі, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ), Хмельницький національний
університет, Національний транспортний університет), що мають наміри не тільки пропагувати, а й
розпочати та послідовно впроваджувати елементи дуальної освіти на практиці. Ці передові вузи взяли на
себе зобов’язання застосовувати сучасну систему освіти в рамках певних спеціальностей, закріпивши свої
наміри підписанням Меморандуму з Фондом імені Фрідріха Еберта в Україні.
Як відомо, 26 січня 2018 року на Розширеному засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України
було прийнято Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні. У цій
Концепції передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, професійно-технічної
(професійної) освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного
застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної діяльності. Розроблена
концепція використовує німецький досвід дуальної форми здобуття освіти, який було презентовано
завдяки представникам Фонда імені Фрідріха Еберта.
Отже, дуальна система сприяє підвищенню якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням
вимог роботодавців. Така система освіти посилює співпрацю бізнесу з науковими інститутами різних сфер
діяльності. Дуальна освітня система створює умови для багатогранного розвитку студентів, підвищення
якості знань, економічного розвитку країни, та інтегрованого підвищення репутації на світових ринках.
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Ілона Криворучко
(Ізмаїл, Україна)
ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
З швидким розвитком освіти в України та застосуванням Інтернет-технологій виникає постійна
потреба в інноваційних підходах до навчання англійської мови, вдосконалення стилю навчання,
формування інтелектуальної та духовної особистості, нового типу мислення. Основна роль в зазначених
змінах відводиться вчителю. Проблема вивчення діяльності вчителя стає актуальною оскільки змінюється
й вдосконалюється освітня діяльність вчителя.
Так, сутність діяльності вчителя англійської мови полягає в організації навчальної діяльності учнів,
спрямованої на вивчення англійської мови, на запам’ятовування нового матеріалу та використання його в
практиці, залучення учнів до активності, підвищення їх мотивації до вивчення англійської мови. Основними
компонентами діяльності вчителя є його роль та мета діяльності. Тобто вчитель впливає на якість освіти,
на розвиток інноваційних підходів до навчання та виховання. Тому вчителю дуже важливо володіти
професійно-методичними уміннями (див. Схему 1). До зазначених вмінь додаються й особистісні якості
вчителя, такі як гуманність, чесність, доброзичливість, справедливість, працьовитість, мовна культура та
ін. Зазначені якості впливають на позитивний образ вчителя. Щодо додаткових якостей, то серед них
виділяють артистизм, мудрість, почуття гумору тощо. Практичний досвід володіння англійською мовою є
одним з компонентів характеристики сучасного вчителя, адже він впливає на навчання.
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Слід зазначити, що структура навчальної діяльності вчителя складається з шістьох етапів:
планування, організація, стимулювання, поточний контроль, регулювання діяльності учнів та аналіз її
результатів [1].
Схема 1
Професійно-методичні уміння

[3; 264]
Зазначені етапи є складниками діяльності вчителя. На етапі планування вчитель виконує детальний
й послідовний опис цілей, дій та завдань, зазначає перелік питань.
Організаційний етап діяльності вчителя полягає у виконанні таких дій, як-от:
- підготовка необхідних дидактичних матеріалів, наочних посібників, мультимедійних засобів
навчання(МЗН);
- перегляд англомовних фільмів і діафільмів;
- залучення учнів для підготовки МЗН;
- попереднє виконання вправ на закріплення, повторення, самостійна робота;
- підбір автентичної літератури, що використовується на уроці англійської мови [1].
В процесі організації навчання, вчитель виконує аналіз певних ситуацій, що виникають під час
навчальної діяльності та шукає ефективні засоби щодо покращення їх, виявляє кількість годин на
пояснення матеріалу, виконання вправ та пояснення домашнього завдання, аналізує англомовну
літературу, яку він використовує на уроці та ін. Організаційна робота навчальної діяльності передбачає й
організацію діяльності учнів, що складається з визначення навчальних завдань, цілей, створення
сприятливих умов на уроках, за якими учень може навчатися, запам’ятовувати матеріал, визначення чітко
розподілених функцій між учнями при організації занять, своєчасна допомога учням при виконанні
завдань [4]. Отже, вчителі в деяких випадках під час організації навчання пояснюють завдання.
На організацію діяльності учнів на уроці англійської мови впливає й їх мотивація. Так, вчитель
залучає в роботу підходи стимулювання до навчання. Наприклад, вчитель пропонує певну англомовну
ситуацію й за допомогою прийому диспуту дає можливість учням висловлювати свої думки з проблеми або
визначити шляхи її вирішення. Так, ситуації сприяють ефективному розвитку інтересу в учнів до
англійської мови, засвоєнню матеріалу, також учні стають більш відкритими один до одного. Мотивація
учнів здійснюється не лише в процесі навчання. Таку роботу вчитель проводить постійно.
На етапі контролю діяльності учнів вчитель проводить спостереження, відповідає на питання,
залучає учнів до індивідуальних бесід. Поточний контроль дозволяє знаходити певні помилки в учнів, далі
аналізує їх та пояснює й пропонує деякі завдання. Під час контролю вчитель також оцінює і власну
діяльність та ефективність викладеного навчального матеріалу, рівень засвоєння учнями англомовного
матеріалу, регулює процес навчання шляхом додаткових роз’яснень, організовує взаємоконтроль і
взаємодопомогу учням [4]. Контроль виконання завдань здійснюється й учнями самостійно. Наприклад,
вчитель дає завдання на вживання конструкції “used to”, а далі учні перевіряють один одного. Однак
вчитель пояснює як учням бажано проводити такий контроль.
Аналіз результатів, котрі ми отримали у процесі навчання англійської мови, дає можливість вчителю
мати певне уявлення про засвоєння учнями навчального матеріалу, тому головну увагу він зосереджує на
результати учнів, на те, як учні проявляли активність на уроці. Також вчитель акцентує увагу на завдання
та вправи, або внести зміни в роботу. Необхідно враховувати й рівень підготованості учнів до уроку, уміння
використовувати навчальний матеріал для розв’язання певних завдань, враховувати вікові особливості
тощо. Аналіз дає можливість вчителю визначити недоліки в уміннях учнів, а також внести зміни в
організацію навчання. До основних причин низького рівня знань учнів відносяться: рівень
дисциплінованості учнів, їхнє ставлення до навчання, стан здоров’я, працездатність і увага, ступень
сформованості в учнів вмінь навчальної діяльності та робота з книгою. Після проведеного аналізу вчитель
вносить зміни в організацію навчання, впроваджує нові технології та прийоми навчання.
Діяльність вчителя також характеризується наявністю індивідуального стилю навчання англійської
мови, який вчитель набуває у процесі власної педагогічної діяльності. Так, кожен стиль діяльності має
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змістові, динамічні та результативні характеристики. Змістовними характеристики проявляються в
орієнтації навчання, плануванні освітнього процесу, оперативності щодо використання засобів і прийомів
навчання, рефлексивність, інтуїтивність; до динамічних характеристик включено гнучкість, традиційність,
імпульсивність, обережність, стійкість, відношення до учнів; щодо результативних характеристик, то вони
позначаються рівнем знань учнів, характером розвитку інтересу учнів до предмету, сформованістю в учнів
умінь навчатися. До загальних рис зазначених характеристик є наявність або відсутність особистісного
хвилювання, спрямованість рефлексії в несприятливій ситуації тобто на себе, на обставини, на інших.
Виявляють чотири індивідуальних стилів діяльності вчителя (див. Таблиця 1) [2]. Найбільш ефективними є
стилі, які об’єднують методичність й емоційність, імпровізацію та розсудливість. Іншими словами проміжні
стилі діяльності вчителя.
Отже, діяльність вчителя є результатом коректно сформованої організації навчальної діяльності
учнів на уроці англійської мови. Його провідними компонентами є роль та мета. Роль вчителя полягає у
використанні інноваційних підходів до навчання та виховання, формуванні позитивного іміджу, професійної
компетентності, створення гармонійної атмосфери на у році англійської мови, забезпечення доступності й
зрозумілості англомовного матеріалу учнями та ін.
Таблиця 1
Стилі діяльності вчителя
Емоційно-імпровізований
Емоційно-методичний
Розмірковуючо-імпровізований
Розмірковуючо-методичний

Орієнтація на процес навчання.
Орієнтація на процес і результат навчання
Орієнтація на процес і результат навчання
Орієнтація
на
результати
навчання
навчально-виховний процес

і

[2]
Для цього вчитель повинен володіти професійно-методичними уміннями, такими як конструктивнопланувальні, комунікативно-навчаючі, організаційні та ін. Особистісні якості також впливають на роль
діяльності вчителя англійської мови. Структура навчальної діяльності вчителя проявляється такими
функціями, як-от: планування, організація, стимулювання, поточний контроль, регулювання та аналіз.
Діяльність вчителя також характеризується наявністю індивідуального стилю. Він має змістовні, динамічні
та результативні характеристики, що дають можливість виділити чотири індивідуальні стилі діяльності
вчителя. Найбільш ефективним з них є застосування проміжних індивідуальних стилей навчальної
діяльності, адже емоційність, методичність, імпровізація та розсудливість взаємодіють один з одним.
Коректно сформована мета навчання англійської мови також впливає на діяльність вчителя, адже вчитель
розуміє як він навчає учнів англійської мови. Однак зазначені результати нашого дослідження є
об’єктивними, тому зазначена проблема потребує подальшого дослідження в аспекті дистанційного
навчання учнів.
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ДИСЛЕКСІЯ ТА ДИСГРАФІЯ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА
ПРИЙОМИ КОРЕКЦІЇ
В сучасному світі неможливо уявити життя без необхідного елементу спілкування під назвою
«мовлення». Адже мовлення є важливим процесом спілкування, завдяки якому ми обмінюємося думками з
іншими, накопичується та передається будь-яка інформація тощо. Однак не всі діти добре володіють
мовленням через її порушення на письмі та при читанні. Такі порушення, які мають назви «дислексія» та
«дисграфія», частіше зустрічаються в учнів, котрі вивчають рідну або іноземні мови. Для вчителя
англійської мови важливо проаналізувати діяльність учнів на уроці, підібрати та використати ефективні
прийоми корекції мовлення у навчанні англійської мови.
Питанню про порушення мовлення в учнів приділяли увагу такі вчені як М. Вєжис, О. Колюда,
В. Топол, О. Траченко та ін.
Мета статті – визначення причин виникнення дислексії та дисграфії, та визначення ефективних
прийомів та рекомендацій щодо навчання англійської мови учнів з порушенням мовлення.
Поняття «дислексія» та «дисграфія» співпадають за значенням, однак відмінність полягає в тому,
що дислексія – це порушення мовлення в читанні, а дисграфія – це порушення мовлення на письмі. Ці
порушення проявляються в учнів по різному, тому для вчителя англійської мови важливо виявити причини
їх виникнення та використати ефективні прийоми щодо корекції у навчанні англійської мови. До причин
виникнення дислексії та дисграфії відносимо такі:
- соціально-психологічні, тобто мовленню учнів не приділяється належна увага дорослими, а також
передчасна підготовка учнів до навчання;
- недостатність розвитку всіх категорій мовлення;
- затримка психічного розвитку;
- передача дислексії та дисграфії у спадок від батьків;
- наявність явищ моторної незграбності;
- легкі порушення дрібної моторики;
- складність в моторному плануванні;
- розлади в системах, що забезпечують просторове сприйняття;
- органічні пошкодження у головному мозку мовних центрів.
Визначивши причини виникнення дислексії та дисграфії, вчителю також важливо й розпізнати їх види
(див. Таблицю 1).
Таблиця 1
Види дислексії та дисграфії
Види дислексії
1. Фонематична дислексія: труднощі з вимовою фонем
2. Семантична дислексія: кожне слово при читанні
сприймається окремо і не зв’язується з іншими словами
3. Аграматична дислексія: читання із граматичними
помилками, а саме порушення у вимові закінчень,
неправильне відмінювання слів, зміна у відмінкових
закінченнях, роді, числі, часі
4. Оптична дислексія: порушення у сприйнятті подібних
літер
5. Мнестична дислексія: порушення засвоєння
відповідності букв та звуків.

Види дисграфії
1. Акустична дисграфія: викликана порушенням
фонетичного слуху
2. Артикуляторна-акустична дисграфія: порушення
вимови звуків
3. Оптична дисграфія: несформованість оптикопросторового сприйняття
4. Аграматична дисграфія: недостатність розвитку
лексико-граматичних аспектів мовлення
5. Дисграфія, тобто не сформованість мовного аналізу і
синтезу.

[1].
Таким чином, розпізнавши види дислексії та дисграфії, вчителю необхідно до кожного виду
порушень підібрати та використати ефективні прийоми щодо корекції у навчанні англійської мови. Так,
Ільяна В. пропонує корекційно-розвиткову роботу при дислексії, яка складається з трьох за рівнем
складності етапів. На першому етапі робота на заняттях спрямована на розвиток, зокрема:
- слухових функцій та операцій – сприймання, уваги, пам`яті, прогнозування та контролю (лише на
індивідуальних заняттях, за можливості, вчитель має уводити до завдань слова, що містять звуки, які
учень вимовляє неправильно);
- фонематичних процесів на основі правильної вимови вчителя (фонетичне сприймання, аналіз і
синтез);
- зорових функцій та операцій – сприймання, уваги, пам`яті, контролю, зорово-просторової орієнтації
– на простому абстрактно-логічному картинному матеріалі;
- зорових функцій та операцій – сприймання, уваги, пам`яті, контролю, зорово-просторовій орієнтації
– на матеріалі букв та їх елементів.
На другому етапі робота спрямована на розвиток, як-от:
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- слухових функцій та операцій – сприймання, уваги, пам`яті, прогнозування, контролю (матеріал має
містити звуки, які учні вимовляють неправильно);
- фонематичних процесів – сприймання (з опорою на правильну вимову вчителя), аналізу й синтезу
(з опорою на власну вимову) та уявлення;
- ієрархічно вищого рівня зорових функцій та операцій – сприймання, увага, пам`ять, зоровопросторові орієнтації, контроль – на матеріалі елементів слів (складів) та окремих слів із залученням
читання вголос.
На третьому етапі має проводитись робота, спрямована на вдосконалення, а саме
- слухових функцій та операцій (вчитель пропонує завдання зі словами, що відрізняються акустикоартикуляційними звуками, а також в деяких випадках складними у вимові);
- фонематичних процесів – уявлення, аналіз та синтез, тобто лише за уявленням (без залучення
слухової та артикуляційної систем аналізу);
- зорових функцій та операцій – сприймання, увага, пам`ять, зорово-просторові орієнтації, контроль
– на матеріалі словосполучень, речень та уривків з тексту [5, с. 43 – 44].
Ефективними стають вправи щодо корекційно-розвивальної роботи при дислексії, їх можна назвати
вправами для написання речень, в яких потрібно вставити пропущені слова, вправи на читання текстів із
пропущеними словами, словосполученнями, закінченнями, аудіювання віршів, речень та текстів, що
містять слова, які не відповідають змісту та ін.
До корекційно-розвивальної роботи при дисграфії відносяться такі етапи роботи, як-от:
- діагностичний: виявлення порушень в письмі, визначення певних функцій і операцій, що
забезпечують процес письма;
- корекційно-розвивальний, тобто спрямованість корекційної роботи на подолання механізмів
порушення, що спричинили дисграфію;
- контрольний: перевірка знань та вмінь учнів.
Так, корекційно-розвивальна робота при дисграфії, за Аркадьєвою О., містить завдання, які
поступово ускладнюються на кожному рівні, а саме від найнижчого (елементарного) до найвищого
(підвищеної складності) рівня. До простих завдань відносяться вправи на розвиток слухової функції на
матеріалі не мовленнєвих звуків (звуків природи, тварин та ін.), на розвиток фонематичного слуху, на
формування і розвиток уявлення про звуковий образ та ін. Ці завдання дають можливість вчителю обрати
ефективні та використовувати їх для корекції у навчанні англійської мови [5, с. 54].
Слід зазначити, що в навчанні англійської мови виникають ситуації, коли вчителі не можуть навчати
англійської мови учнів з дислексією або дисграфією. Тому для вчителів важливо проаналізувати
педагогічну діяльність колег та визначити ключові особливості, які допоможуть у плануванні та організації
навчання з такими учнями. Так, учитель з англійської мови Олена Українська з власного досвіду пропонує
деякі поради для вчителів, зокрема:
- не починати опитування тих учнів, котрі мають деякі освітні потреби: наприклад, дуже часто вчителі
просять учнів прочитати текст вголос, щоб відповісти на питання, обговорити цей текст та виконати
завдання до нього. Таке завдання важко виконувати учням з порушенням мовлення, адже вони
зосереджуються на правильній вимові (цього вимагає вчитель) та не звертають увагу на зміст тексту. Щоб
допомогти учню, вчитель читає текст вголос, а учням дає завдання – уважно слідкувати за текстом, після
чого текст читає учень відмінник, і лише після цього учень з дислексією;
- не використовувати диктанти як спосіб перевірки умінь в письмі: учням важко писати англійські
слова правильно, враховуючи особливості цієї мови. Якщо вчитель пропонує учням написати диктант, то
для учнів з порушенням мовлення потрібно підготувати слова, де є певні букви, або виконати завдання, де
у словах є всі літери, але написані в неправильній послідовності. Таким чином, учні напишуть слова з
літерами в правильному порядку;
- не використовувати списування з дошки, тобто коли учні списують з дошки, вони зосереджені на
тому, щоб правильно переписати всі слова в зошит та не слухають все те, про що говорить вчитель. Для
таких учнів необхідно підготувати окремий аркуш з матеріалами, які будуть написані на дошці, тоді школярі
будуть уважно слухати вчителя;
- використовувати усне опитування, а саме учні будуть відповідати на питання та в деяких випадках
робити граматичні помилки. Зазвичай це не впливає на розуміння того, що вони говорять;
- переказ тексту виконується для того, щоб учні змогли вивчити текст або його переказати, бажано
текст адаптувати. Спочатку, поділіть текст на певні частини, замініть слова. Також можна підготувати
невеликий план тексту і дозволити учням користуватися ним при переказі;
- виконувати вправи Gap-fills, тобто такі вправи не викликають труднощів, проте дають можливість
навчитися правильно писати слова. Щоб спростити завдання, вчитель готує до вправ варіанти відповідей,
таким чином учні їх читають та обирають правильну відповідь;
- завдання – написання конспектів потребує від учителя завчасно підготувати матеріал, який учні
зможуть вклеїти собі у зошит, тоді вони зможуть слідкувати за тим, що вчитель розказує на уроці;
- учням з дислексією та дисграфією пропонувати додатковий час на виконання завдань;
- тексти завдань та усні інструкції мають бути максимально короткими та зрозумілими, однак якщо
учні не розуміють завдання, вчитель повторює і пояснює що учням потрібно зробити;
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- робота в парі чи в групах дає можливість учням самостійно виконувати завдання, а вчитель дбає,
щоб у парі чи в групі були толерантні учні;
- використання мультисенсорного підходу, тобто під час навчання потрібно залучати всі органи чуття
особистості, це сприяє кращому запам`ятовуванню інформації [6].
Навчання англійської мови в закладах середньої освіти в деяких випадках недостатньо організовано
для корекції учнів з порушенням мовлення, тому таким учням пропонуються додаткові індивідуальні
заняття. Як приклад, з власного досвіду дистанційна робота з учнем, який мав порушення у мовленні. Так,
учню важко було виконування завдання у простій формі. Тому, для уникнення труднощів я
використовувала ігрові прийоми роботи, наприклад, пошук відмінностей і схожостей в словах, що були
однакові за звучанням, або складання букв, слів за зразком. Таким чином, ігрові прийоми роботи стали
ефективними для учня в процесі засвоєння англійської мови.
Отже, серед сучасних прийомів корекції учнів з дислексією та дисграфією можна назвати такі як,
корекційно-розвивальні завдання, використання мультисенсорного підходу, ігрові форми роботи та вправи
на розвиток слуху та зору. Однак не всі традиційні прийоми навчання є доцільними, тому вчителю бажано
використати й сучасні технології навчання. Отже наше подальше дослідження спрямована на аналіз
діяльність вчителя на уроці та залучення в освітній процес інформаційно-комунікативних технологій
навчання.
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СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДIТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦIОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Сьогодні в Україні проживає багато людей, які мають ті чи інші відхилення у функціонуванні
організму. Більшість із них, внаслідок фізичних і соціальних бар'єрів, позбавлена можливості реалізовувати
свої здібності та потреби нарівні з іншими громадянами. Значна частина таких людей, у тому числі й діти,
не отримує спеціально організованої корекційної допомоги, що затримує повну реалізацію їх адаптивних та
компенсаторних можливостей.
У соціальній державі соціальний захист - це один з найважливіших напрямків діяльності держави. На
теперішній часпсихологи, філософи, соціологи, педагоги, соціальні психологи розкривають різні аспекти
цього процесу, досліджують механізми, етапи та стадії, фактори соціалізації. Проблема соціалізації дітей,
підлітків та дорослих з порушеннями психічного та фізичного розвитку дуже актуальна і в теоретичному, і в
практичному відношенні Інваліди є в усіх країнах та в усіх ланках суспільства. Виділення дітей-інвалідів в
окрему самостійну групу є життєво необхідним у зв'язку з їх беззахисністю, важкістю соціальної адаптації в
суспільстві, що пов'язане з особливими умовами, в яких відбувається формування особистості дітейінвалідів. Це обумовлено різними соціально-економічними умовами і залежить від тих кроків, які здійснює
держава для підвищення благополуччя своїх громадян. Нагляд за динамікою дитячої інвалідності та пошук
шляхів впливу на неї, удосконалення чинного законодавства щодо соціального захисту дітей-інвалідів одне з найважливіших завдань правової держави.
Питання соціального захисту дітей з обмеженими фізичними можливостями не втрачає своєї
актуальності, незважаючи на те, що цьому питанню постійно приділяється увага як на законодавчому рівні
шляхом закріплення прав, пільг та компенсацій дітям-інвалідам, так і на суспільному рівні шляхом
передбачення державних гарантій їх економічної та моральної підтримки.Інвалідів у нашому суспільстві
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сприймають по-різному: одні до них абсолютно байдужі, інші жалісливі, треті, їх менше, активно
допомагають їм.
Значною мірою це обумовлено нашим минулим. Соціальна й інформаційна політика тоталітарної
держави ігнорувала проблеми інвалідів, не сприяла повному охопленню системою освіти дітей і дорослих
із руховою недостатністю, створенню пристосованої до їхніх можливостей архітектурного середовища.
Інвалідність у дітей означає суттєве обмеження життєдіяльності, вона сприяє соціальній
дезадаптації, яка обумовлена порушеннями у розвитку, труднощами у самообслугованні, спілкуванні,
придбанні професійних навиків. Засвоєння дітьми-інвалідами соціального досвіду, включення їх в існуючу
систему суспільних відношень потребує від суспільства певних додаткових заходів, засобів та зусиль (це
можуть бути спеціальні програми, центри по реабілітації, учбові заклади тощо). Розробка цих заходів
повинна базуватися на знанні закономірностей, задач, сутності процесу соціалізації.
Основними нормативними актами в Україні, якими регулюються питання соціального захисту дітейінвалідів в частині забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації є Закони України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні", “Про охорону дитинства”, [2] постанов Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів” та “Про затвердження
Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших
окремих категорій населення, переліку таких засобів”.
Згідно з чинним законодавством діти-інваліди першочергово і безоплатно забезпечуються
технічними та іншими засобами реабілітації.
Законодавчою базою її є Конституція України, підзаконні акти, міжнародно-правові акти затверджені
Верховною Радою України [3]. Основну увагу приділено нормам законодавства, які безпосередньо
визначають життя окремих інвалідів, їх правове становище, стосунки між ними та органами влади й
місцевого самоврядування.
Економічні умови нашого життя складаються таким чином, що частина дітей та молоді з
порушеннями здоров'я залишаються поза спеціалізованим навчанням, тому що там, де вони живуть,
немає спеціалізованих шкіл, а оплата їх навчання в іншому регіоні не завжди доступна. Одним із шляхів
вирішення цієї проблеми є інтегроване навчання дітей із вадами зору, слуху та порушеннями опорнорухового апарату у загальноосвітніх школах за місцем проживання.
Розвиток громадського руху на захист прав дітей з порушеннями психофізичного розвитку та їхніх
батьків, насамперед, змушує шукати форми навчання успеціальній школі, альтернативні інтернатним.
Зарубіжні та вітчизняні дослідження показали негативний вплив інтернату на здоров'я та формування
особистості дитини внаслідок ізоляції дітей в особливому мікросередовищі, що ускладнює їх подальшу
соціальну адаптацію. Крім того, відрив дитини від сім'ї порушує права батьків. Названі аргументи змусили
світову науку і практику шукати інші, досконаліші форми навчання та виховання дітей, які потребують
спеціальної педагогічної допомоги.
Реалізація  допомоги і видів послуг; створення безбар'єрного середовища, що забезпечує
нормальну життєдіяльність інвалідам у  професійних і соціальних зв'язків; соціальне обслуговування
інвалідів, що передбачає вдосконалення і розвиток нових форм  реабілітація інвалідів, спрямована на
поновлення здоров'я і особистого статусу інваліда,  медико-соціальна експертиза, що базується на нових
визначеннях інвалідності; адаптується у звичайному середовищі учнів, у той час, як спеціалізована школа
створює штучний клімат, який ускладнює подальшу адаптацію в навчальних та трудових колективах. Під
впливом енергійної діяльності педагогів-ентузіастів, лікарів і громадських діячів освіти формується думка
про можливість і необхідність спеціального виховання та навчання розумово відсталих дітей. На початку
XX ст. для таких дітей почали відкривати лікувально-виховні школи і допоміжні класи. Проте через
пасивність і байдужість чиновників із Міністерства освіти ця форма педагогічної допомоги дітям з вадами
інтелекту не набула свого подальшого розвитку.
Інвалідність – це обмеження в можливостях, обумовлене фізичними, психічними, сенсорними,
соціальними, культурними, законодавчими та іншими бар’єрами, які не дозволяють людині, котра має
інвалідність, бути інтегрованою в суспільство і брати участь у житті сім’ї чи суспільства на таких же
підставах, як і всі інші члени суспільства” [5]
Соціальна реабілітація дитини-інваліда – це комплекс заходів, спрямованих на відтворення
порушених чи втрачених дитиною суспільних зв’язків та відносин. Метою соціальної реабілітації є
відновлення соціального статусу дитини, забезпечення соціальної адаптації у суспільстві, досягнення
певної соціальної незалежності.
Соціальна реабілітація дітей з функціональними обмеженнями – це складний процес, що потребує
переорієнтації, і насамперед – у напрямі розробки методології і методики соціально-педагогічної та
психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого підходу викликає необхідність суттєвих змін у
ставленні до дітей-інвалідів, які потребують не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної підтримки і
заходів реабілітації (медичної, професійної, соціально-побутової), а й належних умов для актуалізації своїх
здібностей, розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, моральному і духовному
самовдосконаленні.
Процес соціалізації – це процес взаємодії особистості та суспільства. Людина є і об’єктом (тому що
випробовує на собі вплив з боку суспільства, різних соціальних інститутів тощо), і суб’єктом (тому що вона
ставить перед собою певну мету та обирає засоби для її досягнення) процесу соціалізації.
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Але людина може стати і жертвою цього процесу. Види жертв несприятливих умов соціалізації
численні. Це пов’язано з тим, що процес соціалізації здійснюється під дією різних факторів, вплив яких на
людину не однозначний, підчас протирічливий, таким чином, можно говорити о наявності різних видів
жертв соціалізації. Реальні жертви несприятливих умов соціалізації – діти Оцінка людей по їх зовнішньому
вигляду та по розумових здібностях характерна для нашого способу життя. Всі люди, які так чи інакше
відрізняються від нас, викликають у нас особливе і не завжди доброзичливе відношення.
Знання фізичного чи психічного стану індивіда не можна відривати від розуміння його
індивідуальності.
Спосіб класифікації людей з обмеженими можливостями і слова, які використовують при описі таких
людей, відображають та визначають стан нашого розуму. Практика та структура призначених для них
закладів, упроваджуючись у нашу свідомість, створюють відповідний настрій.
Однією з важливих соціально-педагогічних проблем є розвиток та удосконалення системи
спеціальної освіти. Існуюча в Україні система спеціальної освіти на сучасному етапі не повною мірою
забезпечує рівність прав на освіту тих осіб, можливості яких одержати її обмежені їхніми вадами, станом
здоров’я або конкретними соціальними умовами, не завжди відповідає їхнім запитам, особистим і
суспільним інтересам.
Соціальна політика в Україні, яка зорієнтована на інвалідів, дорослих і дітей, будується сьогодні на
основі медичної моделі інвалідності. Виходячи з цього, інвалідність розглядається як хвороба, патологія.
Така модель вільно чи невільно послаблює соціальну позицію дитини-інваліда, знижує її соціальну
значущість, обособлює від “нормального” дитячого товариства, збільшує її нерівний соціальний статус,
прирікає її на признання своєї нерівності, неконкурентоспроможності у порівнянні з іншими дітьми.
Оскільки спеціальні учбові заклади розташовані по країні нерівномірно, то діти-інваліди часто
повинні отримувати освіту та виховання у спеціальних школах-інтернатах. Потрапляючи у таку школу, дітиінваліди ізолюються від сім’ї, від однолітків, які розвиваються нормально, від суспільства в цілому.
Аномальні діти наче замикаються в певному соціумі, своєчасно не здобувають належний соціальний
досвід. Обособленість спеціальних освітніх закладів не може не відбитися на розвитку особистості дитини,
на її готовності до самостійного життя.
Традиціоналізм, характерний для учбових закладів, як правило, проявляється в орієнтації на звичні
для інвалідів професії: слюсар, столяр, швачка тощо, хоча вони порою далекі від їх реальних
можливостей. Крім того, не поновлюються методи та форми профорієнтаційної роботи. Адже нові умови
життя дозволяють ставити проблему отримання інвалідами сучасних престижних професій; здійснювати
професійну підготовку по тих видах праці, у яких є потреба даного регіону.
Спеціалісти регулярно проводять облік новонароджених з тією чи іншою, хай навіть слабо
виявленою психоневротичною патологією, яка дозволяє віднести дитину до “групи ризику”. Профілактика
повинна носити самий активний характер, здійснюватися у тісному контакті психоневрологів, медиків,
педагогів, соціологів з батьками.
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РОЛЬ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕТАЛУРГІВ У СИСТЕМІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Серед стратегічних проблем і завдань, що стоять перед нинішнім суспільством і насамперед перед
вищою професійною освітою, чільне місце посідають розробка й упровадження оптимального, науково
обґрунтованого варіанта перетворення особистості студента в особистість фахівця-професіонала високої
кваліфікації, формування його теоретичного й практичного мислення, готовності до виконання складних
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завдань професійної діяльності. В умовах реформування освітньої системи України на це звертається
увага в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Національній доктрині розвитку освіти в Україні в
ХХІ ст.”, Декларації про європейський простір для вищої освіти. У зв'язку з цим особливого значення в
підготовці майбутніх інженерів-металургів в умовах кредитно-модульної системи навчання набуває
поєднання глибокого засвоєння теоретичних основ професійної діяльності з її практичним опануванням на
засадах компетентнісного підходу.
Необхідність підвищення рівня загальної компетентності майбутніх інженерів-металургів зумовлена
інтенсивною модернізацією вітчизняного металургійного виробництва та зростанням конкуренції на
світовому ринку металу й породжує низку суперечностей, зокрема між: переважною орієнтацією
професійної підготовки майбутнього інженера-металурга на засвоєння теоретичних знань і недостатнім
розвитком його спрямованості на реалізацію цих знань в умовах практичної діяльності; упровадженням
компетентнісного підходу до фахової підготовки металургів у вищих навчальних закладах і відсутністю
інноваційних засобів його реалізації у професійній підготовці інженерів-металургів; інтенсивною
модернізацією навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання та відсутністю
науково-методичного обґрунтування технологій формування загальної компетентності в професійній
підготовці майбутніх інженерів-металургів.
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, практики професійної підготовки металургів
свідчить, що, незважаючи на вагомі наукові результати цих праць, поза увагою дослідників залишилася
проблема формування загальних компетентностей майбутніх металургів та визначення педагогічних умов,
що сприяють успішності цього процесу.
Професійна підготовка майбутніх інженерів-металургів розглядається як багатовимірна система, що
складається з трьох основних компонентів: мотиваційного, який містить мотиваційно-спонукальну сферу
особистості й елементи соціального досвіду майбутнього металурга; змістового, що містить елементи
теоретичних знань про металургійне виробництво та проектування металургійних процесів, а також
когнітивні компетенції майбутнього фахівця; операційного, який характеризується рівнем практичних
технологічних та проектувальних умінь і навичок, а також рівнем творчого мислення студента.
Перелік загальних компетентностей корелюється з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК.
Перелік загальних компетентностей має містити 5-15 компетентностей з врахуванням рівня освіти.
Рекомендованим є вибір загальних компетентностей з переліку проекту TUNING:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність планувати та управляти часом.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність працювати в команді.
Навички міжособистісної взаємодії.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Здатність працювати в міжнародному контексті.
Здатність працювати автономно.
Здатність розробляти та управляти проектами.
Навики здійснення безпечної діяльності.
Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми [1].
Названий перелік є відкритим і може доповнюватись НМК при розробці Стандартів іншими
компетентностями, наприклад, навички рухової активності.
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Загальні компетентності майбутніх металургів – складова Переліку загальних компетентностей, яка
корелюється з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК, тобто з врахуванням рівня освіти. Вони
пов’язані з декларативними знаннями, вміннями й навичками, особистісною компетенцією та вмінням
вчитися.
Наприклад, у межах спеціальностей та освітніх програм можна знайти конкретизацію окремих
загальноінженерноних компетентностей і результатів навчання. Так, для бакалаврів з електричної
інженерії Tuning-AHELO Framework of Learning Outcomes [2] надає такі додаткові рекомендації:
- здатність продемонструвати знання теорії ймовірності та статистики, що мають відношення до
електротехніки;
- здатність продемонструвати необхідні знання математики, у тому числі, як мінімум,
диференціального й інтегрального числення, лінійної алгебри та дискретної математики;
- здатність продемонструвати глибокі знання основ електротехніки стосовно електричних ланцюгів
постійного струму, електричного і магнітного полів, складних ланцюгів змінного струму, теорії та аналізу
мереж, спотворень струмів і напруг, перетворення і переносу енергії, методів вимірювання та контролю,
елементів схем, комутаційних процесів в електричних мережах, лінійних і нелінійних ланцюгів;
- здатність продемонструвати передові знання принаймні в однієї з таких галузей: теоретична
електротехніка, прилади управління, електричні машини, електричні системи, комунікаційні технології,
мікроелектроніка, технології високих частот;
- здатність зіставляти фундаментальні явища електричної інженерії принципам електродинаміки і
розробляти компоненти і процеси, виходячи з цих принципів;
- здатність розробляти аналогові і цифрові, електричні та електронні схеми, системи і продукти.
Якщо ми говоримо про студентів-металургів, то, наприклад, з дисципліни «Англійська мова»
передбачено освітню компетентність: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання,
вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та
здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і
професійному середовищі як під час навчання у ЗВО, так і після отримання диплома про вищу освіту.
Студент, майбутній металург, тільки тоді бути мати загальні компетентності, коли оволодіє не тільки
знаннями, моральними якостями, але й буде вміти адекватно діяти у відповідних ситуаціях, застосовуючи
здобуті знання і беручи на себе відповідальність за дану діяльність.
Отже, формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння й навички,
компетенцію існування та вміння вчитися), як і сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до
самостійного навчання дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному
середовищі як під час навчання у ЗВО, так і після отримання диплома про вищу освіту.
Література
1. Перелік компетентностей випускника. Електронний ресурс. Режим доступу: http://aphd.ua/perelikkompetentnostei-vypusknyka/
2. Tuning-AHELO Framework of Learning Outcomes.
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/AHELO_Engineering.pdf,
p. 30-35.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор кафедри інженерної педагогіки НМетАУ Лучанінова О.П.
Олена Пилипенко
(Київ, Україна)
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ВЕТЕРИНАРНІЙ ОСВІТІ НІМЕЧЧИНИ
Професійна підготовка фахівців ветеринарної галузі в Німеччині триває 5,5 років (11 семестрів), що
складає 5020 семестрових годин [1]. Навчання майбутніх фахівців ветеринарної галузі в Німеччині
починається взимку (зимовий семестр починається 1 жовтня і закінчується 31 березня, літній семестр
починається 1 квітня і закінчується 30 вересня). З 11 семестрів на доклінічну підготовку відводяться 4
семестри (2 роки), на клінічну підготовку – 7 семестрів (3,5 роки). Навчання німецьких фахівців
ветеринарного профілю складається з науково-теоретичної та практичної частин. Науково-практична
частина навчання складає 3850 год або 338,9 кредитів ECTS [1] і складається з обов’язкових і
факультативних дисциплін. Практична частина складає 1170 годин [3, с. 10]. У науково-теоретичному блоці
на вивчення обов’язкових модулів відводяться 279,4 ECTS і 22 ECTS – на вивчення факультативних
модулів за вибором, які можна вибирати з навчальних програм [1].
Відповідно до структури, змісту, форм атестаційного процесу, підготовка фахівців ветеринарного
профілю в Німеччині охоплює три етапи, зокрема (див. додаток):
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 природничо-науковий етап, який передбачає опанування протягом двох семестрів (на
ветеринарному факультеті Лейпцизького університету протягом одного семестру) основ біології, фізики,
хімії та завершується так званим блоком природничих проміжних іспитів (Vorphysikum);
 базовий медико-теоретичний етап, який охоплює вивчення анатомії, фізіології, біохімії тощо
протягом двох семестрів (на ветеринарному факультеті Лейпцизького університету – протягом трьох
семестрів) та завершується складанням «анатомічно-фізіологічного» блоку іспитів (Physikum);
 медико-клінічний практичний етап, що передбачає оволодіння дисциплінами клінічної
ветеринарної медицини впродовж решти семи навчальних семестрів та завершується складанням
Державного іспиту (die Tierärztliche Prüfung).
Сучасні освітні стандарти німецької освітньої системи є комплексом вимог щодо навчального плану,
блоку теоретичних і професійно спрямованих дисциплін, а також змісту програм навчальних дисциплін та
мінімальної кількості аудиторного навантаження, що є необхідною для підготовки фахівців певного
напряму [5, с. 152].
За останні роки в закладах ветеринарного профілю Німеччини простежується тенденція до
нерозривної єдності теоретичного і практичного (клінічного) просторів при збільшенні навчального
навантаження на клінічну частину. Використовуючи різні інноваційні прийоми і підходи, кожний ВНЗ
Німеччини, що займається підготовкою фахівців ветеринарного профілю, цю проблему вирішує
одноосібно. При проведенні лекцій, семінарів, практичних занять рекомендується використання
різноманітних інтерактивних навчальних програм тощо [4, с. 7].
Впровадження міждисциплінарних навчальних технологій підготовки фахівця ветеринарного
профілю дозволяє підняти його на якісно вищий рівень клінічного мислення, здатного інтегровано
вирішувати завдання ветеринарної практики. Для вирішення основних завдань міждисциплінарної
інтеграції на факультеті практикується послідовність і систематичність у здійсненні цього підходу при
вивченні теоретичних і клінічних дисциплін. У цих умовах особливу роль виконують дисципліни третього
курсу, пропедевтика, фармакологія, патофізіологія і патологічна анатомія, що інтегрують базові та клінічні
знання. Вони повинні забезпечити місток між науковим і клінічним мисленням стати, за висловом
С.П. Боткіна, «природознавством біля ліжка хворого» [7]. Саме класичні для вищих ветеринарних
навчальних
закладів
курси
експериментальної
патології,
клінічної
терапії
доповнюються
міждисциплінарними лекціями за участю клініцистів і патологів, демонстрацією пацієнтів і розбором історій
хвороб.
Потрібно наголосити, що новий фундаментальний план реорганізації ветеринарної освіти Німеччини
був переформатований кожним ВНЗ Німеччини, який готує фахівців ветеринарного профілю, по-своєму:
складовою частиною змісту професійної підготовки фахівців ветеринарного профілю на факультетах
ветеринарної медицини Гіссенського і Лейпцизького університетів став модульно-цикловий принцип, при
якому ротуються блоки модулів дисциплін за органами тварин, при цьому зникає ізольована автономія
предметів і відокремленість наукових структурних підрозділів (клініки, інститути), що сприяє чіткості,
упорядкованості і структуризації навчання, активізації пізнавальної діяльності студентів, диференціації і
інтеграції їх навчання [2, с.126].

Семемстри 3 - 4

Цикл факультативних дисциплін
Медико-теоретичний етап підготовки
Цикл природничих дисциплін фундаментальної, природничо-наукової підготовки: анатомія
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: фізіологія, біохімія, селекція і генетика,
гістологія і ембріологія, корми і кормовиробництво, клінічна діагностика
Блочно-модульне навчання + інтегровані заняття (Querschnittsunterricht) 3-й семестр
Блок 2 (фокус)
Кровоносна і імунна
системи
3-й семестр

Блок 3 (фокус)
Прогенерація і
плацентація
3-й семестр

Блок 4 (фокус)
Шлунково-кишковий
тракт
3-й семестр

Блок 5 (фокус)
Печінка
3-й семестр

Іспит
Іспити
Vorphysikum

Етапи професійної підготовки
Природничо-науковий етап підготовки
Цикл природничих дисциплін фундаментальної, природничо-наукової підготовки: хімія, зоологія,
ботаніка, фізика, основи сільського господарства
Цикл дисциплін загальноекономічної підготовки:
теорія професійної діяльності, історія ветеринарної медицини
Цикл дисциплін професійної підготовки: медична термінологія
Цикл природничих дисциплін фундаментальної, природничо-наукової підготовки: анатомія
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: утримання тварин, захист тварин,
гістологія, селекція і генетика у ветеринарній медицині, гістологія, біометрія, радіологія
Блочно-модульне навчання + інтегровані заняття (Querschnittsunterricht)
Блок 1 (фокус): клітина як матеріальна основа спадковості, її будова

Іспити Physikum

Семестри 1- 2

Модульна (фокусна) система професійної підготовки фахівців ветеринарного профілю на
ветеринарному факультеті Лейпцизького університету

Трек Сільськогосподарські тварини:
Трек Коні
ветеринарний супровід 5 год / тиждень
5 год / тиждень
Ротація в клініках
Клініка дрібних
Клініка птахів 1
Клініка
Клініка великих
тварин
тиждень
великих
тварин
5 тижнів
тварин
(внутрішні
(хірургія)
хвороби) 2
2 тижні
тижні

Трек Проектна робота
98 год
Клініка великих тварин
(акушерство)
2 тижні

Державний іспит

Цикл факультативних дисциплін (треки) 4-й семестр
Блочно-модульне навчання + інтегровані заняття (Querschnittsunterricht)
Блок 6 (фокус): Сечовивідні шляхи
Блок 7 (фокус): Птахи
4-й семестр
4-й семестр
Медико-клінічний практичний етап
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: захист тварин, ветеринарна гігієна,
розведення і утримання лабораторних тварин, годівля тварин, хвороби птахів, фармакологія і
токсикологія, бактеріологія і мікологія, вірусологія, паразитологія, імунологія, хвороби риб,
рептилій і бджіл, загальна патологія, внутрішні хвороби, хірургія, генетика, хвороби дрібних
тварин, загальна гігієна харчових продуктів, клінічні демонстрації, хірургія, клінічна діагностика
Блочно-модульне навчання + цикл інтегрованих занять 5-й семестр:
Блок 8 (фокус)
Блок 9 (фокус)
Блок 10 (фокус)
Блок 11 (фокус) Діагностика
Основи клінічної
Органи травлення
Органи руху
інфекційних захворювань
діагностики
5-й семестр
5-й семестр
5-й семестр
5-й семестр
Цикл факультативних дисциплін (треки) 5-6-й семестри
Блочно-модульне навчання + цикл інтегрованих занять 6-й семестр:
Блок 12 (фокус)
Блок 13
Блок 14
Блок 15
Блок 16 (фокус)
Інфекційні
(фокус)
(фокус)
(фокус)
Інфекції слизових
захворювання і
Статева
Органи
Серцевооболонок
зоонози
система
дихання
судинна
6-й семестр
6-й семестр
6-й семестр
6-й семестр
система
6-й семестр
Блочно-модульне навчання + цикл інтегрованих занять з харчової безпеки і клінічних дисциплін 7й семестр:
Блок 17
Блок 18
Блок 19
Блок 20 (фокус)
Блок 21 (фокус)
(фокус)
(фокус)
(фокус)
Правова політика
Відходи тваринництва
Ветсупровід
Годівля і
Неврологія
країни в області
та їх переробка
7-й семестр
утримання
7-й семестр
гігієни
7-й семестр
коней
харчування
(домашніх
7-й семестр
тварин)
7-й семестр
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки: ветеринарна гігієна (гігієна молока і
молочних продуктів), годівля екзотичних тварин, фармакологія, введення в фармакологію і
вчення про рецептуру, бактеріологія і мікологія, вірусологія, паразитологія, хвороби рептилій, риб
і бджіл, епідеміологія, патологія, внутрішні хвороби, хірургія, акушерство, хвороби дрібних тварин,
ветеринарний супровід, гігієна харчових продуктів, клінічні демонстрації, клінічна діагностика,
інтегроване заняття з харчової безпеки, інтегроване заняття з клінічних дисциплін
Блочно-модульне навчання + цикл інтегрованих занять 8-й семестр:
Блок 22 (фокус)
Блок 23 (фокус)
Блок 24
Блок 25
Блок 26 (фокус)
Хвороби птахів
Ендокринологія
(фокус)
(фокус) Шкіра
Риби
8-й семестр
8-й семестр
Кровоносна
і слизові
8-й семестр
система
оболонки
8-й семестр
8-й семестр
Треки факультативних дисциплін під час ротаційного року (126 год) і проектна робота як
факультативний курс (98 год)
Трек Параклінічна
Трек Охорона
Трек Домашні
Трек
діагностика
здоров'я тварин
тварини і тварини
Дрібні тварини
5 год / тиждень
2 x 14 год
зоопарків
5 год/ тиждень
(лекції + екскурсії) 5
7 год / тиждень
год / тиждень
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Семестр 9 – 10 Ротаційний рік

Семестри 7 - 8

Семестри 5- 6
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1-й семестр підготовки фахівців ветеринарного профілю на факультеті ветеринарної медицини
Лейпцизького університету представлений використанням класичної системи фронтальних лекційносемінарських занять та модульної системи організації навчального процесу. У змісті навчального плану,
починаючи з 2-го семестру, виділяються інтегровані блоки дисциплін (фокусів або треків). Паралельно з
циклами інтегрованих блоків викладаються лінії дисциплін (утримання тварин, захист тварин, гістологія,
селекція і генетика у ветеринарній медицині, гістологія, біометрія, радіологія та ін..), які тривають упродовж
всього семестру. Для модульно-циклового принципу характерним є застосування інструментарію різних
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форм навчання (лекції, інтегровані заняття (Querschnittsfach), клінічні демонстрації). Інтегрований блок
(фокус) – це структурований за темами (наприклад, органами тварин) навчальний блок дисциплін на
міждисциплінарній основі, який триває від одного до семи тижнів (20-140 год). Важливою складовою
кожного блоку є інтегровані заняття (Querschnittsunterricht). Блок є структурованою освітньою одиницею,
наприклад: до номенклатури навчальних дисциплін блоку 6-го семестру «Інфекційні захворювання і
зоонози» входять такі дисципліни, як фізіологія, патологія, фармакологія і паразитологія. Начитка лекцій
проводиться фахівцями клінік і інститутів, які входять до складу факультету.
Під час проходження фокусу «Неврологія» професорсько-викладацьким складом кафедр
факультету (проф. Флегель) використовуються різні інноваційні формати навчання, наприклад,
інтерактивна вікторина в сервісі Socrative Teacher та ін.. Сервіс Socrative Teacher – це онлайн-система
голосування, яка дозволяє викладачам організувати в аудиторіях серію навчальних вправ і тестування на
комп'ютерах, смартфонах і ноутбуках (з можливістю інтегрувати в завдання зображення). Тестові завдання
реалізуються в трьох варіантах: завдання Multichoice з вибором кількох правильних відповідей, завдання з
альтернативними відповідями (вірно/невірно) і завдання, які передбачають коротку письмову відповідь.
Підведення підсумків тестування відбувається після отримання викладачем електронною поштою
інтерактивних звітів у вигляді таблиці Google або файлів Excel.Socrative 01. Максимальна кількість
студентів для співпраці в сервісі Socrative Teacher – не більше 50 осіб.
Впровадження при вивченні клінічних дисциплін нової форми організації навчального процесу (більш
високого порядку, ніж інтегроване заняття) з врахуванням інтегральної природи компетентності є одним з
компонентів реформування вищої ветеринарної освіти Німеччини в контексті виконання основних
положень Болонської декларації щодо застосування міждисциплінарного комплексного підходу і
міждисциплінарної інтеграції. При проходженні інтегрованих циклів (блоків або треків) передбачається
застосування сукупних знань з дисциплін, які входять до блоку, на лекційних, практичних заняттях. За весь
період навчання студенти ветеринарного факультету Лейпцизького університету повинні засвоїти 26
навчальних модулів (блоків-фокусів).
Підготовка фахівців ветеринарного профілю на ветеринарному факультеті Університету
ветеринарної медицини Ганновера проводиться за блочно-модульною технологією. При реалізації даної
технології в навчальному процесі модульне навчання комбінується з інтегрованими заняттями і
викладанням факультативних дисциплін. Застосовуються різні форми занять: лекції, практичні заняття,
інтегровані заняття (Querschnittsunterricht). Завдяки появі в начальних планах інтегрованих занять
забезпечується зв'язок між клінічними дисциплінами, доклінічними, параклінічними дисциплінами і
дисциплінами харчової безпеки. Зміст клінічних дисциплін на заняттях розглядається під кутом оцінки
ризиків, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції тваринного походження (впливу на
харчові продукти іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин, контамінації біологічними, хімічними
і фізичними агентами тощо).
Потрібно підкреслити, що у ЗВО ветеринарного профілю Німеччини формуються власні інноваційні
моделі підготовки майбутніх фахівців ветеринарної галузі, реалізація будь-якої з них спрямовується на
оптимізацію професіоналізації як процесу набуття професійних навичок і вмінь.
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(Ізмаїл, Україна)
ПОВЕДІНКОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ-БУЛЕРІВ В СУЧАСНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
У «букеті» негативних переживань, які відчуває сучасний учитель, особливе місце займає почуття
безпорадності перед обличчям насильства. Йдеться про те, що це відчуття не приходить з дитинства, воно
з'явилося відносно недавно. Почуття безпорадності сучасного вчителя, навпаки, абсолютно адекватно
відображає стан справ в шкільному співтоваристві: кожен окремий вчитель в більшій чи меншій мірі
відчуває на собі, що у нього немає тилу у протидії насильству, що має місце в дитячих колективах.
Це відбувається, тому що школа як організація не бере на себе відповідальність за протистояння
поведінці властолюбних учнів, і в тому числі, буллінг як цькування одних учнів іншими. Ініціюється буллінг
учнями, які не розуміють «по-хорошому», знову і знову порушують правила, використовують насильство і
придушення інших учнів, для затвердження свого авторитету, отримання вигоди або як спосіб
розважитися.
Витівки буллерів (так називають ініціаторів буллінг) відбуваються на очах у інших дітей, і це має
негативний вплив як на «глядачів», так і на атмосферу в школі в цілому. Що ж стосується жертв буллінгу –
зарубіжні вчені до цього явища ставляться з серйозністю, вивчають його, накопичують дані і однозначно
показують, що саме цькування (як правило, у формі відкидання) – з боку однолітків призводить до суїциду
серед підлітків.
Отже, буллінгом називається агресія одних дітей проти інших, коли мають місце нерівність сил
агресора і жертви, агресія має тенденцію повторюватися, при цьому відповідь жертви показує, як сильно
вона зачеплена тим, що відбувається. Нерівність сил, повторюваність і неадекватно висока чутливість
жертви - три суттєві ознаки булінгу [4, с. 20].
Буллінг різноманітний, це не тільки фізична агресія, а частіше - психологічна. Насильство у дорослих
колективах (наприклад, цькування одного з вчителів директором або кимось із колег при потуранні
директора) називається моббінгом (в інших джерелах – організаційним булінгом).
З клінічної точки зору зрозуміло, що ініціаторами цькування виступають діти з нарциссическими
рисами характеру. Основна особливість нарциса - прагнення до влади, самоствердження за рахунок
інших. Бути «крутим», мати авторитет серед однолітків, як людину, якій ніхто нічого не може зробити. «Ти
мені нічого не зробиш» - приховане послання, який вчувається за всім поведінкою цього учня. І така
поведінка, спрямоване на утвердження своєї влади над кимось або чимось, стає все більш поширеним.
Сотні вчителів підтверджують цей факт.
Властолюбні учні діляться на активних і пасивних властолюбців. Перші постійно зачіпають не тільки
однокласників, а й вчителі. Вони знову і знову кидають йому виклик. За допомогою слів і дій вони немовби
його атакують. Вони можуть застосовувати різні тактики: робити все дуже повільно, не звертаючи уваги на
нагадування про час, здавати незакінчені роботи, шуміти в той час, коли інші працюють. Іноді вони
бурмочуть лайки, коли їх про щось просять, жують жуйку. Вони можуть просто не зважати на вимоги
вчителя або погоджуватися зробити щось, але з явною образою.
Пасивні властолюбці коректно поводяться з вчителями, але самостверджуються на однолітках або
молодших учнях. Як правило, властолюбці не діють без глядачів. Їм потрібні свідки їх влади. Вони
провокують вчителя або сверсников перед аудиторією глядачів, і навіть вчителі відчувають, що якщо вони
програють цю публічну сутичку, то в очах цих глядачів, або навіть всієї школи, залишаться з ярликом «Той,
хто програв» до кінця навчального року. А що ж відчуває об'єкт глузувань, провокацій або прямого
хамства? Всі ті, кого властолюбец вибрав мішенню, завжди під загрозою, під тиском таких можливих
ситуацій. І це викликає тривогу і напругу [1, с. 23].
Потрібно відзначити, що владні учні викликають багато неприємних відчуттів і у самого вчителя.
Багато з них «зводять з розуму» на уроках. Наприклад:
а) одні з них постійно незадоволені, і висловлюють це невдоволення голосно і вголос. Вчителі
знають безліч варіантів реплік на тему «Ви не можете змусити мене робити це. Анна Іванівна в 7 «Б» цього
не вимагає. І я не буду робити».
б) інший варіант - учні видають «синдром адвоката». Ці діти не грубіянять, вони розмовляють у
ввічливій і дружній манері, але пропонують абсолютно нелогічні обґрунтування свого «поганого»
поведінки. «Можна я не буду робити самостійну, а то вже мало часу залишилося. Краще я повторю
формули »або« Можна я не буду відповідати сьогодні? Я ж відповідав на минулому уроці, ви ж бачили, що
я знаю цю тему!» Їх дружелюбність часто збиває з пантелику, і вчитель піддається. Повторні спроби
призводять нас в замішання, і ми швидко дратуємося від їх словесної акробатики.
в) треті не влаштовують публічних сцен, але все одно роблять те, що хочуть, а не те, що потрібно.
Вони не демонструють явну конфронтацію і багато не говорять. Замість цього вони посміхаються нам і
говорять те, що ми хочемо почути. А потім роблять те, що їм захочеться.
г) властолюбців часто прикриваються хитрими масками, наприклад, проникливо розповідають
вчителю про свою лінь, яка завадила зробити урок, і з якою учень намагається боротися, про хвороби, і
постійно відбуваються надзвичайні ситуації. Щирість і самокритичність укупі з жалістю зазвичай
справляють враження на більшість вчителів. Якби ці діти говорили правду, вона була б проста: «Ти для
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мене нічого не значиш зі своїми уроками, так само як плювати я хотів і на правила цієї школи». У них
багато спритності, тому безпосередньо вони не ризикують висловлюватися, уникаючи знову і знову,
залишаючись при своєму інтересі.
Реакція вчителя на владну поведінку є важливим маркером того, що перед нами потенційний
буллер. Є дві суттєві ознаки, за якими легко визначити, чи було та чи інша поведінка властолюбною.
Йдеться про емоції вчителя і про його перше спонукання, імпульс.
Перша ознака - це такі почуття вчителя відповідь на «витівку», як гнів, обурення, замішання через
свою безпорадність або навіть страх.
Друга ознака - це природний імпульс - негайно припинити витівку, можливо, навіть за допомогою
фізичних дій, наприклад, струснути, вдарити або схопити за вухо учня, який так себе веде [3, с. 56].
Реакція учня на виховний вплив теж говорить красномовно про те, що перед нами - властолюбець.
Коли ми намагаємося припинити його витівку, учень надихається і йде на конфронтацію. «Ти мені нічого не
можеш зробити!» - ось виклик, який вам кидають в обличчя, навіть якщо нічого не висловлено вголос.
Властолюбні учні спокійно спостерігають за тим, що відбувається, і з деяким навіть цікавістю
чекають на те, що буде далі. Вони зазвичай продовжують своє, поки не будуть упевнені, що всі присутні
(глядачі) бачили: вони припинили витівку не тому, що їх змусили, а тільки тому, що самі захотіли.
Про розвиток нарцисизму в сучасному суспільстві споживання написано дуже багато. Дітей, які
потребують затвердження себе через владу, стає все більше. І тут є кілька причин.
Одна з них - сучасні соціальні відносини. Якщо раніше відносини панування-підпорядкування були
зрозумілими і обгрунтованими економічно (чоловік містив дружину і був головою дому, наймач міг
звільнити норовливого підлеглого), то сьогодні всі хочуть рівних прав. Емансипація жінки і завоювання
рівні права приводять до того, що підпорядкування правилам і авторитетам не представлено тепер в очах
дитини чітко і ясно. Чіткість і визначеність соціальних ролей відсутня [5, с. 64].
Раніше школяр повинен був строго відповідати своїй підлеглій ролі: добре вчитися і бути слухняним і
чемним, а вчитель повинен був бути суворим, але доброзичливим суддею. Тепер все змінилося: ролі
замінені міжособистісними відносинами, і вчитель цікавиться такими питаннями, як «Що ви хочете?», «Що
ви збираєтеся робити?», «У чому ви маєте потребу?». Фактично в нашому суспільстві немає жодної
конструктивної моделі безумовного підпорядкування авторитету. Тому діти і не вміють підкорятися.
Інша причина поширення властолюбного поведінки - мода на «сильну особистість».
Сильна особистість, непереможний герой, якого ніхто і ніщо не указ, борець - ось герої
сьогоднішнього дня. Діти і батьки читають книги з назвами: «Як стати переможцем», «Як досягти успіху і
впливати на людей» і т.п. Вчителі велику увагу приділяють розвитку індивідуальності, здібностей, роблять
акцент на досягненнях. Звідси - нова цінність: особистісна сила.
Але діти часто плутають смисли. Поняття «сильна особистість» для них може означати не стільки
влада, рівну контролю над власною особистістю (характером, слабкостями і т.д.), скільки влада над
іншими людьми. Вони стверджують себе, таким чином, не в стосунках з самими собою, а у відносинах з
оточуючими. З таким наївно зрозумілим самоствердженням стикаються в класі вчителі та однокласники. І
вчитель повинен бути готовий грамотно, професійно відреагувати на витівки властолюбця і навчити учня
розрізняти справжню особистісну силу і владолюбство. Якщо вчитель навчиться це робити - атмосфера в
класі сприятиме зростанню цієї особистісної сили і волі.
Учні з властолюбним поведінкою не обов'язково стають Буллер, але булери відбуваються саме з
такої категорії дітей, тому вони потребують особливої пильності з боку вчителя. Вони відрізняються
наполегливістю, хитрістю і винахідливістю. Їхні стосунки з жертвою можна уявити як гру з кішкою і шматком
папірці на мотузочці. Вони як би підсовують приманку, спокушаючи її. Вони провокують, ви хочете схопити
її, і вам вже здається, що вдається це зробити, як вони стрімко виривають мотузку, приводячи вас в
збентеження і викликаючи замішання Такі учні точно вибирають час, місце і привід для своєї боротьби за
владу, підстерігаючи вас в ті хвилини, коли жертва розслаблена, і точно знають людські слабкості.
Попередити явище булінгу можна двома способами [2, с. 149]:
1) уникати прямої конфронтації;
2) дозволяти учням проявляти владу в рамках конструктивних проектів і керувати дозволеними
способами.
Зазвичай видається, що тільки жертви страждають від буллінг, але статистика дає інші дані. Ось
матеріали зі статті доктора Батче Лоузі (США):
«Діти, які є буллерами, також зазнають труднощів з успішністю в школі. Центр їх проблем - процес
навчання. Існує думка, що жертви буллінгу повинні мати більше проблем із засвоєнням матеріалу, ніж
агресори, тому що жертви поглинені проблемою відносин з однолітками, на навчання у них не вистачає
ресурсів. Насправді, освітній рівень шкільного хулігана, як правило, нижче, ніж у жертви.
Якщо взяти за показник освітнього рівня здатність школяра здобути середню освіту, тоді ми
отримаємо таку картину. За даними дослідників (Brown & Taylor, 2008), які протягом 42 років вивчали
народжених у Великобританії в 1958 році дітей (вибірка склала 15000 дітей), були зроблені висновки,
нарешті, дозволили зрозуміти, чи має відношення досвід участі в буллінгу (буллінг-віктимизація) до таких
фактів, як відхід з школи, отримання середньої освіти, або отримання ступеня в коледжі.
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З цього дослідження дослідники виявили, що буллінг-віктимизація у віці 11 років має малий ефект на
те, чи отримав школяр в майбутньому середню освіту чи ні, в той же час діти, які були ідентифіковані як
хулігани у віці 11 років, мали значимо меншу ймовірність отримання середньої освіти.
Досвід знущань та насильства за замовчуванням позбавляє дітей влади, їх основні права
порушуються саме там, де вони повинні відчувати себе захищеними та захищеними. школа - це місце, де
діти роблять перші кроки до незалежності, вони мають основні можливості співпрацювати з іншими та
дотримуватися загальних правил поведінки людини. З цієї причини важливо, щоб освіта, як частина
системи обслуговування, була відкритою для відповіді на потреби та труднощі дітей у цей дуже делікатний
період людського розвитку. Діти, які переживають досвід жорстокого поводження, мають право на
підтримку у своєму фізичному та психологічному одужанні, відповідно до їх соціальної реінтеграції.

1.
2.
3.
4.
5.
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(Хмельницький, Україна)
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Розвиток суспільства вимагає переглянути організацію освіти, і роль суб’єктів функціонування всієї
системи освіти, тобто викладача і студента.
У сучасному світі університети мають навчитися вирішувати принципово нове завдання – виховувати
молодих людей, здатних критично і глибоко мислити й готових стояти біля витоків змін і працювати зі
змінами. Ми практично не знаємо глибинної сутності й інформаційного простору професій, до яких готуємо
студентів. Світ стає відкритим – поширюються відкритий контент, відкриті дані, відкриті ресурси, відкриті
он-лайн курси. Інтернет постійно закликає нас переосмислити навчання та освіту, зростає доля
неформального навчання, переглядаються індивідуальні потреби шкіл, університетів і сам процес
навчання. Бібліотеки переглядають свою місію, школи та університети намагаються скоротити витрати на
освіту.
Важливу роль у суспільстві відіграє інформаційна культура – частина загальної культури людства.
Це впливає на розуміння особистої ролі людини в суспільстві. Компоненти інформаційної культури – це
організація подачі інформації, сприйняття та використання інформації, використання інформації особисто
й у співпраці, використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), спілкування через засоби ІКТ [1].
Виникають інноваційні процеси в освіті такі, як інноваційні способи викладання й навчання з
наступним поколінням електронних книг, короткострокові комерційні курси, оцінка на основі діагностичного
зворотного зв’язку, навчальна аналітика, спільноти практиків.
Сьогодні визначають три рівні дистанційного навчання [2]:
• Діяльність студента спрямовано на засвоєння часто повторюваних завдань, відповіді яких
спрямовані на комп’ютерне навчання.
• Викладач взаємодіє зі студентами, вчасно спрямовуючи їх до навчання (системи штучного
інтелекту).
Навчальний процес супроводжують провідні вчені в конкретних галузях з використанням сучасних
засобів комунікації.
З огляду літератури нами проаналізовані останні дослідження щодо змішаного навчання з точки зору
вдосконалення викладання іноземної мови. Бендітвілай стверджує, що багато вчених зверталися до такого
навчання на практиці та окреслювали його можливу перевагу. Отже, розглянемо основні особливості
змішаного навчання, а саме його переваги та недоліки. Розкриємо спосіб реалізації змішаного навчання та
конкретні результати поєднання змішаних методів навчання при викладанні іноземної мови. Кінту, Чжу та
Кагамбе стверджують, що змішане навчання будується з урахуванням специфічних особливостей як
першооснови цієї концепції. На думку цих авторів, до таких особливостей належать взаємодія, технології
якості та очна підтримка. Бендітвілай визначає взаємодію або зв’язок у контексті змішаного навчання як
координацію та співпрацю між викладачами та студентами із використанням технологічних інструментів,
знайдених на веб-сайтах та в мовних лабораторіях. Тому змішане навчання розуміють як педагогічну
концепцію, що включає поєднання нових технологій та традиційних методів навчання. У цьому відношенні
Кінту, Чжу та Кагамбе опираючись на навчально-педагогічний досвід Уілгінга та Джонсона, які стверджують
про при дистанційному навчанні відсутні взаємодії, які призводять до розриву та відключення від
викладача та аудиторії. Проблеми часткового включення, відсутність концентрації уваги та відключеність
студентів шкодять ефективному навчанню, оскільки студенти відчувають відчудженість при спілкуванні з
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викладачем і не обов’язково розуміють те, чого їх навчають. Примітно те, що головне питання, яке виникає
щодо розвитку змішаного або гібридного навчання це – проблеми, з якими стикався освітній простір при
використанні вдало підібраних нових технологій в Україні та закордоном для навчання в он-лайн режимі.
Для навчання за допомогою новітніх технологій, виявили, що основною проблемою електронного навчання
або навчання, яке підтримується за допомогою Інтернету, було те, що студенти залишались осторонь під
час навчального процесу. Це може бути спричинено тим, що студенти виявляли інтерес до технологічних
пристроїв та освітніх платформ більше, особливо якщо це їх перший досвід, ніж до самого процесу
навчання [3, c. 220-221].
Ще однією причиною, встановленою Бендітвілайном, є те, що читання академічного тексту з
цифрового дисплея цілком нудно і приносить відчуття самотності, що також призводить до їх демотивації.
Мур and Кірселі вбачають це у наявності технічних засобів навчання, що можуть якимось чином
перешкоджати зв’язку між викладачами та студентами. Ці технологічні пристрої або платформи можуть
виступати перешкодою для співпраці та обміну інформацією між студентами та викладачами, тому варто
зосередитися на змішаному навчанні, щоб студенти змогли плавніше переключатися з очного на он-лайн
навчання.
Теорія соціального конструктивізму стосується того, як учні або студенти взаємодіють між собою,
досліджує психологічний клімат в академічних групах. Він базується на переконанні, що більшість людей
навчаються в результаті соціальної взаємодії та співпраці з іншими. Отже, нові технологічні платформи
забезпечують безліч просторів соціалізації, де студенти можуть обмінюватися ідеями та співпрацювати
при виконанні різноманітних завдань. Цей висновок вже розглядався раніше, що свідчить про те, що він є
критичним у перевазі змішаного навчання при викладанні мови. Нарешті, багатий педагогічний досвід
передбачає проблемне навчання, що вимагає використання реальних сценаріїв, соціального навчання та
застосування знань у нових ситуаціях. А викладання мови є першочерговим для опанування практики
використання автентичних матеріалів. Це гарантує, що всі, хто навчається можуть отримати точне
значення слів, речень та зразків мовлення рідною мовою. [3, c. 225-229].
Нарешті, Осгербі зазначає, що студенти успішніші, якщо вони можуть взаємодіяти зі своїми
наставниками та однолітки, щоб вони могли пояснити, обмінятися думками та навчитися один у одного.
Очні сесії можуть бути посилені за допомогою інших елементів, таких як гумор, пошук різних думок,
невербальні вирази, жести та навіть, подаючи практичні приклади на занятті. Суть в тому, що вчителі не
повинні ховатися позаду "технологічної завіси" і відновлювати традиційну роль лектора, але, з іншого боку,
занадто сильно покладатися на технологічні засоби. Комбіноване навчання вимагає використання обох
видів подання інформації як взаємозаміни, як взаємозв’язку – все, що є найкраще з усіх елементів для
досягнення окреслених цілей [4].
Соліман у своєму дослідженні з питань електронного навчання для розвитку в учнів мотивації до
вивчення іноземної мови виявив, що це допомогло їм засвоїти мову за допомогою практичних навичок, та
як потрібно активізувати їх самостійне навчання. Ларсен також встановив, що змішане навчання
започатковується незалежністю у навчанні та в особистих обов'язках, що є найважливішими
інструментами для вивчення мови. Він робить висновок, що викладачі та студенти мають мати однакове
сприйняття, як саме змішане навчання може сприяти студентам сприймати відповідальність за власне
навчання, роблячи їх автономними та впевненими у собі. Ахмад та Аль-Ханджарі стверджують, що
технологічні платформи є лише для студентів та учнів, які можуть працювати індивідуально та взаємодіяти
з іншими людьми в Інтернет-просторі. Індивідуальна робота забезпечує такі навички, як управлінські
навички, дослідження та навички розвитку, а тим більше внутрішні стимули та емоційно-ціннісні установки
до навчання [5].
Знову ж таки, внутрішньою мотивацією та вимогою до всього навчання є позитивне ставлення.
Рахман визначив ставлення як головний засіб, який керує інтересами тих, що навчаються. Він зазначив,
що це, як правило, важко викладати мову в немотивованому класі з негативними установками. Навчання
стає нудним і трудомістким, і клас не обов'язково може досягти загальних результатів навчання. Згідно
досліджень Ларсена, змішаний тип навчання допомагає учням стати впевненими в собі, що є першою
складовою позитивного ставлення до навчання [6].
Однак Бендітвілай припускає, що замкнуті в собі студенти можуть з часом відкритися та вільно
взаємодіяти з іншими. Взаємодія є важливою для набуття мовленнєвих навичок, і викладачі можуть
вважати його складним викладанням для студентів-інтровертів. Більш мотивовані студенти можуть набути
навчальних навичок, таких як час управління та організація викладацької роботи. Відповідальних,
мотивованих студентів легко навчати. Вони також дають викладачеві більше часу для організації та
планування завдань з курсової роботи. Зрештою, впевнених у собі студентів можна озадачити
індивідуальною роботою, щоб вдосконалювати свої мовні навички, що, в свою чергу, може покращити
постійну ефективність роботи викладача. Загальний висновок щодо змішаного навчання при викладанні
мови полягає в тому, що воно забезпечує ряд переваг для викладання мови. По-перше, існують традиційні
дидактичні та експозиційні підходи, де основу складає підручник, лекції та обговорення під керівництвом
викладача. Далі цей підхід розвивається експозиційно, потім поєднується з активним навчання, коли
студент виконує різноманітні вправи та тести, які мають контрольований темп і час. По-друге, змішаний тип
навчання інтегрується з інтерактивним навчанням, оскільки зміст спільно узгоджується і серед самих
студентів, які взаємодіють з викладачем [3].
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У змішаному навчанні технологія використовується для підтримки всіх трьох концепцій: традиційної
дидактичної, активного навчання та інтерактивного навчання. В результаті ті, що навчають використовують
різні підходи, щоб задовольнити унікальні та специфічні потреби того, хто вивчає мову [7; 8].
Найголовніше, що змішане навчання може забезпечити більшу кількість навчальних ресурсів та
матеріалів, корисних для розширення знань. Традиційні методи складаються лише із навчальнометодичних матеріалів, які обмежують студентів лише інструкціями викладача, бібліотечним фондом та
підручниками. Змішані засоби навчання сприяють поглибленню знань і навіть зменшують час, що
витрачається на заняття для викладання мови. Отже, важливо зазначити, що змішане навчання має деякі
принципові відмінності, на які слід звернути увагу перед тим як застосовувати при викладанні та вивченні
іноземної мови.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Поступове збільшення обсягів інформації та каналів її поширення суттєво впливає на формування
ціннісних орієнтацій особистості. Сучасні світові тенденції в освітньому просторі обумовлюють зміни та
нові вимоги щодо педагогічної діяльності.
Сьогодні відмінності між Інтернетом, телебаченням, пресою, книгою та телефоном зникають, а
медіаресурси стають доступними людині, де б вона не знаходилась. Створюючи особливий інформаційний
простір, чисельні медіа впливають на формування соціальних, моральних, художніх, естетичних цінностей
та інтересів особистості, стають важливим фактором впливу на її свідомість і світоглядні позиції.
Перед сучасною системою освіти постає актуальна проблема створення умов адаптації особистості
у соціумі, позитивного саморозвитку з використанням засобів масової комунікації та медіа педагогіки. Все
це дозволяє формувати в учнів уміння орієнтації в інформаційному полі для протистояння маніпуляціям
свідомістю.
Метою медіаосвіти визнано таке підвищення рівня медіаграмотності особистості, коли людина
набуває навичок аналізувати й оцінювати навколишній медіаконтент [1, с. 352].
Формування медіакультури в середовищі значущих спільнот (малих груп, родин, навчальних і
виробничих колективів, місцевих громад тощо) є основною метою медіаосвіти. Особливості медіаосвіти
зумовлені потенціалом сучасних медіатехнологій у формуванні професійних цінностей особистості; вміння
спілкуватися, відстоювати власні погляди.
Результатом медіаосвіти є рівень підвищення медіаграмотності усіх суб’єктів педагогічного процесу.
Також слід зазначити, що індивідум, який не лише технічно медіаграмотний, а усвідомлює особливості
функціонування медіа та закономірності їх існування, адекватно сприймає та в подальшому інтерпретує
медійну інформацію, фільтрує її та критично осмислює. Отже, медіаграмотність всіх учасників освітнього
процесу є частиною медіаосвіти, що сприяє розуміння важливості міжособистісного професійного
спілкування для успішності педагогічної діяльності; прагнення до підвищення рівня комунікаційної та
медіакомпетентності; уміння спілкуватися з використанням для цього телекомунікаційних каналів зв’язку;
вільний доступ до медіа для споживання та виробництва власної медіапродукції [1, с. 77-80].

126

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

Одним з актуальних питань формування медіаграмотності учасників освітнього процесу є
концептуальний тренд від медіаосвіти до медіаінформаційної грамотності, а саме:
• формування та розвиток критичного мислення у процесі сприйняття медіа;
• медіаінформаційні технології у процесі формування особистості як громадянина (створення
шкільних медіахолдингів) та фахівця (вміння поставити задачу, шукати дані для її вирішення, створення
інформаційних моделей та отримання нового знання);
• особливості застосування критичного мислення в умовах інформаційних війн.
Завдання інтеграції медіаграмотності учасників освітнього процесу полягає в:
• сприйнятті формування медіаімунітету особистості, який робить її здатною протистояти
агресивному медіасередовищу;
• розвику рефлексії і критичного мислення як психологічних механізмів медіаграмотності учнів, що
забезпечують свідоме споживання медіапродукції;
• формування в учнів здатністі до медіатворчості для компетентного і здорового самовираження та
реалізації їх життєвих завдань;
• акцентування уваги учнів на спеціалізованих аспектах медіакультури: візуальній медіакультурі
(сприймання кіно, телебачення), музичній медіакультурі, розвиненні естетичних смаків щодо форм
мистецтва, опосередкованих мас-медіа та сучасних напрямів медіаарту тощо.
До актуальних питань формування медіаграмотності учасників освітнього процесу також можна
віднести розуміння: нових медіа; соціальних мереж; медіареальністі; медіа в умовах постмодерністської
культури. Окремо можна виділити необхідність конструктивістського підходу до пізнання медіареальності.
Серед багатьох соціокультурних феноменів сучасності все більше важливу роль відіграє
медіареальність, яка нав’язує нові смисли, нову «картину світу», нав’язує правила та норми сприйняття
подій. Медіареальність суттєво відрізняється від фактів та подій реального світу.
Формування та розвиток медіаграмотності є одним із важливих завдань, які слід реалізувати всім
учасникам освітнього процесу [4, с. 2-4].
Отже, медіаграмотність – це сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють учасникам освітнього
процесу аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів
медіа; розуміти й аналізувати процеси функціонування медіа в суспільстві, та їхній вплив; це здатність
особистості контролювати споживання медіа, результат медіа-освіти, вивчення медіа. Чим більше людина
вивчає медіа (за допомогою медіа), тим більше вона медіаграмотна, тобто медіаграмотність – це здатність
експериментувати, інтерпретувати, аналізувати та створювати медіатексти здатність використовувати,
аналізувати, оцінювати та передавати повідомлення у різних формах.
Передбачається, що медіаграмотний педагог уміє [6, с. 58]:
− заохочувати і розвивати в учнів бажання ставити обґрунтовані проблемні питання, пов'язані з
медіа;
− використовувати у викладанні дослідницьку методику, коли учні зможуть самостійно шукати
(медіа)інформацію, щоб відповісти на різні питання, застосовувати знання, отримані в навчальному курсі
до нових областей;
− допомагати учням розвивати здатність використовувати різноманітність первинних джерел
(медіа)інформації, щоб дослідити проблеми і потім зробити узагальнені висновки;
− організовувати проведення дискусій, де учні зможуть навчитися толерантно слухати інших і
тактовно висловлювати власні думки; підтримувати відкриті обговорення, де немає категоричних
відповідей на багато запитань;
− заохочувати учнів міркувати над їх власним медійним досвідом.
Підвищуючи власну медіаграмотність, особистість отримує чіткіше уявлення про межу між реальним
світом і світом, що створили для неї мас-медіа.
Потреба медіаосвіти вчителів є основною складовою професійної підготовки. Сучасний педагогічний
процес вимагає принципової зміни ролі педагога, його взаємовідносин з учнями, перетворення його в
організатора пізнавальної діяльності, а учнів – в активних суб'єктів пізнання і перетворення. Медіаосвіта
вчителя, як складова його методичної підготовки до навчання учнів з свого предмету, є актуальною і
потребує ії реалізації.
Медіаграмотний учень має бути здатний критично й усвідомлено оцінювати медіатексти,
підтримувати критичну дистанцію щодо популярної культури та чинити спротив маніпуляціям.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування в учителів не лише сучасної
системи методичних теоретичних знань і вмінь, але й готовності їх ефективного застосовування на шляху
освітньої діяльності, подолання труднощів, які виникають під час практичного використання цих знань у
професійній сфері. Сучасні вчителі зобов'язані бути медіаграмотними. Це один з показників професійної
компетентності педагога, тобто розвитку професійних знань і умінь, необхідних йому для медіаосвітнього
спектру практик.
При неперервній освіті вчителя дуже важливим є формування медіаграмотності, як основної
складової професійної компетентності вчителя. Впровадження в освітній процес методичної системи з
формування медіаграмотності, дозволить підготовити кваліфікованих спеціалістів нового рівня, які зможуть
критично аналізувати наявні медіаресурси та створювати нові, при цьому будуть здатні до самостійної
творчої діяльності у медіасередовищі.
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Можна стверджувати, що особистість, яка, в першу чергу, спроможна, завдяки наявності відповідних
компетенцій, свідомо сприймати й розглядати, а також вимогливо передавати та продукувати медіатексти;
разом з тим вміло та критично перевіряти достовірність інформації і є медіаграмотним. Інформаційномедійну грамотність необхідно відображати як набір мотивів, знань, умінь, здібностей, що допомагають
вибрати, використати, створити, критично проаналізувати, оцінити й передати інформаційні повідомлення,
тексти у різних видах і формах [7].
Оочевидно, що сучасні медіа виконують не лише інформаційну функцію, а й виховну, здійснюючи
вплив на формування світосприймання та позиції учасників освітнього прцесу, тому вагомої актуальності
набуває медіаосвіта педагогічної спільноти.
Таким чином, медіаграмотний освітянин – це педагог, який виділяється прагненням до сприйняття,
розгляду, розуміння і створення медіаінформації; до оцінки соціокультурного і політичного контексту
функціонування медіа в нинішньому світі та майстерно використовує засоби масової інформації. Ключове
його завдання – системне і компетентне виховання дітей і молоді, які мають навчитися не лише слушно
вживати різні медійні засоби, а й розумітися у закономірності їх поведінки, бачити, як впливають медіа на
формування особистості. Вміння навчити учнів критично мислити в процесі сприймання медіапродукції,
для розвитку особистісного, оцінного ставлення до продукції мас-медіа загалом спираючись на етичноестетичні орієнтири [5, с. 128].
Окремо, слід зазначити, що медіаосвіта дитини має розпочинатися не у школі, а ще з раннього
дитинства, в сім’ї, тому батьківська медіаосвіта – потреба сучасності.
Батьківська медіаосвіта забезпечує ефективність медіаосвіти сім’ї як провідного чинника і
соціального середовища ранньої соціалізації дитини. Має стати частиною цілісної системи медіаосвіти,
зокрема складником психологічного блоку підготовки фахівців у вищій школі, діяльності громадських шкіл
свідомого батьківства, центрів по роботі із сім’ями тощо.
Отже, можемо зроби висновок, що медіаграмотність – це, свого роду, навички аналізувати та
критично оцінювати медіа, що дає змогу опиратися медіа-інформаційним впливам та забезпечує
майстерність вибору інформації [7].
Сучасне інформаційне оточення, у якому співпрацюють всі учасники освітнього прцесу, потребує,
особливо від педагога, бути медіаграмотним, адже глибина знань наданих вчителем, залежить ще й від
особливостей світосприймання підростаючого покоління. Для учителя у Новій українській школі стає
характерним володіння компетенціями, які дають змогу ефективно взаємодіяти з медіа та іншими
інформаційними службами, розвивати критичне мислення кожного здобувача освіти.
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ВПЛИВ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ НА ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
ВИКЛИКІВ
Постановка проблеми. Сучасний світ перебуває в умовах пандемії COVID-19 і ситуація
погіршується щодня. Тому основна задача людства навчитися приймати рішення у будь-яких умовах.
Однією з проблем розповсюдження коронавірусу є перебування великої кількості людей в одному
приміщені. В Україні до таких, зокрема, віднесли заклади фахової передвищої освіти. Сьогодні більшість
фахових молодших бакалаврів змушені перебувати вдома та здобувати знання через технології
дистанційного навчання. На скільки якісною буде освіта залежить, в основному, від викладача.
На допомогу викладачам закладів фахової передвищої освіти приходить володіння медіаосвітньою
компетентністю. За означенням це рівень медіакультури, що забезпечує розуміння особистістю
соціокультурного, економічного і політичного контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути
носієм і передавачем медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором,
створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства. Досягається через оволодіння
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медіаграмотністю, яка є показником рівня медіакультури. Для сучасної організації освітнього процесу
необхідно володіти інформаційними технологіями як здобувачу освіти так і викладачу. Тому викладач має
знати, де брати інформацію, тобто з яких джерел, та як її подати, тобто через які засобами.
Щодо медіакультури, то в першу чергу, це володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.
До них відносяться елементи культури комунікації, збирання, виробництва, передачі та аналізу інформації,
а також культури її сприймання здобувачами освіти, адекватна поведінка в інформаційному середовищі.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Про необхідність володіння медіаосвітньою
компетентністю у своїх дослідженнях неодноразово згадують вітчизняні та зарубіжні вчені такі як
Д. Бекінгем, Л. Зазнобіна, Д. Консидайн, Л. Мастерман, С. Пензін, Ю. Усов, О. Федоров, О. Шаріков,
Е. Харт, Р. Хоббс та ін.; у психолого-педагогічних дослідженнях з означеного питання – Л. Баженова,
О. Баранов, О. Бондаренко, К. Ворсноп, Н. Габор, Л. Зазнобіна, Р. Куін, О. Спічкін, О. Федоров,
О. Шаріков та ін [1, с. 81].
Проблема розвитку у викладачів компетентностей, яких вимагає сучасність (у тому числі і
медіакомпетентності), знайшла відображення під час вирішення широкого кола теоретичних і прикладних
питань. Останніми роками тема медіаграмотності педагогів та здобувачів освіти стала активно
порушуватись зарубіжними і вітчизняними науковцями: О. Баришполець, О. Волошенюк, К. Рігбі,
О. Маланцевою, Л. Найдьоновою, В. Петросянцем, Е. Сінюковою, Р.Дж. Хазлер. Проблеми, виокремлені
вченими, потребують пошуку нових підходів до функцій викладача. Проте, незважаючи на значний інтерес
науковців до питань професійної підготовки та неперервної освіти викладачів, проблема розвитку
медіакомпетентності викладачів, наприклад у системі післядипломної освіти як у теоретичному, так і
практичному аспекті, є малодослідженою, що зумовлено, передусім, новітнім характером самого явища
медіаосвіти, а також невизначеністю науково-методичних засад розвитку у викладачів медіаосвітніх
компетентностей [2, с. 88].
Мета статті – описати вплив масових відкритих онлайн курсів на формування медіаосвітньої
компетентності викладачів закладів фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів.
Виклад основного матеріалу. Розуміння того, що епідемія так швидко не відступить зумовило
необхідність підготовки викладача і студента до наступного витка розвитку епідемії.
У період спаду загрози захворюваності і послаблення епідеміологічних заходів виникла можливість
підвищити медіаосвітню компетентність викладачів тому що на практиці було виявлено сильні та слабкі
сторони навчання з використанням дистанційних технологій.
Для виявлення позитиву та негативу навчання в умовах пандемії, на думку здобувачів освіти,
проводиться опитування щодо якості організації освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання. Опитуваних було понад 1200 осіб.
На питання «Чи з усіх навчальних курсів викладачі забезпечили дистанційну форму навчання?»
97,5 % студентів дали стверджувальну відповідь, тому що окремі студенти не мали доступу до Інтернету і
не змогли повноцінно брати участь в освітньому процесі з використання технологій дистанційного
навчання.
В якості вебресурсів для зберігання навчально-методичних матеріалів і завдань можуть
застосовуватися хмарні диски, навчальні портали, інші доступні викладачам і здобувачам освіти
платформи і середовища.
Отримання навчальних матеріалів, спілкування між викладачами і студентами під час освітнього
процесу з використанням технологій дистанційного забезпечувалося передачею відео-, аудіо-, графічної та
текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Відповідаючи на питання «Які технічні
засоби Ви використовували під час навчання з використанням дистанційних технологій?» здобувачі
освіти могли відзначати декілька відповідей. Більшість із них використовували девайси (23,7 %), провідний
Інтернет (21,4 %), Wi-Fi (25,4 %). Тому не вся інформація могла дійти до студента, адже не всі матеріали
адаптовані до роботи зі смартфону. Над цією медіаосвітньою компетентністю необхідно працювати –
створювати матеріали, які адаптовані до різних ґаджетів.
Велика кількість студентів 90,9 % загалом задоволені методами навчання та подання матеріалу з
використанням технологій дистанційного навчання, оцінили рівень своєї задоволеності більше як на п’ять
балів (рис. 1).

Рис. 1. Діаграма задоволеності студентів методами навчання та подання матеріалу з використанням
технологій дистанційного навчання
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Важливе значення підчас навчання з використанням дистанційних технологій має подача матеріалу,
що докорінно відрізняється від викладу матеріалу в аудиторії. Студенти не завжди знаходяться в полі зору
викладача. Щоб постійно підтримувати увагу студентів виклад матеріалу потрібно зробити динамічним,
матеріал подавати блоками, порціями.
Останнім часом в умовах дистанційного навчання для викладання матеріалу навчальних курсів
багато викладачів використовують масові відкриті онлайн курси, які сприяють рівному доступу до освітніх
послуг будь-якого здобувача освіти.
Термін «масовий відкритий онлайн курс» (МВОК) або MOOC (massive open online course) був
запропонований учасниками курсу «Сonnectivism & Connective knowledgе» Брайаном Олександром та
Дейвом Кормьє у 2008 році за виокремленими ними його специфічними особливостями.
Одним із перших в Україні платформ, що пропонує слухачам МВОК різних напрямів, є освітній
проєкт Prometheus (http://prometheus.org.ua). Цей проєкт об’єднує курси, створені викладачами Київського
політехнічного інституту, Київського національного університету та Києво-Могилянської академії, які були
активно апробовані протягом 2015 року. У 2016 році співзасновники проєкту провели конференцію «Як
створити успішний онлайн курс», присвячену практичним питанням створення масових відкритих онлайн
курсів, тим самим не тільки дали можливість одержувати доступ до навчальних матеріалів, а й поділилися
досвідом створення МВОК.
Для коледжів, тобто закладів фахової перед вищої освіти, відкриті онлайн курси пропонує Державна
установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (http://nmcbook.com.ua/). До
2019 року такий центр надавав методичну допомогу аграрним закладам вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації.
Сьогодні це не тільки офлайн та онлайн навчання для педагогів, а й спосіб самостійно створити масові
відкриті онлайн курси.
Саме МВОК дозволяють унаочнити навчальний теоретичний матеріал, засвоїти його та самостійно
перевірити рівень засвоєння здобувачами освіти та слухачами курсів. МВОК зручні ще й тим, що
дозволяють невеликими фрагментами отримати навчальний матеріал у зручний час для слухача. Як засіб
навчання МВОК дозволяють здобувачам освіти отримати відповіді-консультації на запитання до
матеріалів, які не завжди зручно поставити у великій аудиторії.
Викладачі використовували принципи методики Clik-навчання. Дотримуючись принципу
фрагментарності або іншими словами дозованого подання інформації, здійснювали поділ навчального
тексту на закінчені смислові частини з формулюванням після кожного блоку питань на розуміння.
Обов’язковим став принцип анімації, який передбачав пояснення з використанням картинок, ілюстрацій, які
демонструвалися на екрані. Засвоєння матеріалу з опорою на вже сформовані образи і поняття, які
завдяки яскравості чи емоційності перейшли в структуру довготривалої пам’яті – це вдале застосування
принципу асоціацій або гачка. Найбільш важливими у контексті привернення і утримування студента уваги
є візуалізація, що передбачає доповнення основного навчального матеріалу візуальними образами:
фотографіями, картинками, схемами, картами, фільмами, відеосюжетами тощо. Звичайно, ефективне
використання вище вказаних засобів можливе завдяки медіаграмотності викладачів. Такий метод як
наявність контрольованого елемента заняття у вигляді картинки, скрайбінгу чи карти, які сприяють
відновленню у пам’яті вивченого матеріалу, відповідають принципу відтворення або «шпаргалки».
Це і дозволило отримати такий високий результат задоволеності студентів методами подання
матеріалу і більшість студентів 87,2 % вважають, що навчальний матеріал подавався у достатній мірі.
Проведене дослідження дозволило виявити, що викладачі заохочували здобувачів освіти до виконання
завдань, таку думку висловили 95,4 % студентів.
До звичного режиму навчання в умовах пандемії студентів наближають навчальні портали –
електронне навчання. Для закладів фахової перед вищої освіти це сайти, які дозволяють розміщувати
матеріали теоретичні, відео, організовувати конференції, контрольні заходи тощо. Разом з МВОК з’явилося
поняття «навчальна хмара», адже для зберігання матеріалів в Інтернеті сучасними є хмарні сервіси, які
дозволяють надавати доступ матеріалам слухачам та здобувачам освіти. Як приклад можна привести
систему LCloud. lCloud – сучасна CRM-система для керування розкладом занять, створення комплексу
єдиного навчально-методичного забезпечення, портфоліо викладача, електронного журналу, відомостей
про студента та його рейтинг, проведення онлайн-тестування тощо. (http://rcnubip.org.ua/navchalna-hmaralcloud/).
Також перевагою навчальних хмар є можливість організувати МВОК профільного призначення для
здобувачів освіти фахового коледжу. Перевагою є доступ аудиторії до матеріалів, яких навчає викладач
закладу фахової перед вищої освіти за певною спеціальністю. Та для того, щоб викладач міг впровадити
навчальну хмару для викладання свого курсу, необхідно підвищити кваліфікацію шляхом проведення
курсів на тему «Використання ІКТ в освітньому процесі під час дистанційного навчання». Викладач який
опанує медіаосвітню компетентність такого призначення перевірить на собі роль здобувача освіти та
використає це у процесі викладання навчальних курсів.
Висновок. Сучасний світ перебуває в умовах пандемії, яка не зупиняється впродовж року, тому
дистанційне навчання це не потреба, а вимога часу. На допомогу приходять МВОК, якими цікавляться не
лише здобувачі освіти, а й викладачі. Онлайн курси сьогодні є засобом для викладачів, який дозволить
якісно підготувати майбутніх фахівців закладів фахової перед вищої освіти. Сучасних студентів легше
зацікавити тестовими завданнями, ніж розгорнутими відповідями чи дискусіями. Таким чином, з’ясовано,
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що найкраще використовувати МВОК тих викладачів, які мають досвід роботи на дистанційних курсах, а
початківцям необхідно брати участь у них і залучати учасників. Процедура створення та проведення МВОК
виявилася складним, але цікавим процесом. Тому кожен викладач має не розвиватися у цьому напрямі та
бути активним учасником опанування технологій дистанційного навчання.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Ніна Суконна
(Харків, Укрвїна)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
На засіданні Верховної Ради України 16 червня 2020 року було прийнято Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності».
Підтримали цей законопроект 245 народних депутатів України.
Даний Закон передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності України (далі
НОІВ) як юридичної особи публічного права (державної організації), що належить до сфери управління
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Національний орган інтелектуальної власності – державна організація, що входить до державної
системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом
Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим
Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та
статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях.
Згідно пунку 7 статті 4 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» НОІВ очолює керівник, який
призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Також визначається, що керівником НОІВ може бути громадянин України, який проживає в Україні
останні п’ять років, вільно володіє державною мовою та однією з офіційних мов Всесвітньої організації
інтелектуальної власності, має повну вищу юридичну освіту та/або освіту у сфері інтелектуальної
власності, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності не менш як 10 років та досвід роботи на керівних
посадах не менш як п’ять років.
Керівника НОІВ призначають у ході відкритого конкурсу, який проводиться центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної
власності.
Згідно пункту 2 статті 4 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» НОІВ наділено наступними
повноваженнями:
1. приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і
мистецтва, а також на реєстрацію договорів, що стосуються прав авторів на твори, здійснення їх
реєстрації;
2. видача свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
3. здійснення публікацій в офіційному бюлетені з питань охорони авторського права і суміжних прав;
4. здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності і
представлення інтересів України з питань охорони авторського права та суміжних прав у Всесвітній
організації інтелектуальної власності та інших міжнародних організаціях відповідно до законодавства;
5. інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони
авторського права та суміжних прав.
Також відповідно до пункту 3 статті 4 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» НОІВ виконує:
1. інформаційну та видавничу діяльність у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
2. надання методичної допомоги організаціям колективного управління та моніторинг їх діяльності;
3. узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони
авторського права та суміжних прав, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у
зазначеній сфері та подання таких пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
4. організацію та виконання робіт щодо підготовки з перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
5. інші функції та повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативноправовими актами України, статутом.
Спираючись на зазначене вище НОІВ має право отримувати безоплатно від міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для
виконання покладених на нього повноважень і функцій інформацію, документи та матеріали.
Відповіно пункту 8 статті 4 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» створюється наглядова рада,
як наглядовий орган НОІВ.
Наглядова рада формується у складі:
1. двох представників Верховної Ради України;
2. двох представників центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
3. одного представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах науки і освіти;
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4. одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності;
5. одного представника Національної академії наук України.
До складу наглядової ради можуть входити два представники міжнародних та/або регіональних
організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.
Так персональний склад наглядової ради затверджується центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Голова наглядової ради та його заступники обираються членами наглядової ради з їх числа.
Головою наглядової ради не може бути представник центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До повноважень наглядової ради належить здійснення нагляду за фінансово-господарською
діяльністю НОІВ, виконанням кошторису, використанням коштів, що формуються з надходжень від
справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Таким чином, наглядова рада має право:
1. запитувати у НОІВ будь-яку інформацію, крім інформації з обмеженим доступом, та отримувати
таку інформацію;
2. заслуховувати звіти керівника НОІВ про стан виконання НОІВ його повноважень, про здійснення
фінансово-господарської діяльності, виконання кошторису, використання коштів, що формуються з
надходжень від справляння зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а
також плани діяльності НОІВ;
3. надавати НОІВ рекомендації, обов’язкові для розгляду;
4. повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері інтелектуальної власності, про виявлені порушення.
Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений
не більш як на один строк. У разі закінчення строку повноважень члена наглядової ради НОІВ відповідний
орган чи організація, що його делегували, у місячний строк делегує до складу наглядової ради нового
представника або приймає рішення про подовження строку повноважень члена наглядової ради.
Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені за поданням органу, що
його делегував. Повноваження члена наглядової ради також припиняються за ініціативою наглядової ради
у разі:
1. подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2. неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я;
3. припинення відносин з органом, що його делегував;
4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5. смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, обмежено дієздатним,
безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
6. застосування адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення.
Орган, що делегував члена наглядової ради, повноваження якого припинено достроково,
зобов’язаний делегувати до складу наглядової ради нового представника у місячний строк з дня
дострокового припинення повноважень попереднього представника.
Формою роботи Наглядової ради є засідання, за результатами проведення якого складається
протокол, копія якого надсилається до НОІВ та до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Засідання Наглядової ради
вважається правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість її членів.
Отже, 16 червня 2020 року було створено спеціальзований орган у сфері інтелектуальної власності,
який повине поліпшити та пришвидшити всі процеси пов`язані з цією діяльнястю. Для перевірки роботи
НОІВ, на їх офіційнрому сайті щороку публікується звітність, яка відображає роботу даного органу, а також
публікуються результати аудиторських перевірок. На підставі цього, бачимо, що процеси та ррботи
пов`язані з інтелектуальною власністю будуть краще контролюватися.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Аліна Віталіївна

Уляна Альохіна
(Харків, Україна)
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
Наразі відшкодування моральної шкоди є актуальним питанням трудового права, тому як є
важливим аспектом та гарантією захисту громадян, їх прав та обов’язків. Проте чинне законодавство
України не містить чіткого регулювання цього питання, тож відшкодування моральної шкоди за трудовим
законодавством залишається проблемою та питанням для дискусій.
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Відповідно до чинного законодавства, під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового
характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або будь-яких інших негативних явищ, спричинених
фізичній чи юридичній особі діями із порушення законодавства або бездіяльністю інших
осіб [1].
Тобто моральна шкода – це наслідки правопорушення, що залежать від економічного змісту та
вартісної форми.
Відповідно до загальних підстав деліктної відповідальності, обов’язковому з’ясуванню під час
вирішення трудових спорів про відшкодування моральної шкоди підлягають:
- наявність саме заподіяної шкоди;
- протиправність поведінки заподіювача;
- наявність причинно-наслідкового зв’язку між заподіяною шкодою та протиправною поведінкою
заподіювача [2].
Саме під час процесу з’ясування аспектів інциденту спричинення моральної шкоди і виникає
більшість проблем. Адже часто бувають випадки, що завдану моральну шкоду не сприймають як шкоду, а
тому її просто ігнорують. В наявних сьогодні умовах відшкодування моральної шкоди у трудовому
законодавстві не виконує свої першочергові функції, такі як захист й відновлення порушених прав
працівників. Проте й запропонованих конкретних варіантів вирішення цієї проблеми, що стосувалися б
саме розгляду з позиції трудового законодавства наразі не існує.
За останні десятиліття у багатьох наукових джерелах йде розмова про те, що проблема
відшкодування деліктних зобов'язань й моральної шкоди існує з давніх часів по всіх країнах світу. Так, цю
проблему можна вирішувати різними шляхами:
- повне забезпечення існування моральної шкоди;
- часткове відшкодування збитків у окремих випадках, які визначені чинним законодавством;
- повне відшкодування нанесеної шкоди в усіх випадках.
Нормами чинного Кодексу законів про працю України (далі – КзпПУ) передбачений такий аспект, що
зобов'язання про відшкодування роботодавцем завданої моральної шкоди працівнику впроваджується у
тому разі, якщо порушення законних прав працівника призвели до моральних страждань, втрати
нормальних життєвих зв'язків та вимагають від нього додаткових зусиль для відновлення й організації
звичайного життя працівника (ст. 237-1 КЗпП).
Наведена інформація дає зрозуміти, що процедура відшкодування моральної шкоди за трудовим
законодавством має деякі відмінності від порядку відшкодування, наприклад, у межах цивільного
законодавства України.В першу чергу різниця полягає у тому, що суб'єктний склад правовідносин з
відшкодування завданої немайнової моральної шкоди у трудовому законодавстві чітко визначений із
визначеними учасниками трудових правовідносин. Відтак, вже було зазначено, що на отримання
відшкодування за моральну шкоду мають право як фізична, так і юридична особа. Проте цей факт
росповсюджується тільки на учасників цивільних правовідносин згідно чинного Цивільного кодексу України,
та на противагу цьому чинне трудове законодавство визначає конкретний суб'єкт, який має право на
отримання відшкодування моральної шкоди – це працівник, тобто особа, яка перебуває у трудових
відносинах із роботодавцем (ст. 237-1 КЗпП) [3].
Та ж сама ситуація з суб'єктом, який повинен відшкодувати завдану ним шкоду. За цивільним
законодавствомним може, знову таки, бути як фізична особа, так і юридична. У той же час трудовим
законодавством чітко визначається, що особою, яка повинная відшкодувати завдану працівнику шкоду,
може бути тільки роботодавець цієї особи, тобто людина, із якою потерпіла особа перебувала у трудових
відносинах.
Також за трудовим законодавством відшкодування моральної шкоди можливе не тільки за наявності
відповідного суб'єктного складу, який зазначений раніше, але й за умовою настання сукупної наявності
певних умов:
- наявність виражених моральних страждань;
- втрата нормальних життєвих зв'язків та соціального статусу;
- необхідність застосування надмірних зусиль для відновлення нормального рівня життя.
Та відсутність хоча б одної з наведених умов робить процедуру відшкодування моральної шкоди
роботодавцем неможливою.
Та для підсумку зазначених вище фактів щодо процедури відшкодування моральної шкоди у
трудових правовідносинах наведемо схему-ланцюжок цього процесу:
«порушення законних прав – моральні страждання – втрата нормальних життєвих зв'язків –
прикладення додаткових зусиль для організації життя – відшкодування моральної шкоди» [4].
Отже, розглянувши усі аспекти відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах,
основною та найбільшою проблемоє є ускладнена процедура саме доказання завдання моральної шкоди,
цей процес робить майже неможливим отримання моральної компенсації працівником. Та як нема
гарантій, що наведені працівниками факти щодо завданої їм шкоди будуть дійсно розглянуті та прийняті до
уваги, а у найкращому випадку відшкодовано моральну шкоду, працівникам часто доводиться вирішувати
проблеми не звертаючись до роботодавця.
Та за такого сценарію, який дійсно є найчастішим у наш час, маємо рекомендації, які можуть допогти
у вирішенні подібних питань.
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З боку законодавства, наприклад, створити окремий комітет або комісію з питань відшкодування
моральної шкоди особам, які є саме учасниками трудових правовідносин, куди зможуть звертатись за
допомогою працівники, які мають складнощі із доказанням отрименої моральної шкоди.
З боку роботодавця, можливо прописувати у трудовому договорі конкретні випадки, у яких працівник
матиме право отримати моральну піддтримку. Це спростить процедуру відшкодування моральної шкоди як
роботодавцю, так і працівнику.
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ПРОБЛЕМАТИКА ДОКАЗУВАННЯ ПОВНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
Часто у трудових відносинах виникають ситуації, у яких роботодавець несе матеріальну
відповідальність за протизаконні дії, що відбуваються з вини самого роботодавця. Проте відповідальність
за скоєні дії часто покладається і на працівників, та нерідко у таких ситуаціях виникають проблеми та
спори, адже працівники не завжди згодні із винесеними їм звинуваченнями. Саме цю проблему ми
візьмемо до уваги і розберемо усі можливі варіанти несення працівниками матеріальної відповідальності у
трудових правовідносинах.
Матеріальна відповідальність працівників – це юридична відповідальність, що виражається у
зобов’язанні працівників покрити цілком або частково матеріальний збиток, завданий підприємству,
установі чи організації внаслідок порушення трудових зобов’язань, що на них покладено.
Для притягнення працівників до матеріальної відповідальності підставою вважається наявність
тільки прямого дійсно існуючого збитку, який завдано працівником підприємству. Тобто мова іде саме про
реальні збитки, а не потенційно передбачені, сутність яких полягає у втраті або зниженні цінності майна
підприємства [1, 2].
Отже, працівники можуть нести матеріальну відповідальність у повному обсязі або обмежену, а
також є умови, коли працівник не буде нести матеріальну відповідальність за інцидент.
Тож, працівник у повному обсязі матеріальну відповідальність через завдану з його провини шкоду, у
таких випадках:
- при укладанні письмового договору між працівником та підприємством чи іншою установою про
взяття працівником на себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілісності майна або
інших цінностей підприємства, які передані йому з метою збереження або інших цілей;
- За наявності доручень або інших разових документів з отримання під звіт майна або інших
цінностей;
- За умови завданих діями працівника збитків, які мають ознаки переслідуваних у карному порядку
дій;
- У випадках завдання шкоди, під час перебування у нетверезому стані;
- У випадку виявлення недостачі, навмисного знищення чи псування майна підприємства, що видані
у користування працівникові;
- У випадках покладання на працівника повної матеріальної відповідальності за збиток, що завдано
підприємству під час виконання прямих трудових обов’язків (ст.134 КЗпП України);
- Якщо посадова особа винна у незаконному звільненні або переведенні на іншу роботу
працівників(ст.134, 237 КЗпП України) [3].
Наведемо приклади настання повної матеріальної відповідальності працівників на підприємствах та
приклади, коли не можна притягнути працівників до відповідальності через ряд обставин, які часто
роботодавці не беруть до уваги з метою стягнення матеріального збитку саме з працівника.
Припускання помилок у бухгалтерському обліку на підприємстві є частим випадком порушення
трудових зобов’язань. Бувають випадки, коли бухгалтер припускається помилки у звітах щодо різних
аспектів підприємства, це може призвести до різних масштабів збитку. Повну відповідальність бухгалтер
може понести, наприклад, у випадку, якщо дані у звіті про витрати на канцелярію не зійдуться із коштами,
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які є на момент виявлення помилки. У такому випадку, якщо помилка саме у бухгалтерських звітах, що
призвело до економічних втрат, бухгалтер повинна буде нести матеріальну відповідальність за цю
помилку. Адже цей випадок є незбереження матеріальних цінностей підприємства, що знаходяться у зоні
його повної [4].
Неналежне обслуговування чи використання обладнання на підприємстві також є дуже частим
прецедентом притягнення до матеріальної відповідальності працівника. Такі випадки можливі, якщо
спеціаліст, що несе відповідальність за збереження та обслуговування обладнання, на якому від працює,
не виконує свої обов’язки, поверхнево ставиться до своїх обов’язків, у наслідок чого обладнання виходить
з ладу. Тоді працівник має нести матеріальну відповідальність за обладнання, що вийшло з ладу.
Стягнення коштів відбувається, якщо буде доведено саме таку причину зламаного обладнання, тоді
працівникові необхідно буде сплатити суму збитку, але якщо вона буде все ж таки більшою за його
середньомісячний заробіток, то різницю сплачуватиме підприємство. Та може бути варіант, якщо між
працівником та підприємством підписано договір про повну матеріальну відповідальність, то у будь-якому
випадку доведеться виплачувати усю суму збитку.
А ось якщо інцидент відбувається у неробочий час, то роботодавець не має права залучити
працівника до матеріальної відповідальності. Наприклад, у ювелірному магазині станеться пограбування,
коли магазин вже закрито, тоді продавців не можуть зобов’язати виплачувати матеріальні збитки, адже у
неробочий час вони не несуть відповідальність за майно підприємства. Але якщо продавець зіпсує вироби
чи інше майно у робочий час, повинен буде нести повну матеріальну відповідальність за зіпсуте майно, яке
у зоні його відповідальності [5].
Отже, кожен працівник повинен знати і розуміти зону своєї матеріальної відповідальності, розуміти
важливість виконання своїх трудових зобов’язань. Це важливо не тільки для того, щоб не скоювати
протиправні дії, але й щоб у випадках, коли відповідальність за матеріальні збитки підприємства насправді
не у його зоні відповідальності, але роботодавець намагається застосувати до нього цю відповідальність.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ

Сучасний стан розвитку криміналістики та судової експертизи, безсумнівно, є надзвичайно важливим
гарантом у контексті забезпечення захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів людини та
громадянина, суспільства та держави в цілому від усіх загроз, небезпек та різних злочинних дій. Сьогодні
питання розвитку криміналістики є актуальним, теоретично та практично значимим, оскільки на
сьогоднішній день для нашого суспільства залишається невирішеним ряд важливих питань, щодо
існування людини, держави та суспільства в цілому, які потребують переосмислення в контексті триваючої
слідчої, детективної та судової реформ, наявності новітніх наукових знань у галузі криміналістики,
експертних методів, створення демократичних правових інститутів, спрямованих на забезпечення
природної інтеграції України не лише з європейською спільнотою, а й з державними інституціями
Європейського Союзу.
Тому виходячи з усього вище переліченого, на мою думку, дослідження перспективних напрямків
розвитку є надзвичайно важливим і практично необхідним для судових наук, зокрема криміналістики, яка
використовується для надання сучасних послуг, засобів та дієвих методів боротьби зі злочинністю,
поточний спільний пошук інноваційних шляхів розвитку криміналістики, а також партнерство, координація,
співпраця, взаємодія при проведенні досліджень у цих сферах, а також їх подальше використання в
практичній криміналістичній діяльності.
Метою даного дослідження є висвітлити деяких перспективних напрямків досліджень у галузі
криміналістики, що сприятиме подальшому розвитку та вдосконаленню ідей з точки зору природи,
системи, завдань та можливостей.
Слід зазначити, що досі в Україні окремих посібників або публікацій з дослідженням історії
національної криміналістики, як науки, не існує. У дослідженнях М.В Даньшина, В.О. Коновалова,
А.В. Іщенко, І.П. Красюка, І.В. Торт, В.М. Чиснікова, М. В. Шепітка, М. Г. Щербаковський та ряд інших
авторів розглядалися лише певні питання, зокрема щодо етапів становлення, та розвитку криміналістики,
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генезис судових науково-дослідних установ, внесок у науку окремих криміналістів. Але науковці не
проводили всебічного історичного аналізу процесів генерації ідей для загальнотеоретичних проблем
криміналістики. Тому ця проблема вимагає подальших досліджень.
Криміналістика - це міждисциплінарна (синтетична) юридична прикладна наука, яка за відносно
короткий історичний період виникла з науково-технічної дисципліни, яка виконувала виключно практичні
завдання при розслідуванні злочинів, як стверджував В. Гончаренко, методологічно зріла система знань з
розвиненими когнітивними, інформаційними та прогностичними функціями.
Головним завданням криміналістики у контексті загальних завдань кримінального судочинства,
визначених ст.2 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України, виступає боротьба із злочинністю, а
точніше, напрацювання технічних засобів, прийомів і методів розкриття й розслідування злочинів, викриття
будь-якої протидії розслідуванню.
В сучасних умовах одним із головних завдань криміналістики є створення та застосування новітніх
засобів, прийомів та методів розслідування, встановлення реальних обставин кримінального провадження.
Для успішного вирішення таких проблем криміналістика інтегрує та синтезує сучасні досягнення науки і
техніки.
Криміналістика – динамічна наука. За своєю природою вона повинна постійно знаходитися на вістрі
науково-технічного прогресу інформаційного суспільства та творчо трансформувати його досягнення в
практику протидії злочинності.
До перспектив розвитку загальнотеоретичних проблем криміналістики є вироблення стратегічних
напрямів її розвитку з урахуванням змін кримінального та кримінально-процесуального законодавства,
досягнень науково-технічного прогресу, тенденцій розвитку світової криміналістики. Це стосується
вироблення криміналістичної стратегії. Також потребує подальшого розроблення та глибокого дослідження
питань визначення змісту і структури закономірностей злочинної діяльності, що включено у предмет
сучасної криміналістики; удосконалення системи криміналістичної науки.
Другий складник криміналістики (криміналістична техніка) розвивається у напрямі впровадження
інноваційних інформаційних, цифрових, телекомунікаційних технологій у правозастосовну діяльність;
удосконалення та створення криміналістичних засобів дослідження звукових, електронних слідів, ДНК
людини; пристосування новітньої техніки для техніко-криміналістичного супроводу слідчих (розшукових)
дій.
Розвиток криміналістики неможливий без адаптації існуючих та розробки нових методів
розслідування певних видів злочинів, а також комплексних методів розслідування злочинів, скоєних
організованими групами та громадами. Дуже перспективним є використання інформаційних методів при
розробці криміналістичних інформаційних методів, зокрема комп’ютерних технологій, що дозволяють
комп’ютеризувати та алгоритмізувати процес розслідування злочинів.
На сьогодні можна виділити такі напрямки розвитку науки криміналістики:
1. Використання криміналістичних знань на різних стадіях кримінального процесу. Це питання
набуває особливої актуальності у зв’язку з необхідністю гармонізації кримінально-процесуального
механізму відповідно до міжнародних і європейських стандартів, упровадження принципу змагальності
сторін та забезпечення належного балансу публічних і приватних інтересів.
2. Урахування останніх досягнень фізико-хімічних наук у розробці криміналістичних методик
дослідження різноманітних об’єктів та пристосування їх до потреб криміналістичної діяльності з метою
забезпечення достовірності та надійного зберігання інформації про сліди.
3. Поповнення криміналістичних обліків такими новими видами, як фіксація райдужної сітчатки ока,
відео-комп’ютерне розпізнавання людини за зображенням її особи, рентгенограма тулуба й геномні
портрети. Указані сучасні реєстраційні технології дозволяють не лише обліковувати злочинців за широким
колом внутрішніх і зовнішніх ознак, але й використовувати останні в системах контролю та безпеки
аеропортів, вокзалів, стадіонів тощо.
4. Подальші наукові дослідження таких криміналістичних понять, як стратегія, тактика й технологія
та розмежування їх сутності.
5. Розробка криміналістичних рекомендацій із розслідування окремих видів злочинів. Так, динамічні
й масштабні зростання кіберзагроз та кіберзлочинів ставлять перед криміналістикою завдання постійного
вдосконалення наявних і розробки нових ефективних методик розслідування кіберзлочинів, зокрема
злочинів проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем; злочинів,
безпосередньо пов’язаних із використанням комп’ютерних і телекомунікаційних засобів; злочинів,
пов’язаних з контентом даних. Потребують також подальших наукових досліджень криміналістичні засоби
та методи протидії корупційній і транснаціональній злочинності та злочинам у сфері інтелектуальної
власності [1, с. 39].
Розвиток криміналістики на сучасному етапі характеризується зростанням інтересу до її відносин з
іншими галузями знань, практичної діяльності, розробкою оптимальних процедур для створення, побудови
наукових висновків та перенесення результатів у практику боротьби зі злочинністю. Об'єктивні закони
науково-технічного прогресу мають принципове значення для активізації досліджень з цього питання не
тільки в криміналістиці, а й у всіх прикладних науках, що підвищує важливість ефективності наукових
рекомендацій та їх практичного застосування.
Отже, на сьогоднішній день можна виділити наступні наукові та практичні галузі криміналістики:
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• створення сучасних науково-технічних комплексів, основним завданням яких є надання технічної
підтримки процесу розслідування;
• розробка комплексних методів розслідування певних видів злочинів;
• запровадження нових криміналістичних тестів (криміналістичні фонетичні, криміналістичні
лінгвістичні, нюхові, комп'ютерні апаратні та програмні тести);
• перегляд деяких криміналістичних теорій та створення нових [2, с. 14].
З вище сказаного можна зробити висновок, що розвиток криміналістики надзвичайно важливий для
ефективної боротьби зі злочинністю в наш час, що значною мірою залежить від якості досудового
розслідування, повноцінного та вмілого використання досягнень природничих та технічних наук у
запобіганні та розкритті злочинів.
Тому основним завданням криміналістики є розробка та впровадження на практиці найбільш
досконалих доказів, підвищення наукового рівня експертизи та її обґрунтування. Сучасні тенденції
розвитку криміналістики повинні знайти своє відображення у розробці методології науки, загальної теорії
криміналістики, загальних положень теорії пізнання, її категорій в адаптації до концепцій криміналістики.
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Аліна Бєльська
(Харків, Україна)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ
Кількість працівників, які працюють у режимі он-лайн в Україні постійно зростає. Особливо стрімким
цей процес став за останній рік під час карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусної інфекції. На
дистанційну роботу в он-лайн режимі переходять ті, хто має таку можливість, при цьому виникає проблема
захисту трудових прав цій категорії працівників.
Правова природа відносин, що виникають у зв’язку з функціонуванням та використанням мережі
Інтернет, є предметом багатьох наукових досліджень В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, В. М. Брижко,
О. А. Банчука, А. М. Гулеміна, С. Ф. Гуцу, Є. В. Додіна, В. Л. Ортинського, О. І. Остапенка,
І. М. Пахомова, А. А. Пухтецької, В. С. Цимбалюка, Ю. С. Шемшученка, Х. П. Ярмакі та ін.
Метою роботи є дослідження особливостей правового регулювання питань захисту прав працівників,
які працюють дистанційно у режимі он-лайн, визначення теоретичних та практичних засад трудового
права, що стосуються працівників в он-лайн сфері, надання рекомендацій щодо захисту їх прав.
Робота в он-лайн режимі за допомогою Інтернет зв’язку є частковим випадком дистанційної роботи.
Правове регулювання праці надомних (дистанційних) працівників відображено у відповідних нормах
Конвенції Міжнародної організації праці 1996 р. №177 «Про надомну працю», у яких надано визначення
терміну "надомна праця" - робота, яку особа, що називається надомником, виконує:
1. за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих
приміщеннях роботодавця;
2. за винагороду;
3. з метою виробництва товарів або послуг, згідно з вказівками роботодавця, незалежно від того,
хто надає обладнання, матеріали або інші ресурси, що використовуються, якщо тільки ця особа не має в
своєму розпорядженні такої міри
4. автономії та економічної незалежності, яка потрібна для того, щоб вважати її незалежним
працівником відповідно до національного законодавства чи судових рішень [1].
В Україні питання дистанційної або віддаленої роботи на рівні законодавства не було врегульовано
до сього року. Єдине, до чого міг звернутись працівник для того щоб з’ясувати свої права, —
впровадження надомної роботи згідно з Положенням про умови праці надомників (постанова
Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС №275 від 29 вересня 1981 р.). Проте це Положення не лише
не враховує актуальні потреби бізнесу й містить чимало вимог, які складно виконати (наприклад,
необхідність обстеження житлово-побутових умов працівника), особливо враховуючи характер роботи
сучасних «дистанційників», а й стосується, по суті, саме надомної роботи, тобто роботи виключно у
помешканні працівника [2].
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Закон України №530-ІХ у пп. 1 п. 2 розділу II «Прикінцеві положення» вперше законодавчо визначає
можливість оформлення дистанційної роботи. Але в цьому документі були передбачені лише правила
щодо заходів для роботодавців та органів державної влади з метою уникнення поширення COVID-19. А
відтак, Закон №530-ІХ не вносив зміни до КЗпП, не наводив визначення терміну «дистанційна робота» та й
особливо не врегульовував її як таку, а лише дозволив роботодавцям вдатись до очевидного кроку [3].
30 березня 2020 р. Верховна Рада України внесла зміни саме до КЗпП (Закон України №540-ІХ),
врегулювавши дистанційну роботу не лише на період карантину, а й на всі інші випадки за угодою
сторін [4].
Тільки в оновленій редакції Кодексу законів про працю офіційно закріплено поняття дистанційної
роботи.
Дистанційна (надомна) робота - це така форма організації праці, коли робота виконується
працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.
При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не
поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому
договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм,
передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу.
Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових
прав працівників.
При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна
(надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим
договором [5].
Таким чином в реаліях сьогодення праця в режимі он-лайн повинна відповідати положенням
основних законодавчих актів про працю з використанням змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (СOVID-19)
У сфері он-лайн праці існує декілька видів суспільно-трудових відносин. Однак не всі вони належать
до предмета трудового права. Підставою для виникнення трудових відносин буде трудовий договір, який
укладається в письмовій формі (можна в електронному вигляді з цифровим підписом). Відносини найманої
праці, які виникають на підставі укладення трудового договору складають основу предмета трудового
права. Тобто, тільки якщо був укладений трудовий договір, людина має можливості законно захищати свої
права. Основні суб'єкти трудового права: працівник, тобто особа, яка працює на умовах трудового
договору, та працедавець, яким є юридична або фізична особа, з котрою працівник перебуває у трудових
правовідносинах.
За загальним правилом при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу
додержання письмової форми договору є обов’язковим. На час загрози поширенню епідемії діють
спеціальні правила – умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може
встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового
укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.
Особливості дистанційної роботи:
1) працівник самостійно обирає власне робоче місце та персонально відповідає за забезпечення
безпечних та нешкідливих умов праці на ньому;
2) працівник розподіляє робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього
трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі;
3) за погодженням між працівником і роботодавцем дистанційна робота може поєднуватися з
роботою на робочих місцях, якщо про це вказано в трудовому договорі;
4) роботодавець повинен забезпечити працівника обладнанням, програмно-технічними засобами,
засобами захисту інформації або виплачувати грошову компенсацію;
5) роботодавець зобов’язаний систематично проводити інструктажі (навчання) працівників з питань
охорони праці і протипожежної охорони. Можуть проводити дистанційно із використанням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема шляхом відео зв’язку;
6) ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями) та іншими документами допускається із
використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку. В такому випадку
підтвердження про ознайомлення допускається шляхом обміну електронними документами;
7) період відключення — гарантований період вільного часу для відпочинку працівника, при якому
працівник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з роботодавцем.
Отже, з’ясовано, що он-лайн праця є предметом трудового права тільки у разі викладання трудового
договору між суб'єктами трудового права: працівником і працедавцем. Робота в он-лайн режимі за
допомогою Інтернет зв’язку є частковим випадком дистанційної роботи. Сьогодні при дистанційній роботі
працівники не обмежені в своїх правах згідно оновленій редакції Кодексу законів про працю. Укладати
трудовий договір між суб'єктами трудового права в Інтернет і можна в електронному вигляді з цифровим
підписом. Для того щоб законно та ефективно захищати свої права он-лайн працівнику треба обов’язково
укласти трудовий договір з працедавцем. Якщо трудовий договір вже заключено працівники можуть
самостійно звернутися до роботодавця з проханням внесення змін до їх трудових договорів, а саме – про
зміну їх умов праці. Для цього працівникам необхідно написати заяву з проханням перевести їх на
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дистанційну працю на період оголошеного урядом в країні карантину. У такому разі, при наявності
добровільних заяв працівників, не діє вимога про двомісячний строк щодо попередження про зміни
істотних умов праці. Тож роботодавець буде вправі одразу на підставі отриманих заяв від своїх підлеглих
видати наказ на переведення їх на дистанційну роботу.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В УКРАЇНІ
Жодна країна у світі за останні роки не була готова до таких технічних змін. З цими змінами
виникнула проблема захисту авторського права в Інтернеті. До цього ж доступ з будь-якої країни світу до
мережі не залежить від виконання урядом цієї країни правил міжнародних договорів. Тому, можна сказати,
що мережа Інтернет став прекрасним регулярно поновлюваним джерелом порушень прав інтелектуальної
власності, зокрема авторського права.
Захист права інтелектуальної власності – це система правових засобів, які вживаються спеціально
уповноваженими на це державними органами (органи виконавчої влади, адміністративні органи, суди) для
захисту суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності.
У Законі України «Про телекомунікації» надано визначення мережі Інтернет – це всесвітня
інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та
базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
До актів, що регулюють відносини пов’язані з використанням інформації, належать закони України:
«Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про телекомунікації», «Про
доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про електронний цифровий підпис»
та ін.
Стосовно законодавчих актів України, ми можемо побачити, що деякі положення про авторське
право в мережі Інтернет закріплені, однак потребують систематизації в одному законі. Цивільний кодекс
України взагалі не містить положень стосовно Інтернету, поняття мережі Інтернет міститься в Законі «Про
телекомунікації», деякі статті Закону України «Про авторське право і суміжні права» мають поверхневе
відношення до мережі Інтернет, та не включають ніяких специфічних термінів та особливостей
розміщення, використання та захисту об’єктів авторського права в мережі Інтернет.
Не дивлячись на те, що авторське право поширюється на об’єкти, котрі використовуються в
Інтернеті, але майже не діє. Окремі методи, якими вирішуються дані проблеми, виявляються або
абсолютно даремними, або малоефективними.
Головна причина полягає в тому, що правовласники прагнуть отримати той або інший прибуток зі
свого твору, а більшість користувачів Інтернету бажають отримувати інформацію, викачувати фільми,
музику, фільми, картинки і інші бажані файли безкоштовно.
Законодавство не позволяє визначитися, хто ж є порушником авторського права той, хто розмістив
інформацію, той, хто надав місце для розміщення або той, на чиє ім'я зареєстрований домен. У правовій
практиці від цього виникають певні проблеми при наданні відповідей на питання про порушення
авторських прав, особливо під час встановлення порушника. Є часті випадки в сучасний час, коли немає
можливості опублікувати свій твір, коли користувачі мережі публікують свої твори лише в Інтернеті. Та ці
користувачі погоджуються, щоб інші поширювали та копіювали твір чи іншу інформацію проте є
можливість, що хтось захоче заробити за допомогою них в Інтернеті. Очевидним прикладом є соціальні
мережі. Користувачі мережі Інтернет публікують на своїх особистих сторінках велику кількість заміток,
віршів, відео, аудіо файлів.
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Відповідь на дане питання намагаються дати деякі автори. Наприклад, Ольга Копцева в книзі «Де @
порилася?! Захист прав в Інтернеті». Головна відповідь котру авторка намагається дати полягає в тому,
щоб завчасно зібрати докази свого авторства поза Інтернетом. Хоча пропонує і один варіант зробити це
через Інтернет. Але, на жаль, це безумовно не вирішить цю проблему. Людина, що розмістила одну - дві
замітки або вірші не захоче піддавати себе таким «мукам» завчасно збираючи доказ свого авторства, хоч
би тому, що вважає, що його твір чи певна інформація не особливо комусь і потрібні. Та в цей момент
зловмисник може скопіювати цілу колекцію таких творів і незаконно привласнити авторство. Хоч це є не
найпоширенішим порушенням авторських прав в Інтернеті, проте ця проблема значна, бо з часом вона
може стати не менш поширеною. До цього може привести те, що ідей, концепцій для нових сайтів не надто
багато, а отже і способів заробити. Для вирішення даної проблеми необхідні зміни в законодавстві та зміни
самого підходу до проблеми авторства.
Система, що признає не тільки немайнові права автора в мережі організовується скоріше на етичних
правилах поведінки в Інтернеті, ніж на законодавчій регламентації, називається копілефт. Можна вважати,
що саме існування глобальної мережі Інтернет значно підірвало або заклало кінець авторському праву та
суміжному з ним правом. Проте, частим явищем є, що на сайтах друкованих видань, власники яких не
хочуть показувати повні версії матеріалів в Інтернеті, викладають їх короткі анонси з посиланням до
паперового аналога або з пропозицією сплатити за перегляд.
Використанню копілефту провокує нехтування авторами своїми майновими правами, коли
неможливо опублікуватися в паперовому інформаційному просторі. Через це у користувачів виникає
звичка до очікування безкоштовних матеріалів [6]. Для спрощення вирішення спірних питань про авторство
творів або іншої інформаційної інформації, потрібен безкоштовний, державний сервіс, що позволить
відправити свою інформацію до спеціального архіву. Щоб там було систематично записано автор та дата
відправки цього твору в архів.
Ще існують так звані не репресивні методи боротьби. Вони мало розповсюджені, але напрямок до їх
використання збільшується. Ситуація виглядає краще з кінофільмами та іншими відео. Проте є сайти, котрі
пропонують перегляд ліцензійних копій фільмів безкоштовно, заробляють вони на рекламі, яка
розміщеною на сайті або вже вставлена в сам відеофайл. Маючи бажання можно вставити рекламні
ролики у фільм так, щоб їх не можна було прокрутити. Відносно музичних файлів, є ресурси, що
позволяють прослухувати безкоштовно ліцензійні копії треків та за бажанням, їх придбати. Такі сайти та
додатки купують право на використання об'єктів авторського права у правовласників, з метою надалі
отримувати прибуток за рахунок реклами або, можливо інших сервісів. Ці сайти несуть позитивну
тенденцію, проте не вирішують проблему в загальному плані. Створити свій власний сайт може кожний
бажаючий, але не кожний може купити право на трансляцію у глобальну мережу цих файлів. Також є рух
за вільне програмне забезпечення, оскільки комп’ютерні програми також є об’єктами авторського права.
Вільне програмне забезпечення відкриває свободу користувачам у виконанні, копіюванні, розповсюдженні,
вивченні, зміненні, покращенні такої програми.
Згідно до сучасного законодавства більшості країн, програмний продукт та вихідний код
охороняється авторським правом, яке дає авторам і правовласникові змогу щодо зміни, поширення,
способу використання і поведінкою програми.
В сучасному суспільстві, згідно до авторського права, вивчення або спроби виправлення помилок
програм шляхом дизасемблювання можуть переслідуватися кримінальним правом. Щоб позбавити
користувачів програм від проблем, викликаних перекосом законодавства про охорону результатів
інтелектуальної діяльності у бік правовласника, автори і правовласники можуть передати користувачам
права на чотири вище перелічені свободи дій. Це досягається шляхом випуску вихідного коду програмного
забезпечення на умовах однієї з особливого роду ліцензій, званих вільними ліцензіями. Не дивлячись на
те, що за умовами вільних ліцензій видані користувачам дозволи правовласник відізвати не може, свої
права, гарантовані законодавством, автори зберігають.
Вільне ПЗ легко комерціалізується — існує безліч бізнес-моделей, де виключена необхідність оплати
копій програми. Наприклад, високу популярність має бізнес-модель, коли підприємець може заробити за
рахунок надання послуг технічної підтримки. Правовласникові вільного коду може бути цікавий інший
варіант — реалізація програмних продуктів на умовах комерційної ліцензії, у випадку, якщо клієнтові
необхідно інтегрувати вільний код в пропрієтарне програмне забезпечення, але він не бажає розкриття
своїх розробок.
Тому потрібні зміни законодавства і створення механізмів, що дозволяють заздалегідь погоджувати
інтереси правовласників і користувачів, а саме можливість користувачам отримувати через Інтернет
безкоштовно текстові, аудіо, відео і інші файли, а правовласникам отримувати прибуток пропорційно
популярності їх твору. По-перше це приведе до вирішення наявних протиріч, а по-друге надасть
можливість отримувати ще більше інформації.
Потрібно сказати, що деякі положення про захист об’єктів авторського права і суміжних прав в
мережі Інтернет роз’яснюються в рамках Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами
норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав». В Пленумі визначається
пояснення розміщення творів у мережі Інтернет – це подання творів до загального відома публіки таким
чином, щоб її представники змогли здійснити доступ до творів з будь-якого місця та часу за їх власним
бажанням. Це розміщення є правомірним тільки з дозволу автора або особи, що має авторське право.
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Також визначається, що друкування одного чи більше примірників твору, виготовлення відеограми,
фонограми в будь-якій матеріальній формі та запис для тимчасового чи постійного зберігання в
електронній, оптичній або іншій формі, але яку зможе зчитувати комп’ютер, дає підстави для судового
захисту авторського права у випадку коли, з таким розміщенням у мережі Інтернет порушуються майнові
права суб’єкта авторського права.
Незаконне зберігання копії комп’ютерної програми в пам’яті електронного засобу є порушенням
майнового авторського права. Дані положення не визнаються обов’язковими, але можуть
використовуватися судами під час вирішення спорів. Але є ще більше питань для негайного роз’яснення та
фіксації в законодавстві. Беручи до увагу статтю автора Ю.І. Юдкін, можно побачити перелік термінів, що
необхідно сформулювати в законодавчому порядку, як базові поняття, власне, мережа Інтернет, доменне
ім’я, директорія, файл, провайдер, хостинг-провайдер, власник доменного імені, сайт, статичне й
динамічне представлення інформації, цифрова й аналогова форма представлення інформації,
гіперпосилання, фрейм, трафік, клік та ін. Та потрібно зробити це не в різних підзаконних актах,
важкодоступних для користувачів мережі, а в одному кодифікованому акті. Спроби сформувати
ефективний захист авторських прав без цього у мережі Інтернет приречені на провал.
В Указі Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» передбачено,
що розвиток національної складової глобальної інформаційної мережі, забезпечення широкого доступу до
цієї мережі громадян та юридичних осіб усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній
національних інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних напрямів державної політики в сфері
інформатизації, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого
демократичного суспільства, розвитку підприємництва. Враховуючи те, що мережа Інтернет поставила
перед суспільством питання щодо належного захисту авторських і суміжних прав, даний указ містить також
положення щодо вдосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів інформаційних відносин,
виробництва, використання, поширення та зберігання електронної інформаційної продукції, захисту прав
на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до
електронних інформаційних ресурсів всіх форм власності, за навмисне поширення комп’ютерних вірусів.
Розвиток та вдосконалення телекомунікаційних мереж України здійснюється відповідно до Концепції
розвитку телекомунікацій України із застосуванням новітніх технологій у сфері телекомунікацій.
Висновки. Зважаючи на це все, захист авторських прав від плагіату можна визначити як діяльність,
спрямовану на певні заходи з виявлення, доведення, припинення плагіату та унеможливлення його
подальшого здійснення плагіатором та повернення порушених прав та інтересів право володільцями.
В сучасному світу, було би доречно, на законодавчому рівні розробити та ухвалити, окремий закон,
щодо захисту авторського права в мережі Інтернет, котрий регулював та захищав авторські права у мережі
Інтернет; мав певні особливості протягування правопорушників у віртуальній мережі та запровадив нові
відносини, які виникають у сфері її функціонування.
Проте законодавство України майже не містить в собі положень що, стосуються регулювання
авторського права в мережі Інтернет. Положення, що існують не відповідають між собою та не містять в
собі повну інформацію по даному питанню. Особливу увагу потребують питання визначення потрібних
термінів, які потрібні при розгляді справ пов’язаних з мережею Інтернет; визначення суб’єкта
правопорушення; порядок взаємодії відповідних органів з юридичними особами при виявленні
правопорушення; санкції за порушення авторських і суміжних прав в мережі Інтернет; порядку надання та
фіксації доказів; запобіганню порушенням авторських і суміжних прав в мережі Інтернет.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук Леонтьєва Ліна Віталієвна.
Владислав Гунько
(Харків, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ОБ’ЄКТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ
ПРАВ НА ПЕРЕКЛАД ІНОЗЕМНИХ ТВОРІВ В УКРАЇНІ
Зародження перекладацької діяльності бере корні в глубокій давнині, коли перші представники Homo
sapiens почали контактувати з неандертальцями та іншими видами на території Близького Сходу. Саме в
період розповсюдження ареалу проживання нашого виду та зародження перших цивілізацій, а з ними і
торгівельних, економічних та політичних відносин можна віднести появу перекладачів – професіоналів.
Перший образотворчий доказ існування перекладачів – це єгипетський барельєф, на якому
зображена людина, що займається перекладом. Дату створення барельєфу датують III тисячоліттям до
нашої ери. Також в манускриптах йдеться про наявність «начальника перекладачів», що свідчить про
існування ще в ті часи професійних об’єднань перекладачів.
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Паралельно з Єгиптом зароджувалася шумерська письмова цивілізація. Саме Вавилон відіграв
важливий вплив в зародженні перекладацької діяльності. Перші дані про діяльність перекладачів відносять
до I тисячоліття до нашої ери. Вже в той час в шумерському царстві діяла жорстка ієрархя, а саме:
 Драгомани, або звичайні перекладачі;
 Перекладачі – служителі храмів;
 Перекладачі – керуючих;
 Перекладачі – намісників;
 Царські перекладачі.
З огляду на такий розвиток перекладацької діяльності немає нічого дивного в тому, що саме
Вавилонська вежа фігурює в легенді про появу різних мов.
Древні римляни, на відміну від греків, котрі були доволі самодостатніми і не бачили необхідності в
переводі творів з іноземних мов, перекладом користувалися доволі часто. Причему переклад здійснювався
в основному з грецької мови, оскільки це було показником високого статусу і освіти, а також дієвим
способом збагачення культури молодої країни. Серед діячів того часу найбільше виділяються Луций Лівій
Андронік, Гай Ацилій, Публій Теренцій Афр, Квінт Горацій Флакк і Публій Вергілій Марон.
На території нашої країни вперше перекладом почали займатися після прийняття християнства у 988
році. Зокрема, це було зумовлено необхідністю у перекладі тогочасною руською (староруською,
старослов’янською) мовою текстів, що оповідають про життя і діяння святих, про ті чи інші релігійні події,
розповідають людям про догми нової релігії.
Якщо в Західній Європі з XI по XIII століття необхідність перекладу творів релігійного характеру була
відсутня з огляду на те, що на територіях підпорядкованих Римському патріарху переклади релігійних
творів з латині не відбувалися, то на території Київської Русі, порівняно з іншими державами перекладів
було чимало.
Незважаючи на те, що в Радянському Союзі ще з 20-х років XX століття питання щодо авторських
прав в цілому і авторських прав на переклад іноземних творів (передусім творів марксистської тематики)
зокрема, було присвячено один із розділів Цивільного кодексу, авторські права в СРСР було значно
завужені порівняно з тогочасними європейськими нормами.
Лише в 1973 році коли було ратифіковано більш гнучку редакцію Всесвітньої конвенсії авторських
прав, членом якої став Радянський Союз. Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року
було підтверджено участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року.
23 грудня 1993 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України «Про авторське право і
суміжні права».
На основі 20-ї статті Закону України «Про авторське право і суміжні права» робимо висновок, що
переклад відносять до похідного твору. А саме, похідний твір – це твір, що є творчою переробкою іншого
існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка
фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не
належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи
іншими мовами інших аудіовізуальних творів).
Переклад – це різновид інтертексту, передавання тексту однієї мови іншою при збереженні його
стилістичних особливостей, що відрізняє його від переспіву, стилізації, травестії, ремінісценції тощо.
Такі види перекладу, як усний, синхронний і послідовний не стосуються авторського права. Це
обумовлено структурою такого види перекладу, який має на меті, передусім, найбільш дослівно передати
слова носія іноземної мови, тобто за своєю суттю є підрядковим, якщо бути більш точним – буквальним.
На основі цих даних ми можемо зробити висновок, переклад різних видів переговорів не може
вважатися об’єктом авторського права, а також на них не розповсюджуються відповідні нормативно –
правові акти.
Оскільки переклад такого типу повинен максимально точно, без жодних відхилень передати зміст
оригіналу обє’ктами відповідного авторського права не будуть вважатися переклади технічної
документації, наукових статей і переклади особистих документів.
Тексти, відмінні від летературних творів не будуть вважатися об’єктами авторського права.
У 10 статті Закону України «Про авторське право і суміжні права» зазначається, що саме не є
об’єктами авторського права:
а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають
характер звичайної прес-інформації;
б) твори народної творчості (фольклор);
в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні
документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови,
судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки
органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка
територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;
д) грошові знаки;
е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач,
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телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на
які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).
Саме в цій статті також зазначається, що різні види проектів офіційних символів і знаків до свого
офіційного затвердження будуть розглядатися як твори і охоронятимуться відповідно до Закону України
«Про авторське право і суміжні права».
Закон прямо вказує, що не є об’єктами авторського права видані органами державної влади у межах
їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони,
укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади.
Твори, роботи, закони і офіційні документи, що мають історичну цінність та були створені у давнину
не варто відносити до об’єктів авторського права. Наприклад, «Слово о полку Ігоревім», «Руська Правда»,
«Велика хартія вольностей» і т.д.
Зворотній переклад – це переклад який практично дослівно повторює оригінальний текст чи псує
його початковий зміст. Зворотній переклад також не є об’єктом авторського права. Авторське право на твір
на мові оригіналу залишається за автором.
Єдиний випадок, коли зворотній переклад стає необхідним – це втрата чи знищення оригінального
тексту.
Похідними творами переклади стають у результаті реалізації виключного авторського права на
переклад, яке передбачене п. 5 ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Виключне право на переклад передбачено також на міжнародному рівні: 5 стаття Всесвітньої конвенції про
авторське право і 8 стаття Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів. Обидві
конвенції передбачають обмеження виключності права на переклад шляхом примусових ліцензій. Проте,
нажаль, в українському закононодавстві відсутня така можливість.
Не дивлячись на це, існують переклади які можна віднести до об’єктів авторського права.
Наприклад, переклади літературних творів, строк майнових прав на які сплинув або які були створені ще
до виникнення правової охорони.
У деяких державах існують певні обмеження права автора забороняти переклад. Перш за все,
обмеження стосуються перекладів необхідних задля навчання, досліджень, практики. Існує також система
примусових ліцензій для забезпечення можливості видання перекладених творів у державах, що
розвиваються при дотриманні ряду умов. Саме Бернською конвенцією були спроектовані та впроваджені
тікі види ліцензій.
Перекладений твір, як і будь – який похідний твір може набути відповідної правової охорони в разі
виконання перекладачем базових майнових та немайнових прав автора оригіналу тексту. В іншому разі
відповідно до 20 статті Закону України «Про авторське право і суміжні права» перекладач чи перекладачі,
а також видавництво відповідне за переклад твору не можуть використовувати переклад. Саме тому право
на використання перекладу з боку видавництва має бути надано автором оригіналу чи іншим власником
прав на твір за ліцензованим договором чи угодою про передачу майнових прав.
Ця стаття Закону України «Про авторське право і суміжні права» не може стосуватися літературних
творів строк майнових прав на котрі закінчився.
В деяких випадках неякісний переклад може впливати як на репутацію автора оригіналу так і на його
немайнове право на недоторканість його твору. В свою чергу, якщо автора оригінального твору не
влаштовує переклад, він вважає, що зміст був переданий не точно чи має інші зауваження, то автор може
заборонити використання його твору у цьому перекладі.
Таким чином перед нами постає проблема. В разі незадоволення автором оригінального твору вже
після здійснення перекладачем перекладу усього твору і оплати видавництвом цього перекладу,
видавництво може понести матеріальні збитки в разі незадоволення автора. В тому випадку, якщо автор
оповістить, що здійснений переклад не задовольняє його, змінив тим чи іншим шляхом його твір,
видавництво не матиме права використовувати переклад цього твору.
Як зазначає у своїй праці В.Г. Камишев найбльш доцільним є робота над пробною частиною
перекладу, після чого його можна передати на оцінку автору оригіналу літературного твору перед
перекладом і виданням всього твору.
Відсутність чітких критеріїв оцінки якості літературного перекладу твору також слугує доволі вагомою
проблемою. В такому разі, ми можемо тільки орієнтуватися на відповідну кваліфікацію перекладача
відповідального за переклад, а також його досвід щодо передачі специфіки образного і художнього стилю
автора оригінального тексту.
Висновки. На основі попередньої інформації можемо зробити підсумки, що переклад літературного
твору стає об’єктом авторського права в разі дотримання в процесі перекладу як певних елементів
оригінальності твору, так і прав автора цього твору.
Підрядковий, усний і зворотній види перекладів ще раніше були класифіковані нами як види
перекладу, які не підпадають під критерії об’єктів авторського права, а отже, не мають правової охорони.
Оскільки переклад тексту зачіпає ряд прав автора оригінального твору, таких як майнові, і немайнові,
то публікація перекладу повинна мати одобрення з боку письменника. В разі якщо строк майнових
авторських прав сплинув, в разі смерті автора чи інших причин дозвіл не потібен.
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Створений та ухвалений Верховною Радою України у 1993 році Закон України «Про авторське право
і суміжні права», свого часу, пройшов ряд експертиз від фахівців міжнародного рівня, а також отримав
доволі позитивну оцінку від європейських спеціалістів.
Загалом, організація авторських прав на переклад творів з іноземної мови має доволі розвинуту як
міжнародну, так і національну законодавчу бази, котрі дають можливість на переклад, розповсюдження та
використання іноземних творів.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, Леонтьєва Ліна Віталіївна.
Аліна Лубенська, Ліна Леонтьєва
(Харків, Україна)
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ
Поняття кримінального правопорушення є одним з центральних у кримінальному праві. Всі інші його
інститути так чи інакше обертаються навколо нього, розкриваючи зміст окремих елементів, що
характеризують його, окремих сторін тощо.
В історії кримінального права поняття кримінального правопорушення визначалось по-різному.
Залежно від того, чому саме, яким обставинам надавалось більше значення – соціальній чи правовій
характеристиці кримінального правопорушення, можна виділити три види визначення цього поняття:
формальне, матеріальне та формально-матеріальне [1, c. 70].
Формальне визначення — відбиває юридичну природу, юридичні ознаки кримінального
правопорушення: кримінальним правопорушенням визнається таке діяння, яке передбачається законом як
кримінальне каране, ябо як діяння, заборонене законом під загрозою кримінального покарання (злочинним
є те, що карано, або злочинним є те, що передбачено кримінальним законом).
Матеріальне визначення вирізняє лише соціальну сутність кримінального правопорушення,
протиріччя його певним соціальним цінностям чи його релігійну або ідеологічну забарвленість.
Формально-матеріальне визначення поєднує в собі соціальну і юридичну характеристику
кримінального правопорушення (це суспільно небезпечне і передбачене кримінальним законом діяння).
До 1 липня 2020 року у кримінальному праві для визначення всіх діянь криміналістичної природи
застосовувалося слово «злочин». З 01.07.2020 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 р. №2617-VIII. Звичне поняття «злочин» у кримінальному
законодавстві змінилося і вживається лише у вузькому значенні, його було замінено на словосполучення
«кримінальне правопорушення», а поняття «злочинність» замінено словосполученням «кримінальна
протиправність».
Відповідно до ч.1 ст.11 Кримінального кодексу України (далі по тексту – ККУ) кримінальним
правопорушенням визнається суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене
суб'єктом кримінального правопорушення. [2, c. 10]
Даною статтею визначено два види кримінального діяння:
1) кримінальна дія - це суспільно небезпечна винна поведінка особи, яка заборонена кримінальним
законом;
2) кримінальна бездіяльність - це суспільно небезпечна пасивна поведінка особи, яка виявляється в
утриманні від вчинення дії, яку вона могла і зобов'язана була вчинити за вимогою закону.
З 1 липня 2020 року також зазнала суттєвих змін ст. 12 КК України, що встановлювала класифікацію
всіх злочинів. Відтак кримінальні правопорушення тепер поділяються на кримінальні проступки та злочини.
Отже, поняття «злочин» набуло вузького значення. У ч. 2 вищезгаданої статті зазначено, що кримінальним
проступком є передбачене КК України діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачається
основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше ніж 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (а це 51 тис. грн) або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Злочини ж поділяються
на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.
Для того щоб конкретне діяння було визначено кримінальним правопорушенням, воно повинно
містити комплекс відповідних ознак, які відрізняють його від інших діянь. Закон про кримінальну
відповідальність України чітко називає ознаки, які притаманні поняттю «кримінальне правопорушення»,
перелік яких наведемо нижче.
Діяння: відповідно до ч.1.ст.11 КК України, є стрижневою ознакою (визначальним елементом)
поняття кримінального правопорушення, це конкретний акт свідомої, вольової суспільно небезпечної
поведінки особи у формі дії чи бездіяльності. [2, c. 10] Формами діяння є: дія – активна форма суспільно
небезпечної поведінки і бездіяльність – пасивна форма поведінки особи, що полягає у невиконанні нею
конкретної дії (дій), яку (які) вона повинна була і могла вчинити в даних конкретних умовах. Конкретність
діяння означає, що воно є відносно відокремленим і обмеженим - об`єктом і метою – актом поведінки
особи як різновидом її взаємодії з об`єктивним середовищем, що знаходить вираження у зовнішній (у
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вигляді певних рухів тіла чи слів) та внутрішній (психічній) активності у формі дії або бездіяльності, які
завжди відбуваються у певних об`єктивно-предметних умовах: у відповідній обстановці, місці та часі.
Усвідомленість означає, що особа розуміє як фактичні, так і соціальні властивості та риси діяння, яке вона
вчинює, або ж має (зберігає) у відповідних конкретних умовах потенційну можливість свідомо
контролювати свою поведінку. Діяння повинно бути актом вольової поведінки, тобто проявом волі суб`єкта,
коли останній діє з відповідних мотивів, прагне досягти певної мети і при цьому здатний вільно обирати той
чи інший варіант поведінки, тобто має можливість керувати своїми діями і вчинювати їх на свій розсуд.
Кримінальним правопорушенням визнається лише діяння, що вчинене суб`єктом кримінального
правопорушення – фізичною осудною особою, яка на момент його вчинення досягла віку, з якого настає
кримінальна відповідальність [1, c. 71];
Суспільна небезпечність: як матеріальна ознака кримінального правопорушення полягає в тому, що
діяння або заподіює шкоду відносинам, які охороняються кримінальним законом, або містить у собі
реальну можливість заподіяння такої шкоди. У ч.1 ст.11 КК суспільна небезпечність як обов’язкова ознака
кримінального правопорушення тільки називається, а її зміст закон не розкриває. Отже поняття «суспільна
небезпечність» є оціночним і не закріплено на нормативному рівні. [1, c. 73]
Суспільна небезпечність визначається наступними факторами:
 характеристикою (з точки зору важливості) об'єкта кримінального правопорушення;
 характером та розміром заподіяної шкоди, тобто наслідками кримінального правопорушення;
 характеристикою об'єктивної сторони діяння — способом вчинення кримінального
правопорушення, знаряддя та засоби, за допомогою яких його вчинено, час, місце, обстановка, стан його
скоєння;
 формою та ступенем вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
 мотивом кримінальної протиправності та метою, досягнення якої переслідувалось винним.
В теорії кримінального права для характеристики суспільної небезпечності діяння використовуються
такі поняття як характер та ступінь суспільної небезпечності діяння.
Характер – це якісна ознака суспільної небезпечності, яка залежить від важливості об’єкта
кримінально-правової охорони. Якщо порівняти такі кримінальні правопорушення як вбивство та крадіжка, то
характер суспільної небезпечності першого буде набагато небезпечнішим (вищим) ніж другого, оскільки
перше посягає та таку найвищу цінність як життя та здоров’я людини, а друге – лише на відносини власності.
Ступінь є кількісною ознакою суспільної небезпечності, на яку впливають: тяжкість (розмір) завданої
шкоди, спосіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, форма вини, мотив, мета та інші ознаки
складу кримінального правопорушення.
Значення суспільної небезпечності полягає в наступному:
1) суспільна небезпечність є основним об’єктивним критерієм визнання діяння кримінального
правопорушення, його криміналізації;
2) дозволяє класифікувати кримінальні правопорушення за видами, за ступенем тяжкості;
3) визначає межу між кримінальним та іншими правопорушеннями;
4) є однією із засад індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання (п.3 ч.1
ст.65 КК) [2, c. 33];
Протиправність: означає, що кримінальним правопорушенням є лише те діяння, яке прямо
передбачене кримінальним законом. Під протиправністю розуміється порушення особою конкретної
кримінально-правової норми. Ця вимога ґрунтується на положеннях п.22 ст.92 Конституції України, згідно з
якою виключно законами України визначаються діяння, які є кримінальними правопорушеннями, і тільки
законами встановлюється відповідальність за них. [3, c. 29] Це надзвичайно важливе конституційне
положення знайшло розвиток і закріплення у ч.1 ст.11, а також у ч.3 ст.3 КК. [2, c. 7] В останній
встановлено: «Кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові
наслідки визначаються тільки цим Кодексом». Таким чином, у визначенні наявності чи відсутності
кримінальної протиправності діяння найбільш яскраво виражений принцип nullum crimen, nulla poena
sine lege (немає злочину - немає покарання без вказівки на те в законі). Положення, що кримінальним
правопорушенням є лише діяння, прямо передбачене законом, обмежує сваволю у правозастосуванні,
свідчить про демократизм і гуманізм кримінального права.
Винність: діяння згідно із ч.1 ст.11 КК є обов`язковою ознакою поняття кримінального
правопорушення і вказує на його внутрішній психологічний зміст – виною [2, c. 10], відповідно до ст. 23 КК,
визнається психічне ставлення особи до вчинюваної нею дії чи бездіяльності, передбаченої КК та її
наслідків, виражене у формі умислу чи необережності. [2, c. 15] З цього випливає, що відсутність вини –
умислу чи необережності – у діянні особи, що причинила шкоду (так званий випадок, казус) виключає
можливість визнання діяння як кримінального правопорушення навіть тоді, коли воно є суспільно
небезпечним і протиправним, тобто передбачено законом про кримінальну відповідальність як
кримінальне правопорушення. Відповідно до положення, яке закріплене у ч.1 ст.62 Конституції України
«Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду». [3, c. 18]
Караність: означає передбаченість у санкції закону про кримінальну відповідальність покарання або
інших заходів кримінально-правового характеру, що підлягають застосуванню за вчинення суспільно
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небезпечного діяння, визначеного в диспозиції цього закону як кримінальне правопорушення, тобто
означає, що кримінальним правопорушенням є тільки те діяння, за яке кримінальним законом
передбачений певний вид і розмір покарання. [1, c. 80]
Діяння не може вважатися кримінальним правопорушенням, якщо воно не має хоча б однієї з цих
ознак. Відсутність хоча б однієї з них виключає можливість визнання вчиненого кримінальним
правопорушенням, відповідно до цього не є кримінальним правопорушенням діяння, яке формально хоча і
має всі його ознаки, але не становить суспільної небезпеки.
Кримінальне правопорушення є одним із різновидів публічно-правових порушень, який відрізняється
від інших сааме за ознакою суспільної небезпечності.
У доктрині кримінального права наявні два підходи стосовно питання про те, чим саме кримінальне
правопорушення відрізняється від інших правопорушень (цивільних, адміністративних, дисциплінарних
тощо).
Представники першого підходу стверджують, що суспільна небезпечність як соціальна властивість
характерна тільки для кримінальних правопорушень. Стосовно ж усіх інших правопорушень не можна
стверджувати, що вони є суспільно небезпечними. Ознака, яка їх характеризує, це суспільна шкідливість.
Тобто прибічники цього підходу акцентують увагу на тому, що для кримінального правопорушення
характерна якісна відмінність від усіх інших правопорушень.
Інші дослідники вважають, що для всіх публічних правопорушень характерна єдина соціальна
природа, всі вони є суспільно небезпечними. А кримінальне відрізняється від інших правопорушень саме
за ступенем суспільної небезпечності, бо заподіює або створює загрозу заподіяння не будь-якої, а лише
істотної шкоди. Таким чином, таке кримінальне правопорушення відрізняється від інших правопорушень не
за якісною, а за кількісною ознакою [1, c. 85].
Саме другий підхід слід вважати більш обґрунтованим. Єдину соціальну природу всіх публічних
правопорушень (кримінальних правопорушень, адміністративних та дисциплінарних проступків) визнає і
Європейський суд з прав людини, практика якого є обов`язковою до застосування судами України при
розгляді конкретних кримінальних проваджень.
Крім того, кримінальне відрізняється від інших правопорушень і за формальною ознакою, бо для
нього характерна кримінальна протиправність. Це означає, що діяння, які становлять кримінальне
правопорушення, можуть бути передбачені тільки у Кримінальному Кодексі України.
Висновок. З липня 2020 року в кримінальному праві поняття «злочин» набуло більш вузького
значення, відтепер для назви дій кримінального характеру використовується словосполучення
«кримінальне правопорушення». Відповідно до Кримінального Кодексу України кримінальним
правопорушенням визнається суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене
суб'єктом кримінального правопорушення. Характерними ознаками кримінального правопорушення є
суспільна небезпечність, протиправність, винність, караність та вчинення його тільки суб`єктом
кримінального правопорушення.
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О.М. Перунова, Аюб Убрахім
(Харків, Україна)
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Джерело римського приватного права – це зовнішня форма його вираження, явища та факти, що
слугують джерелом пізнання римського приватного права.
Джерело означає першооснову усього того, що відбувається – умови, місце, причини, які
зумовлюють ту чи іншу подію або явище.
В юридичній літературі з римського права, яка нагромадилася за дві тисячі років у різних народів
поняття джерела права вживається в таких аспектах:
1) у значенні матеріальних умов, з яких народжується право;
2) у значенні політичних, ідеологічних, релігійних, моральних та інших умов, які впливають на зміст
права;
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3) у значенні форм плавоутворення;
4) у розумінні джерела пізнання права.
За своєю суттю право є лише піднесена до закону воля певної соціальної групи, класу або всього
народу, зміст якої визначається матеріальними умовами життя суспільства.
У наведеному визначенні відображена єдність форми і змісту. Проте зміст може бути об’єктом різних
форм.
У римському праві упродовж його історії формами плавоутворення були:
1) звичаєве право;
2) закон;
3) едикти магістрів;
4) діяльність юристів.
Виділяють такі періоди розвитку джерел римського права:
Архаїчне право (754 – 367 р. до н.е.) – епоха виникнення й розвитку римського права, його
основного джерела – законів. Головне досягнення цього періоду – створення законів XII таблиць.
Передкласичне право (367 – 27 р. до н.е.) – період виникнення й розвитку преторського права,
заснованого на зборах едиктів судових магістрів – преторів.
Класичне право (27 р. до н.е. – 1 третина III ст. н.е.) період розвитку римської юриспруденції,
найбільша кількість найвідоміших римських юристів працювали в цей період.
Посткласичне право (середина III ст. н.е. – V cт. н.е.) – період різкого зниження активності
римських юристів, появи численних компіляцій та збірників.
Кодифікація Юстиніана (528 – 534 р.) – створення корпусів римського права – основи для
подальшого розвитку всього європейського права.
Право як сукупність загальнообов’язкових норм, правил поведінки людини в суспільстві
може знайти свій вираз у двох основних формах, які називаються джерелами права, - звичай і
закон.
Звичай – це безпосередній прояв народної правосвідомості, норма, яка свідчить про своє існування
самим фактом свого неухильного застосування.
Закон – це свідоме і чітко сформульоване веління уповноваженого на це органу влади.
Початковим джерелом права, початковою формою його утворення в Римі був звичай, тобто норми,
правила поведінки, які склалися в самій повсякденній практиці. Такі правила поведінки були в
додержавному життя, але тоді вони, природно, ще не мали характеру правових. Якщо такі правила
поведінки, які склалися в практиці не набувають визнання і захисту від держави, то вони залишаються
простими звичаями, якщо ж звичаї визначаються і захищаються державою як вигідні і необхідні їй, вони
стають юридичними звичаями.
Отже звичаєве право являє собою найстародавнішу форму утворення римського права. Норми
звичаєвого права позначалися в римському праві такими термінами, як звичай предків, звичаєва
практика, звичаї, які склалися в практиці жерців, звичаї, які склалися в практиці магістрів.
Безперечно протягом значного проміжку часу звичаї зазначають змін, зокрема вони змінюються і в
результаті судових рішень, які поступово стають прецедентами. І тільки тоді з’являються закони, коли в
середовищі того чи іншого народу або соціальної групи визріє думка свідомо встановити певну норму як
загальне правило поведінки на майбутнє застосування.
Отже, народження закону в історії кожного народу є досить складним і важливим процесом
пробудження соціальної думки, вступу на шлях свідомого й планомірного соціального будівництва.
Якщо звичаї, правила поведінки, які склалися в практиці, не набувають визнання і захисту від
держави, то вони залишаються простими звичаями, якщо ж звичаї визначаються і захищаються державою
як вигідні і необхідні їй, вони стають юридичними звичаями.
Важливим фактом є те, що в той час норми стародавнього звичаєвого права суттєво доповнювалися
релігійними приписами. Разом вони забезпечували регулювання тогочасних суспільних відносин.
Зрозуміло, що в умовах нерозвиненості світського права багато відносин, які згодом відійшли до
світської юриспруденції, в давні часи знаходили свій захист у релігії. Більше того, чимало проступків,
байдужих для світського права, вважалися такими, що порушували приписи релігії і за вироком
сакрального суду винні притягувалися іноді до досить суворої відповідальності.
Таким чином, разом зі зміцненням і поширенням держави, з розвитком товарного обороту неписане
звичаєве право стає незадовільною формою через його невизначеність, повільність утворення, і взагалі за
допомогою цієї правової форми було важко регулювати дедалі зростаючий цивільний оборот.
Закон (lexleges) – це юридична норма, яка у відповідній формі видається компетентним органом
державної влади і є загальнообов’язковою.
Закони в буквальному розумінні цього слова в Римі приймалися народними зборами. У період
республіки існувало три види народних зборів. Найстаріші народні збори – це куріатні коміції. Однак
найголовнішою формою народних зборів у період республіки були збори по центуріах (за реформою
Сервія Тулія все населення за майновим цензом було поділене на центурії). Третьою формою народних
зборів були збори по трибах, які в другій половині існування республіки починають відігравати важливу
роль, рішення яких на початку III ст. до н.е. мали обов’язкову силу для всього римського народу.
У своїй редакції законопроект звичайно складався з трьох головних частин:
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1) назва магістрата, який виносив проект і який давав тим самим назву самому закону;
2) текст закону;
3) санкції.
Спочатку голосування в народних зборах було усне і відкрите, але в другій половині республіки
кількома законами встановлюється голосування закрите і письмове. Прийнятий народними зборами
законопроект повертається в сенат, де після схвалення сенатом ставав законом. З цього випливає. Що
сенат не тільки керував, але й контролював діяльність народних зборів.
Закони XII таблиць – це збірник коротких правил з найважливіших практичних питань. В епоху
Законів XII таблиць уже існувало рабство. однак воно ще не було розвинутим і згадки про рабів
нечисленні. Правила про зобов’язання (крім позики) досить скупі і свідчать, що процеси обміну були ще
мало поширені.
У 451 р. до н.е. для складання законів була обрана комісія з десяти осіб. Перші десять таблиць
виготовлено до кінця 451, дві останні складені в 450 р. до н. е.
Закони XII таблиць мали велике значення в історії римського права періоду республіки і високо
цінувалися римлянами. На основі цих законів набуває подальшого розвитку система національного
римського приватного права.
Право розвивається двома шляхами: 1) шляхом практичного тлумачення законів XII таблиць;
2) шляхом творення нового законодавства.
Закони XII таблиць були вироблені комісією 12 (децемвиров) в середені V століття до н.е. (451 –
450 рр.). Свою назву вони отримали тому, що були написані на 12 дерев’яних дошках-таблицях,
виставлених для загального огляду на головній площі Рима, його політичному центрі – Форумі.
Відмінною рисою названих законів був суворий формалізм: найменше недогляд у формі суворого
процесу тягло за собою програш справи. Недогляд цей приймався за «перст божий».
Закони таблиць регулювали сферу сімейних і спадкових відносин, містили норми, пов’язані з
позиковими операціями, до кримінальних злочинів, але зовсім не стосувалися державного права.
Подальше їх використання доповнювалось преторськими едиктами в силу зростання товарного
виробництва, товарообміну.
Плебеї – це були звільнені раби або їхні нащадки, чужоземці, ремісники і торговці, люди, вигнані за
порушення родових звичаїв, насильно переселені з підкорених міст.
Патриції – це споконвічне населення, що жило родами.
Слід звернути увагу на те, що Закони XII таблиць майже не називають плебеїв. У цьому виявляється
основна пам’ятка, тобто звичаєве право римської громади. Таким чином, ці Закони малюють складний
характер римської громади початку Республіки, різні форми власності, які в ній існували.
О.М. Перунова, Наіма Ужді
(Харків, Україна)
ПРЕДМЕТ І РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
Предметом вивчення навчального курсу є приватноправові відносини у Древньому Римі.
Джерелами пізнання римського приватного права є численні пам’ятки древньоримської та інших
культур, археологічні розкопки, нумізматика, папірусологія, книги тощо. Історичне сьогодення
систематизувало велику кількість написів на могилах, будівлях, камінні, дереві, шкірі, посуду, знайдених в
різних частинах Римської імперії, що істотно поповнило наші знання в галузі римського приватного права.
Так, наприклад на монетах Зазначалися роки правління відповідного правителя, що допомагає визначити
дату прийняття того чи іншого закону (едикту).
Велику цінність мають твори римських письменників, ораторів того часу. Важливою цікавою
пам’яткою права є юридичні та неюридичні твори.
Зміни у житті рабовласницького суспільства відбувалися протягом усього історичного періоду, та ці
зміни спричиняли відповідні зміни у римському праві, яке не було сталим. Класичне Римське право
сформувалося в епоху найбільшого розвитку Стародавньої Римської держави, історичний розвиток якої та
римського права охоплював тисячоліття.
Взагалі Римська імперія була заснована приблизно у 800 р. до н.е.. Так звана Західна Римська
імперія проіснувала приблизно 500 р. до н.е.. Надалі протягом тисячі років вдосконалювала римське право
Візантія. Римське суспільство приділяло праву виключну роль у справі розбудови держави і підтримання
моральних устоїв.
Розвиток римського права ґрунтувався на творчості інтелектуальної еліти того часу. Носам перед,
римське рівнозначне поняттю інструмент справедливості. Справедливість полягає в тому, щоб
кожному дати те, що його належить(слова Дігести).
У римі були вироблені чотири заповіді юриста: говори правду, веди справу чесно, роби
потрібне, стійко перенось труднощі. Слід зауважити, що і сьогодні всі ці заповіді повинні працювати у
сучасних юристів.
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Римське право класичної доби декларувало й утверджувало рівність усіх вільних громадян перед
законом. Громадянами у Римі вважились лише вільні люди, інші були раби, які не мали право голосувати.
Тому поняття «право» вважалось, було позакласовим. «Було проголошено положення, що всі люди або
вільні, або раби».
Подальший розвиток римської імперії, законодавство стало досконалішим. Розвиток права залежав
від розвитку продуктивних сил та виробничих відносин.
Римляни поділили сферу правових відносин і приписів на дві основні галузі права: право публічне і
право приватне. Класичне розмежування публічного і приватного права дав відомий римський юрист
Ульпиан(кінець II – поч.. III ст.н.е.), яке перейшло у наступні століття. Він зазначає: «Публічне право є те,
яке торкається положень держави; приватне – користі окремих осіб».
Оскільки кількість галузей за даним поділом скорочується лише до двох, кожна з них тим самим стає
дуже широкою і об’єднує в собі по декілька галузей та інститутів права. До публічного права римляни
відносили норми, які визначають будову держави, її органів, компетенцію установ і службових осіб,
акти, які виражають владний характер держави, наприклад акти, що передбачають покарання
злочинців, стягування податків та ін.. До приватного права відносили норми речового, спадкового,
сімейного, зобов’язального права (всі вони здебільш являють собою галузь цивільного права). У Римській
державі до приватного права відносили норми, які закріплювали право власності і правове становище
певних категорій осіб.
Отже, норми приватного права стосуються насамперед окремих громадян та їх інтересів, тоді як
норми публічного права найперше визначають устрій самої суспільної організації.
Імперативні норми – ті, які встановлюються і регулюються виключно законом. Використання цих
норм частково можливе, наприклад, що стосується відносин опікуна й опікуваної особи, шлюбів між
родичами по прямій лінії тощо, але в основному діють уповноважуючи норми.
Уповноважуючи норми – це норми, які основані на взаємній згоді сторін або на основі волі
власника майна (заповіт). Уповноважуючи норми доповнюються диспозитивними, які вступають у дію тоді,
коли особа не скористалася власним правом на встановлення уповноважуючої норми.
Римське право у сукупності складалося із трьох систем:
Jus civile – цивільне право
Jus gentium – право народів;
Jus praetorium – преторське право.
Всі ці елементи складають поняття приватного права. Римське право для своїх часів було досить
розвиненим і проіснувало майже до кінця VI століття.
Особлива увага приділялася інституту власності і договірним відносинам. Власність у
Стародавньому Римі була недоторканою і порушники цієї норми суворо каралися. Щодо договірних
відносин, то вони були також досить міцними – держава ніколи не зачіпляла інтересів сторін в договорі –
як сторони домовлялись так воно і було.
Право власності в Стародавньому Римі включало в себе три елементи – право володіння, право
користування, право розпорядження.
Основними об’єктами власності, що знаходились у приватній власності були земля, раби, особисте
майно, знаряддя виробництва та інші речі.
Можливо в певним затвердження підкреслити, що у древньому Римі був повний формалізм у
відношеннях, іноді із-за дрібної формальності людина не могла звернутися до суду. Наприклад, щодо
позовної заяви, яка стосується тієї чи іншої справи була встановлена типова форма. Якщо ця форма не
додержувалася, позовна заява до суду не приймалася. Форму заяви знали лише окремі жреці (понтифіки),
які зберігали її в таємниці. Такий механізм був вироблений для пригнічення низів з метою забезпечення
стійкої влади над ними.
Всі виховувалися в дусі підкорення. В період монархії був проголошений принцип: все що хочеться
імператору це Закон, а воля імператора є волею богів. Закони в Римі також вважалися волею богів. І
тому населення їх особливо поважало, таке ставлення до законів обумовлювало їх міцність, незмінність і
звичайно консерватизм. Застарілі норми не відмінялися, а просто переставали застосовуватися, хоча і
продовжували діяти. І тому в такому великому масиві нормативних актів було досить важко розібратися.
Велику роль у зміцненні римського права мала діяльність юристів. Яка особливо поширилася за
часів принципату. Юристи могли від свого імені тлумачити норми права, і їх відповіді були важливими для
діяльності судів.
Рецепція права – запозичання чужоземного права, яке є більш розвинутим, ніж право країн, що
позичає. Римське право виявило найбільшу життєздатність серед усіх світових кодексів. Після падіння
Римської імперії римське приватне право ще продовжувало існувати і навіть розвиватися у Візантії.
Рецепція римського приватного права – це важливе і складне явище суспільного життя, ланка, яка
поєднує правовий розвиток Стародавнього світу, Середньовіччя і Нового часу.
RECEPTO – термін латинського походження, стосовно римського права означає відновлення дії,
запозичення, переробка, засвоєння. Внаслідок рецепції римське право відродилось і вдруге підкорило
світ.
Історично процес рецепції права відбувався поступово:
Перший етап: рецепція. Характеризується переважно вивченням римського права в окремих
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міських центрах Італії.
Другий етап: типовим є розширення рецепції на території ряду держав і практичне застосування
римського права в діяльності судів – практиків.
Третій етап: більш повна переробка і засвоєння досягнень римського права. Треба мати на увазі, і
це цілком ясно, що пристосування римського права до потреб практики частково мало місце і на першому
етапі, а й його вивчення – і на другому.
Початок рецепції відноситься до XI – XIIст.. Проте вже відомо. Що дія римського права не
припинялася. У кінці XI ст. у Болоньї засновано університет, який незабаром стає всесвітньо відомим
центром відроджуваної юриспруденції. Юридична діяльність Болонської школи виявилася насамперед у
викладанні римського права. Викладення полягало в читанні і коментуванні джерел, коментарі
тлумачились викладачами і тлумачення під диктовку записувались слухачами.
Найбільшого обсягу рецепція досягла в Німеччині. До кінця XIX ст. в Німеччині римське право було
невичерпним джерелом і класичним зразком для створення норм німецького права. Зокрема, вплив
римського права позначився на структурі німецького цивільного Уложення 1900 року.
Широко використовувався фундамент римського права Наполеоном у 1804 році у буржуазному
кодексі. Цей кодекс бере за основу окремі питання права, зокрема права власності, договору, позовів,
кодекс прямо повторює римське класичне право.
Під час завойованих воєн у фургонах наполеонівської армії кодекс розвозили по всій Європі. Він став
частиною законодавства Рейнських провінцій. А також Польщі, Італії, Болгарії, Швейцарії, Румунії, Греції та
інших держав. Найважливіші його положення були відтворені правом багатьох латиноамериканських
держав і навіть Японії.
Рецепційоване римське право протягом тривалого часу було чинним у багатьох країнах Європи як
загальне. Воно залишило глибокий слід у правосвідомості, цивільному законодавстві, в науці і практиці
цивільного права.
У потребі рецепції були суто юридичні причини – це, з одного боку, високий рівень римського права,
з іншого – архаїчність, численні прогалини, неясність і суперечливість звичаєвого права, яке не
забезпечувало регулювання нових правил.
О.М. Перунова, Аюб Хажжі
(Харків, Україна)
ПРЕТОРСЬКЕ ПРАВО
Починаючи з II ст. до н.е. економічне життя в Римі набуває значного розвитку, активізується
зовнішня і внутрішня торгівля. Посада претора була встановлена в 368 або 366 році до н.е. Спочатку
претор був один, але в 247 р. встановлено посаду другого претора спеціально для нагляду за
перегринами, які в той час надходили великими масами. Перший претор називався міським, другий —
перегринським. Поступово кількість преторів збільшується до восьми, потім до шістнадцяти. На посаду
претора міг претендувати римський громадянин, який досягнув 40-річного віку і працював на всіх посадах,
які є нижчими за преторську.
За характером влади претор спочатку був молодшим консулом (або заступником консула). Йому в
принципі були підвідомчі всі ті справи, що й консулу. Але особливе завдання преторської діяльності
полягало в забезпеченні внутрішнього громадянського миру і порядку.
Приступаючи до виконання своїх повноважень, претор оголошував едикт. Цей термін походить від
лат. есіісиїт — об’ява, оповіщення. Приписи преторського едикту, створені претором для своєї діяльності,
формально для нього самого не були обов’язкові — він міг і не дотримуватися їх. Отже, едикт стоїть не “
над претором як закон, а "під претором — як його власна програма. Проте, звичайно, для збереження
твердого правопорядку необхідно було, щоб претор додержувався своїх едиктальних обіцянок. З огляду на
це закон Корнелія (Сулли) 67 року зобов’язував преторів не відхилятися від своїх едиктів. Це зміцнило
юридичне значення едикту і Цицерон називає його вже законом на рік ”.
Головним рушієм розвитку римського цивільного права були потреби господарського обороту
великої держави, який бурхливо розвивався. А головним засобом задоволення цих потреб була плідна
правотворча діяльність преторів, оперативне вирішення проблем без бюрократичних перешкод. У
результаті такої правотворчої діяльності преторів склалася нова система норм, яка дістала назву gus
ргаеtorium — преторського права.
В об’єктивному розумінні цивільне право є сукупністю норм, виданих законодавчою владою й
абсолютно обов’язкових як для громадян, так і для магістратів, при цьому обов’язкових аж до їх
скасування.
Преторське право, навпаки, — це сукупність норм, виданих магістраторською владою, дійсних не
тільки на один рік, і для самих органів цієї влади тільки відносно обов’язкових. У суб’єктивному розумінні
цивільне право — це безпосереднє владне ставлення до речі чи особи.
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Зовсім інший характер має преторське суб’єктивне право. Не володіючи цивільним правом, особа
прагнула від претора мати захист своїх інтересів і тому потребувала активного втручання преторської
влади.
В епоху принципату правотворча діяльність преторів та інших магістратів не могла зберегти свого
минулого значення, оскільки посилювалася влада імператорів, які прагнули прибрати до своїх рук
діяльність судових органів.
Близько 125-128 рр.) за дорученням імператора Адріана, юрист Сальвій Юліан переглянув весь
преторський едикт, систематизувавши всі ті приписи, що мали значення для того часу. Він зробив
остаточну редакцію «Вічного едикту» (Постійного едикту). яка була схвалена імператором і постановою
сенату незмінною. Однак імператор залишив за собою право робити доповнення до едикту.
Юристами в стародавню епоху були жриці, що складали особливу касту, представники якої могли
тлумачити закон. Ці тлумачення були таємними і широкому загалу не надавалися. Пізніше перший консул
із плебеїв — Тиберій Корунканій зробив свої консультації публічними. З цього моменту юриспруденція
перестала бути монополією жерців.
Більшість римських юристів належали до панівного класу і тому займали досить високе службове
становище. Незважаючи на те, що юристи не мали права законотворення, вони власним авторитетом
забезпечували належну юридичну силу своїм тлумаченням, що ставали майже обов’язковими. Діяльність
юристів, завданням якої була допомога в застосуванні права, фактично стала самостійною формою
плавоутворення.
В період принципату позиції юристів ще дужче зміцнюються, з огляду на те, що принцепси через них
впроваджують свою політику. Для того щоб зробити юристів знаряддям цієї політики, декому з них
надається право офіційних консультацій (gus рublice respondendi). Вони були обов’язковими для суддів і
таким чином діяльність юристів стала правотворчою.
Професійна діяльність юристів (prudentes) мала три основних види (за Ціцероном (І ст. до н.е.)):
cavere (складати нові позови та угоди).
аgеrе (вести справу в суді),
respondere (давати відповіді).
Cavere передбачало повноваження щодо укладення позовів, угод та заповітів. Здійснюючи свої
повноваження, юристи давали назви новим засобам правового захисту, створення яких було відповіддю
на нестандартні ситуації, що виникали в юридичній практиці.
Аgеге належить до ведення справи в суді, де юрист бере на себе повноваження сторони в процесі,
виступаючи при цьому як адвокат.
Rеspondere - є найтиповішою функцією юристів, означало висловлювати свою думку з приводу
різноманітних запитань приватним особам. Автентичність авторства забезпечували або печаткою, або
особистим листом юриста до судді, або ж свідченням осіб, присутніх на консультації.
Швидкому розвитку світської юриспруденції сприяли такі фактори: у середині республіканського
періоду швидкими темпами зростає торговий оборот, розвивається і ускладнюється господарське життя;
суворий формалізм цивільного права потребував виняткової обережності під час укладання
договорів, чіткості формулювання позовів, додержання інших формальностей, що в свою чергу вимагало
появи висококваліфікованих спеціалістів — юристів, які могли б дати необхідні поради громадянам;
сама будова римських магістратур і римського суду сприяла поширенню юридичних знань у народі,
оскільки кожний громадянин міг стати магістратом, а тим більше суддею, а для виконання посадових
обов’язків потрібні знання права. Разом з тим чимало з магістратів після завершення державної служби,
користуючись набутими знаннями давали поради приватним особам;
увесь устрій римського життя потребував загального ознайомлення громадян з елементарними
положеннями права.
Система державного управління, встановлена Октавіаном і закроплена його наступниками,
одержала назву принципату. У період принципату вища державна влада формально належала сенату.
Щоб набути сили закону, воля принципату вигляді проекту вносилася на ляд у сенат, де й діставала
формальне затвердження. Починаючи з I і до кінця III ст. н.е., сенату - консульти стають основною формою
законодавства.
Характерно, що сам сенат не володів законодавчою ініціативою і своїми постановами фактично
тільки оформляв пропозиції принцепсів. Постанови сенату - консульти були основною формою
законодавства до кінця III ст. н.е. З того часу сенат втрачає своє значення, а разом з тим і свою
законодавчу компетенцію. Основним джерелом права поступово своє одноособове розпорядження
імператора.
У період домінату законодавча влада імператора розглядається як один із проявів божої влади
самого імператора. Розпорядження імператорів мають загальну назву “конституцій”, їх було чотири види:
1) Edicta — загальні розпорядження, які були обов'язковими як.Ш службових осіб, так і для
населення;
2) Decreta — імператорські рішення в судових справах;
3) Mandata — інструкції чиновникам і правителям провінцій;
4) Rescripta — відповіді імператора на запитання службових і приватних осіб.
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Однак ініціативу кодифікації уряд не взяв на себе, спочатку вона проведена приватними особами.
Так в кінці III ст. (295 р.) був виданий перший приватний Кодекс Грегоріана, названий на честь його
укладача. Кодекс мав значне поширення і вміщував імператорські конституції від 196 до 295 року.
Між 314 і 324 рр. невідомим Гермогеном було складено доповнення до Кодексу Грегоріана, яке
містило більш пізні імператорські конституції. Це доповнення дістало назву Кодекс Гермогена. І лише в
428 р. імператор Феодосій для складання кодексу призначив комісію з дев’яти осіб. Кодекс був виданий у
438 р. і мав назву Теодозіанський. До нього увійшли імператорські конституції, які вийшли після приватних
кодифікацій. Кодекс складався з 16 книг, поділених за предметними титулами.
Величезна праця складання Юстиніанівського зводу виконувалась під керівництвом видатного
юриста того часу Трибоніану в декілька прийомів і в порівняно короткий термін.
Юстиніан у лютому 528 р. призначив комісію з десяти осіб, серед яких був і згаданий Трибуніану.
Через рік комісія закінчила свою роботу і в квітні 529 р. був обнародуваний Кодекс Юстиніана і тим самим
анульовані попередні кодекси.
Кодекс являє собою збірник імператорських конституцій і складається з 12 книг. Кожна книга
ділиться на титули (підрозділи в ряді законів), а титули — на параграфи. Книга 1 містить конституції, які
торкаються церковного права, джерел права і різних імператорських чиновників; книги 2-8 — цивільне
право; книга 9 — кримінальне право; книги 10-12 — положення про державне управління. У середині
титулу розміщені окремі конституції у хронологічному порядку.
Систематизувавши конституції, Юстиніан приймає рішення упорядкувати юридичну літературу. З
цією метою в грудні 530 р. була створена нова комісія, в складі якої працювали представники правових
шкіл Константинополя, Беріте та інших міст. Комісія мата досить складне завдання: треба було зібрати всі
твори класичних юристів, зробити з них витяги і все застаріле вилучити, замінивши новим, а всі розбіжності
усунути. Уся зібрана юридична література була переглянута, систематизована і зведена в єдине ціле. У
грудні 533 р. цей величезний звід одержав назву Дигести, або Пандекти, був опублікований і вступив у дію.
Водночас Інституції. У листопаді 533 р. Інституції були санкціоновані і вступили в дію.
Головним джерелом Інституцій був однойменний твір римського юриста Гая, побудований за
принципом поділу права на три групи:
1) про осіб;
2) про речі;
3) про форми права.
О.М Перунова, Ашраф Ганнам
(Харків, Україна)
ПОНЯТТЯ РЕЧОВОГО ПРАВА У ДРЕВНЬОМУ РИМІ
Речове право – це система норм, що регулює відносини між людьми з приводу речей: закріплює
способи встановлення панування над речами, форми приналежності речей окремим особам та їх
правомочності щодо речей.
Під речовими правами (jusin re) римські юристи розуміли безпосереднє та абсолютне панування
особи над річчю, спрямоване саме на річ, яке не потребувало будь-якої участі інших осіб (право володіння,
право власності), а в окремих випадках за особою визнавалося право користуватися річчю, що належить
іншій особі – такі права отримали назву права на чужі речі (iura in re aliena).
Ознаки речових прав:
1) об’єктом речового права завжди є речі;
2) речові права мають абсолютний характер. Звідси, захист речових прав був абсолютним.
Абсолютний характер речових прав означає, що володілець таких прав у процесі їх здійснення
знаходиться у правовідносинах «абсолютно» з усіма особами, що його оточують. У таких абсолютних
правовідносинах суб’єкт речового права володіє визначеними правомочностями на річ, а всі оточуючі його
особи зобов’язані поважати його права, дотримуватися їх і не порушувати. Інакше суб’єкт речового права
може пред’явити речовий позов до будь-якого порушника;
3) переважна більшість речових прав строками існування не обмежена і лише особисті сервітути
обмежені часом існування їх суб’єкта (довічні), а застава встановлювалася на термін дії основного
договору;
4) зміст речових прав встановлюється законом;
5) речові права за своїм обсягом значно ширші, ніж зобов’язальні (наприклад, права власника і
права наймача речі);
6) суб’єкт речового права має можливість безпосередньої дії на річ у частині здійснення своїх
повноважень (наприклад, власник сам здійснює володіння, користування і розпорядження своєю річчю).
7) суб’єкт речового права пов’язаний із річчю необмеженою віндикацією, за якою уповноважена
особа має право забирати свою річ від кожного, у кого вона знаходилася. Наприклад, власник передав
свою річ у тимчасове користування своєму сусідові, а той передав її третій особі. Власник мав право
витребувати свою річ у третьої особи, навіть якщо вона не знала про те, що річ чужа.
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Види речових прав (прав на речі):
1) право володіння;
2) право власності;
3) права на чужі речі
У римському праві класичного періоду поняттям речі охоплювалися не тільки речі як предмети
зовнішнього матеріального світу, а також юридичні відносини і права.
Класифікація речей:
1) Тілесні і безтілесні речі.
Тілесні (corporales) – це такі об’єкти цивільного обороту, які володіють фізичною субстанцією, тобто
предмети матеріального світу. Такі, які можна бачити і торкатися. Наприклад, будинок, земля, худоба і т.д.
Безтілесні (incorporales) – під якими розумілися не предмети матеріального світу, а права.
Наприклад, права вимоги, узуфрукт.
Слід зазначити, що право власності на річ не відокремлювалось, було невід’ємним від самої речі,
внаслідок чого відносилось до категорії тілесних речей.
2) Манципні і неманципні речі. Стародавній та головний поділ речей, що зберіг своє значення до
початку імперії.
Манципні (res mancipi). До манципних речей римляни відносили найбільш важливі і цінні частини
римського земельного господарства, тобто - земельні ділянки на італійський землі, збудовані на них
будівлі, земельні (предіальні) сервітути, рабів, робочу худобу.
Відчуження цих речей вимагало особливої, досить складної форми, іменованої манципацiєю
(mancipatio) або проведенням удаваного судового процесу (in iure cessio).
Неманципні (res nес mancipi) – це такі речі, які відчужувалися не за допомогою манципацiї, а за
допомогою простого вручення набувачу, тобто в порядку традиції (tradere – передавати, traditiо – дача). До
неманципних речей римляни відносили дрібну худобу, меблі, продукти харчування тощо.
Суть манципації полягала у засвідченні запрошеними свідками факту переходу права власності на
особливо важливі речі від відчужувача до набувача. У разі виникнення сумніву у факті укладання договору
присутні при цьому свідки могли посвідчити його наявність і дійсність.
3) Рухомі і нерухомі речі.
Рухомі (res mobiles) – це речі, які можна було пересувати в просторі (наприклад, тварини, раби і т.д.).
Нерухомі (res immobiles) – це речі, які не можна було пересувати в просторі (наприклад, земля,
будинок, незібраний урожай, дорога, міські стіни і т.д.).
Значення даної класифікації полягало в тому, що існували різні правила передачі прав на рухомі і
нерухомі речі.
4) Речі, що знаходяться в обороті і вилучені з обороту.
Речі, вилучені з обороту (res extra commercium), – це речі, які нездатні бути об’єктом власності або,
будучи таким об’єктом, оголошені згідно із законом невідчужуваними, такими, що не можуть бути
переданими у власність іншим особам. У Римі до вилучених із обороту речей відносилися: загальні речі
(res communes), наприклад повітря, вода, море; майно, закріплене виключно за державою (res publicae),
наприклад, державна земля або державні раби; священне майно (res sacrae), що складало власність
релігійного культу.
Речі, що знаходяться в обороті (res in commercio), – це такі речі, які можуть належати будь-кому і
кожному. До них відносилися всі речі, які не відносилися до речей, вилучених із обороту.
5) Родові і індивідуально-визначені речі.
Родові (genus) – це речі, що визначалися числом, вагою або мірою, яких у природі існує багато, а
тому вони взаємозамінні (раби без урахування їх індивідуальних властивостей, коні, гроші, продукти
харчування і т.д.).
Індивідуально-визначені (species) – це речі унікальні, єдині у своєму роді (наприклад, скульптури,
картини й інші предмети мистецтва), такі, що характеризуються за допомогою властивих тільки їм ознак.
Індивідуально-визначену річ замінити іншою неможливо.
Поділ речей на родові і індивідуально-визначені необхідний при вирішенні питання про ризик їх
випадкової загибелі. Відносно родових речей застосовувався принцип – genus non pеrit – рід не гине, тобто
володілець родової речі зобов’язаний повернути її (іншу подібну) власникові навіть у тому випадку, коли
вона втрачена ним випадково. Відносно індивідуально-визначених речей застосовувався принцип –
dominus sentit periculum – власник несе відповідальність за ризик (випадкову загибель речі), тобто збитки
від випадково загиблої речі у всіх випадках, незалежно від того, у кого загинула річ (у власника або у
третьої особи), відповідальність несе лише власник.
6) Подільні і неподільні речі.
Подільні – це речі, які можна було поділити будь-яким чином, і вони при цьому не втрачали своєї
господарської цінності і призначення. Наприклад, земля, сіно.
Неподільні – це речі, які при поділі втрачали господарське призначення, цілісність (наприклад,
зарізаний і розділений на частини кінь).
Такий поділ мав важливе практичне значення при розподілі загальної власності.
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7) Споживні і неспоживні речі.
Споживні (res quae usu consumatur) – це речі, які в процесі їх використання фізично зникали.
Наприклад, продукти харчування, корм для тварин, будівельний матеріал, гроші і т.д.
Неспоживні (res quae non consumatur) – це речі, які служили людям більш менш тривалий час. У
процесі першого використання вони фізично не знищувалися, не зникали, а при тривалому використанні
зношувалися поступово. Наприклад, земля, будови, одяг, коштовності і т.д.
Указаний поділ речей обумовлював відмінність їх правового режиму. Так, предметом договору
позики могли бути тільки споживні речі, у найм здавалися тільки неспоживні.
8) Прості і складні речі.
Прості – це речі, що складаються із однієї матеріальної субстанції. Наприклад, земля, крейда, раб,
тварина і т.д.
Складні – це з’єднані різнорідні або однорідні речі. Складні (складені) речі, у свою чергу,
підрозділяються на два види: штучно складені, наприклад, будівля, віз або корабель, і утворені з
самостійних (окремих) речей, наприклад, бібліотека, колекція, табун коней, стадо худоби.
Іноді у складних речах виділяли головну річ і приналежну до неї (скрипка і футляр, окуляри і
футляр). Вони можуть існувати і незалежно одна від одної, проте лише при сумісному їх використанні
досягається найбільший ефект.
Приналежна річ поділяє правову долю головної речі. Так само менша частина сукупних речей
поділяє правову долю їх більшої частини. Тому у разі виникнення спору про належність окремих книг із
бібліотеки, що належить певній особі, питання вирішувалося однозначно – чия бібліотека, тієї особи і
книги. Частини речі юридичної самостійності не мали.
9) Плоди природні і цивільні.
Плоди природні (fructus naturales) – це все те, що через природні властивості приносить сама річ
(плоди дерев, приплід тварин і т. д.).
Плоди цивільні (fructus civiles) або доходи – це такі плоди, які з’являються в результаті циркуляції
речі в обороті (наприклад, відсотки, що нараховуються на надану у позику грошову суму).
У зв’язку з виділенням як природних, так і цивільних плодів вводилося правило про те, що вони
належать власникові речі, що приносить плоди, якщо інше не передбачене договором.
Володіння (possessio) – це фактичне панування над річчю, поєднане з наміром вважати її своєю.
Предметом володіння як особливого речового права, заснованого на безпосередньому зв’язку з
річчю, була фактична, матеріальна приналежність речі. На цій підставі володілець виключав конкуренцію
будь-якої третьої особи, у тому числі і власника речі посесорним способом захисту.
Види володіння:
– законне володіння – те, яке засноване на титулі власності або похідному від нього.
– незаконне володіння – те, яке не ґрунтувалося на титулі власності або іншому речовому праві.
Незаконне володіння поділялося на добросовісне і недобросовісне. Добросовісним володіння визнавалося
в тих випадках, коли власник не знав і не повинен був знати, що не має права володіти чужою річчю.
Недобросовісним вважалося володіння, коли власник знав або повинен був знати, що володіє річчю, на
яку не має прав.
Припинення володіння:
– фізична загибель речі;
– юридична загибель речі, тобто коли вона вилучалася з цивільного обороту;
– втрата одного з правових елементів володіння (об’єктивного або суб’єктивного).
Специфіку володіння як особливого речового права, захищеного проти всіх, включаючи власника
речі, виявляє характер захисту володіння. Вона здійснювалася не у судовому порядку, а за допомогою
наказу претора – інтердикта (interdictum). Такий захист називався володільницьким, або інтердиктним.
Природа володільницького захисту і інтердиктів визначалася тим, що вони були продуктом
адміністративної діяльності претора.
О.М. Перунова, Саід Юсеф
(Харків, Україна)
ПОНЯТТЯ ОСОБИ. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТА ДІЄЗДАТНОСТІ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ
Цивільне право за самою своєю ідеєю передбачає наявність багатьох окремих автономних центрів,
між якими зав’язуються найрізноманітніші господарські відносини. Усі такі центри господарського життя,
клітинки того чи іншого суспільства і називаються суб’єктами цивільного права.
Основну масу цивільно-правових центрів суб’єктів прав становлять люди, громадяни в
загальноприйнятому розумінні — так звані фізичні особи.
Разом з тим часто ті ж людські інтереси потребують, щоб у ролі самостійного центру господарського
життя була визнана не та чи інша окрема фізична особа, а певна сукупність осіб (наприклад, цех,
корпорація, підприємства усіх форм власності) або незалежна від них установа (лікарня, притулок). У
такому випадку з’являються певні організації, яких називають юридичними особами.
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У Римі особа позначалась терміном рersona. Пам’ятки римського права як джерела пізнання не
тільки права, але й історії і культури Стародавнього Риму, свідчать, що тільки вільна людина є носієм прав
і обов’язків і в цьому розумінні вона є особою, здатною до права.
Здатність особи бути суб’єктом цивільних прав, здатність мати право називається правоздатністю,
а здатність своїми діями набувати певні права і нести відповідні обов’язки називається дієздатністю. Хоча
повнота якості суб’єкта передбачає наявність того й іншого, однак для самого поняття суб’єкта суттєвішою
є правоздатність.
Людина стає правоздатною з моменту народження, проте цього є недостатньо. Правоздатність
особи припиняється з її смертю.
У Римській державі вже на початку республіки проживало багато людей, які прибули з різних країн, і
всі вони користувалися певною мірою правоздатності. Однак для того щоб володіти повною
правоздатністю в усіх галузях політичних, майнових і сімейних відносин, особа повинна відповідати таким
трьом станам:
1. стану свободи status libertftis;
2. стану громадянства — status civitates;
3. сімейному стану — status familiat.
За станом свободи розрізнялися вільні і раби.
За станом громадянства — римські громадяни та інші вільні особи, але не громадяни.
За сімейним станом — домовладики і підвладні особи.
Отже, повна правоздатність передбачала свободу, громадянство і самостійне становище в сім’ї.
Таке становище в сім’ї займав тільки домовладика — глава сім’ї
З початку III ст. усе вільне населення Риму користувалося всією повнотою правоздатності у сферах
політичного, майнового і сімейного життя. У даному випадку важливо з’ясувати зміст цивільної
правоздатності, з яких конкретних цивільних прав вона складається.
Цивільна правоздатність римського громадянина складається з двох основних елементів:
1) права вступати в шлюб, в якому діти набувають статус римських громадян;
2) права торгувати, яке охоплює право бути власником всякого майна, здійснювати будь-які
цивільно-правові правочини, зокрема дарувати, міняти, право бути спадкоємцем, вести цивільно-правові
спори в суді.
Повна втрата правоздатності — capitis dominutio maxima Вона наступала що разу, коли людина
втрачала свободу.
Середня втрата правоздатності — capitis dominutio media наступала тоді, коли особа зберігала
свободу, проте втрачала право римського громадянина. Наприклад, римський громадянин стає
перегрином або латином з метою одержання землі на периферії. В імператорський період громадянство
втрачалося у випадку заслання. Мінімальна втрата правоздатності — capitis dominutio minima
відбувалась зі зміною сімейного стану особи, що траплялося в таких випадках: а) особа власних прав
перетворювалась в особу чужих прав; б) сімейно самостійна особа всиновлювалась іншою особою; в)
жінка, яка не перебувала ні під чиєю владою, одружується та ін. Результатом capitis dominutio minima — це
ПОВНИЙ розрив попередніх сімейних зв’язків з усіма правами, які з них випливати (спадкування тощо). Усі
перелічені фактори тісно пов'язані з правоздатністю особи в Римській державі.
Наявність правоздатності — тільки одна сторона правосуб’єктності. Для того, щоб повного мірою
користуватися благами права, однієї правоздатності замало. Адже правоздатність — це лише наявність
прав, а користуватися ними самостійно особа може тільки за наявності дієздатності.
За віковим цензом дієздатність громадян поділялася на три групи.
До першої групи відносили дітей віком до 7 років, які були повністю недієздатними.
Друга група — це частково дієздатні. До них належали дівчатка віком до 12 і хлопці — до 14 років.
Такі особи могли здійснювати лише дрібні правочини: робити незначні покупки, приймати невеликі
подарунки, проводити дрібний обмін речей тощо.
До третьої групи відносилися особи жіночої статі віком з 12, чоловічої з 14 і до 25 років, які
визнавалися як неповнолітні, але дієздатні. Такі особи мали право укладати різного роду цивільно-правові
угоди, проте, уклавши явно невигідну для себе угоду, могли просити претора визнати її недійсною і
повернути сторони у стан до укладення угоди, тобто провести реституцію.
На дієздатність особи в Римі впливав її фізичний стан. Зокрема, глухонімі не могли укладати такі
угоди, як стимуляція, виступати в суді під час дії легісакційного процесу, в якому необхідно було
проголошувати формули, тощо. Душевно хворі та недорозвинуті на час хвороби визнавалися повністю
недієздатними. Обмеженими в дієздатності були марнотратники — особи, нездатні розумно
розпоряджатися своїм майном. Таким особам призначали піклувальників, які були зобов’язані піклуватися
про їхній майновий стан. Після призначення піклувальника особа-марнотратник самостійно здійснював
лише такі правочини, які були спрямовані на набуття майна, а не відчуження, і ніс особисту
відповідальність за вчинені правопорушення. Деякі обмеження дієздатності залежали від постійного місця
проживання.
Крім вищеназваних факторів, повнота цивільної дієздатності і правоздатності передбачає ще стан
громадянської честі. Повне позбавлення честі в результаті покарання судом, пов’язане з втратою
громадянства.

156

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

Приниження честі зазнавали у формі infamia (ганьба) або turpitudo (аморальність).
Створення ідеї юридичної особи, як самостійного суб’єкта цивільного права, самостійного центру
господарського життя є безсумнівною заслугою римського права.
Правоздатність юридичної особи в Римі обмежувалася тільки майновими правами, однак ці права
не для всіх юридичних осіб були однаковими; не кожна юридична особа могла одержати спадщину, таке
право належить тільки державній казні. Юридичні особи існують самостійно і незалежно від зміни їх
особового складу. Суб’єктом права і обов’язків є юридична особа, тому за правочином вона дістає права і
несе відповідальність за себе; за особисті борги своїх членів корпорація відповідальності не несе, а члени
корпорації не відповідають за її борги. Вищим органом управління корпорацій були загальні збори, справи
вирішувалися більшістю голосів.
Юридичні особи в Римі не мали власної дієздатності. Ця нездатність самостійно здійснювати свої
права і обов’язки компенсувалася представництвом фізичних осіб, діям яких право надавало такого ж
значення, як діям самої юридичної, особи. Функції господарської діяльності могли бути розподілені між
декількома або однією особою.
Діяльність юридичної особи припинялася в таких випадках:
1. після досягнення мети, яка ставилася перед нею;
2. за розпорядженням державної влади, якщо її діяльність набувала незаконного характеру;
3. якщо втрачено майно;
4. після вибуття всіх її членів.
Правовий статус римських громадян. Серед вільних найбільшою правоздатністю наділялися
римські громадяни. Римське громадянство отримували з народження, через пожалування за особливі
заслуги, всиновлення чужоземця. Римський громадянин мав право служити у війську, голосувати в
народних зборах, бути обраним на різні посади. Обсяг правоздатності відбивало ім’я римського
громадянина. Воно складалося з п'яти частіш:
1) особистого імені;
2) назви сім’ї чи роду;
3) імені батька;
4) назви тріби, в який громадянин бере участь у народних зборах;
5) прізвиська або почесного імені.
Римський громадянин мав повну правоздатність у політичній, майновій та сімейній сферах.
Правовий статус латинів. Латинами визнавалися давні жителі Лація та їхнє потомство. Правовий
статус латинів був гіршим від правового статусу римських громадян. Латини не мали права служити в
римських легіонах, обиратися на посади римських магістратів, вступати в законний римський шлюб. Проте
вони мали право брати участь у народних зборах та голосувати на них. Правовий статус латинів був
другий за престижністю в Римі.
За бажанням латини могли досить легко набути статусу римського громадянина. Для цього досить
було переїхати жити до Риму. Але такі переїзди призвели до того, що в латинських містах різко зменшилася кількість чоловічого населення, тому пізніше ввели правило: що переїжджає жити до Риму,
зобов’язаний залишити на місці попереднього проживання чоловіче потомство.
Римське громадянство латини отримували також у разі обрання:їх у рідному місті на посаду
магістратів або сенаторів.
За своїм статусом латини не були рівні. Серед них вирізнялися
Статус латина отримували за таких обставин:
- Народження в сім’ї латинів. Статус шлюбної дитини визначався статусом батька, статус
позашлюбної дитини визначався статусом матері.
- Присвоєння статусу латина постановою Римської держави.
- Добровільного переходу римського громадянина до числа латинів з метою отримання земельного
наділу.
- Звільнення від рабства володарем латином або римським громадянином за умови надання йому
статусу латина.
Правовий статус перегринів. Перегринами називалися всі чужоземці. І ті, що мешкали на
завойованих територіях та так і не тримали ні латинської, ні римської правоздатності, і ті, що з певних
причин з’явилися на території Риму. Перегрини вважалися безправними особами, хоча й були вільними.
Пізніше, з розвитком права у Римі, перегринів визнали правоздатними згідно з gus gentium. Але вони не
могли вступати у правовідносини з римськими громадянами з огляду на відмінність правових систем, що
встановлювали їх правоздатність.
Становище рабів. Раби вважалися не суб’єктами права, а його об’єктами з огляду на те, що були
прирівняні до речей. Рабовласники нещадно експлуатували рабів та тримали їх в жахливих умовах. Хазяїн
на свій розсуд розпоряджався долею раба, міг продати його і навіть убити за найменшу провину. Раб не
міг взяти шлюбу, співжиття рабів закон не визнавав, народжені від рабів діти також ставали рабами.
Але раби не були однаковими, а деякі з них мали неабиякі здібності. Тому в інтересах рабовласника
був створений інститут рабського пекулія. Пекулієм називалося майно, що передавалося рабу в
управління. Отримавши право на управління майном, раб також отримував право укладати різноманітні
угоди від імені хазяїна. Такі угоди передбачали виникнення прав у хазяїна, але обов’язки покладатися на
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раба.
Таке становище було досить примітивним з огляду на те, що ніхто то не хотів укладати договори з
безправними рабами. Тому пізніше претори ввели правило, згідно з яким рабовласник, що надав рабу
пекулій, брав на себе відповідальність у межах цього пекулія. Крім уповноваження рабів довго терміново
представляти інтереси хазяїна, вони могли виконувати і одноразові доручення з такими ж наслідками.
Рабство виникало: при народженні від матері-рабині: взяттям в полон; продажем у рабство;
позбавленням волі за злочини.
Правовий статус вільновідпущеників. Вільновідпущеники — це колишні раби, яких відпустили на
волю. Правове положення вільновідпущеників визначалося правовим статусом їхнього колишнього
господаря (патрона). Вільновідпущеники (лібертини), навіть отримуючи вільний статут, за своїм правовим
положенням все одно не могли прирівнятися до вільно народжених. їм заборонялося брати шлюб з вільно
народженими.
Правовий статус колонів. У класичну добу під іменем «колон» мали на увазі орендаторів землі.
Римські громадяни були вимушені здавати свою землю в оренду з огляду на те, що після припинення
завойовницьких війн кількість рабів почала різко зменшуватися, кільки смертність серед них була дуже
високого, а приплив рабів спинився. Крім того, власникам було навіть вигідно здавати землі колонам, бо
вони обробляли землю якісніше за рабів і були зацікавлені у якомога вищих врожаях, частку від яких вони
отримували, вони були зобов’язані обробляти не тільки орендовану земельну, а й іншу землю хазяїна.
Правове положення колона було спадковим. Якщо колоном був тільки один з батьків, дитина
отримувала статус матері. Особу, що:пробула колоном 30 років, прикріплювали до землі за давністю.
Звільнення від колонату дозволялося, якщо колон жив як вільний 30 років, або якщо він отримував сан
єпископа чи ставав монахом з дозволу хазяїна землі.
О.М. Перунова, Акашар Саід
(Харків, Україна)
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ
Обсяг і межі права власності римляни визначали за допомогою вказівки на правомочність власника.
Сукупність цих правомочностей складала зміст права власності.
Римський власник мав наступні правомочності: право володіння (jus possidendi); право користування
(jus utendi); право розпорядження (jus abutendi); право отримувати доходи (jus fruendi); право захисту (jus
vindicandi). Проте з часом, помітивши, що деякі правомочності в певній мірі повторюють одна одну,
римляни звужують їх коло. У результаті виникла класична тріада правомочностей власника – право
володіння (jus possidendi), право користування (jus utendi) і право розпорядження (jus abutendi).
Правомочність володіння – це можливість власника фактично володіти своєю річчю.
Правомочність користування – можливість власника вилучати з речі корисні властивості, отримувати
доходи і прирости від неї.
Правомочність розпорядження – можливість власника за власним розсудом визначати правову долю
речі, тобто відчужувати всіма дозволеними способами, заповідати, встановлювати сервітути на користь
інших осіб тощо.
Види права власності. Найдавнішим правом власності в Римі була квіритська власність (dominium ex
jure Quiritium). Вона ґрунтувалася на нормах цивільного (квіритського) права і характеризувалася
обов’язковим поєднанням у ній наступних специфічних ознак:
а) її суб’єктами могли бути тільки римські громадяни. Виняток з цього суворого правила допускався
лише для латинів, наділених jus commercii (тобто, що визнавалися повноправними особами у сфері
майнових відносин);
б) як її матеріальні об’єкти виступали манципні речі (res mancipi), наприклад, італійська земля.
Земля, розташована в провінціях, не могла стати матеріальним об’єктом квіритської власності;
в) єдиним можливим способом її придбання була така складна процедура, як манципація.
Придбання речі шляхом простої передачі не створювало квіритської власності.
Квірітській власності протиставляється власність преторська або бонітарна (res in bonis – речі, що
входять до майна). Вона виникала за відсутності хоча би однієї з ознак, властивих квіритській власності,
тобто якщо її набувач не був римським громадянином, або хоч і належав до римських громадян, але
набував неманципних речей (res nес mancipi), або навіть набував манципнi речi, але за допомогою не
манципацiї, а простої traditio (передачі). Найменування преторської власності обумовлювалося наданням
їй захисту з боку преторського едикту при абсолютному невизнанні з боку норм цивільного права.
По тому як розширювалися території Риму стала розвиватися так звана «провінційна власність» –
власність на землі, що перебувають за межами Аппенінського півострова. У сфері цивільного обігу
провінційні власники не могли користуватися приписами цивільного права, а зверталися виключно до
права народів. Крім того, власники земель були обмежені у праві розпорядження цими землями і були
зобов’язані відраховувати особливі платежі до скарбниці.
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Підстави набуття права власності.
Римське право з найдавніших часів всі способи набуття права власності поділяло на первинні і
похідні.
Первинний спосіб набуття права власності полягав у тому, що право власності на дану річ виникало
вперше або незалежно від волі колишнього власника.
До первинних способів відносилися:
Захоплення нічийної речі (occupatio rei nulljus) породжувало право власності у тієї особи, яка першою
захоплювала нічийну річ.
Цей спосіб виник тоді, коли були ще не освоєні землі, ліси і т.д. Власником визнавався той, хто
першим починав їх обробляти. У цей спосіб виникало право на зібрані ягоди, плоди, коріння, убитого звіра,
виловлену рибу і т.д. Об’єктами права власності за цим способом могли стати речі, які до їх заволодіння, ні
в чиїй власності не знаходилися, на які право власності до цих пір взагалі не встановлювалося, тобто
нічийні. Сюди ж відносилися речі, від права власності на які власник відмовився, – викинуті. Перший, хто
захопив таку викинуту річ, ставав її власником.
Особливий правовий статус визначався для скарбу. Скарб (thesaurus) – це виявлені цінності,
невідомо ким і коли заховані. Скарб також вважався нічийним, оскільки не був відомий його власник, і
переходив у власність того, хто його знайшов. Проте якщо скарб знайдений на землі іншого власника, то
половина його належала власникові земельної ділянки, а інша – тому, хто його знайшов.
Переробка речей (specificatio) – право власності виникало у особи, яка її переробила, якщо річ
створена зі свого матеріалу. Якщо річ створювалася в результаті переробки чужої речі (матеріалу), то
питання про право власності вирішувалося таким чином: якщо нову річ можна знову перетворити на
матеріал, із якого вона була зроблена, то її власником ставав власник матеріалу, якщо ж не можна, то
право власності на неї належало її творцеві.
Придбання права власності за давністю (usucapio) – засновано на давності володіння майном, що не
належало його власникові. У доюстиніанівський період строк давності встановлювався в один рік для
рухомих речей і два роки -для нерухомих. У праві Юстиніана були встановлені строки набувальної
давності в три роки для рухомого майна і десять років – для нерухомого.
Для придбання права власності за давністю були потрібні наступні умови: а) наявність правової
підстави володіння (купівля-продаж, дарування і т.д., які мали місце, але не привели до виникнення права
власності); б) добросовісність власника, який не знав і не міг знати про своє незаконне володіння;
в) безперервність володіння протягом встановленого строку (три роки для рухомого майна і десять
років для нерухомого).
Крадені речі не могли перейти у власність за давністю володіння.
З’єднання речей (confusio) мало місце у випадках, коли одна річ поглиналася іншою так, що не
можна було їх відокремити. Наприклад, при будівництві будинку використана колода іншого власника. У
цьому випадку власність на приєднану річ переходила до власника основної речі, який зобов’язаний був
відшкодувати власникові приєднаної речі її подвійну вартість.
Такі форми приєднання мали місце і у випадках посіву, насадження, зведення споруди на чужій
землі. Урожай, насадження і будівля ставали власністю власника землі за принципом: будівля і все
вирощене, посаджене потрапляє у власність того, кому належить земля. Сюди ж відносилися намивання,
припаї і т.д.
Змішування речей (commixtio) – це таке їх з’єднання, при якому неможливо було встановити, яка з
речей, поглинула яку. У результаті змішування однорідних речей виникала загальна власність для двох
або декількох власників.
Приплід тварин, урожай саду й інші плоди з моменту відділення їх від плодоносної речі, коли плоди
ставали окремою річчю, переходили у власність власника плодоносної речі.
Похідний спосіб набуття права власності полягав у тому, що право власності переходило від однієї
особи до іншої за їх взаємною волею (бажанням).
До похідних способів виникнення права власності відносилися договір і спадкування.
Договір (contractus) існував у вигляді: манципації (mancipatio), уступки права (in jure cessio) або
передачі (traditio). Римське право суворо дотримувалося принципу: власність переноситься передачею, а
не домовленістю. Тільки при поєднанні двох умов (фактична передача, що спиралася на правову підставу)
право власності переходило від відчужувача до набувача.
Манципація (mancipatio) – символічний акт, за яким у присутності п’яти свідків із числа повнолітніх
римських громадян і вагаря відбувалася фактична передача речі відчужувачем набувачу. Спочатку вагар
дійсно зважував метал, за який річ відчужувалася, але з появою чеканної монети зважування стало
символічним і лише засвідчувало дійсність передачі права власності набувачу.
Уступка права (in jure cessio) виникла в преторському праві і була уявним судовим процесом.
Набувач вимагав річ, якої набував, стверджуючи, що вона належить йому. Відчужувач визнавав вимогу
позивача. Претор, перед яким здійснювалася ця процедура, визнавав право власності за набувачем.
Передача (traditio) полягала в передачі фактичного володіння річчю від відчужувача до набувача,
тобто у виконанні попереднього правочину, яким є договір купівлі-продажу, міни, дарування і т.д. Для
перенесення права власності за допомогою традиції мала значення підстава (causa justa possessionis), за
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якою передача здійснювалася. Цією підставою і була взаємна воля сторін, виражена в договорі, яка
повинна була передувати передачі речі. Традиція ж була лише її виконанням, завершальним актом.
Втрата права власності. До підстав втрати права власності відносилися:
Загибель речі. Це могла бути як фізична загибель (наприклад, згоріла або розбита річ), так і
юридична загибель (вилучення речі з обороту).
Відмова власника від свого права. Наприклад, власник просто викидав свою річ.
Передача права (відчуження), тобто перехід права власності на річ від однієї особи до іншої шляхом
передачі, наприклад, у результаті договорів купівлі-продажу, дарування, міни і т.д.
Позбавлення особи права власності поза його волею. Наприклад, унаслідок конфіскації речі,
придбання права власності на неї іншою особою через давність володіння і т.д.
Обсяг і межі права власності римляни визначали за допомогою вказівки на правомочність власника.
Сукупність цих правомочностей складала зміст права власності.
Римський власник мав наступні правомочності: право володіння (jus possidendi); право
користування (jus utendi); право розпорядження (jus abutendi); право отримувати доходи (jus fruendi);
право захисту (jus vindicandi). Проте з часом, помітивши, що деякі правомочності в певній мірі повторюють
одна одну, римляни звужують їх коло. У результаті виникла класична тріада правомочностей власника
– право володіння (jus possidendi), право користування (jus utendi) і право розпорядження (jus abutendi).
Правомочність володіння – це можливість власника фактично володіти своєю річчю.
Правомочність користування – можливість власника вилучати з речі корисні властивості,
отримувати доходи і прирости від неї.
Правомочність розпорядження – можливість власника за власним розсудом визначати правову долю
речі, тобто відчужувати всіма дозволеними способами, заповідати, встановлювати сервітути на користь
інших осіб тощо.
Види права власності. Найдавнішим правом власності в Римі була квіритська власність
(dominium ex jure Quiritium). Вона ґрунтувалася на нормах цивільного (квіритського) права і
характеризувалася обов’язковим поєднанням у ній наступних специфічних ознак:
а) її суб’єктами могли бути тільки римські громадяни. Виняток з цього суворого правила допускався
лише для латинів, наділених jus commercii (тобто, що визнавалися повноправними особами у сфері
майнових відносин);
б) як її матеріальні об’єкти виступали манципні речі (res mancipi), наприклад, італійська земля.
Земля, розташована в провінціях, не могла стати матеріальним об’єктом квіритської власності;
в) єдиним можливим способом її придбання була така складна процедура, як манципація.
Придбання речі шляхом простої передачі не створювало квіритської власності.
Квірітській власності протиставляється власність преторська або бонітарна (res in bonis – речі, що
входять до майна). Вона виникала за відсутності хоча би однієї з ознак, властивих квіритській власності,
тобто якщо її набувач не був римським громадянином, або хоч і належав до римських громадян, але
набував неманципних речей (res nес mancipi), або навіть набував манципнi речi, але за допомогою не
манципацiї, а простої traditio (передачі). Найменування преторської власності обумовлювалося наданням
їй захисту з боку преторського едикту при абсолютному невизнанні з боку норм цивільного права.
По тому як розширювалися території Риму стала розвиватися так звана «провінційна власність» –
власність на землі, що перебувають за межами Аппенінського півострова. У сфері цивільного обігу
провінційні власники не могли користуватися приписами цивільного права, а зверталися виключно до
права народів. Крім того, власники земель були обмежені у праві розпорядження цими землями і були
зобов’язані відраховувати особливі платежі до скарбниці.
Анастасія Плахтій
(Харків, Україна)
СТАНОВЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ
Поняття авторське право існує ще з дуже давніх часів, це пов’язано насамперед з появою цензури і
поділом культурної спадщини античності, і середніх віків. Ще у 1557 році в Європі все почалося із Статуту
королеви Мері І. Він закріплював за автором право видавати вже видану ними книгу, нову чи давно відому,
за умови що вона схвалена офіційною цензурою. Але все ж таки першим законом про авторські права
прийнято вважати «Статут королеви Анни», що набрав чинності в 1710 році.
Згідно зі "Статутом", автор мав право на видання свого твору впродовж 14 років (право це він міг
передати видавцю). Це було виключне право видавця на видавництво зареєстрованої книжки, тобто,
право саме цього видавця на видавництво копій саме цієї книжки.
Остаточно індивідуальні права автора на охорону його твору на законодавчому рівні в правових
системах ряду розвинутих на той час країн були ухвалені в кінці XVIII століття.
На сьогодні розрізняють чотири системи авторського права:
 романо-германська
 англо-американська
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 змішана
 релігійно-традиційна
За романо-германською системою (Франція, Німеччина, Росія, Україна та інші країни) автором може
бути тільки фізична особа авторські права чітко поділяються на особисті та майнові. Особисті права
завжди належать тільки автору, а майнові можуть представлятися іншими особами, але з обмеженням.
За англо-саксонською системою автором може бути як фізична, так і юридична особа авторські
права загалом зводяться до майнових прав, які можна вільно передавати іншим особам. Англоамериканська традиція підкреслює принцип власності чи економічний аспект авторського права, яке можна
захистити й передати, за яке можуть знімати податок. Привілеями авторського права можуть наділятися
найрізноманітніші роботи.
Змішана система увібрала в себе риси, властиві і романо-германській, і англо-американським
правовим системам. Серед них - нормативно-правовий акт як джерело права, правовий звичай і судовий
прецедент є важливими і не завжди допоміжними джерелами права. Однак підгрупи цієї системи, хоча і
об’єднані в одну правову сім’ю, зберегли свої особливості.
Релігійно-традиційна система базується на релігійних нормах, нормах-звичаях, нормах-традиціях.
Але правові системи країн, які входять до цієї групи, не зупинились у своєму розвитку.
В усьому світі питанням захисту авторських прав уже давно приділяється досить багато уваги. Ще в
1952 р. було підписано Всесвітню конвенцію про авторське право на літературні, наукові й художні твори.
Кожна з держав-учасниць (у тому числі й Україна), що підписали конвенцію, зобов'язалася приймати всі
заходи для забезпечення достатнього й ефективного захисту прав авторів. Автори твору, випущеного в
одній з держав, що підписали конвенцію, мають захист у всіх державах-учасниках конвенції.
У грудні 1993 року Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про авторське право і
суміжні права”, який пройшов експертизу фахівців, отримав позитивну оцінку європейських експертів.
Закон вступив у дію від дня публікації – з 23 лютого 1994 року.
Після прийняття Україною закону «Про авторське право і суміжні права», а також інших
законодавчих актів було створено авторське правове поле, яке в цілому відповідало міжнародним нормам.
З іншого боку, Україна продемонструвала бажання і готовність інтегруватися до міжнародних структур з
питань авторського права і суміжних прав.
Нарешті, основні норми авторського права щодо права на творчу працю і на результати цієї праці,
щодо захисту інтелектуальної власності, захисту моральних і матеріальних прав автора з червня 1996 року
стали конституційними нормами прийнятої Конституції України. Подальше удосконалення законодавства з
питань авторського права і суміжних прав в Україні здійснювалося в напрямках гармонізації національного
законодавства з міжнародним, реалізації вимог щодо відповідності національних законодавчих норм
міжнародним нормам. Ці зусилля завершилися прийняттям у 2001 році нової редакції Закону України “Про
авторське право і суміжні права”.
Авторське право поширюється на всі витвори мистецтва, літератури, науки незалежно від засобу
або форми їх вираження, але тільки оригінальні витвори можуть бути об’єктом авторського права. Автором
вважається особа, що вказана як автор екземпляра опублікованого твору. Авторське право виникає в
момент створення першого екземпляра твору, тобто з’являється в матеріальному вираженні об’єкта,
незалежно від того роман то чи комп’ютерна програма, бо поки твір не набуде матеріального вираження,
то авторське право на нього не підлягає захисту.
За Законом об'єктами авторського права є:
 літературні письмові твори;
 виступи, лекції, мови й інші усні твори;
 комп'ютерні програми;
 бази даних;
 музичні твори;
 драматичні й інші сценічні твори;
 аудіовізуальні твори;
 твори художнього мистецтва;
 твори архітектури;
 фотографії;
 твори прикладного мистецтва (ткацтво, кераміка, різьблення, ювелірні вироби);
 ілюстрації, карти, плани, що стосуються географії, техніки й ін. сфери діяльності;
 сценічні обробки літературних і фольклорних творів;
 похідні твори;
 збірники творів, енциклопедії, антології й т.д.
 тексти перекладів для дублювання, озвучування іноземних аудіовізуальних творів.
Список об’єктів авторського права є невичерпним, бо хоч у законі «Про авторське право і суміжні
права» достатньо чітко визначається сфера чинності закону, порядок відшкодування збитків за їх
порушення, але у ньому є певні недоліки.
Наприклад, відсутність у Законі будь-яких регламентації щодо перебування у бібліотеках текстів у
цифровій формі. І взагалі, бібліотеки там згадуються тільки у зв’язку з правом на „репрографічне
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відтворення екземплярів, які можуть бути втрачені. (Визначення поняття репрографічного відтворення
наводиться у статті 1 Закону: „факсимільне відтворення у будь-якому розмірі оригіналу письмового чи
іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами,
крім запису в електронній, оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер") – це є підтвердженням цих
недоліків.
Сьогодні неможливо не помітити того, що електронні ресурси за короткий час стали важливою
альтернативою інформаційних джерел на традиційних носіях перш за все через зручність доступу,
зберігання, копіювання та користування. Звичайно, кожна бібліотека може й має пишатися кількістю книг,
журналів, газет. Кількість одиниць зберігання, безумовно, була, є й буде одним із основних показників, які
характеризують ту чи іншу бібліотеку, проте все частіше постають питання про розмір, зручність у
користуванні, доступність, відповідність певним стандартам електронного каталогу бібліотеки, кількість
книжок, періодики, ілюстративних матеріалів, доступних через Інтернет. В Україні послуги з електронної
доставки документів надають лише декілька бібліотек, в тому числі 4 публічні, які мають статус державних
або обласних універсальних.
Практично всі бібліотеки надають однаковий перелік документів, які надсилаються електронною
поштою і на всіх сайтах розміщено інформацію, щодо використання отриманих матеріалів лише з
науковою чи освітянською метою:
 статті із газет, журналів, збірників;
 розділи або окремі сторінки із книг (обсягом до 30-50 сторінок);
 карти, атласи тощо.
На пересилання електронною поштою за запитами користувачів інших документів (творів), бібліотека
повинна отримати дозвіл особи, яка володіє авторськими правами на ці документи, а також вирішити
питання про виплату авторської винагороди. Але в Україні донедавна ніхто не зважав на норми Закону
„Про авторське право й суміжні права". Можливо тому, що досі у вітчизняній судовій практиці ми не маємо
випадку позову до бібліотеки чи іншої установи про порушення авторських прав у процесі надання послуг з
електронної доставки документів. Незважаючи на це, проблема існує і її потрібно вирішувати.
Через обмеження, що накладаються вітчизняними та міжнародними законодавчими нормами про
авторське право, бібліотека не може переводити у цифрову форму будь-яку літературу, що знаходиться в
її фондах. Потреба переведення в цифрову форму, перш за все, стосується історичних документів,
старовинних та рідкісних книжок і фотографій. На відміну від віртуальної бібліотеки, створення цифрової
вимагає значно менших коштів і вже сьогодні під силу кільком великим українським бібліотекам, які мають
відповідне обладнання та фахівців. Певна робота в цьому напрямі вже ведеться й, ураховуючи об’єктивні
обставини, досягнуто непоганих результатів, зокрема у Національній бібліотеці ім. В. Вернадського та
Національній парламентській бібліотеці України.
У цій сфері наша держава сьогодні значно відстає. Крім величезної кількості переваг, які б отримали
від створення електронних бібліотек читачі, це також полегшило би життя самим бібліотекарям,
зменшивши навантаження впродовж робочого дня.
Висновок: Усе наведене вище дає змогу дійти висновку, що, не зважаючи на позитивні кроки вперед,
проблеми відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав усе ж існують і потребують
якнайшвидшого вирішення.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, Леонтьєва Аліна Віталіївна
Євгенія Руцька
(Харків, Україна)
ЩОДО ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні надзвичайно важливим питанням є охорона та
захист авторського права. Авторське право як підгалузь галузі права інтелектуальної власності
розвивається високими темпами. Важливим фактором є створення та початок функціонування Вищого
суду з питань інтелектуальної власності. По-перше, це пов’язано з тим, що питанню захисту
інтелектуальної власності за тривалий час незалежності не було надано достатньої уваги, по-друге, з
розвитком технологій в рази збільшились випадки посягання та порушення права інтелектуальної
власності, в більшості випадків, саме авторського права, а приймаючи до уваги, що новації складають
вагому частину людського життя, новітні технології практично стають вигідним товаром. Варто зазначити,
що окремим аспектам охорони та захисту авторських прав присвячені концепції таких відомих науковців, як
О. А. Підопригори, О.Д. Святоцькогота інших.
Постановка проблеми. Існує потреба у виробленні комплексного підходу щодо правової охорони
авторських прав, яка б відповідала сучасним реаліям. Адже в процесі розвитку сучасних технологічних
новацій та інформаційного суспільства, своєї актуальності набуває розгляд питань, присвячених певним
аспектам та співвідношенню захисту та охорони авторських прав на національному та міжнародному
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рівнях. Забезпечення такої охорони можливе лише за наявності відповідної нормативно-правової бази, що
адекватно відображала б існуючі реалії як в економічному, так і в суспільному житті держави. Причому
Конституція України [1] закріплює та гарантує фундаментальні права і свободи людини і громадянина у
сфері інтелектуальної власності.
Виклад основного матеріалу. Захист права інтелектуальної власності - це система правових
засобів, які вживаються спеціально уповноваженими на це державними органами (органи виконавчої
влади, адміністративні органи, суди) для захисту суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної
власності [2, с. 33].
Згідно рішення Міжнародного альянсу інтелектуальної власності Україна очолює список, який
складається з 58 країн, що мають низькі стандарти захисту інтелектуальної власності. Це підтверджується
також результатами дослідження Міжнародного альянсу із захисту інтелектуальної власності щодо
розповсюдження піратської продукції.
До засобів цивільно-правової охорони прав інтелектуальної власності належать: законодавче
закріплення відповідних прав у законодавстві, встановлення законодавчого регулювання певних видів
господарської діяльності та приєднання України до відповідних міжнародних угод. Україна є учасницею
більш ніж 15 універсальних міжнародних конвенцій та договорів у сфері інтелектуальної власності, якими
на рівні міжнародного співтовариства встановлено високі вимоги до правової охорони авторського права.
Серед зазначених конвенцій та договорів назвемо найважливіші:
 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.), до якої Україна
приєдналась 31 травня 1995 р.;
 Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право (1952 р.), яка набула чинності для України 23
грудня 1993 р.;
 Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення
(1961 р.);
 Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх
фонограм (1971 р.);
 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (1996 р.);
 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (1996 р.);
 Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) (1994 р.).
Основу системи нормативних актів стосовно охорони та захисту авторського права складає
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів [3]. Становлення системи правової охорони
права інтелектуальної власності в об’єктивному значенні, в Україні ще не завершилося.
Чинна система постійно удосконалюється, про що свідчить прийняття 16 січня 2003 року Цивільного
кодексу України, у якому визначені основні концептуальні засади системи правової охорони
інтелектуальної власності. Проте на даний момент однією з проблем є тлумачення та співвідношення
термінології наведеної у Цивільному кодексі [4] та Законі України «Про авторське право і суміжні
права» [5].
Необхідно зазначити, що у спеціальній юридичній літературі пропонувалось також розповсюдження
авторсько-правової охорони на нові об’єкти, які не є результатами творчої діяльності (нетворчі бази даних,
технічні засоби захисту авторського права, тощо). Крім того, чинним законодавством України передбачено
дві форми захисту авторського права:
 юрисдикційна (забезпечується за допомогою державних органів та реалізується в процесі
кримінального і цивільного провадження, а також провадження по справах про адміністративні порушення
у сфері авторського права);
 не юрисдикційна (являє собою дії громадян та організацій по захисту авторських прав, які вони
здійснюють самостійно, без доведення до державних або інших компетентних органів).
Відповідно до міжнародного та національного законодавства набуття авторського права не потребує
виконання будь-яких формальностей. Саме в цьому і полягає одна з основних відмінностей об’єктів
авторського права від торгових марок, винаходів, промислових зразків, для яких реєстрація є обов’язковою
умовою здійснення і захисту своїх прав.
Добровільна реєстрація авторського права дозволяє здобути низку переваг при використанні твору:
встановити дату створення твору; підтвердити право власності на твір, тощо. Крім того, свідоцтво є
необхідним при комерціалізації твору різними способами. При цьому слід зазначити, що у спорах щодо
захисту авторських прав, найбільш складним моментом є необхідність підтвердження належності
авторства на твір, використання якого є предметом спору.
Охорона авторських прав ставиться у залежність від правомірності їх набуття, а також від меж
здійснення таких прав.
В цілому в Україні захист суб’єктів авторського права i суміжних прав їх представниками мало
поширений – на сьогодні існує відносно невелика кількість подібних установ. Їх можна поділити на дві
групи:
 загальні, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності (Всеукраїнська асоціація
інтелектуальної власності, Українська спілка інтелектуальної власності);
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 спеціалізовані, які регулюють відносини у сфері авторського права i суміжних прав (Громадська
організація «Авторсько-правове товариство», Громадське об’єднання «Антипіратський союз України»,
тощо).
Висновки. Підводячи підсумки, зазначаємо, що українське законодавство необхідно
вдосконалювати й надалі. Безумовно, є позитивні зміни, які є важливим фактором розвитку охорони
авторського права. Суспільство повинно усвідомити, що лише добросовісне використання авторських
прав, буде стимулювати розвиток талановитих авторів, авторство яких захищається та охороняється, а
також як наслідок буде підвищена роль та значущість України в міжнародному захисті авторського права.
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КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА МЕДИЦИНА ЯК ДИСЦИПЛЫНА. ЇХ ЗВ’ЯЗОК ТА ВІДМІННІСТЬ
Сучасна криміналістика як юридична наука має свою особисту розроблену загальну теорію, а також
відповідні наукові методи дослідження. На її загальній, приватній та теоретичній основах розробляються
техніко-криміналістичні заходи, тактичні прийоми та методики розслідування і пошуку злочинів. Зазначені
технічні засоби, прийоми та способи розслідування формують систему криміналістики як науки і
навчальної дисципліни.
У вигляді дисципліни криміналістика містить загальнотеоретичні та методичні матеріали, основні
приватної криміналістичної теорії з усіх розділів криміналістики, а також дані для отримання юристам
вузівської кваліфікації, необхідної для будь-якої юридичної роботи. Суб'єктами криміналістичної діяльності
є перш за все слідчі, а також експерти-криміналісти, оперативно-розшукові працівники, прокурори, судді та
адвокати.
Загальна задача криміналістики полягає у виконанні основних цільових направлень кримінальнопроцесуальної діяльності, а саме розкритті, розслідуванні та уникненні злочинів. Отже криміналістики
насамперед дає чітке уявлення про ситуацію, забезпечує швидке і повне розкриття злочину і вирішення
всіх інших завдань у процесі розслідування визначених кримінально-процесуальним законом. Загальна
мета криміналістики як науки обумовлена тим, щоб дослідити діяльність органів дізнання, закономірності
злочинних діянь, механізм їх відображення попереднього слідства, а також суду й криміналістичної
експертизи й зробити її найбільш оптимальною, на основі всебічного використання досягнень сучасної
науки і техніки.
Інтерес до проблем формування криміналістичної характеристики злочинів зріс після публікацій на
цю тему статей В. А. Образцова, В. Г. Танасевич, Н. А. Селіванова і Н. П. Яблокова. З середини 70-х рр.
XX століття розробка криміналістичної характеристики злочинів була визнана перспективним напрямком
розвитку методики розслідування злочинів. Так, Н. П. Яблоков пише, що «на сучасному етапі розвитку
криміналістики, в основному, сформувалося уявлення про криміналістичну характеристику злочину як про
самостійну приватної теорії, здатної генерувати практичні знання про закономірності злочинної діяльності і
тим самим сприяти виробленню нових методів розслідування».
У свою чергу зміст судово-медичної науки складають такі напрямки як: танатологія, травматологія,
акушерство і гінекологія, токсикологія, вивчення ознак смерті від задухи, вивчення пошкоджень від дій
фізичних факторів, розробка методів дослідження речових доказів біологічного походження.
Предметами судової медицини виступають теоретичні та практичні наробітки судово-медичної
експертизи, тобто конкретні данні, що були застосовані для слідчої та судової практики.
Як наука судова медицина використовує теорії і методи дослідження медичних та немедичних
дисциплін для вирішення своїх задач. Найбільш тісно судова медицина пов'язана з патологічною
анатомією, патологічною фізіологією, травматологією, клінічною токсикологією і гінекологією.
Якщо казати про юридичні, немедичні спеціальності, судова медицина частіше за все взаємодіє з
криміналістикою. Обидві науки доповнюють одна одну. Мета і завдання обох наук одна: посприяти
розкриттю злочину шляхом застосування методів природничих і технічних наук. Такий зв'язок між судовою
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медициною і криміналістикою призвів до утворення на базах судових експертних установ медикокриміналістичних відділів, в яких працюють судові медики, які пройшли спеціалізацію по тих чи інших
напрямках криміналістики.
В кінці XVI ст. з метою централізації управління охороною здоров'я, а також регуляції всіх лікарських
і аптекарських справ (щодо встановлення стану здоров'я, огляду трупів осіб, померлих насильницькою або
раптової смертю) був створений Аптекарський наказ. Однією з функцій наказу було-лікарське огляд
(експертиза хворих і калік). Уже в ті часи цей захід мало велике значення для визначення правових
наслідків діяння.
На думку В. В. Колкутін, пізнання судового медика складаються з багатьох джерел, що включають в
себе не тільки різні медичні дисципліни, а й питання криміналістики, техніки, біології, юриспруденції,
психології та ін.
Медико-криміналістичні дослідження застосовуються в ході проведення судових експертиз,
дозволяючи встановити особу потерпілих, що зазнали гнильним змінам, шляхом портретної ідентифікації,
реконструкції особи по черепу, фото-телесумісності зображень черепа і особи з прижиттєвими
фотознімками загиблого, а також шляхом відновлення попілярних ліній пальців рук, їх дактіласкопіруваня й
перевірці за відповідними кримінальним обліками.
Використання медичних і криміналістичних методів дослідження дозволяє встановити механізм
утворення слідів крові, що утворилися на тих чи інших об'єктах, а так само сприяють встановленню
знаряддя злочину, шляхом виявлення та дослідження слідів металізації навколо рани або рановому
каналі.
Найбільш поширеним прикладом зв'язку між судовою медициною і криміналістикою є дослідження,
що здійснюються експертами-криміналістами під час проведення ситуаційних експертиз, коли необхідно
наприклад встановити особу яка перебувала за кермом автотранспорту при ДТП, місцезнаходження та
стан того, хто здійснював постріл або особи, що завдала удар. Досвідченість стосовно причинності відіграє
в судовій медицині особливу роль, оскільки співробітники правоохоронних органів, як правило, ставлять
експерту питання про наявність причинного зв'язку зовнішнього впливу із нанесенням ушкоджень або
смертю. У цьому випадку виділяють два виду зв’язку: пряму й опосередковану. Співробітників
правоохоронних органів цікавить лише наявність прямого зв'язку, оскільки тільки в цьому випадку для
особи передбачена кримінальна відповідальність. Незважаючи на те, що слідчий не є суб'єктом
застосування медичних знань, він змушений орієнтуватися в галузі судової медицини, так як без знань в
даній сфері важко швидко і якісно виконати поставлені перед слідчим завдання в розслідуванні злочинів.
Також не слід забувати про те, що окрім навмисно спланованого способу вбивства, великий відсоток
людей помирає через відсутність ефективного патологоанатомічного контролю якості надання медичної
допомоги населенню. Тобто відбувається багато латентних злочинів за фактами заподіяння смерті з
необережності внаслідок неналежного виконання своїх професійних обов'язків медичними працівниками.
Викриття та розслідування подібних злочинів становить підвищену складність для правоохоронних органів.
Приводом для розпочату слідства за даним напрямком найчастіше служать скарги родичів померлих, які
стверджують, що летальні наслідки настали в результаті неправильного лікування. Труп померлого
найчастіше виявляється вже похованим, а протокол патологоанатомічного дослідження або висновки
судово-медичної експертизи нерідко є відсутніми або потребують повторного огляду. В результаті чого
виникає необхідність ексгумації тіла та проведення повторної експертизи.
На сьогоднішній день, для вирішення даної задачі, при взаємодії слідчого управління та медиківекспертів здійснюються дослідження з використанням методу спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) в
судовій медицині і криміналістики. Цей метод передбачає проведення аналізу порівняльної картини
комп'ютерної томографії-змін при попередньому дослідженні і даним розтину.
Метою дослідження є:
- можливість використання методу СКТ в судовій медицині при дослідженні трупа, а також трупного
матеріалу "безкровним методом"
- можливість застосування даного методу для вирішення криміналістичних питань,таких як:характер
вогнепального поранення, розмір, локації і осколки, напрямки ранового каналу і ін.
- порівняти особистості по кістках методом реконструкції в 3D-зображенні.
Суттєвими перевагами методу СКТ є наступні фактори:
1) Даний метод значно мінімізує помилки судово-медичних експертів і патологоанатомів при
первинному вивченні трупа і значно скорочує кількість ексгумацій, враховуючи той фактор що м'які тканини
організму в першу чергу схильні до розкладання. Окрім цього, дана процедура надає можливість судовомедичним експертам й уникнути зараження особливо небезпечними інфекціями, зокрема СНІДом під час
дослідження трупів померлих.
Слід звернути увагу на те,що швидкість проведення "віртуальної аутопсії" значно перевершує
виконання традиційної фізичної аутопсії, а так само дозволяє порівняти ступінь поверхневих повреденій з
внутрішніми не піддаючи мертве тіло секционному дослідженню.
2) Отриманні,цим методом дані дозволяють по морфологічним проявам травми встановити
локалізацію, час утворення ушкодження, а також встановлювати тяжкість наданої шкоди здоров'ю.Усі
ціпоказники забезпечують отримання додаткової інформації, працівникам,що проводять рослідування.

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

165

3) Надається можливість ідентифікації особистості по кістках, засноване на індівідуальній пористості
кісткової тканини людини і відтворення цілого об'єкта-тулуба, верхніх і нініх кінцівок, реконструкцією в зд
зображенні шляхом попереднього иссследования їх на комп'ютерному томографі.
4) Стає можливим отримання цифрового зображення з подальшим відтворенням на екрані,
визначаючи форми об'єкта із заданою інтенсивністю.
Отже, медичні знання - одна з обов'язкових складових комплексу знань необхідних для розкриття і
розслідування злочинів.
Інтенсивний розвиток медичних знань знайшло відображення в наукових засадах і практичної
правоохоронної діяльності. Чітко простежується кореляційний зв'язок розвитку суспільних відносин з
досягненнями природничих наук. Сьогодні жодний злочин у якому фігурує нанесення телісних ушкоджень
або вбивство не може бути розслідувано без участі судової медицини. У якості одного із заходів,
спрямованих на ефективність розслідування злочинів є доцільним розробити інструкції, що регламентують
діяльність фахівця в області судової медицини на місці події. Значення медичних знань в розслідуванні
злочинів проти особистості полягає в тому, що вони сприяють встановленню обставин, що входять до
предмету доказування по кримінальній справі.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна.
Марія Стрельченко
(Харків, Україна)
ОБМЕЖЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПАТЕНТОВЛАСНИКА
Назва патентне право в інтелектуальній власності обумовлена назвою охоронного документа, який
видається на підтвердження визнання результату творчої діяльності об'єктом інтелектуальної власності і
засвідчує права на нього. На відміну від авторського права, де права на твори науки, літератури та
мистецтва виникають без виконання будь-яких формальних дій, про об'єкти патентного права - винаходи,
корисні моделі та промислові зразки - можна говорити лише з моменту одержання патенту. Такий підхід
законодавця пояснюється, зокрема, можливістю паралельного винахідництва, атому існує потреба
кваліфікації творчого досягнення і закріплення права на нього за конкретною особою, яка перша розкрила
ці знання суспільству.
В об’єктивному розумінні патентне право – це сукупність норм, що регулюють майнові та немайнові
відносини, які виникають внаслідок створення, використання, оформлення винаходу, корисної моделі та
промислового зразка.
У суб’єктивному розумінні патентне право – це сукупність майнових і немайнових прав, які належать
автору, патентовласнику у зв’язку зі створенням, використанням об’єктів патентного права.
Виключні права патентовласника обмежуються з метою:
1) дотримування інтересів держави та суспільства;
2) виконання міжнародних правових зобов’язань;
3) розвитку науково-технічного прогресу в країні, зокрема запобігання зловживанню виключними
правами.
Обмеження прав патентовласника можливе в наступних випадках:
- визнання за третьою особою права попереднього користування або після користування;
- використання запатентованих об’єктів, які є частиною транспортних засобів, що тимчасово
перебувають на території дії патенту;
- використання винаходів за надзвичайних умов або в особистих цілях;
- разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря;
- використання винаходу для наукових досліджень або експериментів над об’єктом винаходу;
- видача примусових ліцензій.
Право попереднього користувача виникає, якщо одночасно наявні такі умови:
– два тотожні рішення створені незалежно один від одного як наслідок самостійної творчої роботи;
– особа, яка претендує на право попереднього користувача, застосовує у виробництві тотожне
рішення або здійснила значну підготовку до такого використання додати пріоритету винаходу;
– всі названі дії здійснюються на території України.
Якщо винахід створено, але не використано – право не виникає. Всі цідії не повинні заперечувати
новизну винаходу (тобто факт використання не є широко відомим). Вказані умови повинні виконуватися
одночасно.
Право попереднього користування є безоплатним (тобто попередній користувач не повинен платити
за використання запатентованого винаходу), але обмежене тим обсягом використання, або тим обсягом
приготувань, які було досягнуто на дату подачі заявки або дату пріоритету. Дане право не може бути
передане іншим особам інакше, ніж разом із виробництвом, де використовувався винахід або зроблені
приготування (наприклад, продаж або успадкування).
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Право після користування виникає у країнах, де передбачене відновлення патенту після припинення
його дії внаслідок несплати мита. Якщо у проміжок часу після анулювання патенту якась особа почала
використовувати винахід або зробила значні приготування до цього – виникає право після користування,
яке є обмеженим за обсягом але іноді передається за виплату іншим особам.
Права власника патенту на винахід, корисну модель та власника свідоцтва на топографію ІМС
можуть бути обмежені на підставі примусової
ліцензії. Існують 3 види примусових ліцензій:
- на патент, який не використовується;
- на залежний патент;
- ліцензія, яка надається у суспільних інтересах.
Примусова ліцензія у законодавствах всіх держав трактується як механізм впливу на
недобросовісного патентовласника, який не використовує винахід або використовує недостатньо.
Якщо ОПВ не використовується протягом 3 років з дати публікації відомостей про видачу патенту
або від дати припинення використання, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність до
використання цього винаходу у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може
звернутися з заявою про надання їй такого дозволу.
Примусова ліцензія видається також на залежні винаходи, які не можуть використовуватись без
порушення прав їх власників: власник об’єкта зобов’язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання
ОПІВ власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) останнього
призначений для досягнення іншої мети або має значні переваги і не може використовуватись без
порушення прав власника раніше виданого патенту. Власник раніше виданого патенту має право отримати
ліцензію на використання винаходу, що охороняється пізніше виданим патентом.
Обов’язковою є умова, що винахід, який заявлено пізніше, має реальні технічні переваги. Це
повинно попередити зловживання: наприклад, патентується незначний винахід і за примусовою ліцензією
використовується значний винахід.
Власник примусової ліцензії:
- не має виключного права на використання винаходу;
- не має права видавати субліцензії (тобто ліцензії іншим особам).
Майже у всіх державах передбачено обмеження прав патентовласника в інтересах суспільства. В
таких сферах, як національна безпека, національна економіка та охорона здоров’я, харчова промисловість
найчастіше можлива примусова ліцензія (так звана обов’язкова або офіційна).
В деяких країнах можливе також примусове відчуження патенту в суспільних інтересах: патент
залишається діючим, але виключні права належать державі. Винахідник не може виробляти або ввозити
продукт без дозволу уряду, але має право на компенсацію. Законодавством України не передбачена
можливість примусового відчуження патенту.
Винаходи, які стосуються удосконалення зброї, можуть використовуватися у військовій
промисловості майже в усіх країнах взагалі не патентують, а конфіскують у власність держави.
Аналогічне обмеження прав існує і для власників товарних знаків (ст.4ЗУ „Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг“).
Порядок надання примусової ліцензії визначено законодавством.
Надання примусової ліцензії відбувається в наступному порядку: в адміністративному порядку та в
судовому порядку.
Адміністративний порядок (встановлено постановою Кабінету Міністрів України № 8 від
14.01.2004 р.) застосовується з метою забезпечення:
- здоров’я населення;
- екологічної безпеки;
- інших інтересів суспільства.
Умова: безпідставна відмова власника охоронного документа у видачі ліцензії на використання
винаходу, корисної моделі чи топографії ІМС. Дозвіл на використання об’єкта прав ІВ без згоди власника
охоронного документа, але з виплатою компенсації на умовах невиключної ліцензії може бути видано
Кабінетом Міністрів будь-якій юридичній особі, яка має намір його використовувати.
Такий дозвіл не позбавляє власника охоронного документа його прав, зокрема і права надавати
дозвіл на використання іншим особам.
Особливість: використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку.
Рішення Кабінету Міністрів України може бути оскаржено в судовому порядку. Судовий порядок
застосовується, якщо ОПІВ не використовується або недостатньо використовується.
Умова: відмова власника видати ліцензію. Будь-яка особа, що бажає використати ОПІВ, може
звернутися до суду. Суд дасть дозвіл, якщо власник не доведе, що невикористання ОПІВ зумовлене
поважними причинами.
Суд визначає обсяг використання, строк дії дозволу, розмір та порядок виплати винагород власнику.
Фактично укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони під час переговорів, а
суд.
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Видача примусових ліцензій передбачена також нормами міжнародного законодавства, зокрема –
Паризькою конвенцією, але на національному рівні ці питання можуть вирішуватись з певними
особливостями.
Порушення прав патентовласника може бути
- прямим: безпосередні дії, які є вторгненням у сферу монопольних прав;
- непрямим (побічним): дії, що сприяють прямому порушенню патентних прав.
Національні законодавства визначають права, які надані патентовласнику, та дії що заборонені
третім особам і які вважаються порушенням прав. Тобто порушення прав – це дії, які заборонені у
конкретній країні, в якій діє патент і існує виключне право на винахід, а в законі не встановлені виключення
для даних дій або пільги для даної особи.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна.
Марія Супрун, Ліна Леонтьєва
(Харків, Україна)
СТАТУС БЕЗРОБІТНИХ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ
Науковий аналіз довготривалого безробіття в Україні демонструє, що основна група громадян, яка
страждає від безробіття - чоловіки віком 15–24 та 40–59 років, випускники шкіл з повною загальною
середньою освітою. Нестача робочих місць приводить до зниження соціального статусу та матеріального
стану суспільства, а це має великий вплив на соціальні відносини у державі.
Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад зайнятості, причин безробіття; наукове
обґрунтування пріоритетних напрямів регулювання цих відносин.
Відповідно до визначеної мети у статті поставлено такі завдання: з’ясувати особливості правового
статусу безробітного та працевлаштування; проаналізувати причини молодіжного безробіття; сформувати
про позиції вдосконалення.
Ефективна державна політика – це одна з найголовніших форм для стабілізації проблеми
безробіття.
Зайнятість - не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих
та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також
діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів
господарювання, заснованих на їх власності.
Саме зараз в Україні критичної межі досягає безробіття. Така ситуація призводить до порушення
ідентичності населення у соціальному становищі та призводить навіть до психічних захворювань.
Тривожні розлади, депресії та безсоння можуть бути довгостроковими наслідками як хвороби, так і
нервових розладів через нестабільну ситуацію. Опитування зафіксувало зростання числа випадків важкої
депресії. Особливо сильно постраждала вікова група від 18 до 25 років.
Депресія – це захворювання, яке супроводжується пригніченим настроєм, роздратованістю та
помітним зниженням інтересу до життя. Депресію в Україні констатують. Але не лікують, мається на увазі,
системно. Країна досі не має державної програми підтримки психічного здоров’я людей. На думку
експертів, під час пандемії загострюються такі синдроми, як обсесивно-компульсивний розлад особистості
(невроз нав'язливих станів), що характеризується, наприклад, надмірною потребою мити руки через страх
заразитися вірусом.
Для збереження робочих місць в період карантину уряд прийняв рішення про виплату допомоги по
частковому безробіттю. За словами президента країни, розробляються різноманітні законодавчі ініціативи.
Наприклад, фізичні особи – підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття
через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.
Президент зазначає, що впровадження повного локдауну з метою зменшення кількості хворих на
COVID-19 завдасть значно більших збитків бізнесу та економіці, ніж карантин вихідного дня.
Завдання уряду – допомогти представникам малого та середнього бізнесу пережити ці обмежувальні
заходи, що стосуються карантину вихідного дня. Наперіод карантину заборонено припиняти виплату
житлових субсидій, а на наступний період призначення відбувається автоматично без звернення громадян.
Також поки не нараховуються штрафи й пеня за несплату житлово-комунальних послуг
Володимир Зеленський також закликав громадян підтримувати улюблені, заклади громадського
харчування роблячи замовлення з доставкою.
Багато аспектів статусу безробітних та їх соціального захисту стали предметом дослідження
науковців. Наприклад Д. І. Богиня розглянув соціально - економічні аспекти ринку праці як запоруку
стабілізації виробництва; Є. М. Воробйов - у навчальному посібнику виклав теоретичні засади явища
безробіття та його економічне обґрунтування. Зарубіжний досвід у розв’язанні деяких проблем безробіття
та зайнятості став предметом дослідження науковців Л. І. Лазора та В. В. Лазора, Д. О. Маріца.
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Останні статистичні данні демонструють, що кількість безробітних в Україні станом на листопад 2020
року становить 427 000 осіб. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на дані
служби зайнятості.
Для порівняння, на серпень 2019 року кількість безробітних становила 276 000 осіб.
За період пандемії статус безробітного вже отримали 431 800 осіб и цифри зростають. Це майже в
1,7 рази (на 67%) перевищує приріст за аналогічний період минулих років. Найбільш суттєве зростання
кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях.
Зазначається, що на даний момент є попит роботодавців на працівників у сфері сільського і лісового
господарства, у сфері торгівлі та послуг, у сфері логістики (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник,
укладальник-пакувальник, завідувач складом), в сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги
Наразі в Україні через пандемію набуває популярності робота дистанційно. Така практика праці вже
давно існує в усіх країнах Європи. Вакансій дистанційної роботи все більше з’являється на українських
сайтах з пошуку робочих місць.
Соціальна політика держави має бути спрямована на створення робочих місць, надання їх тим, хто
шукає роботу, бажає працювати. Орган, який забезпечує роботою громадян - Державна Служба
Зайнятості. Вона створена для того, аби забезпечувати громадян країни відповідними гарантіями та
робить реєстрацію.
Зареєстрований безробітний - особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному
органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи.
Працездатною особою можна назвати людину віком від 16 років, що живе в Україні і здатна
здійснювати активну трудову діяльность.
Безробітний - особа вікомвід 15 до 70 років, що через відсутність роботи не має прибутку або джерел
існування, що готова працювати.
Громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості, належать і обов’язки, яких вони мають
дотримуватися. Також вони мають виконувати усі рекомендації центру зайнятості та сприяти своєму
працевлаштуванню. Права та обов'язки зареєстрованих безробітних:
1) безоплатне одержання від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції:
- послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та
інші роботи тимчасового характеру;
- консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду
діяльності (професії);
- інформації про свої права та обов'язки як безробітного;
- відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;
2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до Закону
України "Про загально обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та цього
Закону;
3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на періодучасті у громадських та інших
роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього
працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких
роботах;
4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав
щодо зайнятості особи.
Великий відсоток безробітних складає молодь. Важливо також приділити велику увагу
працевлаштування молодих людей. Зараз, нажаль, в державі чіткої стратегії врегулювання цього питання
немає. Терміново треба підкреслювати та вивчати методи та підходи інших країн та брати їх до уваги при
вивченні безробіття.
Роботодавці наразі не бажають приймати на роботу людину, що немає досвіду у працевлаштуванні.
Заробітна плата нових працівників є дуже низькою. В Україні також є проблема з рівнем корупції при
працевлаштуванні на популярні вакансії, насамперед до державних установ.
Для подолання молодого безробіття можна використати на практиці зміцнення зв’язку освіти та
ринку праці, підвищувати заробітну плату молодим фахівцям, заохочувати молодь до роботи на
підприємствах.
Можна виділити такі заходи щодо подолання кризової ситуації, яка несе вплив на ринок праці:
- законодавчо регламентувати умови соціально-трудових відносин через трудове законодавство;
- політична стабільності в країні і підвищення міжнародного рейтингу кваліфікованих працівників;
- зменшувати тіньовий сектор економіки і сприяти працевлаштуванню молоді після закінчення
навчальних закладів, сприяти розвитку підприємництва;
- поліпшити систему відтворення робочої сили в поєднанні з поліпшенням робочих місць.
Роблячи висновки можна сказати, що саме зараз під час розпалу пандемії уряд України разом з
президентом мають зробити все, щоб карантинні заходи не стали критичними для малого та середнього
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бізнесу. Кабінет Міністрів, насамперед, повинен зайнятися питанням безробіття та соціальної допомоги
населенню, що цього потребує найбільше.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна.
.

Алина Халикова
(Минск, Беларусь)
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ
Изнасилование относится к числу наиболее опасных преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Опасность его определяется тем, что оно влечет за
собой тяжкие последствия, вредно сказывается на психике и здоровье потерпевшей, отрицательно влияет
на потомство, нередко приводит к расторжению браков, способствует распространению разврата, снижает
культурный уровень общества.
Ответственность за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы
установлена нормами, находящимися в главе 20 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК).
Изнасилование (ст. 166 УК) и иные действия сексуального характера (ст. 167 УК) являются наиболее
распространенными из всех преступлений данной категории. За 2019 год за изнасилование и
насильственные действия сексуального характера было осуждено 178 человек по стране [1]. Но как
показывает статистика, спад данного рода преступлений снизился, если сравнивать с 2007-2010 гг., что
говорит о более эффективной работе правоохранительных органов и предпринятых мерах профилактики
с населением за последние 10 лет.
Совершенствование
научных
методов
криминалистики,
повышение
профессионализма
следователей и других работников правоохранительных органов определяет эффективность
расследования и раскрытия преступлений. Объективность, полнота и быстрота расследования во многом
зависят от правильной организации и целеустремленности работы следователя. При расследовании
изнасилования весьма существенное значение имеет определенный порядок производства
первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий по делу, а также выдвижение версий и
определение круга вопросов, подлежащих выяснению при проверке выдвинутых версий.
На первоначальном этапе планирование расследования изнасилований направлено на выяснение
следующих вопросов: имело ли место половое сношение между подозреваемым и потерпевшей; время и
место, указанное потерпевшей; было ли оно совершено против воли и согласия потерпевшей, то есть с
применением физического или психического насилия, или с использованием беспомощного состояния
потерпевшей и другие.
Как правило, самое первое следственное действие начинается с допроса потерпевшей и
освидетельствования ее. Допрос потерпевшей и ее показания являются источником сведений о
совершенном изнасиловании или покушении на него, а также о лице, совершившем это преступление.
Однако психическое отношение потерпевшей к факту изнасилования и, соответственно, мотивы
показаний могут быть различными. Именно от этих обстоятельств во многом зависит характер исходных
следственных ситуаций:
- потерпевшая заинтересована в установлении истины по делу и изобличении насильника;
- потерпевшая подает заведомо ложную жалобу, добиваясь осуждения невиновного из-за неприязни
к нему, нанесенной обиды, или же из-за того, что факт полового акта стал известен ее близким, а иногда
из соображений материального характера;
- потерпевшая отрицает сам факт ее изнасилования или даже совершения полового акта. Это чаще
всего имеет место в тех случаях, когда дело возбуждается по инициативе органов расследования. На
объективность показаний потерпевшей негативно влияют просьбы родственников виновного
компенсировать ущерб деньгами, а также угрозы, шантаж, нежелание огласки, боязнь разрыва
супружеских отношений и т.д.
При первом же допросе у потерпевшей по возможности должны быть выяснены все необходимые
обстоятельства, касающиеся самого преступления и личности преступника. Неполное выяснение
обстоятельств на первом допросе может повлечь за собой, в связи с упущенным временем, потерю или
исчезновение тех или иных следов преступления и потерю возможности получить те или иные данные,
которые имеют иногда решающее значение для дела [2, с. 370].
Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, направленное на установление,
фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных
фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о
механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. Осмотр начинается с обзора
места происшествия в целях ориентировки; определения границ подлежащего осмотру пространства
(целесообразно проводить с участием потерпевшей, которая обратит внимание следователя на
отдельные обстоятельства, даст соответствующие объяснения, укажет пути подхода и ухода
подозреваемого, расположение отдельных предметов и следов); решения вопроса об исходной точке и
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способе осмотра, т. е. определения последовательности осмотра. Затем следователь вместе с другими
участниками осмотра выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, исследует весь
комплекс вопросов, относящихся к обстановке места происшествия, определяет взаимное расположение
и взаимосвязь элементов обстановки, изучает их внешний вид, состояние и с максимально необходимыми
и возможными в данных условиях подробностями фиксирует все обнаруженное с помощью фотосъемки,
схем, планов, чертежей и делает необходимые заметки для протокола осмотра.
При осмотре места происшествия особое внимание обращается на обнаружение, фиксацию и
изъятие следов и иных вещественных доказательств, которые позволили бы быстрее установить личность
преступника и организовать его розыск.
Очень важное значение будет иметь обнаружение на месте происшествия каких-либо документов,
писем, записок, отдельных предметов, выпавших из одежды преступника, обрывков ткани от его одежды,
пуговиц, оторванных потерпевшей, волос и т. п.
Правила осмотра места происшествия достаточно разработаны криминалистической наукой,
которая достаточно четко выделяет особенности осмотра места происшествия при расследовании
изнасилований [3, c. 36].
Далее проводится изъятие одежды, обуви и другие вещи потерпевшей и подозреваемого (если
таковой имеется), в которых или с которыми они были на месте происшествия, или были ими утеряны на
месте происшествия, могут иметь на себе различные следы, свидетельствующие о половом сношении
между потерпевшей и подозреваемым, о борьбе между ними, о пребывании их на месте происшествия.
Поэтому осмотр указанных предметов необходимо проводить очень тщательно, обращая внимание на
наличие следов крови, спермы, волос, частиц растительности, почвы, на характер разрывов и порезов
материала одежды, их размеры, форму и расположение.
Следы спермы на теле или одежде женщины являются одним из наиболее важным
доказательством полового сношения с ней или покушения на него.
Еще одним этапом, при расследовании такого рода преступлений, это допрос свидетелейочевидцев. Задачей допроса свидетелей-очевидцев является выяснение обстоятельств, связанных с
пребыванием потерпевшей и подозреваемого на месте происшествия. Такие свидетели встречаются в
практике расследования изнасилований очень редко. В большинстве случаев, если такие свидетели
присутствуют, то они приходят потерпевшей на помощь, способствуют задержанию насильника и сами
доставляют его в органы милиции.
Их допрос следует проводить сразу же после допроса потерпевшей для того, чтобы получить как
можно больше информации по поводу случившегося и уточнить отдельные моменты в показаниях
потерпевшей.
Все выясняемые у свидетелей-очевидцев вопросы направлены на получение максимальной
информации по факту совершенного изнасилования или попытки в его совершении. Но в случае, когда
нет оснований полагать, о существовании свидетелей-очевидцев, нужно прибегнуть к их расширенному
поиску, которые проходили или могли проходить мимо, живущие рядом с местом происшествия и
обязательно их допросить, что наблюдали или слышали в указанном месте.
После проведения допроса свидетелей-очевидцев необходимо предъявить им для опознания
потерпевшую и подозреваемого.
Только после получения всей информации о событии преступления и его участниках, следствие
переходит к следующему этапу расследования по делам об изнасиловании. В эту стадию входит, как
правило предъявление обвинения и допрос обвиняемого, а также производство некоторых очных ставок,
которые не были проведены ранее.
Выводы: в ходе написания данной статьи на основе реальных факторов, были рассмотрены
первоначальные следственные действия, такие, как допрос потерпевшей, осмотр места происшествия,
изъятие одежды, обуви, допрос свидетелей-очевидцев.
Вопрос о возбуждении уголовного дела об изнасиловании или иных сексуальных действиях зависит
от криминалистических значимой информации, имеющейся на первоначальном этапе расследования.
Возбуждению уголовного дела часто предшествует предварительная проверка обстоятельств
произошедшего, показаний потерпевшей, иных фактов. Если в момент, когда получено заявление или
сообщение, имеются доказательства совершенного преступления, дело возбуждается безотлагательно.
По данной категории дел возможны две типичные следственные ситуации:
1) потерпевшая знает насильника и в своем заявлении называет его;
2) потерпевшая сообщает о факте насилия, но точных сведений о личности виновного указать не
может.
Главное обстоятельство, подлежащее установлению, - факт полового контакта или иных
сексуальных действий подозреваемого и потерпевшей.
Независимо от характера преступления незамедлительно изымается белье заявительницы и белье
указанного и (или) задержанного лица, проводится их медицинское освидетельствование с целью
фиксации следов полового акта или насильственных действий сексуального характера, а также телесных
повреждений, свидетельствующих о борьбе и самообороне.
При задержании насильников их обязательно предъявляют для опознания как жертве, так и
свидетелям-очевидцам.
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Своевременное и тактически правильное, с учетом ситуации, сложившейся по конкретному
уголовному делу, привлечение оперативного состава, специалистов и общественности к раскрытию
половых преступлений служит эффективным средством повышения качества их расследования.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Лариса Борисенко
(Київ, Україна)
ДО ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД
ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
Проблема емоційного вигорання студентів в умовах дистанційного навчання, зумовленого
впровадженням карантинних обмежень у зв’язку з короновірусною пандемією є актуальною.
Оскільки навчальний процес в закладах вищої освіти відбувається з використанням різних сервісів
он-лайн, зростає навантаження на зоровий аналізатор студентів, що пов’язано з обробкою значних обсягів
навчальної та наукової інформації. Підтримання постійної статичної пози під час роботи за комп’ютером
негативно впливає на психічний стан; можуть з’являтися ознаки депресії, втоми; погіршуватися сон,
знижуватися працездатність та продуктивність навчальної діяльності. Особливо негативно впливає на
психофізіологічні стани студентів інформаційне перенасищення, обмеження простору, зниження рухової
активності під час карантину. Адаптаційні можливості студентів в умовах екранної поведінки знижуються. В
умовах вимушеної соціальної ізоляції у студентів наростають тривога, страх, роздратування, агресія. Це
все призводить до емоційного виснаження, сенсорної та особистісної депривації, тобто виникнення
синдрому емоційного вигорання студентів. Ці обставини істотно актуалізують необхідність всебічного
вивчення проблеми емоційного вигорання студентів в сучасних умовах.
Емоційне вигорання трактується як синдром фізичного та емоційного виснаження, що
супроводжується розвитком негативної самооцінки, пасивним ставленням до діяльності, втратою
розуміння й співчуття. Наприклад, американський психолог К. Маслач зазначає, що емоційне виснаження
виникає на тлі стресу в несприятливих умовах: або фізичними та розумовими перевантаженнями, або в
процесі міжособистісного спілкування [4].
Процес розвитку емоційного вигорання – це поступове накопичення негативних емоцій, які не мають
адекватного виходу; особистість демонструє зростання напруги у спілкуванні з колегами, друзями та
знайомими; поступово емоційна хронічна втома переходить у фізичну; спостерігається розлади сну і як
наслідок – людина не має сили працювати [1].
Поступово хронічна втома викликає стан апатії та депресії, спалахи роздратування, почуття напруги,
дискомфорту. Американські дослідники К. Маслач і С. Джексон вважають, що емоційне вигорання – це
синдром емоційного виснаження, деперсоналізації і редукції особистих досягнень [5].
Емоційне виснаження проявляється у відчуттях емоційного перенапруження і в почутті
спустошенності, вичерпаності своїх емоційних ресурсів. Людина відчуває, що не може віддаватися роботі,
як раніше [3, с. 99].
Деперсоналізація проявляється як деформація стосунків з іншими, цинічне ставлення до праці.
Редукція особистих досягнень – це хворобливе та нав’язливе усвідомлення фахової некомпетентності в
своїй професійній сфері, усвідомлення відсутності результативності, тенденція до негативного оцінювання
себе, своїх професійних досягнень та успіхів, обмеження можливих шляхів професійного зростання.
Згідно аналізу наукових досліджень цієї проблеми з’ясовано, що основні зусилля психологів
спрямовані на виявлення чинників, що спричиняють емоційне вигорання. Такими чинниками традиційно
вважаються: особливості діяльності, індивідуальні характеристики особистості, внутрішні аспекти
діяльності [3, с. 85].
Стосовно студентської освітньо-вікової групи доцільним було дослідження чинників емоційного
вигорання: що саме спричиняє емоційне виснаження, виникнення негативних психічних станів, що
супроводжуються особистісним відчуженням і знеціненням навчальних досягнень. Емоційне вигорання
доречно розглядати також з динамічної точки зору: як процес поступової втрати студентом емоційної,
когнітивної і фізичної енергії, що проявляється в симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичної
втоми і зниження задоволення від виконання навчальної діяльності.
Емоційне вигорання студентів, локалізоване у їхній навчальній діяльності в сучасних умовах, є
багатоаспектним феноменом, що виявляється через низку ознак. За Н. Водоп’яновою до емоційноціннісних ознак відносяться байдужість, нудьга, пасивність і депресія; підвищена дратівливість, часті
нервові «зриви»; почуття провини, невпевненості, образи, підозри, сорому; надмірна відповідальність і
підвищена тривожність; негативна настанова на майбутні навчальні та професійні перспективи [3].
У класифікації В. Бойко [2] подано низку зовнішніх і внутрішніх чинників-передумов, що зумовлюють
емоційне вигорання. Група організаційних чинників охоплює умови матеріального середовища, зміст
роботи, соціально-психологічні аспекти діяльності, комунікативну компетентність, підвищену
відповідальність за виконання функцій та операцій.
Внутрішніми (індивідуально-особистісними) чинниками, які визначають емоційне вигорання
студентів, є схильність до емоційної ригідності, інтенсивна інтеріоризація (сприйняття і переживання)
особливих умов навчальної діяльності, що склалися сьогодні; слабка мотивація емоційної віддачі в цій
діяльності і дезорієнтація особистості [2]. Зовнішні причини – це соціальна та економічна нестабільність,
криза ідейних, правових, духовних, моральних норм, низька соціально-правова захищеність особистості у

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

173

суспільстві в умовах карантину і пандемії; невідповідність умов навчальної діяльності і матеріальних,
технічних та особистісних ресурсів для якісного виконання цієї діяльності.
Описуючи прояви синдрому емоційного вигорання, сучасні психологи поділяють їх на 3 групи:
психофізіологічні, соціально- психологічні та поведінкові [5].
З метою виявлення симптомів (ознак) та рівнів прояву емоційного вигорання студентів нами
проведено емпіричне дослідження в онлайн-режимі з використанням методики В. Бойко [2], а також бліцанкети, що дозволяла виявити три групи ознак (психофізіологічних, соціально-психологічних,
поведінкових).
За результатами опитування виявлено такі ознаки емоційного вигорання студентів:
а) психофізіологічні ознаки «емоційного вигорання»:
– постійне почуття втоми вранці, ввечері; часті головні болі;
– відчуття емоційного і фізичного виснаження;
– загальна слабкість, зниження активності;
– повне або часткове безсоння (швидке засинання і відсутність сну рано- вранці, або навпаки: важко
заснути раніше 2-3 години ночі, і важко прокинутися вранці);
– постійна загальмованість, сонливість, і бажання спати протягом дня;
– задишка, порушення дихання при фізичних навантаженнях.
– помітне зниження внутрішньої і зовнішньої сенсорної чутливості: погіршення зору, слуху, дотику;
втрата внутрішніх, тілесних відчуттів.
б) соціально-психологічні ознаки емоційного вигорання:
– байдужість, нудьга, пасивність і депресія;
– зниження емоцій, почуття пригніченості;
– підвищення дратівливості на незначні, нейтральні події;
– часті нервові зриви (спалаху гніву або відхід у себе – відмова від спілкування);
– постійне переживання негативних емоцій: провини, образи, сорому, підозрілості, страху, скутості;
– почуття неусвідомленого неспокою і підвищеної тривоги: «щось не так».
в) поведінкові ознаки емоційного вигорання:
– відчуття ускладнення навчальної праці в онлайн-режимі та зростання навантаження;
– неадекватна зміна режиму робочого дня;
– зневіра щодо себе і зниженні ентузіазму щодо навчання;
– хронічне невчасне виконання навчальних обов’язків, дистанціювання від оточення, посилення
усамітнення;
– почуття марності, невіра у поліпшення ситуації;
– витрата великої кількості часу на елементарні дії.
З метою дослідження у студентів симптомів та рівнів прояву емоційного вигорання було використано
«Методику діагностики рівня емоційного вигорання» В. Бойко (адаптовану для студентів). Опитувальник є
особистісним, призначений для діагностики такого психологічного феномена як «синдром емоційного
вигорання», що виникає у людини в процесі виконання різних видів діяльності, пов'язаних з тривалим
впливом ряду несприятливих стрес-факторів. Методика дозволяє виділити наступні 3 фази розвитку
емоційного вигорання: «напругу», «резистенцію», «виснаження». Для кожної із зазначених фаз визначено
провідні симптоми «вигорання». В опитуванні задіяно 56 студентів-психологів 1-2 курсів ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені В. Гетьмана».
За результатами дослідження встановлено:
Фазу «напруга» виявлено у 54% осіб в стадії формування, а в 17% осіб ця фаза сформована. Ці дані
свідчать про те, що фаза «напруга» формується внаслідок хронічної напруженої психоемоційної
атмосфери навчання в умовах соціальної ізоляції під час короновірусної пандемії, нестабільних обставин,
підвищеної відповідальності, високого рівня домагань та ускладнень у взаємодії з оточенням. Студент
сприймає умови навчання та навчальні міжособистісні стосунки як психотравмувальні, переживає хронічну
незадоволеність власною навчальною діяльністю і собою як її суб’єктом, тривога та пригніченість стають
постійним емоційним супроводом навчання.
Фазу «резистенція» виявлено у 34% осіб в стадії формування, а в 27% осіб ця фаза сформована.
Фаза «резистенція» характеризується тим, що студент намагається певною мірою відгородити себе від
неприємних вражень, зовнішніх впливів. Ця фаза виявляється через неадекватне вибіркове емоційне
реагування, емоційно-моральну дезорієнтацію, розвиток байдужості та відчуження у навчальних стосунках,
розширення сфери економії емоцій (емоційна замкненість поза межами навчально-професійної
діяльності).
Фазу «виснаження» виявлено у 36% осіб в стадії формування, а в 22% осіб ця фаза сформована.
Фаза «виснаження» проявляється у почутті спустошеності та хронічній фізичній і розумовій втомі; у
зниженні самопочуття, активності, настрою; у негативному ставленні до навчання та майбутньої
професійної діяльності, байдужості до викладачів, одногрупників.
Отже, результати дослідження надають змогу побачити розмаїття причин емоційного вигорання у
студентів, а отже, багато можливостей для його профілактики.
Висновки. Розглянувши ознаки, симптоми, фази емоційного вигорання студентів в умовах карантину,
можна зробити висновок, що їх прояви так чи інакше залежать від психологічного стану індивіда,
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взаємовідносин з навколишнім його оточенням; від уміння студента використовувати доброякісні
механізми психологічного захисту в психотравмуючих ситуаціях, від його життєвих потреб, способу життя.
Сьогодні перед студентами постає необхідність оволодіння новими методами і прийомами освітньої
діяльності, набуття системи базових фундаментальних загальнонаукових і професійних знань, а також
оволодіння новим соціальним статусом і роллю студента, з певними правами й обов’язками, з
можливостями та обмеженнями.
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Анастасія Бражнікова
(Ізмаїл, Україна)
УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ – ПЕРЕДУМОВА
КОНСТРУКТИВНОЇ ЇЇ ПРОПЕДЕВТИКИ
Актуальність дослідження феномену прокрастинації й причин її виникнення пов’язана з
прискоренням науково-технічного прогресу. Аналіз досліджень показав, що підходи до дослідження
прокрастинації не мають єдиної основи, і вона вивчається у зв’язку з особистісними проявами та такими
феноменами як перфекціонізм, мотивація, тривожність, самооцінка, стрес, копінг-стратегії, тимчасова
перспектива, зв’язок з емоціями й несвідомим матеріалом та іншими. Дослідник Н. Мілгрем вважає, що
виникнення цього феномена взагалі характерно саме для технічно розвинених країн [6]. Цю ж точку зору
підтверджують і дослідження Д. Харіотт і Д. Феррарі, згідно з якими, кількість людей схильних до
прокрастинації за останні рокизначно зросла [7; 8].
Одними із перших, хто намагався виявити причини прокрастинації та запропонувати методи роботи з
нею, зробили Д. Бурка і Л. Юен [5]. До прикладу, Я. Варварічева вважає, що прокрастинація є тільки
симптомом, за яким ховаються найрізноманітніші причини [1].
Загальновизнано науковцями, основними причинами прокрастинації є не лише характерні риси
особистості, важливими є й особливості самих завдань. Фахівці, які спираються на психоаналіз, не
безпідставно вважають, що причини прокрастинації лежать глибоко,саме в «несвідомому» людини. У її
витіснених конфліктах і фрустрації. На думку таких дослідників, чим більше було в дитинстві травмуючих
переживань, тим більше постраждала самооцінка людини і тим менше вона впевнена у своїх силах.
Однією з базових потреб для маленької дитини є безумовна любов батьків. Але найчастіше батьки
люблять дитину «зумовлено», чекаючи від неї беззаперечної поведінки, відповідності їх стереотипам,
постійно придушуючи її спонтанні прояви, критикуючи дитину при кожній її невдачі. В результаті у неї
формується потреба постійно прислухатися до думки батьків, а пізніше – «референтного дорослого»,
якого вона може знайти в особі викладача, начальника, чоловіка й інших. Коли ж виникає необхідність
планування власних цілей і завдань, людина стикається з тим, що вона губиться у своїх соціальних
уподобаннях – це з одного боку, а з іншого – вона боїться знову наштовхнутися на зовнішню оцінку,
критику і знецінення, які в дитинстві приносили велику кількість переживань. В результаті, коли виникає
необхідність прийняти власне доросле й відповідальне рішення, виникають почуття нікчемності, провини,
сорому, тривоги, а іноді –страх і навіть паніка [3].
Цікавими є дослідження, в яких явище прокрастинації вивчається поряд із феноменом «вивченої
безпорадності». В якому також криються коріння безініціативності, низька мотивація і занижена
самооцінка [3, с. 89].
Дослідники виділяють ще один важливий момент – це формування структури волі у віці 5-6 років:
якщо дитині не давали проявляти себе, відстоювати свою думку, добиватися свого, то структура волі у неї
не буде сформована або буде сформована дуже слабо [3, с. 89].
Як ми бачимо, прокрастинація часто викликана глибинними, несвідомими причинами. В якості таких
виступають різні страхи: страх невдачі або навпаки страх удачі, страх критики, а також невпевненість у
своїх силах, почуття провини. Чим ближче початок виконання якої-небудь справи для прокрастинатора,
тим вище рівень його тривоги. І щоб цю тривогу знизити, людина «тікає» від початку виконання справи,
ніби знижує рівень тривоги таким чином, однак виконання необхідної справи відкладається.
Відносно феномена прокрастинації Д. Бурка і Л. Юен виділяють наступні види страхів:

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

175

1) страх невдачі (найбільш розповсюджений), при якому прокрастинація допомагає уникнути
безпосередньої оцінки здібностей даної людини, оскільки справу відсунуто і повністю не зроблено. Це
зберігає її самооцінку і допомагає впоратися зі страхом знецінення. Людина може усвідомлювати, що
професійна репутація може і постраждати;
2) страх успіху. Вданому випадку людина дуже боїться опинитися в центрі уваги, зайняти новий
соціальний щабель, конкурувати, викликати чиюсь заздрість та інше);
3) страх втрати контроль над ситуацією. Прокрастинація в даному випадку допомагає відчути
власну незалежність і уникнути надмірного контролю з боку оточення. При цьому відкрито свою
незалежність відстоювати не потрібно);
4) страх надмірного відособлення. Відкладання при цьому виді страху дозволяє залишитися у
звичному соціальному середовищі, не «виділятися», щоб його не змінити [5, с. 281].
Цікавими на нашу думку є дослідження Р. Баранової, Д. Бурки, Н. Карлівської, Л. Юена, в яких
показано, що однією з причин прокрастинації справедливо вважається перфекціонізм (як одна зі складових
нейротизму). Вважається, що перфекціоністи ставлять перед собою нереально високу планку спочатку. І,
оскільки повністю відповідати їй практично нереально, продовжують покращувати й покращувати
результат до нескінченності [2; 5].
Однак є результати емпіричних досліджень, які не дозволяють дати однозначну відповідь про їх
взаємозв’язок (Д. Ашбі, Д. Джонсон, Р. Сланей та інші) [3, с. 90]. Різняться і погляди на роль тривожності у
феномені прокрастинації. Низка вчених дотримується точки зору, що схильні до тривожності люди
найбільш схильні до прокрастинації [5]. Інші ж навпаки, вважають, що тривожні людина намагаються
якомога швидше завершити розпочате, щоб не відчувати негативних емоцій при наближенні терміну здачі
завдання [3, с.91].Зауважимо на тому, що прокрастинація є способом, щоб впоратися з тривожністю і
страхами, тобто копінг-стратегією. Одним з важливих предикторів прокрастинації може виступати й стрес.
При цьому, стрес може виступати як причиною прокрастинації, так і її наслідком.
Так у своєму дослідженні О. Шемякіна доходить до висновку, що чим вище прокрастинація, то
більше показників компонентів стресу [4]. В її дослідженні вказується також, що феномен прокрастинації
можна розглядати як два різних механізмів подолання стресу:
1) як одну з форм психологічних захистів, а саме – уникнення. В цьому випадку даний феномен
можна віднести до пасивної форми адаптаційного процесу, до неефективного копінгу, що викликає
зниження рівня адаптації та неконструктивні форми поведінки;
2) як одну з форм копінг-стратегій, що допомагає адаптуватися і самореалізовуватися. В даному
випадку прокрастинацію можна віднести до активних (успішних) копінгів, до активних когнітивних і
поведінкових зусиль особистості з подолання важких ситуацій, що викликають стрес.
Дослідники виділяють і «зовнішні» причини прокрастинації – це особливостісамих завдань, контролю
за їх виконанням, зовнішня оцінка й інше [3]. До прикладу, неприйняття самого завдання. І чим більше
неприйняття це завдання буде викликати, тим сильніше людина буде намагатися його уникнути [8].
Додаткову роль у неприйнятті завдань відіграють також терміни майбутніх нагород і покарань за виконану
справу. Причому, чим далі в часі відставлена нагорода, тим менш привабливим стає завдання.
П. Стіл і К. Кеніг висувають припущення про те, що чим далі у часі від нинішнього моменту
знаходиться завдання, тим менше впливу воно буде надавати на прийняте рішення. Тобто виникає не така
стійка перспектива, в якій прокрастинатор звертає більше уваги на тимчасові заохочення, а також
подолання почуття тривоги, ніж на можливі негативні наслідки відкладання в майбутньому. На основі цих
висновків була створена теорія тимчасової мотивації (Temporal Motivation Theory) [3, с. 91-92]. Згідно з
їхньою формулою мотивації, суб’єкт завжди буде вибирати ту мету, здійснення якої буде більш приємним
для нього. Крім того, мотивація буде стрімко зростати з наближенням контрольного терміну.
Однак, низка досліджень показує, що відкладання не є наслідком тільки прагнення до отримання
миттєвого задоволення. Швидше воно викликане травматичними спогадами про минулі досягнення і
невдачі, навіть фаталізмом. Важливим фактором у відкладанні є і зовнішня оцінка якості виконання
завдання. Особливо якщо ця оцінка повинна бути оголошена публічно, що ще більше підвищує рівень
тривоги. І ця тривога буде превалювати до тих пір, поки страх перед майбутніми проблемами через
невиконану справу не перевищить страх перед можливою невдачею.
В практико-орієнтовному контексті з прокрастинацією слід відзначити, що вона уявляє собою якийсь
внутрішній діалог між частинами особистості. Одна частина прагне до виконання своєї мети, інша у свою
чергу «відмовляє», наводячи «переконливі» аргументи («втомився», «немає натхнення», «ти й так багато
працюєш»). Прокрастинуюча частина проявляє ніби «турботу» про особистість, але при цьому «поглинає»
енергію і не дає можливість здійснити дію.
Виділяють наступні принципи пропедевтики цього психологічного феномена. Будь-яка діяльність
охоплює три складові:
1) емоції, які дають енергію, тобто «фоновий» енергетичний стан, при якому ми готові здійснювати
діяльність, це свого роду паливо для здійснення діяльності;
2) когніції –відіграють важливу роль в досягненні мети, вони допомагають скласти план діяльності,
вибудувати необхідні кроки, зважити всі за і проти, виділити головне, провести аналіз і синтез, тобто
роздрібнити діяльність на дії та операції, визначити мету і поставити завдання;
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3) поведінка – тобто реалізація поставленої мети. В даному випадку поведінка є «вторинний»
продукт, похідний від емоцій і когніцій. Зазначене може бути розцінено як вимоги до конструктивного
психологічного супроводу окресленого психологічного явища.
Між конгіціями й емоціями є певний зв’язок: якщо в когнітивній сфері є непродуктивна думка («я не
зможу», «це занадто складно»), то емоційний фон знижується, відповідно енергія зменшується і діяльність
відкладається. Необхідно відзначити, що самі по собі непродуктивні думки достатньо витрачають енергію,
особливо їх прокручування в голові. Перебуваючи в негативному емоційному стані (тривозі) за майбутню
діяльність, когніції сильно звужуються, створюється «тунельне» мислення.
Найбільш поширені у психологічній практиці наступні стратегії роботи з прокрастинацією:
1) Когнітивна репетиція: детальне опрацювання майбутньої діяльності;
2) Зміна непродуктивних переконань, робота з непродуктивними думками, їх переструктурування
(когнітивно-поведінкова терапія);
3) Робота з негативним емоційним станом: 1) визначаємо зону, в якій рівень тривожності достатній
для того, щоб діяльність могла бути здійснена; 2) використовуємо шкалу від 0 до 10, де 0 – повна
відсутність тривоги, 10 – високий рівень тривоги, при якій діяльність не може бути здійснена; 3) зона успіху
знаходиться приблизно від 2 до 4 балів, тобто в межах цієї зони ще можна впоратися з прокрастинацією.
Якщо тривога вийшла за межі зони успіху, то необхідно працювати з фізіологією. В даному випадку можна
застосувати дихальну гімнастику. Наприклад, нам необхідно приступити до будь-якої діяльності. Тривога
починає рости й досягає рівня 5-6 балів. У цей момент робимо дихальну вправу. Дуже важливо не
допускати підвищення рівня тривоги вище 2-4 балів; 4)робота з позитивним емоційним станом.
Створюється позитивний емоційний стан, який переноситься на майбутню діяльність. Простіше кажучи,
майбутня діяльність програється у внутрішньому плані з утримуваним позитивним емоційним станом,
тобто відбувається «когнітивна репетиція» майбутньої діяльності в позитивному ключі. Людина проживає
майбутнє тут і зараз, так, якби вона її прожила б у реальності. Таким чином, тривога знижується і майбутня
діяльність не здається не здійсненною. Таким чином, опрацювання когнітивної та емоційної складової
дозволяє знизити як тривожні очікування від майбутньої діяльності, так і рівень прокрастинації.
Аналіз досліджень дозволяє зробити висновки, що однозначні причини прокрастинації ще й досі так і
не визначені. До причин розвитку прокрастинації можна віднести: імпульсивність, зайву емоційність,
відсутність вольового контролю, підвищену тривожність, перфекціонізм, залежність від інших або синдром
вивченої безпорадності, невіра у свої можливості, уявлення про неможливість змінити актуальну ситуацію,
негативний минулий досвід, неопрацьоване майбутнє, знецінення минулого позитивного досвіду.
Відтак, перспективи подальшого наукового пошуку ми пов’язуємо з експериментальним доведенням
ролі засобів арт-терапії у запобіганні прокрастинації.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТУЇТИВНОГО ПРОЦЕСУ
Інтуїція — первинна сила.
У цій глибині, за останньою межею,
куди не здатен добратися аналіз, все бере свій початок.
Ральф Уолдо Емерсон
Інтуїція в психології розглядалася з різних методологічних підходів. Для вітчизняної психології
характерний підхід до розгляду інтуїції як мислення і творчості. Інтерес до проблеми інтуїції проявлявся в
роботах зарубіжних психологів, наприклад К.Г. Юнга. Слід підкреслити, що нині, як вдало відзначили
В.Р. Ірина та А.А. Новиков (1978), в недавньому минулому точка зору більшості вчених тяготіла до
уявлення про інтуїцію, овіяної духом містицизму, ірраціоналізму, і ґрунтувалася на ідеалістичних
інтуїтивістських теоріях. В даний час в психології спостерігається тенденція співвідношення поняття
«інтуїції» з іншими поняттями, наприклад такими, як «інсайт» або «емоції». Також спостерігається
тенденція виділення інтуїції з різноманіття неусвідомлюваних процесів. Аналіз гносеологічних компонентів
інтуїції передбачає виділення її механізмів, структури інтуїтивного акту, також взаємозв'язку інтуїції з
іншими формами пізнання.
Основними особливостями інтуїтивного процесу, які виділяються рядом авторів є його
неусвідомлюваність і швидкість протікання на операційно-смисловому рівні і проявляється в евристичній
функції інтелектуальних емоцій; раптовість знаходження принципу рішення. Інтуїція зв'язується з
процесами прогнозування і поняттям «немиттєвий інсайт».
Інтуїція дуже різноманітна за формами проявів. І це знаходить відображення у визначеннях інтуїції.
Так інтуїція розуміється як здатність, властивість особистості; знання - як результат інтуїтивного процесу;
метод - як спосіб протікання інтуїтивного процесу з метою отримання інтуїтивного вирішення проблеми. У
філософській енциклопедії поняття «інтуїція» трактується як «сполучна ланка між несвідомим і свідомістю,
той момент у взаємодії суб'єкта і об'єкта, який хоч сам і не усвідомлюється, призводить до переходу тих чи
інших елементів з області несвідомого психічного в область свідомості». У психологічному словнику
представлено наступне визначення: «Інтуїція (англ intuition, лат. Intueri - пильно, уважно дивитися) розумовий процес, що складається в знаходженні рішення задачі на основі орієнтирів пошуку, не
пов'язаних логічно чи недостатніх для отримання логічного висновку». Загальним в наявних визначеннях
інтуїції є констатація факту невизначеності інтуїтивного знання логічним шляхом і визнання факту
неусвідомленного процесу отримання інтуїтивного знання.
Філософи визначають інтуїцію як безпосереднє, без обґрунтування доказами розуміння, розсуд (від
лат. Intueri - пильно, уважно дивитися) істини.
Важливе місце у вченні про інтуїцію займає інтуїтивізм А. Бергсона. Філософ критикує інтелектуальні
засоби і форми пізнання, а також протиставляє інтуїцію інтелекту. А. Бергсон прагнув довести, що знання,
на яке здатний інтелект, не може бути знанням істинним. Він вважав, що пізнання сутності досягається не
за допомогою інтелекту, а завдяки неінтелектуальної інтуїції. Інтелект і інтуїція, в поданні філософа, є два
роди знань, які розвиваються паралельно. Свідомість А. Бергсон роздвоює на інтуїцію і інтелект. Інтуїцію
він підносить над інтелектом. Тільки інтуїція в стані, за А. Бергсоном, безпосередньо осягнути реальність,
без допомоги аналізу і символів. Абсолютна, як підкреслює Бергсон, може бути дано тільки в інтуїції, тоді
як все інше відкривається в аналізі. У своїй філософії вчений ототожнює інтуїцію з інстинктом. Однак
пізніше вчений пише, що інтелект і інтуїція взаємно обумовлюють і доповнюють один одного. Джерело
обох - досвід. А. Бергсон виходить на спільність інтелекту та інтуїції, підкреслюючи зв'язок між ними і
навіть неминучість для інтуїції прояви в інтелектуальній формі.
Залежно від сфери застосування розрізняють інтуїцію в повсякденному житті, в науці, філософії,
мистецтві (художня інтуїція), у винахідницькій діяльності (технічна інтуїція), професійну інтуїцію (лікарів,
слідчих, педагогів і ін.).
Інтуїтивний творчий акт передбачає стиснення в часі, згортання і перехід в підсвідомість деяких
алгоритмів. Тут є щось спільне з закономірностями внутрішнього мовлення, де думка виражається
скорочено. Логіка інтуїції схожа структурно на алгоритмічне свідоме мислення. Точно так всі форми
інтуїтивної чуттєвості зберігають структурну схожість з формами свідомості.
Описуючи якості інтуїції, сучасні західні психологи (Claxton G., Bastick T., Agor W.H.) вказують на
наступне: 1) інтуїція має відміну від аналітичного, логічного способу пізнання; 2) виникнення інтуїції є
неусвідомлений процес; 3) в інтуїції присутній афективний аспект; 4) інтуїція проявляється в міфі,
передчутті; 5) інтуїція має зв'язок з накопиченим досвідом, як усвідомленим, так і неусвідомленим [1].
Розглядаючи інтуїцію як розум, М. Бунге в монографії «Інтуїція і наука» підкреслює, що інтуїція, по
суті, являє собою прискорений умовивід, що виявляється в стрімкому переході від одних умовиводів до
інших за відсутності проміжних ланок. Також інтуїція як розум, на його думку, проявляється в здатності до
синтезу або формуванню узагальненого сприйняття, як здатності поєднувати розрізнені елементи в
єдиному гармонійному цілому. М. Бунге, виділяючи когнітивну складову інтуїції, зазначає, що здоровий
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глузд, або логічна інтуїція, як судження грунтується на повсякденному знанні і не схильне спиратися на
спеціальні методи, обмежені пройденими етапами наукового пізнання
Джерелами інтуїції за Мазманян М. А є [3].:
а) мимовільна пам'ять - мимовільне закріплення неусвідомлених нами при сприйнятих вражень;
б) данні довільного запам'ятовування, які ми вирішили грунтовно забути;
в) звички і традиції, вплив яких на життя і свідомість людей велике;
г) наслідування.
Інтуїція - це здатність приходити до інтелектуального результату несвідомо, на основі появи
суб'єктивного відчуття «безумовної правильності» певного рішення (по формулі« Я не знаю чому, але я
впевнений, що... »), - вважає М.А. Холодна. Аналогічну точку зору висловлює Г. Клекстон, підкреслюючи,
що інтуїція - «це знання, яке оточене ореолом «правильності», але не має артикульованих причин своєї
появи».
На думку К.Г. Юнга, інтуїцію слід розглядати як одну з функцій психіки поряд з відчуттями, почуттями
і мисленням. У концепції К.Г. Юнга визначено, що інтуїція в структурі психіки особистості необхідна для
відтворення реальності, яку людина не в змозі ні відчути, ні помислити, ні відчути. Концепція базується на
«колективно-несвідомому», на основі чого К.Г. Юнг розробляє поняття «колективна інтуїція» [2].
У роботах сучасних дослідників набув поширення цей термін. Наприклад, в дослідженні
А.К. Макарової сформульовано твердження, що «як і на зорі людства, зараз міфи і міфологія виконують
функцію соціально-психологічної компенсації, яка в періоди соціальних криз починає діяти на рівні
колективної інтуїції, пом'якшуючи вплив катастроф і ломку звичного соціопсихологічного укладу»
Інтуїція є компонентом творчого мислення і проявляється головним чином у стані натхнення.
Натхнення – це творчий злет, приплив творчої наснаги, творчих переживань. Воно відображується в
емоційному підйомі, в підвищенній активності людини, усвідомленні легкості творчості. Натхнення
активізує творчу уяву, фантазію, тому що в свідомості легко виникають численні яскраві образи, думки,
асоціації. Натхнення може перетворюватися в екстаз у мить кульмінації творчого процесу – осяяння
(інсайт), відкриття. Успішним завершенням творчого процесу може бути виникнення позитивних емоцій:
задоволення, радощі, захоплення..
Тому, чим багатша емоційна пам’ять художника, чим сильніше він переживає події, що відбуваються
навколо нього, тим багатші художні образи, породжені ним. Різним художникам притаманна індивідуальна
колористична палітра сприйняття, свої образи, тому одну й ту ж саму тему кожний із них трактує посвоєму. Будь який предмет, стан природи, звук, слово, аромат викликають неповторні колірні асоціації.
Тому мистецтво глибоко індивідуальне. Кожний твір − це суб’єктивний світ переживань художника. Через
колір він доносить до нас певні образи. Колірні образи народжують слова, музичні твори, віршовані форми.
Таким чином, розгляд точок зору на проблему інтуїції дозволяє прийти до висновку про те, що
традиційно виділяються два види інтуїції, інтелектуальна і чуттєва. А також відзначається і наявність таких
видів інтуїції, як містична, раціональна, емпірична, емоційна, творча, ейдетична, інтуїція-здогадка, інтуїціясудження, - все підходи об'єднуються тим, що характеризуються неусвідомленість, раптовістю виникнення
нової ідеї. Узагальнюючи різні погляди на інтуїцію, можна зробити висновки, що ознаками інтуїтивних
процесів є довільність, непередбачуваність, моментальність, неусвідомленість, ірраціональність,
автономність, синергічність.
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ВПЛИВ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
Актуальність теми. Що ми знаємо про темперамент? І як можна оцінити психічні розходження
між емоційною стійкістю, інтенсивністю, вразливістю, енергійністю, динамічністю психічного життя,
поводження і діяльності особистості? Ця тема була актуальною завжди, адже за типом темпераменту
можна дати поверхневу оцінку людини, хоч темперамент і сьогодні залишається багато в чому спірною і
невирішеною проблемою, вчені і практики визнають, що це - біологічний фундамент, на якому формується
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особистість як соціальна істота. Кожна людина індивідуальна, тому її поведінка, бачення, рішення тієї чи
іншої проблеми відрізняється від реакції будь кого іншого на аналогічну ситуацію.
Темпера́мент (лат. temperamentum — «належне співвідношення частин») — вроджена стійка
властивість людської психіки, одна з найважливіших структурних одиниць психодинамічної організації
психічної діяльності, що визначає реакцію людини на інших людей та на події, що з нею відбуваються.
Стан дослідження та наукової розробки теми. Відомий грецький лікар, хірург і філософ
римської доби Клавдій Гален ввів в ужиток термін «темперамент». Також він дотримувався і розвинув
вчення Гіппократа про чотири рідини, які циркулюють в організмі, які відповідають чотирьом типам
темпераменту: крові – сангвінік, лімфа – флегматик, чорній жовчі – меланхолік, жовтій жовчі – холерик.
Крім того Гален поставив у відповідність кожній із фізіологічних рідин природні стихії: землю, повітря,
вогонь і воду.
Розробкою даної проблеми займалися такі вчені-психологи як І. П. Павлов, Б. Теплов,
В. Небилицин, В. Мерлін, В. Русалов, Ганс-ЮргенАйзенк та ін. Оскільки дослідження впливу темпераменту
на діяльність людини раніше не так приділялося уваги, на сьогоднішній день існує потреба в узагальнені
вже існуючих відомостей з цього питання. Проблемами впливу темпераменту займалися такі вчені як Ян
Стреляу, Отто Гросс, Г. Хейманс, РенеЛеСенн та ін. Проте, на мою думку, це питання потребує
подальшого опрацювання, враховуючи швидкозмінність сучасного світу та його соціально-психологічних
проявів.
Виклад основного матеріалу. В індивідуально-психологічних відмінностях між людьми істотне
місце займають динамічні відмінності, які становлять основу темпераменту. Динамічні особливості
найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психологічними особливостями людини. Вони
характеризуються ступенем інтенсивності психічних процесів і станів, швидкістю їх протікання, а також
імпульсивністю. Основними компонентами темпераменту є: загальна психологічна активність, моторика,
емоційність. Темперамент накладає відбиток на всі дії і вчинки людини. Властивості темпераменту
проявляються не з моменту народження і не всі відразу в певному віці, а розвиваються в певній
послідовності, обумовленої як загальними закономірностями дозрівання вищої нервової діяльності, так і
специфічними закономірностями дозрівання кожного типу нервової системи. Виділяють чотири основних
типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік [1, с. 120].
Сангвінік - сильний тип темпераменту, що характеризується рухливістю, високою психічною
активністю, урівноваженістю. Швидко пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми,
товариський, почуття у сангвініка легко виникають і змінюються, міміка багата, рухлива, виразна. При
відсутності серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності у сангвініка виробляються поверховість і
мінливість.
Холерик - сильний тип темпераменту, що виявляється в загальній рухливості і здатності віддаватися
справі з винятковою пристрасністю, бурхливих емоціях, різких змінах настрою, неврівноваженості Дії
холерика поривчасті. Він відрізняється підвищеною збудливістю, великою емоційністю. Прояв холеричного
темпераменту значною мірою залежить від спрямованості особистості. У людей з громадськими
інтересами він проявляється в ініціативності, енергії, принциповості. Там, де немає багатства духовного
життя, холеричний темперамент часто проявляється негативно: в дратівливості, афективності.
Флегматик-сильний тип темпераменту, пов’язаний з повільністю, інертністю, стійкістю в прагненнях і
настрої, слабким зовнішнім вираженням емоцій, низьким рівнем психічної активності. Нові форми
поведінки у флегматика виробляються повільно, але є стійкими. Зазвичай флегматик врівноважений і
спокійний, він рідко виходить з себе, не схильний до афектів. Залежно від умов в одних випадках у
флегматика можуть виникнути позитивні риси: витримка, глибина думок і т.д.; в інших - млявість і
байдужість до навколишнього, лінь і безвольність.
Меланхолік - слабкий тип темпераменту, якому властиві сповільненість рухів, стриманість моторики і
мови, низький рівень психічної активності, схильність глибоко переживати навіть незначні події. Реакція
меланхоліка часто не відповідає силі подразника, особливо сильно у нього зовнішнє гальмування. Йому
важко довго на чомусь зосередитися. Сильний вплив часто викликає у меланхоліка тривалу гальмівну
реакцію. У нормальних умовах життя меланхолік - людина глибока, змістовна. При несприятливих умовах
меланхолік може перетворитися на замкнутого, боязкого, тривожного [2, с. 202].
Більшість дослідників темпераменту виділяють такі його властивості, що найтісніше пов’язані між
собою і з якостями характеру: сензитивність – особливість людини, що виявляється у виникненні
чутливості (психічної реакції) на зовнішній подразник найменшої сили; реактивність – особливість людини,
пов’язана з силою емоційної реакції на зовнішні і внутрішні подразники; активність – здатність людини, що
полягає в подоланні зовнішніх і внутрішніх обмежень у виробництві, в суспільно значимих перетвореннях,
у привласненні багатств, засвоєнні духовної культури; темп реакцій – особливість людини, що полягає у
швидкості протікання психічних процесів, а певною мірою і психічних станів; пластичність-ригідність –
особливості людини гнучко і легко пристосовуватися до нових умов або інертно, нечутливо поводитися в
умовах, що змінились; екстраверсія- інтроверсія – особливості людини, що виражаються в переважній
спрямованості активності особистості або зовні (на світ зовнішніх об’єктів: навколишніх людей, подій,
предметів), або всередину (на явища власного суб’єктивного світу, на свої переживання і
думки).Темперамент, є базою більшості властивостей особистості. Але він визначає лише динаміку їх
вияву (вразливість, емоційність, імпульсивність, тривожність) [3, c. 52].

180

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

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, хочеться зазначити, що залежно від змісту та умов
діяльності сила, врівноваженість і рухливість темпераменту особистості виявляються по-різному,
відіграють позитивну або негативну роль. Там, де потрібна значна працездатність, витривалість, краще
виявляє себе сильний тип нервової системи, а де слід виявити співчутливість, лагідність, кращим є
слабкий тип. Неврівноваженість холерика шкодить там, де потрібно виявити витриманість, терплячість.
Надто повільний темп рухів, повільне, монотонне мовлення флегматика не сприяє успішності діяльності,
де потрібно виявити рухливість, швидкість впливу на інших. Слабкість збудливості та гальмівні дії, що
властиві меланхоліку, спричинюють боязкість, нерішучість, перешкоджають встановленню контактів з
іншими. Схильність сангвініка до захоплення новим, до нудьги при одноманітній, хоча й важливій
діяльності знижує активність, постійно викликає потяг до нового, модного.
Щоб визначити, чи відповідають властивості темпераменту вимогам професії, здійснюють
професійний відбір — спеціальну процедуру визначення професійної придатності, яку проводять на
підставі психологічної діагностики властивостей темпераменту.
Від типу темпераменту залежить стратегія підготовки людини до роботи і динамічний аспект її
виконання, але аж ніяк не успішність досягнення кінцевого результату. Немає ні хороших, ні поганих
темпераментів. Кожен з них має свої переваги і недоліки, тобто не треба боротися з темпераментом, а
краще знайти способи реалізації переваг і компенсації недоліків. Це свідчить про те, що до кожної
особистості можна і потрібно знаходити індивідуальний підхід.
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ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Науковий підхід до вирішення проблеми самореалізації особистості - прерогатива психології другої
половини XX - початку XXI ст. (дослідження К. Абульханової-Славської, А. Асмолова, А. Бодалєва, І. Беха,
А. Деркача, В. Муляра, Л. Овсянецької, А. Реана). На сучасному етапі інтерес до даної проблеми в колах
наукової спільноти зростає.
Так, в дослідженні В. Бочелюк і В Зарицької підкреслюється, що саме за допомогою реалізації
людиною власних потенцій, особистість стає психологічно зрілою, здатною до творчості [3]. Як стверджує
А. Реан, загальна успішність людини досить тісно пов'язана з професійною самореалізацією. Тільки
людина, що відбулася професійно, може позиціонувати себе, як особистість, і відчувати себе цілісною й
щасливою [4].
Звернення до проблеми самореалізації особистості характерно як для зарубіжної, так і для
вітчизняної психології. Однак, підхід до вирішення даної проблеми зарубіжними і вітчизняними вченимипсихологами має ряд відмінностей. Ідеї самореалізації особистості в західній психології вперше були
висунуті в роботах К. Юнга - швейцарського психолога, психіатра і культуролога. У поданні вченого, в
людині споконвічно закладено прагнення до духовного розвитку і реалізації свого потенціалу. Відкидаючи
розуміння людини тільки як біологічної істоти, К. Юнг наполягав на здібностях особистості
трансцендировати вузькі межі свого «Его». Великий швейцарський учений був переконаний, що
самореалізація здійснюється в два етапи. У першій половині життя людина відділяється від суспільства,
намагаючись створити власну ідентичність (Я). У другій половині - він знову возз'єднується з людським
родом і стає його частиною. К. Юнг припускав, що кінцева мета самореалізації - пізнання духовного
досвіду. Людина, яка не просувається по шляху самопізнання і самореалізації, може піддаватися депресій.
Ідеї К. Юнга отримали подальшу розробку в працях представників гуманістичної психології - Ш. Бюлера,
К. Гольдштейна, А. Маслоу, Дж. Олпорта, Р. Мея, К. Роджерса, Е. Фромма та ін. Вибудовуючи нову
методологію пізнання людини, дані дослідники акцентували увагу на притаманних людині потенції до
безперервного розвитку, на самоактуалізації і самореалізації, які є частиною людської природи.
Практично всі концепції самореалізації, існуючі в зарубіжній психології, сходять до ідей
А. Адлера, який в останніх своїх роботах терміни «прагнення до переваги» і «прагнення до
самодосконалості» використовував як взаємозамінні. На думку дослідника, прагнення до переваги є для
людини вродженим і супроводжує його протягом усього життя, формуючи бажання до максимального
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самовираження і самореалізації. Так як людина включена в суспільство, його не можна розглядати у
відриві від його соціального контексту. У зв'язку з цим, самореалізація людини не індивідуальна - вона
може відбуватися тільки в групі, де індивід здатний реалізувати власний потенціал.
Обмежуючись філософським підходом до розуміння самореалізації і не пропонуючи власного
визначення даної дефініції, вчений вказував на те, що людина володіє самосвідомістю і здатна планувати і
усвідомлювати значення своїх дій для самореалізації. У своїх численних працях А. Адлер акцентував увагу
на тому, що людина є творцем своєї особистості. Володіючи великим творчим потенціалом, вона ставить
перед собою мети і самостійно розробляє шляхи їх досягнення [1].
Визначення самореалізації як вродженого якості людини характеризує і погляди американського
психолога К. Роджерса. Саме самореалізацію дослідник визначає в якості основного мотиву особистісного
зростання людини. До самореалізації здатна лише та особа, у якої актуалізована самість. «Я-концепція»,
або «Самість» - фундаментальне поняття теорії К. Роджерса, яке визначається як гештальт, що
складається з сприйняття себе і своїх взаємин з іншими людьми, а також з цінностей «Я». Складовими «Яконцепції» є «Я - реальне» і уявлення про себе такому, яким би людина хотіла бути («Я-ідеальне»).
Незважаючи на те, що в результаті досвіду «Я» людини постійно змінюється, воно завжди зберігає
якості цілісного гештальта. У зв'язку з цим, уявлення людини про себе самого залишається відносно
постійним. Основоположним у всіх працях К. Роджерса є твердження про те, що людина, спостерігаючи і
оцінюючи свій власний досвід, пізнає самого себе. При цьому протягом всього життєвого шляху він
відчуває потребу в реалізації свого потенціалу. Подібну потреба К. Роджерс називає
самоактуалізацією [5].
Близьким до самореалізації є поняття самоактуалізації, яке представники гуманістичної психології
(А. Маслоу, К. Роджерс) розглядають як розкриття особистістю своїх потенцій і творчих здібностей,
подолання негативних впливів середовища, які заважають її саморозвитку і самоствердженню.
Самореалізація й самоактуалізація особистості молодої людини великою мірою зумовлюється
спрямуванням освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Йдеться, зокрема, про організацію
гуманістично й особистісно налаштованого процесу навчання.
Як слушно зауважує С. Д. Максименко, «…дедалі більшого значення у реформуванні освіти
надається послідовній реалізації в ній особистісного принципу, маючи на увазі надання дієвої допомоги
повноцінному розкриттю продуктивних можливостей кожного учня (студента) в їхній індивідуальній
своєрідності та стимулювання гармонійного розвитку (і саморозвитку) особистості» [6].
На думку Г. О. Балла, орієнтирами такої гуманістично й особистісно налаштованої освіти здатні бути
поняття (і відображувані ними феномени) внутрішньої свободи особистості та особистісної надійності.
Коротко охарактеризуємо ці поняття [2].
Потреба в самоактуалізації, як вищий рівень потреб людини, визначає американський психолог,
один із засновників гуманістичної психології А. Маслоу. Як зазначає вчений, саме самоактуалізація являє
собою безперервну реалізацію «потенційних можливостей, здібностей і талантів, як в здійсненні своєї місії,
або покликанні, долі, як більш повне пізнання і прийняття своєї власної початкової природи, як невпинне
прагнення до єдності, інтеграції, або внутрішньої синергії особистості».
Слід зазначити, що А. Маслоу охарактеризував самоактуалізацію як бажання людини стати тим, ким
він може бути. Людина, яка досягла цього вищого рівня, домагається повного використання своїх талантів,
здібностей і потенціалу особистості. Однак, дослідник акцентує увагу на тому, що самоактуалізація
здійснюється досить рідко, оскільки людина не замислюється про своє потенціал і не прагне до
самовдосконалення. Свідоме перешкоджання людини власної самоактуалізації А. Маслоу назвав
«комплексом Іони». Він характеризується страхом успіху, який заважає людині прагнути до величі і
самовдосконалення.
Проблема самореалізації особистості досить широко представлена на сторінках досліджень
Е. Фромма - представника Франкфуртської школи та одного із засновників неофрейдизму. В уявленнях
Е. Фромма, самореалізація має соціально детермінований характер (близькість позиції А. Адлера).
Невід'ємним атрибутом самореалізації Е. Фромм називає продуктивну самореалізацію, тобто прагнення
людини бути такою, якою вона може стати - досягнення вершини потенціалу. Як стверджує цей учений,
самореалізація є екзистенціальної потребою - психічним станом - вічним інезмінним у своїй основі.
З гуманістичної психологією досить тісно пов'язано нова течія в західній науці - екзистенційний
аналіз, представником якого є австрійський психіатр і психолог В. Франкл. Згідно з розробленою В. Франкл
логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти і реалізувати існуючий в
зовнішньому світі сенс життя. Роль сенсу виконують цінності - смислові універсалії, узагальнюючі досвід
людства. В. Франкл описує три класи цінностей: цінності творчості, переживання і стосунки. Здійснюючи
сенс життя, людина здійснює тим самим себе. У зв'язку з цим, самоактуалізація - це лише побічний
продукт здійснення сенсу, вважає В. Франкл.
Новий імпульс у вивченні проблеми самореалізації поставив італійський психіатр і психолог
Р. Ассаджиолі - творець психосинтезу - теоретико-методологічної концепції психотерапії і саморозвитку
людини. Як стверджує дослідник, процес самореалізації визначає специфіку свідомості людини, мотивує
його особистість до самопізнання і самоздійснення, активізує розвиток талантів і здібностей індивіда через
взаємодію його з вищим «Я». Новаторський підхід до вирішення проблеми самореалізації особистості
представлений в поглядах представників -трансперсональної психології. Як стверджує, наприклад,
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С. Гроф, саме за допомогою самореалізації здійснюється гармонізація хілотропічної (фрагментарної) і
холотропічної (цілісної) свідомості людини.
На відміну від зарубіжних дослідників, які розглядають процес самореалізації, як здатність
особистості встановити контакт зі своєю внутрішньою сутністю, вітчизняні дослідники, не заперечуючи
цього факту, акцентують увагу на соціальному середовищі. Незважаючи на те, що ще в 70-90 рр. XX
століття з'явився ряд дисертаційних робіт, присвячених проблемі самореалізації (Л. Антропова,
Н. Шаталової, Е. Петрова, М. Руткевич та ін.), чітке визначення даного поняття у вітчизняній довідковій та
науковій літературі відсутнє. Уявлення про самореалізацію в українській і російській психології
формувалися в контексті таких психологічних проблем, як проблеми особистості, мотивації, сенсу життя,
особистісного потенціалу і т.д. (дослідження Б. Ананьєва, В. Бехтєрєва, Б. Ломова, С. Рубінштейна,
Б. Теплова та ін.).
У поданні українських і російських вчених-психологів, самореалізація традиційно являє собою вищу
стадію процесу формування людської особистості, результат її зростання і вдосконалення, продукт
розвитку людського потенціалу. Саме в процесі вивчення даної проблеми формування особистості
будується уявлення про самореалізацію (дослідження В. Бехтєрєва, Б. Ломова, В. Мясищева,
С. Рубінштейна та ін.). Розуміння самореалізації у вітчизняній науці здійснюється в контексті діяльнісного
підходу. Прихильники цього підходу (А. Асмолов, Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв, Б. Ломов,
В. Мясищев, С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн та ін.) акцентували увагу на тому, що саме в діяльності
формується, розвивається і проявляється вся система психічних станів, процесів і властивостей індивіда;
що тільки в діяльності і можливе здійснення процесу самореалізації людини. Самореалізація, таким чином,
- це один з головних мотивів людської діяльності, що означає прагнення випробувати і виявити свої сили і
здібності.
Серед сучасних психологічних досліджень однією з найбільш розроблених є концепція
самореалізації особистості Л. Коростильової. Як вона стверджує, «самореалізація особистості - це
здійснення можливостей розвитку Я за допомогою власних зусиль, содіяльності, співтворчості з іншими
людьми (близьким і далеким оточенням), соціумом і світом в цілому». На думку дослідниці, самореалізація
- є комплексним процесом, який передбачає не тільки реалізацію сутнісної природи людини, але і досвіду,
набутого індивідом.
Таким чином, самореалізація розглядається як вища стадія процесу формування людської
особистості, результат її зростання і вдосконалення, продукт розвитку людського потенціалу, один з
головних мотивів людської діяльності, що означає прагнення випробувати і виявити свої сили і здібності.
Під самоактуалізацією розуміється розкриття особистістю своїх потенцій і творчих здібностей, подолання
негативних впливів середовища, які заважають її саморозвитку і самоствердженню.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Викладачі закладів вищої освіти є особливою соціально-професійною групою, від компетенції та
особистісного потенціалу якої залежить професійне й соціальне становлення студентів. Останнім часом
спостерігається якісна дифузія викладачів у галузі вищої освіти, пов’язана із тим, що багато з них втрачає
мотивацію роботи у вищій школі.
У дослідженнях таких науковців як А.О. Азарова, С.Л. Іванова, О.А. Ковальчук, М.Р. Мурашов,
О.В. Тужилкін, В.В. Юкіш та ін., досліджувались особливості мотивації та стимуляції праці у виробничій
сфері, а категорія викладачів не часто вивчається з позиції мотивації їхньої професійної діяльності.
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Результати ж проведених досліджень засвідчують не зовсім оптимістичну картину. Йдеться про те, що
викладачі часто не розглядають свою діяльність у якості основної, мають низьку мотивацію як до
педагогічної, так і до наукової складових науково-педагогічного процесу, виявляють слабкий інтерес до
сучасних наукових досягнень, не прагнуть підвищувати сласну кваліфікацію. При цьому, найменша наукова
активність спостерігається у молодої групи співробітників до 30 років, які, як думається, повинні докладати
достатньо багато зусиль для накопичення професійного досвіду [5].
Якщо ж визначати основні мотиви викладацької діяльності, то можна звернутись до результатів
дослідження О.В. Керекеши. Авторка зазначає, що для 71% опитаних викладачів мотивом до обрання
професії був саме інтерес до педагогічної діяльності, для 57% - відповідальність роботи їхньому характеру
та здібностям, а також привабливість роботи з улюбленим предметом – для 43% [3]. Можемо зробити
висновок, що основними мотивами до вибору професії викладача є реалізація особистих здібностей та
інтересів.
Часто піднімається питання про матеріальні мотиви та стимули професійної діяльності викладачів
вищої школи (дискусія щодо статті Закону про вищу освіту, яка обґрунтовує розмір заробітної платні
науково-педагогічних працівників у порівнянні з працівниками виробничої галузі), які набувають особливої
ваги в період соціально-економічних змін. Однак, аналіз літературних джерел показує, що матеріальне не
виступає ані, стимулом, ані чинником, що мотивує сучасних викладачів. До прикладу, В.В. Владимиров
зазначає, що для «науково-педагогічних працівників зарплатня, досягнувши розмірів, що дозволяють їм
гідно існувати, припиняє свою мотивуючу, стимулюючу дію. Важливішим стає творчий зміст
праці» [2, с. 42].
Управління кадрами організації, яка є частиною загальної системи управління, підпорядковується
стратегічній меті організації. Для досягнення цієї мети потрібна фахова та ефективна робота персоналу
організації. Аби людина трудилася з високою віддачею, продуктивно й сумлінно, вона має бути
зацікавлена в цьому, тобто вмотивована.
Все частіше викладачі виявляють таку особливість мотивації своє праці як де мотивацію, тобто вони
працюють тому, що прагнуть це робити, їм цікаво, хочуть досягати значимих результатів, а тому, що
змушують обставини. Однією з причин цього явища вважаємо суперечність, яка виникла і продовжує
загострюватися, а саме – між тим, що діяльність викладача має високу соціальну значущість і посідає одне
з центральних місць у державотворенні, а реальна її оцінка державою, закладом вищої освіти є
необґрунтовано низькою. Це узгоджується з положеннями загальної психології про розвиток особистості,
які віднайшли свій розвиток у численних прикладних дослідженнях. Свого часу В.Д. Шадріков досліджував
динаміку розвитку мотиваційної структури суб’єкта діяльності. Науковець установив, що цей процес є
спрямованим по-різному, а саме: загальні мотиви опредмечуються у трудовій діяльності; спостерігається
певна динаміка мотивів професійної діяльності з’являються нові та еволюціонують певні наявні мотиви,
змінюється значущість окремих мотивів, а також їхня структура [цит. за 7, c. 161–162].
Серед загально визнаних положень теорії менеджменту, готовність персоналу виконувати якісно
свою роботу, яка ґрунтується на його бажанні працювати в конкретній організації, є одним з ключових
факторів успіху та розвитку такої організації. Зрештою, така готовність зумовлюється багатьма умовами,
серед яких ми звернемо увагу на задоволенні потреб у груповій приналежності, визнанні референтними та
іншими соціальними суб’єктами, справедливій оплаті своєї праці, а також адекватною форми організації
праці, управління нею та комфортними умовами її виконання. Всі вони певним чином виступаю у якості
факторів мотивації до роботи.
Аналізуючи сучасну практику мотивування персоналу, яка характерна для України, Богуцький О.А.
встановив співвідношення факторів мотивації та залежного від них збільшення продуктивності праці.
У його дослідженні було встановлено, що найістотніший вплив на продуктивність праці має
мотивація особистості (на противагу високому рівню освіти й інтелекту; професійно-кваліфікаційному
рівню; умовам праці й побуту; дисципліні й творчому ставленню до праці; удосконаленню організації та
форм колективної праці), яка сприяє поліпшенню якості праці. В організаціях, що приділяють увагу
особистості працівників, створюються умови для того, щоб персонал мав високу ступінь лояльності,
виявляв готовність до роботи у складних умовах, а також мав бажання працювати на користь організації
навіть за наявності проблем у її функціонуванні. Встановлено, що працівники з високим рівнем мотивації
зазвичай мають значний особистісний потенціал, високий рівень оптимізму, ентузіазму, прагненням до
зростання, а отже, можуть розглядатись у якості стратегічного ресурсу організації [1].
На цю обставину слід зважати з огляду на сучасні виклики, які стосуються освітньої системи, а, отже,
і професійної діяльності викладачів. Один з викликів з’явився умовах модернізації сучасної системи освіти і
стосується того факту, що дедалі більше зростає роль інноваційної діяльності, оскільки існує нагальна
проблема в оновленні змісту освіти, досягненні нової якості на основі інноваційних ініціатив з
пріоритетними напрямами освітньої діяльності. Йдеться про залучення у реалізацію цього завдання освіти
потужного особистісного, інтелектуального, енергетичного потенціалу викладачів. Для того, щоб воно було
реалізоване, викладачі повинні мати високий рівень вмотивованості. Тому створюються умови, коли
система мотивації науково-педагогічних працівників повинна модернізуватися і на рівні держави, і на рівні
освітньої установи.
Для того, щоб відбувались інноваційні трансформації, важливо, щоб цьому сприяли умови, які
створює заклад вищої освіти для того, щоб викладач мав можливість вступати з іншими членами
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колективу закладу (на різних рівнях – від окремих робочих груп до керівництва закладу) в процес
створення, використання й упровадження інновації. Йдеться про те, що він повинен мати змогу «живого»
обговорення змісту нововведення, а також ті зміни, які можуть відбутися в основних та вибіркових
дисциплінах, свідомості, звичаях, традиціях, поведінці суб’єктів навчального процесу. Обмеження, які
викликані пандемією CoVid-19, вплинули і на організацію цього процесу, і на мотивацію його учасників.
Стимули зовнішньої мотивації виявляються в умовах, коли робота викладача безпосередньо не
пов’язана з результатами його професійної діяльності, тому він виконує необхідний і достатній, з
формального погляду, обсяг роботи, орієнтований на зовнішні показники своєї праці і може не прагнути
професійно-особистісного зростання, без втрат у сфері матеріального стимулювання й інших значущих
змін умов роботи. Зважаючи на той факт, що викладачі, у який домінує зовнішня мотивація, виявляють
більшу байдужість до змін у своїй роботі, потрібно шукати інші.
Мотиви престижу також можуть підштовхнути викладача до осучаснення своєї професійної
діяльності, але лише в межах, коли він отримувати зовнішнє визнання (його діяльність має позитивний
суспільний резонанс).
Зовсім по-іншому виявляється мотивація професійної діяльності викладачів, у яких домінує
професійний мотив. Такі викладачі є найбільш послідовними та наполегливими на шляху до забезпечення
оптимального результату педагогічної діяльності. Їх притаманний інноваційних форм і методів роботи,
осмислення своєї діяльності, створення власних концепцій навчання студентів.
І, насамкінець, мотивуючу роль можуть відігравати мотиви особистісної самореалізації, які
спонукають у людині вищі переживання та стають необхідною її частиною внаслідок їхньої яскравої
специфічності. Викладачі, що прагнуть до самоактуалізації, надають перевагу творчим видам роботи, що
відкривають очевидні можливості такого саморозвитку. Поряд з ними розвиваються і їхні студенти,
оскільки потрапляють у інформаційно насичене поле професійної діяльності викладача, що слугує
інтелектуальному зростанню, а також розвивається їхня особистість (мають перед очима дуже
прогресивну модель професійної діяльності та взаємодіють з відповідними особистісними проявами
викладача).
Питання мотивації персоналу, зокрема науково-педагогічних співробітників вищих закладів освіти, у
сучасних умовах набуло нового звучання у зв’язку зі змінами, які виникли внаслідок пандемії CoVid-19. Ми
свідомі того, що сама пандемія не є чинником того, що відбувається в системі освіти – вона лише
виступила каталізатором багатьох процесів та лакмусовим папірцем, який позначив низку проблем.
Науковцями Інституту соціологічних досліджень ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" травні 2020р.
проводилось дослідження метою пошуку способів підвищення ефективності дистанційного навчання (обсяг
вибірки – 66 викладачів факультету управління персоналом, соціології та психології). Його результати
дають можливість винести судження і про особливості мотивації викладачів.
Отже, було встановлено, що близько 68% викладачів задоволені процесом організації навчального
процесу, але лише 40% вважають доцільним використання дистанційних технологій для забезпечення
ефективної організації викладання навчальних дисциплін (викладачі розуміють, що підготовка спеціалістів
на факультеті має велику гуманітарну складову, потребує широкого живого спілкування суб’єктів навчання
і в дистанційному режимі вона надто формалізується). Саме з цим пов’язані основні труднощі
дистанційного навчання (відсутність адекватного зворотного зв’язку, висока ймовірність несамостійного
виконання завдань, надмірний обсяг інформації (виконані завдання) для обробки викладачем тощо).
Підсумовуючи результати опитування у цій частині дослідження можна дійти висновку, що відбувається
знищення самої суті університетської освіти: групова дискусія на семінарі, як жива частина навчання;
"стирання" почуттів і втрата "облич", які перетворюються на "частину екрана", втрата студентської
асоціації, втрата регулярної і змістовної інтерактивності студента і викладача як найважливішої цінності
освіти, втрата можливості у безпосередньому обміні думками із живою реакцією і творчістю. Втрачається
соціальна складова навчання; відбувається сепаризація; втрачаються можливості формування дружніх
зв’язків. Ті, хто дійсно хоче навчатися, втрачає таку можливість. Ситуація загострюється через відсутність
вибору. Для викладачів сказане перетворюється на потужний чинник демотивації (до слова, для студентів
також).
Серед труднощів дистанційного навчання визнається таке: більше часу витрачається на освітній
процес – 95% (значно збільшено обсяг навантаження), на роботу в Інтернеті (за комп’ютером тощо) для
виконання навчального навантаження – 99%, більша втомлюваність – 80%, більше розумове,
психоемоційне навантаження - 83%, гірший стан психологічної комфортності – 57%, гірші умови для
особистісного та професійного розвитку – 39%.
Вже згадувана нами відсутність вибору призвела до того, що 80% виказали готовність у такий же
спосіб працювати і у наступному році, хоча у поточному зіткнулися з труднощами, про які йшлося вище, та
усвідомленням різкого зниження рівня якості на ефективності такого навчання в умовах української
освітньої системи.
Важливо зрозуміти, що мотивація особистості підпорядковується певним психологічним законам і її
неможливо актуалізувати без урахування цих законів.
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Оксана Олійник
(Київ, Україна)
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Трансформація сучасного освітнього простору, перехід закладів вищої освіти на дистанційну форму
навчання потребує впровадження в навчальний процес інноваційних підходів, застосування широкого
спектру інформаційних технологій задля формування всебічно розвиненої особистості майбутнього
фахівця, здатної швидко отримувати нові знання, виробляти відповідні уміння і навички у професійній
діяльності, активно удосконалювати їх та набувати практичного досвіду. Відтак, одним з найважливіших
завдань вищої школи є створення відповідних умов у навчально-виховному процесі, сприятливих для
набуття майбутніми психологами загальних та спеціальних компетентностей.
Забезпечення психолого-педагогічного супроводу фахової підготовки майбутніх психологів, як
соціально-психологічної умови професійного становлення фахівців, передбачає модернізацію освітнього
середовища, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, особистісний розвиток студентівпсихологів. Та в свою чергу, розвиток особистісних параметрів майбутнього фахівця, зокрема його
адекватної самооцінки, психологічних здатностей, здібностей, індивідуального творчого потенціалу та
креативності, загальних та професійних компетентностей, конкурентоспроможності, набуде максимальної
ефективності саме в процесі їх фахової підготовки, практичних вправлянь в організації психодіагностичної,
корекційної, консультативної діяльності, організації психотерапевтичної інтервенції.
Це взаємозворотній процес. Адже, саме організація різних видів і форм фахової підготовки,
запровадження сучасних методів навчання сприяє особистісному розвитку майбутнього психолога,
забезпеченню сприятливих умов для систематичних вправлянь його в різних видах професійної діяльності,
отриманню задоволення від процесу та результату такої діяльності.
В контексті практичної професійної діяльності психолога психолого-педагогічний супровід
розглядають як«…систему професійної діяльності педагога, яка спрямована на створення спеціальних
умов для повноцінного розвитку й успішного навчання обдарованої дитини у конкретному освітньому
середовищі» [3, с. 41]. На думку науковців, «... психолог і педагог у цьому процесі не просто спостерігач,
який стоїть поруч, він створює оптимальні умови для розвитку дітей, він іде з ними
поруч» [1, с. 2].
Психологічний супровід характеризують «…як діяльність психолога, спрямовану на створення
комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних умов, які
забезпечують успішну реабілітацію, особистісне зростання дитини з урахуванням особливостей розвитку в
соціумі» [2, с. 45-52; 3, с. 42].
Сьогодні під психолого-педагогічним супроводом розуміють сукупність різноманітних методів
коректувально-розвивальної роботи з дітьми, комплексну технологію, певну культуру підтримки і допомоги
особистості у розв’язанні завдань її розвитку, навчання, виховання, соціалізації [3, с. 43]. Відповідно для
реалізації психолого-педагогічного супроводу потрібно володіти методиками діагностики, корекції,
консультування, володіти навичками комплексного аналізу проблемних ситуацій, планування діяльності,
спрямованої на їх вирішення, взаємодію всіх учасників освітнього процесу (дитина, однолітки, батьки,
педагоги, психологи, адміністрація) [1; 3, с. 43].
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Загалом, психолого-педагогічним супроводом в умовах вищої школи можна назвати комплекс або
систему заходів, спрямованих на організацію освітнього процесу та особистісного розвитку студента, що
передбачені освітньою та робочими навчальними програмами.
Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки студентів-психологів передбачає реалізацію
завдань за такими напрямами: формування професійної компетентності майбутніх психологів, сприяння їх
особистісному розвитку, опанування методами психологічної діагностики, корекції, консультування,
техніками психотерапії; розробка рекомендацій щодо роботи з різновіковими групами.
Професійна діяльність психолога вимагає виконання найрізноманітніших завдань, що висувають
особливі вимоги до особистості та професійної підготовки майбутнього фахівця. Компетентність психолога
проявляється у наданні різних видів психологічної допомоги: профорієнтації, психодіагностики,
психологічної корекції, психологічного консультування, психологічного супроводу, психологічної
реабілітації та психотерапії.
Специфікою професійної діяльності психолога є дотримання основних аспектів етичного кодексу,
використання власного інструментарію роботи, структура і зміст діяльності, що відповідають
функціональним обовʼязкам фахівців.
Важливе місце у професійному становленні майбутніх психологів займає практична підготовка. Слід
зазначити, що навчальна (ознайомча, діагностико-корекційна, реабілітаційна) і виробнича (консультативна,
переддипломна) практики студентів-психологів розглядаються як підсистема їхньої професійної підготовки.
Вона передбачає реалізацію отриманих професійних знань і вмінь на практиці, сприяє формуванню
професійної компетентності. Успіх фахової підготовки майбутніх психологів забезпечується активним
залученням студентів до різних видів професійної діяльності, творчого спілкування з представниками
різних вікових та професійних груп (респондентами).
Формування професійної компетентності майбутніх психологів у напрямі психологічної діагностики,
психологічної корекції, консультування, психологічної реабілітації та психотерапії відбувається поступово
упродовж усього терміну навчання, особливу роль у цьому процесі відіграє вивчення дисциплін:
«Психодіагностика», «Психологічна корекція», «Основи психологічного консультування», «Реабілітаційна
психологія», «Основи психотерапії» та проходження студентами практики у відповідних профільних
закладах, установах, організаціях.
Отже, у процесі підготовки майбутніх психологів важливо створювати умови, які безпосередньо
впливають на рівень фахової готовності випускників до роботи з різними категоріями населення. Відтак,
важливою умовою професійного становлення майбутніх фахівців є організація практичної підготовки
(навчальна і виробнича практика), її методичне забезпечення, психолого-педагогічний супровід основних
видів діяльності майбутнього психолога.
Ефективність засвоєння знань сучасними студентами залежить від форм організації навчальної
роботи та від окремих методів і прийомів навчання.
До методів організації навчальної діяльності студентів-психологів віднесено такі: лекція, семінарське,
практичне заняття, самостійна робота, консультація, інструктаж.
Серед словесних методів навчання варто виділити: пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж,
публічний виступ. Пріоритетними наочними методами навчання є спостереження, ілюстрація,
демонстрація, мультимедіа.
Популярністю під час підготовки майбутніх психологів користуються практичні методи навчання, до
яких віднесено: вправи, графічні роботи, дослід, практична робота, моделювання, порівняння, кейс-метод,
робота в парах, «мозковий штурм», соціально-психологічний тренінг, «загальне коло», вирішення
професійно-орієнтованих і проблемно-пошукових завдань.
Серед методів навчання залежно від типу пізнавальної діяльності студентів виділяють:
інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний).
Не менш важливими у підготовці психологів є методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації
навчально-пізнавальної діяльності. До них віднесено: ділові та рольові (драматизація) ігри, дискусії і
диспути, студентські наукові конференції, створення ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості.
Під час проходження навчальної практики студентів пріоритетними є такі методи:
- словесні методи навчання (інструктаж, пояснення);
- практичні методи(практична робота, метод проектів);
- методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності студентів (репродуктивний,
дослідницько-пошуковий).
Можемо узагальнити, що вище наведені методи можуть використовуватись у навчальному процесі
кожний окремо, але, на нашу думку, ефективного результату можливо отримати від комплексного та
системного використання деяких методів.
Отже, сучасне активне використання інноваційних методів навчання та використання інноваційних
технологій викладання у вітчизняних закладах вищої освіти є запорукою їх конкурентоспроможності не
лише серед вітчизняних ЗВО, але й закордонних.
Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки майбутніх психологів сприяє їх особистісному
розвитку, створює умови для формування професійної компетентності, опанування методами
психологічної діагностики і корекції, правилами консультування, методами психологічної реабілітації,
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техніками психотерапії; зумовлює удосконалення професійних умінь та навичок викладача ЗВО, підвищує
рівень вимог до його особистісних характеристик.
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА В РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ И
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ
Временная перспектива относится к одной из наиболее важных характеристик личности. Отношение
человека ко времени влияет на использование им данного ресурса: ценность времени, отношение к
прошедшему и будущему времени – все это определяет целеполагание личности, ее стремления, а
соответственно и успех. Временная перспектива оказывает влияние на происходящие жизненные
процессы, связывается с личностными особенностями и затрагивает различные сферы жизни. В связи с
тем, что временная перспектива имеет прямую связь с развитием личности человека, она затрагивает его
ценностно-смысловую, личностную, профессиональную сферы, опосредует возможность эффективного
функционирования в современном обществе.
Исследованием временной перспективы занимались Р. Ахмеров, Е. Головаха, Ф. Зимбардо,
А. Кроник, К. Левин, Д.А. Леонтьев, М. Селигман, Л. Франк и другие. Данное понятие было предложено
К. Левиным для обозначения актуальных представлений субъекта о своем будущем и прошлом. С его
точки зрения, поведение и психическое состояние человека нередко в большей степени зависит от его
надежд, опасений и воспоминаний, чем от текущей ситуации «здесь и теперь». Термин «временная
перспектива» в научный оборот был введен в 1939 году Л. Франком, который описал «жизненное
пространство» личности, включающее в себя прошлое, настоящее и будущее.
В справочной психологической литературе временная перспектива трактуется как «временная
глубина, или временное измерение, жизненного мира (пространства) [1, с. 83].
Проведенный нами теоретический анализ позволил обозначить основные подходы к определению
сущности понятия «временная перспектива»:
 последовательность событий, которые имеют интервалы в каждый момент времени
(мотивационный подход: Ж. Ньюттен, Т. Коттл, К. Левин);
 основной аспект в построении психологического времени, возникающий из когнитивных процессов,
разделяющих жизненный опыт на временные рамки прошлого, настоящего и будущего (ситуационнодетерминированный подход Ф. Зимбардо);
 целостная картина будущего, ожидаемых событий, несущих ценностно-смысловую нагрузку для
личности (событийный подход: Е.И. Головаха и А.А. Кроник);
 совокупность обстоятельств и условий жизни, создающие личности возможность для
оптимального жизненного продвижения (типологический подход: К.А. Абульханова-Славская,
В.И. Ковалев).
Таким образом, временная перспектива – это основной аспект в построении психологического
времени, которое возникает из когнитивных процессов, разделяющих жизненный опыт человека на
временные рамки прошлого, настоящего и будущего.
Особый интерес представляет исследование временной перспективы личности в ранней
взрослости, когда на новом для человека уровне развития встают задачи определения жизненных целей и
их осмысления. По мнению Э.Эриксона, в этот период осуществляется переход к решению взрослых
задач на основе сформировавшейся психосоциальной идентичности [2, с. 19].
Особенности временной перспективы личности в ранней взрослости изучали А.А. Бодалев,
А.С. Балык, Н.Ф. Фурманова, Ю.Г. Овчинникова и другие исследователи, рассматривая ее в тесной связи
с личностными новообразованиями, развитием интеллекта, жизненными планами.
А.А. Бодалев развитие временной перспективы в период ранней взрослости связывает с таким
личностными новообразованиями, как:
- изменения в сфере мотивации с усиливающимся акцентом на отдельных общечеловеческих
ценностях;
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- формирование умения планировать на когнитивном уровне и на основе этого реализовывать
планы в поступках в соответствии с внутренними ценностями;
- формирование способности к самоорганизации и направлению своего внутреннего потенциала на
преодоление жизненных трудностей;
- реалистичное оценивание различных сторон своей личности и определение жизненной
поведенческой линии на основе данных оценок с полной ответственностью за сделанный
выбор [3, с. 88].
В исследовании А.С. Балык временная перспектива личности в ранней взрослости рассматривается
в контексте преобразования жизненных планов. В этот период «осуществляется пересмотр жизненных
ценностей в сторону большей сдержанности и реалистичности, осознание ограниченности времени жизни,
коррекция условий жизни, выработка нового образа «Я», выстраивание семейных приоритетов.
Формирование новой цели, не менее значимой и одновременно более реалистичной, позволяет человеку
выстроить новую структуру жизни» [4, с. 90].
В работе Н.В. Фурмановой временная перспектива личности в ранней взрослости анализируется
через особенности интеллекта. В период взрослости возможно появление стадии развития интеллекта –
способность к самостоятельной постановке и решению жизненных проблем. Основная характерная
особенность периода ранней взрослости заключается в переходе от понимания окружающей
действительности в дуалистических терминах (четкое разделение явлений внешнего мира на правильное
и неправильное) к толерантной оценке альтернативных позиций и последующего самостоятельного
выбора идей и убеждений. По мнению Н.В. Фурмановой, в период взрослости человек часто встречает на
своем пути разные мнения и позиции, начинает ценить права на индивидуальную позицию, осознавать,
что любые поступки и события оцениваются по-разному, в зависимости от контекста. Так, личность
приходит к пониманию ответственности за выбранные ценности и убеждения [5, с. 28].
Ю.Г. Овчинникова подчеркивает, что в период ранней взрослости временная перспектива
характеризуется
насыщенностью событиями будущего,
их большой структурированностью,
согласованностью ближайших и отдаленных целей. «Настоящее и прошлое представлено в меньше
степени. Молодые люди ориентированы в основном на будущее, с ним связно большинство мыслей,
желаний и размышлений. Свою активность они направляют на будущие дела, у них много планов и
нереализованных идей. Прошлое в структуре временной перспективы представлено фрагментарно,
заполнено в основном нереализованными проектами» [6, с. 17].
Факторы, влияющие на развитие временной перспективы в ранней взрослости, изучали
В.В. Пантелеева, Е.С. Голощапова, Е.А. Уваров, Ю.Ф. Шашмурина и др.
Важнейший фактор, определяющий развитие временной перспективы в ранней взрослости, – это
мотивационные образования личности. Согласно В.В.Пантелееву, в качестве основных факторов
конструктивности жизненной перспективы выступают: мотивы, связанные с восприятием необходимости
постановки и достижения личностью достаточно трудных целей, инициативность к постановке жизненных
целей. «Существенная особенность личности, имеющей конструктивную жизненную перспективу, 
актуальный мотив стремления к общению и присоединению к группе. Особенности поведения такой
личности могут выражаться в положительных устремлениях к социуму через проявление аффилиации и
стремление использовать хорошие отношения с другими людьми в качестве ресурса для достижения
своих целей» [7, с. 5].
По данным В.В. Пантелеева, мотивом, способствующим построению конструктивной жизненной
перспективы, является также мотивация общей высокой активности, которая связана с общей
энергичностью и стремлением прилагать свою энергию и умения в таких сферах деятельности, которые
ведут к реальным достижениям. Статусно-престижная мотивация, отражающая потребность личности в
получении со стороны окружающих внимания, признания определенного уровня положения в обществе,
способности оказывать влияние на события и других людей, также связана со стремлением личности
иметь более стройную и конструктивную жизненную перспективу. Кроме того, построению более
продуктивной жизненной перспективы способствует высокий уровень мотивации творческой активности
личности, которая выражается в стремлении использовать свою энергию и личностные возможности в той
сфере, где можно в ходе творческой деятельности получить результаты, важные для достижения успехов
личности и решения поставленных жизненных задач [7, с. 6].
На восприятие временной перспективы личности в ранней взрослости влияет осмысленность жизни.
Так, исследование, проведенное Е.С. Голощаповой, показало, что в период ранней взрослости люди с
высоким уровнем осмысленности жизни при планировании целей в будущем опираются на ранее
достигнутые успехи и учитывают прошлые ошибки. Они имеют долгосрочные цели в будущем и
убеждены, что способны их достигнуть [8, с. 140].
По данным Е.А. Уварова, на построение временной перспективы личности в ранней взрослости
оказывают влияние: умеренный уровень осмысленности жизни, наличие перспективных целей,
вовлеченность в жизненный процесс, принятие ответственности за выбор жизненного пути, высока
личностная активность, готовность к жизненным трудностям (жизнестойкость). Согласно автору, высокий
уровень осмысленности жизни способствует позитивной оценке прошлого и настоящего, формированию
долгосрочных и перспективных целей и мотивационной направленности на самореализацию, признание
со стороны социального окружения, созданию семьи и заботе о близких, а также благоприятствует
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развитию жизнестойкости и ответственного отношения к собственному будущему в период ранней
взрослости [9, с. 139].
Третий фактор, влияющий на развитие временной перспективы в ранней взрослости, – это наличие
у человека психической травмы, обусловленной травматическим опытом. По мнению Ю.Ф. Шашмуриной,
столкновение с травмирующей ситуацией и проживание ее может приводить к содержательным
изменениям в системе жизненных перспектив личности, которые выражаются в трансформации
отношения человека к жизни и временным модусам; меняется значимость и оценка некоторых событий,
какие-то события выходят на передний план, другие же теряют свою значимость, происходит переоценка
жизненных смыслов, пересматриваются ценности, идеалы, убеждения, трансформируется жизненная
философия личности, ее отношение к прошлому и к будущему, цели и планы могут корректироваться
незначительно, а могут обесцениваться и меняться на новые. При этом, как подчеркивает автор,
изменение временной перспективы личности в условиях психотравмы проявляется в двух разных формах
 негативной и позитивной. Негативная подразумевает нарушение структуры жизненной перспективы.
Положительная же создает более целостную модель жизненной перспективы с многообразием новых
смыслов [10, с. 218].
Таким образом, особенностями временной перспективы в ранней взрослости выступают: ее
преобразование на фоне личностных новообразований, развития интеллекта, определении жизненных
планов. Факторами, влияющими на развитие временной перспективы в ранней взрослости, являются:
мотивационные образования личности, осмысленность жизни, наличие психической травмы.
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Наталія Ковтун, Єва Кравчук
(Черкаси, Україна)
ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В ПОЛЬСЬКОМУ УКРАЇНОМОВНОМУ ВИДАННІ
«НАШЕ СЛОВО»
Україна належить до держав із найчисленнішою діаспорою, адже за її межами проживає третина
нації [7, с. 150]. До закордонних українців належать ті, які є громадянами інших держав, або є особами без
громадянства, проте мають українське етнічне походження чи походження з України, а також перебувають
з українським паспортом за межами держави з метою працевлаштування.
Найбільш популярними для переїзду українців були і лишаються сусідні держави, зокрема і
Польська Республіка. Із-поміж усіх країн Європейського союзу саме в Польщі утворилася найчисельніша
автохтонна громада українців, що, на думку В. Євтуха, насамперед пояснюється зміною кордонів в
історичному минулому [2, с. 43].
Як повідомляє «Gazeta Wyborcza», за матеріалами соцдослідження, оприлюдненими компанією
«Selectivv», станом на березень 2019 року в Польщі проживало 1,27 млн. українців, тоді як у 2018 р. ця
цифра становила 830 тисяч осіб [6]. Однак дані польських громадських інституцій свідчать, що на території
західної сусідньої держави проживає значно більше етнічних українців, ніж це зазначено в офіційних
джерелах. Таке різке зростання рівня міграції спричинене складною економічною та політичною ситуацією
в Україні, особливо в останні роки.
У цьому аспекті необхідно зазначити й те, що, окрім українців, які емігрували до Польщі в період
першої-третьої хвиль переселення, за останні роки до сусідньої західної держави прибуло багато так
званих трудових мігрантів. Саме вони і становлять четверту хвилю української еміграції.
За визначенням, поданим ООН, «трудовий мігрант» – це «особа, яка була, є або має намір бути
залучена до оплачуваної діяльності в країні, громадянином якої вона не є». Важливим нюансом цього
визначення є часова тяглість – воно включає не тільки тих, хто зараз працює за кордоном, а й тих, хто мав
такий досвід у минулому. Можна виділити кілька моделей трудової міграції: постійна (виїзд в один бік без
повернення); зворотна (одноразовий виїзд на довгий термін, наприклад, рік, і повернення); циркулярна
(регулярний виїзд і повернення, у т.ч. на сезонні роботи); прикордонна (коли людина їздить працювати за
кордон і повертається додому щодня, або принаймні щотижня). [4, с. 27]. Для сучасної України найбільше
характерна циркулярна міграція. Тому всі названі вище види мігрантів, разом з українською національною
меншиною, будемо вважати українською діаспорою за кордоном.
Природно, що сьогодні українців у Польщі сприймають неоднозначно, позаяк українсько-польські
відносини й донині мають «історичне забарвлення». Хоча загалом ставлення поляків до українців, які в
різні періоди та з різною метою приїхали до Польщі, є позитивним. Польська журналістка К. Курбач-Редліх
назвала їх «послами» культури, ще раз акцентуючи увагу на тому, що саме культурна спорідненість
позитивно впливає на порозуміння між польським роботодавцем та українським працівником [7, с. 151].
Головне завдання національних меншин у Польщі полягає в уникнення абсолютного уподібнення. Не бути
повністю асимільованими з корінним населенням означає зберегти свою мову, культуру, іншими словами,
національну самоідентичність, оскільки саме рідна мова для польських українців є не лише засобом між
особистісного спілкування, а й головною ознакою національного самозбереження.
Одним із факторів, що сприяють збереженню цієї національної самоідентичності виступають ЗМІ, що
покликані не тільки надати інформацію, важливу для певної групи, а забезпечують конструктивний діалог,
створюють відчуття єдності й підтримують історичну пам’ять. Медіа для української меншини останніми
роками в Польщі почали розвиватися набагато інтенсивніше, оскільки за останні роки до Польщі приїхала
рекордна кількість українців. Найстарішою українською газетою в Польщі є тижневик «Наше слово»,
заснований 15 червня 1956 року. Цільовою аудиторією видання є українці, які з різних причин опинилися в
Польській Республіці [7, с. 155].
Питаннями щодо проблем українців за кордоном загалом та в Польщі зокрема займалися такі
дослідники, як В. Бурдяк В. [1], В. Євтух [2], Г. Лавриненко [3], Т. Нагорняк, Ю. Пачос [4], Я. Турчин [7] та
інші, а також потужні наукові інституції, зокрема Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені
І. Ф. Кураса НАН України, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного
університету «Львівська політехніка» тощо.
Тому метою цієї публікації є з’ясувати історію виникнення та тематичні орієнтири першого в Польщі
українського щотижневика «Наше слово».
Відомо, що указане видання з’явилося на хвилі так званої політичної відлиги середини 50-х років ХХ
століття. Перший його номер вийшов напередодні установчого з’їзду Українського суспільно-культурного
товариства. Після утворення організації воно стало пресовим органом Головного правління цієї організації.
До жовтня 1956 року виходило двічі на місяць, а нині – щотижня. У перші місяці тираж газети становив 17
000 примірників, 70% поширювалося за передплатою. Метою тижневика була підтримка економічної та
соціальної стабілізації українців, переміщених на північ та захід (після 1947 року в межах операції «Вісла»).
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Отже, на початковому етапі свого існування газета виконувала передовсім роль посередника між
владою й українським населенням. За задумом влади, тижневик мав сприяти економічній та суспільній
стабілізації розпорошеного українського населення, заохочувати при незначній фінансовій підтримці
розвивати рідну культуру й освіту, а також поширювати інформацію про громадсько-політичне та культурне
життя Радянської України [5]. Упродовж перших 12 місяців свого існування газета збагатилася кількома
постійними тематичними сторінками: «Дитяче слово», «Літературна сторінка», «Лемківське слово» (для
етнічної групи лемків), а також окремими рубриками. Також на початковому етапі в тижневику існували й
інші, силоміць нав’язані редакції рубрики (сільськогосподарська, молодіжна, жіноча), однак вони не
користувалися популярністю читачів і згодом були ліквідовані.
У 1958 році у формі додатка до тижневика почала виходити «Наша культура» – літературний і
популярно-науковий щомісячник, який відіграв роль організатора й модератора української творчої
інтелігенції, особливо у сфері літератури, історії, мовної проблематики, мистецтва, культури.
У середині 60-х років з «Нашого слова» виокремився черговий щомісячний додаток «Світанок» –
газетка для українських дітей, яка їх не лише розважала, а передусім учила рідної мови, виступаючи в ролі
першого вчителя рідної мови. У 80-х роках влада почала певні політичні гоніння на видання, наслідком
цього було припинення випуску «Нашої культури», протягом кількох місяців не виходив також і сам
щотижневик. У середині 90-х років відновлено випуск додатку для дітей, натомість «Нашої культури»
воскресити так і не вдалося. У 1990 р. роль видавця «Нашого слова» почало виконувати Об’єднання
українців у Польщі [5].
Нині це видання, зважаючи на нові виклики часу, виходить за фінансової підтримки Міністерства
внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща не лише в друкованому варіанті, а існує також вебсайт і сторінка тижневика у Facebook. Друкована версія має формат A3 і складається із 12 сторінок, перша
з яких – кольорова, решта – чорно-білі. Зазвичай у кожному примірнику є близько 20 статей. Основними
розділами є такі: «Події (Громада)», «Суспільство», «Україна», «Пульс України (головні новини)»,
«Історія», «Культура», «Огляди та Думки», «Оголошення» (остання сторінка), «Інтерв’ю», «Коментар»,
«Колонка редактора». Кожні два місяці видається додаток для дітей «Світанок», формат А4, кольоровий
друк, 12 сторінок.
Аналіз тематики матеріалів, опублікованих за жовтень поточного року, дає підстави свідчити, що
основними тематичними блоками (близько 80%) є матеріали, пов’язані з побутом українців у Польщі.
Зокрема, на шпальтах видання пишуть про те, що нового з’явилося для покращення й оптимізації життя
української діаспори в різних містах Польщі. В онлайновій версії газети існує рубрика порад, у якій
експерти відповідають на найпоширеніші серед українських мігрантів запитання. У друкованому варіанті
тижневика ця тематика представлена у вигляді інтерв’ю з успішними підприємцями, творцями, артистами
тощо.
Приблизно більше десяти відсотків матеріалів присвячено культурним новинам, наприклад,
створення нових пам’ятників, виставок, кінофестивалів «Ukraina». У цій рубриці переважно розміщують
рецензії на українські фільми, які показували в Польщі, анонсують майбутні фотовиставки, тренінги,
вебінари тощо. Немалу частину матеріалів приблизь (до десяти відсотків) приділено історичним подіям, які
пов’язані з українцями в Польщі. Також у цьому тематичному блоці журналісти розповідають про
національні традиції українців, історичні заходи, річниці окремих подій.
Отже, тижневик «Наше слово» – це газета для українців, що проживають у Польщі, заснований у
1956 році за ініціативою Українського суспільно-культурного товариства. Основними реципієнтами
тижневика «Наше слово» була і лишається українська діаспора в Польщі, проблеми якої і висвітлюють
активно на шпальтах цього видання. За майже шість десятиліть видання не змінило своєї місії і проводив
медіа політику, спрямовану на збереження національної пам’яті українців, які в силу різних причин
емігрували до Польщу чи приїхали туди на тимчасовий підробіток.
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«НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ» КАК АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Пандемия Covid-19 и интенсивное развитие современных инфокоммуникационных технологий
повлекли за собой структурные изменения медиа ландшафта, трансформацию потребительского спроса и
обусловили появление новых трендов в сети Интернет.
Успешное продвижение медиа продуктов на различных мультимедийных платформах, эффективная
организация коммуникации «бренд – потребители / «новые» потребители», устойчивая корпоративная
коммуникативная среда не возможны без тщательного учета новых вызовов и рисков, а также анализа
медиа трендов.
Прежде всего, это касается трендов социальных сетей, все больше становящихся универсальными
коммуникативными платформами, как для граждан, так и бизнеса и государства. Социальные сети
заменяют традиционные источники информации, такие например, как телевидение, становятся все более
структурированным пространством, предназначенным как для профессиональной деятельности, так и
реализации личностных интересов, планов и стратегий.
В частности, в Украине, в 2019 году социальные сети обогнали телевидние в гонке медиа
предпочтений. Согласно результатам опроса «Отношение населения к СМИ и потребление разных видов
СМИ в 2019 году» (опрос был презентован в Киеве 22 октября 2019 года), 68% респондентов
предпочитают узнавать новости именно из социальных сетей.
Среди наиболее интересных и перспективных трендов – «новая искренность», проповедуемая в
социальных сетях. Охарактеризуем сущностные аспекты данного тренда.
В более широком плане «новая искренность» – прерогатива миллениалов и поколения Z, она тесно
связана с пост-модернизмом, с уравниванием в правах «прекрасного»/ «ужасного» / «отвратительного».
«Новая искренность» сквозит во всем – в философии, музыке, литературе, кинематографе, определяя
границы эмоциональной открытости миру.
Дэвид Фостер Уоллес явился тем, кто манифестировал «новую искренность» в современной
культуре. «Основная “заповедь” новой искренности – преодоление всепоглощающей иронии и нахождение
новых (или возрождение старых) человеческих ценностей, таких как любовь, дружба, верность и
прочих» [1].
«Новая искренность» определяет уровень вопросов, которые индивид задает себе и миру. Эти
вопросы являются максимально честными и открытыми. Именно это объясняется тот, факт что тренд
«новой искренности» столь стремительно завоевал позиции в медиа среде в эпоху пандемии Covid-19 и
стал чрезвычайно популярным в среде миллениалов и представителей поколения Z.
Глобальный карантин явился катализатором изменений в социальной культуре и социальной
коммуникации, которые все больше и больше проникаются «новой искренностью». Формат онлайн,
разрушивший табуированную для многих закрытость домашнего пространства, вызвал к жизни практики,
когда условно все жители планеты могут побывать в гостях у условных всех жителей планеты. В данном
контексте новая искренность явилась приговором виртуальному глянцу и гламуру, оголив пространство
обыденности и неприкрашенной естественности.
В то же время «новая искренность» разрушает границы интимного пространства, т.е. границы дома.
«Новая искренность» – это не публичность, это – сага о закулисье, буднях, глубоко личностном и даже
иногда интимном.
«Новая искренность» коррелирует с «новой реальностью», которая оь описывается целым
комплексом понятий, фиксирующих состояние общественного бытия и личностных устремлений в эпоху
Covid-19. Одним из таких содержательных понятий является понятие «усталости от Zoom». Быть
искренним – значит быть «человеком Zoom».
«Новая искренность», наряду с простотой (эстетикой простоты), являются новыми отличительными
чертами онлайн присутствия в социальных сетях. «Новая искренность» – во многом наивность. «Быть
человеком, значит быть наивным, открытым, ранимым, несовершенным, чувственным» [1]. А также
уязвимость, что следует учитывать пользователям социальных сетей.
Пользователи ориентированы на живой и искренний контент. Это – своего рода протест против
заранее определенного формата и дозированной информации. По М. Кастельсу: «Мир мультимедиа
будет населен двумя различными популяциями: взаимодействующей и включенной во взаимодействие, то
есть теми, кто способен выбирать свои мультинаправленные цепи коммуникации, и теми, кого будут
снабжать ограниченным количеством заранее “упакованных” вариантов выбора» [2].
Такой контент характеризуется, как прощание с глянцем и гламуром. Пандемия Covid-19 закрепила
право потребителя на ошибку и «простые» проявления человеческой природы – грусть, радость, болезнь.
«Успешный» человек проиграл Zoom и превратился в «неудачника» запертого в «четырех стенах».
«Новая искренность» – масочный режим наоборот. «Быть искренним – значит, снять маску того, как
хотелось бы. Остаться тем, кто ты на самом деле. Глянец, залакированная реальность,
отфотошопленные фото, постановочные ракурсы. Все это – нереальная «красивая жизнь», которая
больше не вдохновляет. Аудитория хочет видеть и читать обычных людей, а не моделей» [3].
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Территория «новой искренности» – видео, в том числе, сторис в социальной сети Instagram,
неотфотошопленные фотографии, «самодельные» мемы. Во многом путь «новой искренности» проложил
боди-позитив и прочие тренды, акцентирующие внимание на естественности человеческого тела и
отношений.
«Новая искренность» – это длинные посты, в которых можно смело признаваться в ошибках и
неудачах; «естественные» фотографии без видимой обработки, мягкие «природные» оттенки фото.
Искренний контент предлагается как новый формат коммуникации бренда с потребителями, где
реклама должна быть честной, бизнес открыто информировать о своей «изнанке». В качестве моделей
могут выступать обычные люди, в том числе, клиенты компании.
В духе «новой искренности» блогеры избавляются от разнообразных фильтров, а контент
становится все больше прикладным, что отвечает ментальным запросам представителей поколения Z на
инклюзивность, толерантность и равенство, а также реалиям пандемии, когда информация способна
повлиять на аудиторию как позитивным, так и негативным способом.
«Искренний» контент призван успокаивать и настраивать на позитивный лад. Это – один из лучших
способов сохранять и развивать доверие аудитории. Посты должны быть диалогичны и, безусловно, на
языке, понятном потребителю. Контент должен помогать потребителю реализовывать запросы,
сформированные пандемией. А именно, поиск новой работы, приобретение полезных навыков,
переформатирование отношений с брендами. Особенно эти стремления присущи представителям
поколения миллениалов.
«Следовать этому тренду несложно. Станьте настоящим. Рассказывайте не только про успехи.
Делитесь неудачами, страхами, ошибками и провалами. Пишите о своих мыслях, чувствах, опасениях. Не
бойтесь показаться несовершенным. Это сблизит с аудиторией» [4].
Запрос на «новую искренность» весьма силен в медиа пространстве, а значит следует ожидать
распространение этого тренда на все ведущие социальные сети, а не только Instagram. Также мы
прогнозируем, что коммуникация в мессенджерах и прочих актуальных платформах, будет также
стремится к стандарту «естественности».
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ПРОМОСТАТТЯ ЯК ФОРМА НЕПРЯМОЇ РЕКЛАМИ
Обсяг реклами в інформаційному просторі надзвичайно великий, і він продовжує інтенсивно
зростати. З огляду на це, для успішного просування різних об’єктів на ринку творці реклами постійно
шукають і розробляють нові її форми, щоб ефективно впливати на споживача й спонукати до вибору
рекламованого об’єкта. Проте через великий обсяг рекламної інформації аудиторія може ігнорувати прямі
рекламні звернення до неї й залишати поза увагою марковану рекламу.
Саме тому замовники реклами й рекламники шукають способи вуалювання рекламної інформації
або м’якого, ненав’язливого її подання, щоб аудиторія не змогла відразу розпізнати рекламу й не
проігнорувала ці відомості. Одним із вдалих способів такого подання рекламної інформації є промостаття.
Варто зазначити, що в наукових джерелах відсутні розвідки, безпосередньо присвячені цьому
рекламному формату. Короткі дефініції й характеристики промостатті як різновиду рекламної публікації й
поради щодо її написання подають здебільшого копірайтери-практики, як-от: К. Дев’яткіна [1], П. Панда [4]
та ін. Зважаючи на це, є потреба докладніше з’ясувати особливості промостатті, схарактеризувати її
ознаки та риси, що відрізняють такий матеріал від інших форм рекламних публікацій.
На відміну від традиційних рекламних статей, промостаття не містить прямої реклами, а є
репрезентантом опосередкованої реклами. Така реклама не прямолінійно просуває товари, а
завуальовано. Для неї не використовують прямих каналів репрезентації, у ній прямо не визначають
рекламодавця. Часто безпосередньо об’єкт рекламування згадується побіжно, принагідно до обставин,
викладених у матеріалі.
Опосередкований характер рекламної інформації в промостаттях впливає на вибір жанрової форми
для їх репрезентації. Зокрема, оформлюючи промостаттю, її автори активно послуговуються для цього
традиційними журналістськими жанрами, адаптуючи їх до рекламних потреб. Приміром, для поширення
новин про компанію, про випуск нової лінійки продукції, про певні акції та конкурси, у яких компанія бере
участь, рекламники використовують інформаційні жанри, як-от: розширену замітку, репортаж,
інформаційне інтерв’ю. Для промоматеріалів, спрямованих на формування позитивної думки про товар чи
послугу або на формування іміджу певної особи чи компанії, автори ефективно пристосовують такі
художньо-публіцистичні жанри, як житейська історія, поради, портретне інтерв’ю. Крім того, дієвими
формами представлення посутнього фактажу промоматеріалів є аналітична стаття, бесіда, соціологічне
опитування, рейтинги.
Оскільки промостаття має прихований вплив на користувача повідомлення, є велика імовірність, що
аудиторія прочитає її текст і сприйме як корисну інформацію, адже такий матеріал зазвичай лише натякає
аудиторії, як можна було б вирішити її проблеми чи досягти бажаної мети завдяки певному товару чи
послузі. Також зазначений різновид публікацій латентно формує позитивне ставлення читачів до певних
фірм, організацій, установ, компаній, марок і брендів, розповідаючи про специфіку виробництва,
застосування нових технологій, про конкурентоспроможність та лідерські позиції на ринку тощо. Важливо,
що від звичайної реклами промостаття відрізняється відсутністю звичних її ознак і не містить прямого
заклику до дії.
Основна мета промостатті – привернути увагу до певного об’єкта, яким може бути товар, послуга
або особа/група осіб, компанія, політична партія, громадська організація тощо. Така стаття має
сформувати лояльне ставлення аудиторії, її довіру до рекламованих об’єктів, спонукати віддавати їм
перевагу під час здійснення вибору.
Варто зазначити, що паралельно з терміном «промостаття» в мовному обігу рекламників та
копірайтерів функціюють лексеми «PR-стаття» та «іміджева стаття». На нашу думку, ці терміни є
близькими й синонімічними, якщо за змістом вони просувають одні й ті ж рекламовані об’єкти. Саме
схожість між промостаттею, PR-текстом та іміджевим текстом полягає в тому, що вони формують
репутацію певного товару, бренду, компанії, а отже, популяризують ці об’єкти, створюють їх позитивний
імідж. Наприклад, Копірайтер Ю. Кліцаков ототожнює поняття «PR-текст» й «іміджевий текст»,
використовуючи їх як взаємозамінні синоніми [3]. Водночас його твердження про те, що такі тексти повинні
«викликати позитивну реакцію цільової аудиторії» й «здатні сформувати або покращити імідж компанії,
підвищити її впізнаваність і викликати довіру до товару», а також «продають, не продаючи» [3], дають
підстави нам констатувати семантичний зв’язок цих понять із поняттям промостаття.
Оскільки така стаття містить приховану популяризацію продукту, марки, виробника тощо, її
наповнення й оформлення значно відрізняється від власне рекламної публікації. Так, у промостатті, на
відміну від прямого рекламного матеріалу, відсутні вихідні дані чи маркування: вартість товару, контакти
магазину чи сервісу, їх адреса й схема проїзду. Лексичне наповнення тексту буде порівняно з рекламним
текстом емоційно стриманішим. Крім того, у промотекстах відсутні спонукальні синтаксичні конструкції, у
них не використовують дієслів у формі наказового способу.
Важливою ознакою промостатей є пролонгований вплив на аудиторію. Якщо завдання рекламної
статті відразу викликати реакцію аудиторії, то такий вплив від промопублікації буде дещо розтягнутий у
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часі, й реакція аудиторії на неї може бути менш яскравою, ніж на рекламну статтю. Проте ефективність від
такого матеріалу може значно перевищувати дієвість прямої реклами.
За змістом промостатті можуть містити різні рекламні відомості. Залежно від мети, яку ставлять
перед собою їх автори, надаючи ці відомості, такі публікації доречно диференціювати на чотири різновиди.
Так, промостаття буде інформативною, якщо надає споживачам певні відомості про товари, їх види, про
особливості діяльності фірми чи організації. Промостаттю, яка спонукає читачів віддавати перевагу тому
чи тому товару, продукту, фірмі, торговій марці, покращує їхнє ставлення до названих об’єктів, варто
кваліфікувати як переконувальну. Матеріали, що нагадують про всі перераховані вище рекламні об’єкти, є,
відповідно, нагадувальними. Промостатті, за допомогою яких відбувається підтримування й закріплення
позитивного ставлення аудиторії до релкмованих об’єктів, визначаємо як підтримувальні.
Окремо варто зауважити щодо особливостей розміщення промостатей як непрямої реклами.
Загалом існує думка, що непряма реклама завжди однозначно є прихованою. Відповідно до ст. 9 закону
«Про рекламу» така реклама становить юридичне порушення й має бути заборонена [2]. За законом, якщо
інформація, розміщена в програмах та публікаціях, слугує рекламним цілям, але належно не маркована,
вона вводить в оману споживача щодо істинної рекламної мети таких матеріалів, а тому протизаконна.
Реклама має бути чітко ідентифікована, для друкованих матеріалів закон визначає способом її маркування
рубрики «Реклама», «На правах реклами».
З огляду на зазначене, якщо непряма реклама, створена на основі використання традиційних жанрів
журналістики, буде маркована – вона відповідає нормам закону й не є прихованою в юридичному сенсі.
Натомість у разі відсутності такого маркування, розміщення опосередкованої реклами є порушенням норм
закону.
Сказане повною мірою стосується промостатей. У маркованих промопублікаціях непряма реклама
відповідає нормам закону, і, навпаки, якщо таке маркування відсутнє – це незаконна реклама. Однак варто
зауважити, що, публікуючи згадані матеріали, їх часто позначають не тими рубриками, які визначені в
законі, а власними, у складі яких відсутнє слово «реклама», як наприклад: «Промо», «Новини компанії»,
«Партнерський матеріал», «Спецпроєкт» «Іміджева інформація» тощо. На нашу думку, власне маркування
становить часткове порушення закону, і хоч певною мірою воно допомагає аудиторії зрозуміти, що вона
читає рекламний матеріал, проте прямо за вимогою закону на це не вказує.
Отже, на підставі проведеного аналізу, можемо стверджувати, що промостаття – це ефективна
форма подання непрямої, або опосередкованої, реклами про ті чи ті об’єкти, що має на меті в
ненав’язливому стилі позиціонувати їх і вплинути на думку аудиторії, зацікавлюючи її та м’яко спонукаючи
до подальшого вибору цих об’єктів. Для цього автори ефективно адаптують традиційні журналістські
жанри – інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. За метою подання латентної рекламної
інформації промостатті доцільно диференціювати на чотири різновиди – інформативні, переконувальні,
нагадувальні та підтримувальні. Попри опосередкований характер реклами в цих матеріалах, щоб
уникнути проблем із законом, їх слід належно маркувати, аби не вводити в оману споживача.
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СПЕЦИФІКА ПОДКАСТІВ НА ЛІТЕРАТУРНУ ТЕМАТИКУ
Із року в рік подкасти стають дедалі популярнішими, а ця термінолексема звучить усе частіше. Це й
не дивно, адже подкасти дуже зручні для прослуховування, бо в певній програмі чи на окремому сайті
завжди можна швидко знайти той аудіоматеріал, який підходить сьогодні вам по темі, настрою і часу. Це
зручно, доступно, і головне – сучасно.
Термін «подкастинг» уперше вжив американець Адам Кларк Каррі, який у 2004 написав програму під
назвою «iPodder», що дала змогу автоматично завантажувати радіопрограми з інтернету на iPod. Того ж
року лексема «подкаст» уперше з’явилася у статті Бена Хаммерслі для «The Guardian». Згодом ідеєю
зацікавилася фірма «Apple», а незабаром в iTunes була відкрита функція завантаження подкастів через
RSS-стрічку. Зараз практично всі iPod передбачають убудовану можливість відтворення подкастів [7, с. 1].
Популярність подкастів зростала повільно та органічно. Цьому сприяло багато чинників, а саме:
розвиток технологій, модернізація смартфонів, поширення мобільного інтернету.
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Інформаційно-комунікаційні інтернет-технології нині вже глибоко проникли в життя суспільства, а їхнє
використання в будь–якій сфері людської діяльності незмінно впливає на формування системи цінностей,
потреб, цілей особистості [6, с. 269].
Подкасти можуть бути і розважальні, і наукові, і навіть новинні. Їх можна слухати із будь-якого
мобільного пристрою безкоштовно під час занять спортом, паралельно з приготуванням їжі, у процесі
прибирання, а також у транспорті, наприклад, коли ви їдете на роботу чи повертаєтеся з неї.
Варто зауважити, що різні аспекти функціювання подкастингу вивчало багато теоретиків та практиків
інформаційної сфери. Серед зарубіжних досліджень, у яких подкастинг розглядають як сучасну технологію
навчання, варто виокремити роботи Дж. Кемпбелл,, A. Фокс, Дж. Сальмон. Технічні питання створення та
розповсюдження подкастів аналізували: А. Банкхофер, Р. Діем, П. Гловацький, Л. Джонсон.
Також існує достатня кількість наукових студій російських учених (М. Євстигнєєва, Т. Краснової,
Ю. Яценко [9], О. Малушко, П. Сисоєва [5], Г. Соломатіної) та українських дослідників подкастингу
(О. Балтіна, Н. Грицик, І. Дробіт, Т. Шиян, І. Страшко [6], О. Дмитровський [4]).
Науковці по-різному трактують це поняття. Так, Ю. Яценко вважає, що подкасти (від англ.
podcastабоpodcasting) є, по суті, аудіоблогами, бо англійське слово «podcast» утворилося від слів I-Pod
(МР3-плеєр) і трансляції (радіомовлення, радіотрансляція) [9, с. 2].
І. Страшко трактує подкастинг як спосіб публікації звукових потоків, який дозволяє відтворювати
подкасти (від англ. podcast) на веб–сайті, переносити їх на власні пристрої і зберігати їх для подальшого
використання. «Подкастинг – об’єктивно і актуально існуюча реальність, що носить заданий, високо
динамічний характер та дозволяє активно взаємодіяти з собою» [6, с. 270].
А. Тіщенко зауважує, що «подкастинг (широкомовлення) – це «збірка серійних аудіофайлів в
основному на одну тему або з однією метою» [7, с. 1].
Узагальнюючи вказане вище, під подкастами розумітимемо аудіозаписи, які поширюються у
глобальній мережі.
Для України подкастинг – поки щось нове і незвідане. Насправді подкасти існують давно і встигли
здобути велику популярність на Заході.
Український дослідник О. Дмитровський вважає, що подкастинг в Україні поки що знаходиться на
початковій стадії свого розвитку, але поширюється з астрономічною швидкістю. На його думку, це місце, де
перетинаються блогінг і радіо. Фактично, подкастинг являє собою систему доставки передплаченого (RSS)
онлайнового аудіоматеріалу. Споживачі отримують інформацію RSS, за допомогою якої плеєр оповіщає
про те, що з’явився новий подкаст. Причому слухач може завантажити та прослухати його, не заходячи на
Інтернет-сайт, де файл був опублікований [4, с. 1].
У науковій літературі існують різні підходи до виокремлення подкастів, загалом виділяють їх три
основні види: аудіоподкасти, відеоподкасти та скірінкасти. Схарактеризуємо їх докладніше.
Аудіоподкаст. Аудіокаст – це аудіозапис у форматі mp3, що містить кілька закінчених ідей, думок,
лекцій, новин, презентацій, несе в собі явний інтерес і користь для заданої цільової аудиторії. Запис аудіо
зазвичай ведеться за допомогою звичайного цифрового диктофона або персонального комп'ютера з
підключеним мікрофоном і спеціальною програмою, наприклад, Audacity. Тематика аудіоподкасту повинна
відповідати повністю проблематиці блогу чи сайту.
Відеоподкаст. Відеокаст – це відеозапис із певної теми, пов’язаної безпосередньо з інформаційним
ресурсом, на якому буде розміщуватися. Для зручності в поширенні рекомендується зберігати у форматі
flv. Знімають відеоподкаст на веб-камеру або на цифрову відеокамеру.
Скрінкасти. Це ціле нове явище, яке створило неймовірну кількість нових інформаційних продуктів,
а також спростило навчання людей через Інтернет. Скрінкаст являє собою подкаст, що демонструє дії на
екрані комп’ютера разом зі аудіокоментарями.
Виокремлюють такі основні жанри аудіподкастів: аудіоблоги (аналог онлайн-щоденника), музика,
техніка, комедіподкаст, аудіокниги, освітні подкасти, інтерв’ю, новини, політика, радіовистави й радіоiшоу,
спорт, ігри [5, с. 92].
Перший літературний подкаст в Україні з’явився ще у 2008-му році, але слухати ці аудіо записи
можна й сьогодні. Завдяки подкастам легко простежити еволюцію не лише літпроцесу, а й самого явища
подкастинґу. За останні кілька років програм про книжки стало більше. Нині інтернет-радіостанції
записують власні програми про літературу, а подкасти на книжкову тематику з’являються як додаткова
опція онлайн-медіа. Специфікою подкастів на літературну тематику є те, що вони створені для
популяризації літератури в інтернеті та розраховані на всіх, хто цікавиться літературним процесом
загалом.
Як і будь-яка логічна історія, літературний подкаст складається з трьох основних частин: вступу,
основної частини, висновку. Також він може містити особливу деталь, що вирізнятиме ваш подкаст з-поміж
інших. Щось, завдяки чому ваш подкаст запам’ятають, будуть повертатися до вашого блогу. За змістом
можемо виокремити дві основні групи літературних подкастів літературний блог та інтерв’ю з
письменником чи читачами (подкасти «зворотній зв’язок»).
Так, літературний блог має такі різновиди – бук трейлер та подкаст про письменників. Так, у
буктрейлері автор в довільній формі розповідає про цікаву книгу, одну чи кілька, цитує цікаві фрагменти з
неї, ділиться важливими кейсами і порадами.

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

197

Особливістю подкастів про письменників є те, що практично в кожному випуску ідеться про одного з
найвидатніших письменників в історії.
У подкастах під назвою «зворотний зв’язок» передовсім розміщують інтерв’ю з читачами або
письменниками. Ведучий запрошує гостей, щоб відомі митці, письменники, політики та блогери розказали
вам свою улюблену літературну історію.
Також до студії можуть запрошувати письменників, чия книги буде представлена, і разом з ними
розповідають про особливість видання, специфіку і основні моменти. Також у цьому типі блогів у прямому
ефірі автори можуть зачитувати уривки із своєї книги, або ведучий може зустрічатися зі звичайними
читачами і запитувати їх про улюблені книги.
Отже, подкастинг – це чудова альтернатива радіомовленню і телебаченню, а літературний
подкастинг – книгам. Безумовно, не завжди від літературного блогу ми можемо отримати таке ж
задоволення, як від прочитання звичайної книги. Він створений з метою зацікавити, заінтригувати, дати
більше інформації і натхнення до прочитання літератури. А головною метою літературного подкастингу є
популяризація книг та літератури в інтернеті загалом. За змістом подкаст на літературну тематику ми
поділяємо на літературний блог та інтерв’ю з письменниками або читачами.
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РОЗВИТОК КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Актуальність теми. Кадровий менеджмент, разом з управлінням персоналом і кадровою роботою,
є певним етапом у теорії і практиці управління людськими ресурсами організації. Як управлінська практика
кадровий менеджмент є ключовою ланкою менеджменту організації, оскільки направляє ресурси
організації на оптимізацію управлінських витрат і досягнення цілей організації шляхом актуалізації
професійного, інтелектуального і інноваційного потенціалів співробітників організації та створення мереж
«взаємного знання» і «підвищення якості». Низька ефективність функціонування і розвитку підприємств ‒
наслідок не лише негативного впливу зовнішнього середовища, але і слабкого, несистемного кадрового
менеджменту. Відсутність кадрового менеджменту і високопрофесійних кадрів ‒ одна з головних причин
низької конкурентоспроможності українських підприємств. У зв’язку з цим організація і постійне
вдосконалення системи кадрового менеджменту на підприємствах і в організаціях незалежно від форми
власності і виду діяльності в умовах переходу до ринкової економіки представляє одне з актуальних
завдань нашого розвитку.
Стан дослідження та наукової розробки теми. З сучасних зарубіжних учених і дослідників великий
вклад в теорію управління персоналом і розробку окремих аспектів кадрового менеджменту, у тому числі
питань діяльності кадрових служб, внесли: Тейлор С. [1], Грехем Х.Т.[2], Беннет Р.[2], Хайт Дж. [3],
Холл Л. [4], Гібсон Дж.Л [5], та інші. Праці цих авторів присвячені впливу світових тенденцій розвитку
організацій на принципи кадрового менеджменту і організацію служби персоналу, їх вкладу у формування
конкурентних переваг компанії, оцінці ефективності роботи кадрового менеджера. Останніми роками
наукові дослідження, присвячені кадровим питанням, активізувалися. Істотне значення для розробки
проблем становлення кадрового менеджменту і оптимізації діяльності кадрових служб, сутності і змісту їх
роботи мають праці таких сучасних вчених, як: Базарова Т.Ю. [6], Весніна В.Р. [7], Кібанова А.Я. [8], та
інших. В той же час, при досить досліджених питаннях, що стосуються історії становлення кадрових служб,
суті і змісту їх діяльності, взаємодії суб’єктів кадрової роботи в організаціях, визначення проблем, що
стоять перед сучасними кадровими службами, відсутній комплексний підхід: окремі проблеми в діяльності
кадрових служб розглядаються з позицій економічного, правового, психологічного, управлінського підходів
без взаємозв’язку між ними. Це веде до труднощів в розробці науково обґрунтованої моделі сучасної
кадрової служби на підприємствах України з урахуванням специфіки їх діяльності, розробки наукового
інструментарію дослідження практики кадрової служби і вироблення конкретних рекомендацій щодо
оптимізації їх роботи. Метою статті є дослідження проблем формування і впровадження основних
напрямів кадрового менеджменту на підприємствах України в сучасних умовах, розгляд проблем
управління персоналом у системному взаємозв’язку з подальшим визначенням напрямів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Персонал є найважливішою функціональною підсистемою
підприємства і є цінним ресурсом інноваційного розвитку. Маючи особливі стратегічні і оперативні функції,
людський чинник грає центральну роль в інтелектуалізації і інформатизації виробництва. Упродовж
останніх 20 років у результаті економічної та демографічної кризи, викривлень у соціальній політиці,
прорахунків у приватизаційних процесах, регулюванні доходів, недоліків у проведенні реструктуризації
виробництва трудовий потенціал регіонів України зазнав якісної та кількісної руйнації, використовується
неефективно та нераціонально [9].Одна з основних проблем полягає в обмеженому розумінні
співробітниками, і особливо вищими керівниками, соціальної ролі організації. Це призводить до відсутності
чітких довгострокових цілей розвитку організації і, як наслідок, до відсутності продуманої стратегії їх
досягнення. Такий стан справ пояснюється, в основному, двома причинами: по-перше, часто персонал все
ще розглядається як витрати, які потрібно скорочувати, а не як основний ресурс, правильне управління і
розвиток якого багато в чому визначає успіх діяльності усієї організації. А, по-друге, керівникам часто не
ясні мотиви поведінки працівників: адміністрація часто зайнята рішенням поточних завдань, а не
послідовною реалізацією стратегії підприємства, що затрудняє здійснення найважливіших заходів, ефект
від яких з’являється з часом. Друга група проблем полягає в нерозумінні відмінностей між людськими і
іншими видами ресурсів. Специфіка людських ресурсів полягає в емоційно-осмисленій реакції людей на
зовнішні дії, що пояснює різну реакцію співробітників на вживані методи управління. Процес взаємодії між
організацією і співробітником є двостороннім, а задоволеність співробітника цією взаємодією є також
необхідною умовою продовження цієї взаємодії, як і задоволеність організації. І, нарешті, третя група
проблем ‒ слабка здатність керівництва визначати мотиви поведінки працівників, потреби і проблеми, а
також відсутність належної уваги до них, що призводить до обману очікувань співробітників і їх
незадоволенню. Цим багато в чому пояснюється пасивна поведінка працівників, пов’язана з недостатньою
мотивацією і нерозвиненістю потреб, які задовольняються в процесі трудової діяльності, що робить
працівника практично незацікавленим до мотиваційних дій керівництва. Тому серед персоналу широко
поширений опір нововведенням, прагнення мати невеликий, але гарантований заробіток, при невисокій
інтенсивності праці. Щоб цього запобігти, необхідно застосовувати в комплексі матеріальні і нематеріальні

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

199

стимули високоефективної роботи співробітників. Але будь-які «нематеріальні» методи сприймаються
працівниками тільки у тому випадку, якщо застосовуються разом з матеріальними стимулами, а не замість
них. Усі інструменти матеріального стимулювання праці дуже конкретні (тобто зрозумілі співробітникам) і
стандартизовані, що, як правило, не припускає індивідуального підходу: премії, доплати, надбавки і тому
подібне. Згідно з опитуванням, проведеним Work.ua в 2014 році, 67,2% українців вважають грошові
заохочення кращим способом мотивації, підтверджуючи думку кадрових експертів. За безкоштовне
навчання і тренінги віддали свої голоси 8,9% опитуваних, похвалу від керівництва цінують 6,6%
респондентів, персональні подарунки від компанії ‒ 5,8%. Штрафи і покарання примушують краще
працювати 4,7% українців, а корпоративні свята ‒ 4,1%. Менше всього цінуються додаткові вихідні ‒ так
відповіли лише 2,7% опитуваних [25]. На думку опитаних респондентів, несподівані, непередбачувані і
нерегулярні заохочення мотивують краще, ніж прогнозовані, коли вони практично стають незмінною
частиною життя співробітника [25]. Це опитування ще раз підкреслило, що нематеріальні стимули
сприймаються різними людьми неоднаково. І головна умова успіху ‒ розробляти програми
нематеріального заохочення виходячи з того, що важливо для самих співробітників. Одним із основних
напрямів кадрової політики можна вважати управління людськими ресурсами, яке включає взаємозв’язані
елементи або цикли кадрового менеджменту: кадрове планування, формування кадрової структури і
конкурентоздатного колективу. При цьому відзначається, що кадровий менеджмент підприємства
нерозривно
пов’язаний
з
організаційною
структурою
і
діяльністю
підприємства
в
цілому [8, с. 245]. Соціально-орієнтована кадрова політика повинна забезпечити зацікавленість працівників
в підвищенні ефективності і якості праці на основі створення необхідних умов для розвитку і реалізації
трудового потенціалу, постійного зростання ділової кваліфікації і професіоналізму, просування по службі,
підвищення розряду і заробітної плати, поліпшення соціального забезпечення, залучення працівників до
управління виробництвом, створення умов для високопродуктивної праці [13]. Проте сьогодні є декілька
нових тенденцій в системі кадрового менеджменту підприємств, застосування яких підвищує його
ефективність, а саме:- більш широкого поширення набувають системи оплати за знання і компетенцію, при
яких розмір винагороди працівника визначається не місцем його посади в ієрархії, а ступенем володіння
ключовими для підприємства знаннями; - збільшується частка змінної частини в доходах працівників усіх
рівнів; - надання працівникам «гнучких» пільг. Замість традиційного обов’язкового набору пільг ‒
медичного страхування, страхування життя тощо сучасні компанії надають своїм працівникам можливість
вибирати ті пільги, які їм потрібні (у рамках визначеного бюджету) [15]. Окрім цього, повинне активно
фінансуватися здійснення програм навчання, підвищення кваліфікації, ротації і перепідготовки кадрів,
поліпшення умов праці; підприємство повинне взяти на себе відповідальність за соціальне забезпечення
співробітників. За результатами досліджень Науково-дослідного інституту соціально-трудових стосунків
Міністерства праці і соціальної політики України, 46 % працівників промислових підприємств відмітили, що
80-100% заробітної плати витрачається на потреби першої необхідності. Це свідчить про важливу роль
розвитку соціальної сфери на підприємстві. 56-60% опитаних співробітників готові підвищити
продуктивність своєї праці в очікуванні соціальних гарантій. Збільшення соціальних витрат кінець кінцем
веде до зниження прибутків підприємства, але сприяє підвищенню індивідуальної продуктивності праці,
оберненню оборотних і рентабельності основних засобів [16, с. 315]. Важливими чинниками, які
перешкоджають впровадженню кадрової політики, що відповідає ринковим умовам функціонування
організацій, можуть бути:- непідготовленість співробітників усіх рівнів до роботи в нових умовах;- втрата
інтересу до новаторської роботи, викликана відсутністю справедливої оцінки трудового вкладу і
обмеженням ініціативи;- відсутність достовірної інформації і взаєморозуміння та довіри «верхів» і «низів»;відсутність відповідної теоретичної і методичної бази [17]. Нині систему управління персоналом
підприємств можна охарактеризувати все ще як «перехідну». У більшості своїй служби управління
персоналом підприємств орієнтуються на миттєві потреби, загальна, стратегічна концепція кадрової
діяльності, як правило, не опрацьовується, що в результаті призводить до тимчасового поліпшення
ситуації і не дозволяє усунути увесь комплекс проблем, існуючих у сфері кадрового менеджменту. Це
свідчить про те, що перетворення у сфері управління персоналом, що проводяться на підприємствах,
вимагають зміни системи пріоритетів і критеріїв оцінки. Серед актуальних проблем кадрового
менеджменту промислових підприємств слід також відмітити відсутність стабільності менеджерів: дуже
часто виникають ситуації, коли, після отримання певного досвіду, співробітник переходить в конкурентну
організацію, забираючи інформацію про діяльність підприємства, власні зв’язки і клієнтуру, що значно
впливає на конкурентоспроможність підприємства.
Висновки. Таким чином, кадровий менеджмент є одним з найважливіших напрямів в діяльності
підприємства і вважається основним чинником підвищення його конкурентоспроможності, довгострокового
розвитку, забезпечення ефективності виробництва, умовою завоювання стійких і лідируючих позицій на
ринку. Нові ідеї, технології і устаткування не допоможуть добитися успіху у бізнесі без підготовлених,
грамотних і лояльних співробітників. З метою вдосконалення кадрового менеджменту українських
підприємств, на наш погляд, слід зосередитися на фінансуванні проведення наступних заходів:- побудова
національної системи стандартів управлінської діяльності, проведення «круглих столів» за участю
експертів з метою виявлення причин проблем в кадровому менеджменті, що виникають на підприємствах;
- застосування на практиці функціональної гнучкості, яка досягається шляхом виконання робітником
більше 2‒3 функцій, оволодіння багатопрофільними спеціальностями, що дозволяє забезпечити
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взаємозамінюваність в «піковий період», а також зменшує монотонність праці, підвищуючи інтерес до неї;перегляд та встановлення науково обґрунтованих норм праці, поліпшення організаційно-технічних умов
виробництва;- проведення атестації і раціоналізації робочих місць, визначення їх необхідної кількості і
скасування реально зайвих робочих місць, що дозволить направити частину економії фонду оплати праці
на стимулюючі заходи для робітників, які залишились на виробництві;- встановлення формули організації
праці працівників, організація впровадження передових прийомів і методів праці;- встановлення
оптимальних режимів роботи підприємства, зважаючи на специфіку їх діяльності, введення гнучких
графіків, дозвіл роботи з неповним робочим днем, організація надомної праці; - підвищення реальної
зацікавленості працівників підприємства в кінцевих результатах їх діяльності, застосовуючи ефективно
діючі системи матеріального та нематеріального стимулювання.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Tatiana Kotova (Kyiv, Ukraine),
Ndinga Many Rodolphe (Brazzaville, Congo)
DIMENSIONNEMENT DES FONDATIONS SUPERFICIELLES EN REPUBLIQUE DU CONGO-BRAZZZAVILE
PAR LE LOGICIEL «LIRA-SAPR»
Annotation. Les phénomènes d'érosions au Congo-Brazzaville ont été signalés. La déformation du sol en
République du Congo,ville Brazzavile,quartier de Mokondo, a été dimensionnée en utilisant des charges
calculées obtenues à partir des charges normativesdu batiment en multipliant par le facteur de charge. Les
valeurs moyennes des couches du sols sont données et des isopoles de déformation à la base ont été obtenus à
une charge au niveau de la base de la fondation de 33,80 kN / m à une charge externe sur une fondation de 1,2
m de large.
Mots clés: érosion du sol, fondation, déformations, facteur de charge, état de contrainte-déformation;
isopole des contraintes
1. INTRODUCTION
Aujourd'hui, les zones de plaine et montagneuses sont utilisées dans la construction au Congo-Brazzaville.
Il est pratique pour les gens de vivre là où il y a de l'eau. L'évaluation de ces sols sur certains points indique qu'ils
sont composés de différents sols (sables, latérites etc...). La conception doit être effectuée: 1) par des calculs
tenant compte de l'expérience; 2) sur ordonnance du Bureau de Construction du Batiments et des Travaux
Publics(B.C.B.T.P.).
2. OBJECTIF DU TRAVAIL
Dimensionner la base de déformation en tenant compte des caractéristiques des couches superficielles du
sol et obtenir des isopoles de déformation dans la sous charge au niveau de la base de la fondation en
République du Congo- Brazzaville.
BASE DE LA RECHERCHE
Pour élever le niveau de conception des bâtiments résidentiels et commerciaux de faible hauteur, leur
fiabilité et leur confort dans différentes conditions des sols en République du Congo-Brazzaville, il est nécessaire
d'étudier les conditions d'ingénierie et géologiques dans les zones d’habitations et de simplifier la conception, en
particulier géotechnique (fondations) classe de conformité des bâtiments tels que SS-1 et attribution de terrains à
construire, qui sont caractérisés comme catégorie géotechnique.
Lors de la conception de bâtiments et de structures au Congo-Brazzaville, une question très importante
dans la construction est le choix du type de fondation, de son matériau. Lors de la conception, le concepteur doit
choisir l'option la moins chère parmi les différentes options possibles pour les fondations afin de réduire le coût
des matériaux pendant la construction. Dans la ville de Brazzaville, comme dans tout le Congo, les fondations
superfficielles sont majoritairement utilisées. Cela est dû aux exigences traditionnelles qui ont surgi dans la
construction de bâtiments et de maisons à faibles charges et l'utilisation de fondations à partir du sol.
Les facteurs influençant l'occurrence et l'intensité des processus d'érosion ont été identifiés. Ils sont divisés
en deux groupes: naturels et socio-économiques, liés à l'activité économique humaine (Fig. 1).
Les facteurs naturels comprennent: le terrain, le climat, les précipitations, le vent, la température, la
végétation et le sol lui-même.

а)

b)
Fig.1.: a) et b): érosion des sols

Lors de la construction des bâtiments, il y a une grande négligence de la sécurité et dans la production de
marchandises des émissions nocives sans traitement pénètrent dans l'atmosphère ou, pire, dans les plans d'eau
(Fig. 2).
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Figure. 2. Pollution des plans d'eau au Congo
L’etat de contrainte-déformation de la base du sol en fonction du propre poids du sol et de la charge sur la
fondation.
la collecte des charges est effectuée conformément à la DBN B.1.2-2: 2006 «Charges et impacts. Normes
de conception "données pour la période de calcul par modifications et ajouts) (tableau 1) [1].
Le calcul de la base de déformation est effectué en utilisant les charges calculées obtenues à partir de la
normative en multipliant par le facteur de charge.
Tableau 1. Collecte des charges
Type de charge

Valeur caractéristique
(normative), kgs / m2

Facteur de fiabilité de
charge,

f

Enrobage (Penrobage)
Toit, y compris les structures de toit
115.47
1.2
porteuses
Entre les étages de chevauchement (Pchevauchement)
Construction de plancher
150
1.2
Dalles creuses en béton armé
300
1.1
Partitions de cellulaire
60
1.2
béton
Charge de fonctionnement
150
1.3
Total
660

Charge estimée,
kgf / m2

138.56

180
330
72
195
777

Tableau 2. Poids propre des murs
Type de charge

Brique dure 15x20x40 (р=1750
кг/м3)
0.15х1750
enduits (р 1200 kg/m3):
interne δ=0.002 м
externe δ=0.010 м
Total
Charge de vent

Valeur caractéristique
(normative),
kgs /m2

Facteur de fiabilité de
charge

Poids propre des murs (Pmur)
262.5

2.4
12
276.9
Charge de vent (Pvent)
30

f

Charge estimée,
kgs/m2

1.2

315

1.3
1.3

3.12
15.6
333.72

1.14

34.2

Calcul de la paroi extérieure de la paroi extérieure sur l'axe-3, entre les axes CE.

а)
b)
Fig. 4.8. Calcul de la paroi extérieure de la paroi extérieure sur l'axe-3, entre les axes CE (a, b,)
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Le calcul est effectué selon les réglementations suivantes:
- DBN B.2.6-162: 2010. «Structures en pierre et pierres renforcées. Dispositions de base "[2].
- DBN B.1.2-14: 2009. "Principes généraux garantissant la fiabilité et la sécurité structurelle des bâtiments,
des structures, des structures de bâtiments et des fondations" [3].
Charge sur les murs du premier étage de la maçonnerie des murs au-dessus des étages:
ℎ1 ∙ 𝐵 ∙ P𝑚𝑢𝑟 ((ℎ2 ∙ 𝐵) + (ℎ3 ∙ (𝐵 − Вок )) + (ℎ3 ∙ 𝐵)) ∙ P𝑚𝑢𝑟
𝑁𝑚𝑎ç𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟𝑖𝑒 =
+
=
3.15
3.15
3 ∙ 3.15 ∙ 333.72 ((0.9 ∙ 3.15) + (1.2 ∙ (3.15 − 1.2)) + (0.9 ∙ 3.15)) ∙ 333.72
=
+
=
3.15
3.15
= 1001,16 + 848.60 = 1849.76𝑘𝑔/𝑚 = 18.14𝑘𝑁/𝑚
Charge sur le volet du revêtement:
(𝐿/2 ∙ 1) ∙ Penrobage (1.6125 ∙ 1) ∙ 138.56
𝑁revetement =
=
= 223.43𝑘𝑔/ 𝑚 = 2.19𝑘𝑁/𝑚
1
1
Charge sur la partition entre les étages:
((𝐿/2 ∙ 1) ∙ P𝑐ℎ𝑒𝑣𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ) ((1.6125 ∙ 1) ∙ 777)
𝑁𝑐ℎ𝑒𝑣𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
=
= 1252.9125𝑘𝑔/𝑚 = 12.97𝑘𝑁/𝑚
1
1
Charge sur les volets à partir du remplissage de la fenêtre:
Premplissage= 40kg/m2 – poids 1 m2 remplissage de fenêtre.
ℎок ∗ 𝐵ок ∗ 40
1.2 ∗ 1.2 ∗ 40
) ∙ 1 == (
) ∙ 1 = 18.29𝑘𝑔/𝑚 = 0.179𝑘𝑁/𝑚
𝑁𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑒 = (
3.15
3.15
Charge sur l'ouvrant de la pression du vent:
((ℎ1 ∙ 𝐵) ∗ 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡
((3 ∗ 3.15) ∗ 34.2
)=(
) = 102.6𝑘𝑔/ 𝑚 = 1.006𝑘𝑁/𝑚
𝑁𝑣𝑒𝑛𝑡 = (
𝐵
3.15
Charge totale sur les murs du premier étage:
𝑁 = 𝑁𝑚𝑎𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟𝑖𝑒 + 𝑁𝑟𝑟𝑒𝑣𝑒𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑁𝑐ℎ𝑒𝑣𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑁𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 + 𝑁𝑣𝑒𝑛𝑡 =
= 1849.76кг + 223.43 + 1252.9125 + 18.29 + 102.6 = 3446,99 𝑘𝑔𝑠/𝑚. 𝑝 = 33.80 𝑘𝐻/𝑚

Fig.4.9 Coupe technique et géologique du terrain à Mokondo (Brazzavile).
Des isopoles de déformation du sol ont été obtenus à une charge au niveau de la base de la fondation de
33,80 kN / m à une charge externe sur la fondation d'une largeur de 1,2 m [4].
Calcul d'un système plat constitué d'éléments d'une poutre-mur pour des charges statiques. Le calcul a été
effectué par le progiciel "LIRA-CAD 2020".
Le calcul est basé sur la méthode des éléments finis en déplacements.
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а)
b)
Fig.4.11. a) - Isopoles de déplacements sur Z (G) (2) et b) - Isopoles de contraintes sur Nz (2) à N = 33,80 kN / m
pour le site de recherche de la ville de Brazzaville, quartier Mokondo.
CONCLUSIONS
Le calcul effectué à l'aide du programme Lira-Sapr permet de prédire en détail l'état déformé des
fondations en République du Congo (Brazzaville).
À l'aide de la simulation numérique, l'affaissement des fondations a été calculé, ce qui est dans les normes
admissibles (la charge était de 27,11 kN / m).
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ЕНЕРГОПАСИВНІ БУДИНКИ
В Україні з кожним роком зростає кількість побудованих енергопасивних будинків. Мешканці України
до недавнього часу майже не замислювалися над таким питанням, як економія енергоресурсів. Це було
пов’язано з тим, що всі тарифи на ресурси в нашій країні були дуже низькими. Проте за останні декілька
років спостерігається тенденція швидкого зростання цін на тарифи всіх видів ресурсів. Тому люди почали
приділяти більше уваги енергозбереженню, адже це дозволяє їм заощаджувати на цьому від 20% до 45%
сплачених коштів.
У державній економічній політиці в Україні до останнього часу більша увага наголошувалася на
понятті «енергозбереження», тоді як у європейських та інших розвинених країнах оперують поняттям дещо
іншого і більш комплексного виміру – «енергоефективність», яке розглядається в єдиній системі координат
з екологічністю та конкурентоспроможністю [1].
За кордоном енергоефективність – це не просто використання ресурсозберігаючих технологій,
рекуперації, встановлення, наприклад, енергоефективних вікон, утеплення стін. Це – комплексний підхід
від етапу проектування до введення в дію та експлуатації об’єкта чи технології (обладнання).
Енергоефективність – це напрям діяльності, який одночасно сприяє вирішенню трьох основних цілей
енергетичної політики: підвищенню енергетичної безпеки країни; підвищенню конкурентоспроможності
продукції на внутрішньому та міжнародному рівні; зниженню викидів парникових газів [2].
Сьогодні у провідних країнах формується нова енергетична цивілізація, основні риси якої:
енергоефективність; інтелектуальні енергетичні системи, побудовані згідно концепції SmartGrid;
децентралізація енергетики; нові джерела енергії.
Досвід провідних країн підтверджує, що органи державного управління України, учасники процесів
впровадження енергоефективності та приватний сектор повинні об'єднати зусилля, щоб досягти
необхідного масштабу і своєчасного впровадження енергоефективності, необхідної для сталого
економічного розвитку. Міжнародний досвід свідчить, що за відсутності скоординованої національної
політики і чіткого керівництва на найвищому рівні заходи з підвищення енергоефективності не приносять
суттєвих результатів [2].
В даний час ціни на енергоносії постійно підвищуються, тому зростає ціна на тепло та електричну
енергію. Особливо гостро ця проблема стоїть в сільській місцевості, в якій часто відсутнє газопостачання і
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теплопостачання від магістральних газопроводів і теплопроводів, а також існують перебої з
електропостачанням. Тому будівництво недорогого енергоефективного комфортабельного житла є
важливим завданням для залучення молодих фахівців в сільську місцевість.
Суть енергопасивного будинку полягає в економії вже 80% енергії на експлуатаційних витратах
тільки за допомогою відповідного архітектурного проектування. Для будівництва вибираються екологічні
матеріали, часто традиційні – дерево, камінь, цегла. Останнім часом часто будують енергопасивні будинки
з продуктів рециклізації неорганічного сміття – бетону, скла і металу. У Німеччині побудовані спеціальні
заводи з переробки подібних відходів в будівельні матеріали для енергоефективних будівель.
Енергоспоживання будівель на Україні становить 43-45% від загального обсягу споживаної теплової
енергії, в тому числі: експлуатація будівлі – 90%; виробництво будматеріалів – 8%; процес будівництва –
2%. В Європі на енергоспоживання будівель витрачається 20-22%, від загального споживання теплової
енергії [3].
Ідеальний енергопасивних будинок – повністю незалежна і замкнута система, яка не потребує
витрат на підтримання необхідної температури в будь-яку пору року.
На сьогоднішній день будівництво енергопасивних будинків часто не дозволяє повністю відмовитися
від активного опалення та охолодження (в залежності від клімату конкретного регіону та середньорічних
температурних коливань). Енергоефективність об’єкта підвищується в рази, а його показники – незрівнянні
зі звичайними будинками.
Новозбудовані будинки, а також старі будинки після реконструкції, називають енергозберігаючими
або енергопасивними, якщо вони мають кращі показники енергоспоживання, ніж вимоги, встановлені
законодавством і будівельними нормами.
Енергоефективний комфортабельний екологічний будинок - це споруда, метою якого є забезпечення
комфортних умов для проживання людей, мінімальне енергоспоживання і дотримання екологічної безпеки
для навколишнього середовища [4].
У енергоефективному або енергопасивному будинку використовуються технології, спрямовані на:
 зниження втрат тепла;
 раціональне використання енергоресурсів;
 самостійну вироблення електроенергії;
 впровадження автоматизованих систем управління.
Першими проектами енергоефективних будинків зайнялися в США. Сьогодні найбільш успішно
ведеться робота з будівництва енергоефективних будівель в Європі. Досвід європейських країн свідчить
про те, що навіть в житлових будинках, побудованих за старими нормами, можна зменшити втрати енергії.
Архітектурна концепція енергопасивного будинку базується на принципах: компактності, якісного та
ефективного утеплення, відсутність містків холоду в матеріалах і вузлах примикань, правильної геометрії
будівлі, зонування, орієнтації по сторонах світу.
За впровадження енергоефективних технологій Україна сильно відстає від європейських країн.
Сьогодні в нашій країні енергопасивних будинків не набереться і тисячі, та й ті побудовані ентузіастами.
В енергозберігаючих будинках і будинках з поліпшеними показниками енергозбереження, в яких
реалізовані високі технології, завдяки гарній теплоізоляції гріє тепло майже не випаровується через стіни і
вікна. Отже, різко знижуються теплові втрати через зовнішні огородження. Частка вентиляційної теплового
навантаження значно зростає, і вона стає вирішальним фактором для подальшої економії енергії. Обмін
повітря встановлюється на фактичну потребу в залежності від кількості людей у будівлі. За нормами
повітрообміну для житлових приміщень на одну людину необхідний витрата припливного повітря
60 м3/год. Це дозволяє економити енергію опалення і забезпечує створення комфортних умов для людини.
Регенерація більше 90% тепла дозволяє звести до мінімуму вентиляційну теплове навантаження і знизити
витрати на опалення.
У звичайних будинках вентиляція відбувається в результаті природного руху повітря. Він проходить
в приміщення через кватирки у вікнах і після цього знищується вентиляційними системами, які розташовані
в кімнатах, кухнях і санвузлах. У енергоефективних будинках рекомендується застосовувати герметичні
звукоізолюючі мультістеклопакети. Утилізацію тепла вентиляційного повітря пропонуємо проводити за
допомогою рекуператора з використанням ґрунтового теплообмінника, який служить для попереднього
нагріву припливного повітря, що надходить в рекуператор.
Концепція енергопасивного будинку передбачає збереження природних ресурсів. З цією метою
необхідно застосовувати поновлювані і нетрадиційні джерела енергії.
Різноманітні проекти енергозберігаючих будинків почали завойовувати все більшу і більшу
популярність серед людей, що шукають більш економічні і раціональні підходи в енергоспоживанні свого
житла.
Енергопасивний енергозберігаючий будинок – це дім, який побудовано за новітніми технологіями.
Практика довела, щобудинок, побудований з дотриманням усіх сучасних норм, правил, новітніх
будівельних технологій, навіть без використання інженерних систем, може заощадити до 75% тепла.
Нові методи будівництва, нові технології – дозволяють досягти найбільшого результату самим
банальним способом – утепленням стін або просто теплими стінами (СІП панелі) і дахом. А
особливо теплим дахом із СІП панелей.

206

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

Розвиток енергопасивних будівель походить до історичної культури північних і сибірських народів, які
прагнули побудувати свої будинки так, щоб вони ефективно зберігали тепло і споживали менше ресурсів.
При будівництві застосовувалася кругла форма житла (чум, юрта і тому подібне), а також оболонка з
ефективних теплоізоляційних матеріалів (шкури тварин, повсть). Класичним прикладом техніки підвищення
енергозбереження будинку є російська піч, що відрізняється товстими стінками, що добре зберігають
тепло, і оснащена димарем з системою оборотів.
Сучасні вимоги до питань енергозбереження – це будівництво будівель з мінімальною
енерговитратою. Застосування енергопасивних будинків дозволить отримати значну економію на опаленні
та електроенергії в майбутньому. Але необхідно провести докладний розрахунок перед тим, як вирішити
який будинок краще будувати – пасивний чи типовий.
З точки зору зменшення витрат можна розглянути варіант, в якому енергоефективність зменшиться
приблизно до 50–70 кВт·год/м2 на рік, але така міра дозволить значно скоротити витрати при будівництві. В
умовах сьогоднішньої економічної ситуації таке рішення є одним з найбільш рентабельних.
Реальною загрозою безпеці життя людського суспільства стало підвищене споживання природних
ресурсів. Основою вирішення гострих соціально-екологічних проблем є перехід до регульованого ресурсу
безпечного використання природного енергетичного потенціалу для задоволення життєво важливих
потреб людей не тільки в найближчі десятиліття, а й в довготривалій перспективі. Україні слід перейняти
досвід програм будівництва енергоефективних та «пасивних» будинків, вдосконалити механізми
фінансування заходів з економії енергії та енергетичної модернізації споруд, створити системи управління
житловими будинками, програми розробки технології щодо об’ємів споживання енергії, досвід так званих
енергопаспортних споруд в Німеччині.
В Україні необхідно створити надійніші та прозоріші умови для інвестування, аби активізувати
співпрацю з Європейськими країнами. Створити умови дешевого кредитування для впровадження
енергозберігаючих технологій із залученням механізмів державно–приватного партнерства.
Необхідно адаптувати європейські проекти до місцевих особливостей економіки (складність
підключення нових енергоефективних технологій до електромереж) та збільшити терміни окупності
проектів.
Нам необхідно навчитися економити на явні енергоресурси і грамотно ними розпоряджатися.
Стимулювати споживачів до енергозбереження, потрібно більше роз’яснювати населенню, що таке
енергоефективність та енергозбереження, і як працювати в економ-режимі. Надання консультацій з питань
енергозбереження надзвичайно популярні, оскільки є особливо дієвими в умовах зростання цін на
енергоресурси.
Ефективне й ощадливе використання енергії має ввійти в побут і звичку, стати частиною моралі
суспільства. Людина повинна пишатися тим, що дано їй природою і Богом – енергію з природних джерел,
що нічого не пропадає марно в господарстві. Що вона чимало заощаджує на теплі і світлі і при цьому не
залежить від централізованих систем. І головне, що вона береже природу країни, зберігаючиїї для своїх
дітей та прийдешніх поколінь.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Принцип побудови багаторівневої автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії
(АСКОЕ) розглянемо на прикладі енергопостачальної компанії. Ця система створюється з метою:
- виконання вимог нормативних документів [1-3] (далі - НД);
- зниження технологічних втрат електроенергії за рахунок підвищення точності обліку електричної
енергії та одержання інформації, що дозволяє локалізувати понаднормативні втрати і виконувати аналіз
технологічних втрат електричної енергії у високовольтних та розподільчих мережах компанії;
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- автоматизації процесу збору, передачі і обробки інформації з розрахункових та контрольних точок
обліку електричної енергії на підстанціях, розподільних пунктах та інших об’єктах, розташованих по
периметру компанії;
- перевірки достовірності даних обліку електроенергії шляхом виконання процедур верифікації через
формування балансів електричної енергії для об’єктів обліку розташованих по периметру компанії, а також
між показами основних та дублюючих лічильників електроенергії, встановлених як у розрахункових, так і в
контрольних точках обліку;
- забезпечення роботи усіх елементів АСКОЕ в єдиному розрахунковому часі з збереженням
встановлених правил переходу на "літній/зимовий" час;
- зниження трудомісткості та ресурсних витрат при виконанні робіт з обліку електричної енергії,
включаючи збір та обробку даних, підготовку звітної інформації, зведень та аналітичних матеріалів для
керівництва;
- одержання даних по обсягах перетоків активної і реактивної електроенергії та потужності компанії з
суміжними ліцензіатами й балансу потужності та енергії в інтервалі, тривалість якого може змінюватися;
- забезпечення регламентованого доступу до первинних баз даних (ПБД) лічильників електроенергії
та інформації що зберігається на сервері баз даних АСКОЕ компанії - зі сторони зацікавлених суб'єктів
Енергоринку;
- забезпечення оперативного контролю режимів перетоків електроенергії на території здійснення
ліцензійної діяльності компанії;
- забезпечення синхронності вимірювання потужності і електроенергії;
- виключення суб'єктивних факторів, пов'язаних з візуальним зчитуванням показів лічильників
електроенергії та проведенням розрахунків у ручному режимі;
- автоматизації формування складових балансу потужності і електроенергії на межі з Енергоринком
та суміжними ліцензіатами (прийом, видача, сальдо);
- автоматизації операцій із підготовки звітів, зведень і аналітичних матеріалів для керівництва.;
- автоматизації процесу передачі комерційної інформації Головному операторові та
передачі/отримання інформації від суміжних суб'єктів;
- забезпечення можливості довгострокової погодинної передачі даних комерційного обліку до
АСКОЕ Головного оператора;
- отримання інформації від незалежних постачальників і юридичних споживачів.
Принципи побудови АСКОЕ.
Програмно-технічні засоби АСКОЕ компанії утворюють два рівня, до складу яких входять:
а) нижній рівень АСКОЕ (НР), до якого відносяться:
- рівень точок обліку електроенергії (РТО)
- рівень об'єктів обліку електроенергії (РОО);
б) верхній рівень АСКОЕ (ВР), до якого відносяться:
- рівень центрального пункту АСКОЕ (РЦП);
- рівень автоматизованих робочих місць АСКОЕ (АРМ);
Кожен із рівнів ієрархії побудовано на основі уніфікованих програмно-технічних засобів, з
орієнтацією на використання сучасного мікропроцесорного обладнання та обчислювальної техніки.
Верхні рівні АСКОЕ (РЦП, АРМ) мають можливість обміну інформацією з підсистемами верхнього
рівня АСКОЕ ПрАТ НЕК «Укренерго», суміжних обласних енергопостачальних компаній, інших ліцензіатів,
а також із підсистемами верхнього рівня АСКОЕ, встановленими у споживачів компанії.
Нижні рівні АСКОЕ (РТО, РОО) побудовано на базі інтелектуальних електронних лічильників
електроенергії, високопродуктивних комунікаційних модулів і засобів телекомунікації.
Рівні ієрархії поєднуються між собою локальними засобами передачі даних (на об’єктах обліку – між
РТО та РОО), засобами телекомунікації (між НР та ВР) та локальною комп’ютерною мережею, а також
засобами телекомунікації із підсистемами ВР суб’єктів Енергоринку.
Режим роботи АСКОЕ компанії - цілодобовий, безперервний, з періодичним зовнішнім оглядом і
регламентними роботами в період зупинок і ремонтів. Для випадків виникнення аварійних ситуацій,
передбачена можливість ручного введення інформації. Допускаються перерви в роботі АСКОЕ і її окремих
компонентів (обладнання РТО) для виконання профілактичного і технічного обслуговування, що не
приводить до порушення встановлених термінів звітності щодо комерційного обліку електроенергії та
інформаційної взаємодії з суміжними АСКОЕ.
АСКОЕ компанії забезпечує збирання інформації з усіх розрахункових точок обліку електроенергії,
розташованих на об’єктах обліку компанії, та розрахункових точках обліку на підстанціях суміжних суб'єктів
ОРЕ.
На всіх рівнях АСКОЕ компанії виявляється і фіксується:
 порушення схеми обліку;
 порушення в електроживленні технічних засобів АСКОЕ компанії;
 відсутність зв'язку з АСКОЕ суміжних ліцензіатів;
 системні помилки пристроїв обліку електроенергії;
 неприпустимий відхід часу в таймерах лічильників і пристроїв обліку;
 порушення в роботі програмно-технічних засобів АСКОЕ компанії всіх рівнів;
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 несанкціоноване втручання (або спроби втручання) у роботу компонентів АСКОЕ;
 неприпустимі відхилення показань основного і дублюючого лічильників.
АСКОЕ компанії забезпечує можливість фізичного розширення на всіх рівнях, у тому числі:
 збільшення кількості електролічильників і приладів обліку;
 розширення кількості типів параметрів, які зчитуються з лічильника і обробляються в АСКОЕ
компанії;
 збільшення кількості користувачів АСКОЕ компанії;
 включення в АСКОЕ компанії нових автоматизованих функцій і збільшення ступеня автоматизації
діючих функцій;
 вдосконалення інтерфейсів користувачів;
 приведення програмних засобів та бази даних (БД) до вимог європейських стандартів ІЕС;
 заміни діючих технічних засобів на більш вдосконалені.
Типова структура програмно-технічних засобів нижнього рівня показана на рис.1.
До складу програмно-технічних засобів обліку нижнього рівня входять:
а) рівень точок обліку (трансформатори напруги, трансформатори струму, лічильники);
б) комплекс технічних засобів «Енергія WEB » (КТЗ);
в) комунікаційне обладнання;
г) кабельні лінії.
При необхідності можливе встановлення АРМ користувача на самій підстанції.
Окрім електронних, багатофункціональних лічильників, на підстанції можуть бути встановлені
електронні лічильники, які мають тільки імпульсний вихід, або індукційні лічильники, заміна яких
економічно недоцільна, але інформація про споживання з яких використовується при розрахунку балансів
по підстанції. В такому разі, в ці лічильники вмонтовується перетворювач обертів диска лічильника в
електричні імпульси (датчики) типу УП-3М.
Основним компонентом комплексу технічних засобів «Енергія WEB» є мікросервер Itek-WEB.
Мікросервер Itek-WEB призначений для забезпечення зв'язку й узгодження інтерфейсів між
багатофункціональними лічильниками й сервером БД, а також самостійного опитування лічильників і
зберігання результатів опитування у вбудованій енергонезалежній пам'яті.

Рисунок - Типова структура програмно-технічних засобів обліку нижнього рівня
КТЗ «Енергія WEB» комплектується також джерелом безперервного живлення Itek-UPS, яке
забезпечує автономну роботу обладнання КТЗ на протязі 12 годин.
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При використанні традиційних комутованих каналів зв`язку опитування значної кількості
територіально-розгалужених лічильників займає багато часу, тому в структурі АСКОЕ компанії була
передбачена схема опитування лічильників з використанням GPRS зв`язку. Схемою передбачається, що
сервер БД, через комунікаційний сервер (КС), постійно утримує зв`язок з кожним об`єктом обліку,
використовуючи Ethernet технології. Таким чином доступ до даних кожного окремого лічильника
здійснюється практично миттєво. Окрім того, програмно-апаратні засоби, які використовуються в АСКОЕ
дозволяють виконувати опитування лічильників паралельно, тобто, якщо на підстанції встановлено
контролер з 8 послідовними входами типа струмова петля (CL), то опитування лічильників проводиться по
всіх восьми входах одночасно. Таким чином, час зчитування інформації з всіх лічильників підстанції буде
дорівнювати часу опитування лічильників одного каналу, до якого підключено найбільше лічильників. На
рівні ЦП запит на опитування всіх підключених лічильників задається одночасно по всіх підстанціям
включених в АСКОЕ, що дозволить вчасно формувати звіт до ПрАТ НЕК «Укренерго», а також необхідні
макети всім сусіднім ліцензіатам.
Висновок. Запропонована багаторівнева автоматизована система комерційного обліку
електроенергії енергопостачальної компанії, яка побудована на принципах реалізація концепції Smart Grid і
призначена для достовірного визначення обсягів власного електроспоживання, а також для контролю
перетоків електроенергії компанії з суміжними суб’єктами Енергоринку електроенергії. АСКОЕ складається
із двох рівнів: нижнього - рівня точок і об'єктів обліку електроенергії; верхнього - рівня центрального пункту
і автоматизованих робочих місць АСКОЕ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕРОВ
Технический прогресс и развитие электроники постоянно ставят перед учеными задачи по созданию
новых материалов. Причем, эти материалы должны обладать особым набором свойств, подчас
достаточно уникальных.
В настоящее время актуальны работы по созданию материалов с повышенными прочностными
свойствами, особыми условиями возникновения электропроводности, экранирующим эффектом. Одним из
вариантов достижения желаемых свойств является создание композиционных материалов. [1]
Композиты состоят из нескольких компонентов, разнородных по химическому составу и структуре,
которые особым образом распределены по объему материала. В составе композиционного материала
выделяют матрицу и наполнитель. Матрица связывает разнородные материалы и позволяет изготовить
изделия необходимой формы, позволяет перераспределять нагрузку по объему образца. В качестве
матрицы обычно выбирают материал пластичный, обладающий высокой адгезией к наполнителям. Набор
функциональных свойств композита обеспечивают наполнители. В качестве наполнителя, как правило,
используют металлы, ткани различного состава, картон, бумагу, древесную муку, асбест, графит, тальк,
технический углерод, силикаты, кварц, стекло, полимеры, нитевидные кристаллы и т.д. Форма
наполнителя может быть самая разнообразная, в зависимости от требующейся однородности свойств
композита. Могут быть использованы порошковые, волокнистые, пластинчатые, чешуйчатые наполнители.
В результате созданные композиты могут обладать набором свойств, превосходящих любой из своих
компонентов в отдельности. [2]
Как показал обзор литературных источников, весьма перспективными являются композиты на
основе полимерной матрицы, благодаря ее особым свойствам. Полимерные материалы могут обладать
молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольких миллионов, отдельные макромолекулы
обладают высокими механическими свойствами. Отличительными свойствами полимеров являются:
низкий коэффициент теплопроводности, высокий температурный коэффициент линейного расширения
(это связано с относительно высокой подвижностью связей и постоянным изменением коэффициента
деформации), высокий предел прочности. Для усиления жесткости и прочности полимерных материалов в
их состав вводят разнообразные армирующие наполнители: стекловолокно, углеродные волокна,
углеродсодержащие наночастицы, металлоуглеродные нанокомпозиты и т.д. Хорошие диэлектрические
свойства позволяют использовать полимерный материал при создании электроинструментов и
электрооборудования. [3]
Сегодня полимерные материалы встречаются в различных агрегатных состояниях: клей, смазка,
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герметик, краски, некоторые твердые полимерные материалы. Как ранее было отмечено, композиты на
основе полимерной матрицы обладает высокой эластичностью, примерами таких материалов являются
силикон, резина, поролон и др.
Особым спросом в радиоэлектронике пользуется материал, который применяется для герметизации
корпусов приборов, электронных блоков. Для таких материалов важными характеристиками являются, в
числе прочих, электрическое сопротивление, электрическая прочность, адгезия. При выборе исходных
материалов для формирования композитов нами были выбраны в качестве матрицы силиконовый и
акриловый герметики. Вид наполнителей, их форма и количество подбирались исходя из поставленной
задачи: создать материал с высокой электрической прочностью, хорошей адгезией к материалу корпуса,
способный экранировать от электромагнитного излучения места стыков в конструкции несущего
основания герметизируемого изделия. Методика определения удельного электрического сопротивления
была проведена согласно ГОСТ 6433.2-71 «Материалы электроизоляционные твердые. Методы
определения электрического сопротивления при постоянном напряжении». Результаты проведенных
исследований для материалов на основе силиконовой матрицы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерения электрического сопротивления
для композитов на основе силиконовой матрицы
Материал

Удельное электрическое поверхностное
сопротивление, ρs Ом•м
13,5•108
2,3•1010

чистый силикон
силикон, армированный волокнами
стеклоткани
силикон, армированный стеклотканью
(полотно)
уголь 10%
уголь 20 %
сажа 10%
сажа 20%
резистивный сплав 10%
резистивный сплав 20%

2,3•1010
1,0•106
0,9•106
0,8•106
0,7 •106
0,9 •106
0,8 •106

Анализ результатов таблицы 1 позволяет сделать вывод: наибольшим поверхностным удельным
электрическим сопротивлением обладает композиционный материал на основе силиконовой матрицы с
наполнителем в виде стекловолокна. Наименьшее поверхностное удельное электрическое сопротивление
имеют материал на основе силиконовой матрице с наполнителем в виде 20 % сплава РС-5402, и
материал с наполнителем в виде 20 % сажи.
Поскольку изготовленные композиционные материалы предполагали использовать для
герметизации корпусов, очень важно было исследовать электрическую прочность. По известной методике
провели измерения для материалов с силиконовой и акриловой матрицами. В таблицах 2 и 3 приведены
результаты испытаний силиконовых и акриловых образцов на электрическую прочность.
Таблица 2 – Результаты испытания на электрическую прочность силиконовых герметиков
Наполнитель
нет
стекловолокно
(волокна)
стекловолокно
(полотно)
уголь 10%
уголь 20 %
сажа 10%
сажа 20%
резистивный сплав 10%
резистивный сплав 20%

Пробивное напряжение,
кВ
25,5

Толщина материала, мкм

Электрическая прочность, Епр, В/мм

1,734

14,70

27,3
26,5

0,813
1,395

33,58
18,99

26,5
26,5
26,8
26,8
26,5
26,5

1,705
1,842
1,751
1,893
1,802
1,827

15,54
14,39
15,30
14,16
14,71
14,50

Таблица 3 – Результаты испытания на электрическую прочность акриловых герметиков
Наполнитель
нет
стекловолокно
(волокна)
стекловолокно
(полотно)
уголь 10%
уголь 20 %

Пробивное напряжение, кВ
10,4
21,5

Толщина материала,
мкм
0,867
1,313

Электрическая прочность, Епр,
В/мм
11,99
16,37

8,7

0,988

8,81

9,3
10,4

1,015
1,010

9,17
10,29
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сажа 10%
сажа20%
резистивный сплав
10%
резистивный сплав
20%

11,4
9,8
11,5

0,942
0,856
1,066

12,10
11,45
10,79

7,8

1,332

5,86
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Исследование электрической прочности композитов, как показано в таблицах 2 и 3, позволило
сделать вывод, что наилучшие характеристики получены при использовании наполнителя в виде
стекловолокна (волокна). Композит на основе силиконового герметика имеет самую большую
электрическую прочность, равную 33,58В/мм.
Для обеспечения качественной герметизации корпусов необходимо, чтобы места стыков деталей
несущей конструкции не имели зазоров и обеспечивали защиту от проникновения электромагнитного
излучения. Поэтому были исследованы экранирующие характеристики изготовленных композитов в
диапазоне 8÷12 ГГц, использовали панорамный измеритель коэффициента стоячей волны и ослабления
Я2Р-67. Схема измерения представлена на рисунке 1, а результаты в таблице 4.

Рисунок 1 – - Схема измерения ослабления электромагнитного излучения композиционными материалами
Таблица 4 – Результаты измерения ослабления электромагнитного излучения композиционными
материалами
Матрица
нет
акрил
силикон

- 1,6
- 2,1

стекловолок
но
(волокна)
- 1,9
- 1,8

Ослабление, дБ, для различных наполнителей
стекловоуголь
уголь
сажа
сажа
локно
10%
20%
10 %
20 %
(полотно)
- 3,1
- 2,75
- 3,9
- 2,2
- 2,3
- 3,0
- 1,1
- 3,2
- 3,0
- 10

РС
10 %
- 2,8
- 1,9

РС
20%
- 3,2
- 2,1

Измерения показали, что ослабление равномерное в диапазоне частот от 8 до 12 ГГц, в пределах
допустимой погрешности измерений данным методом. В таблице представлены средние значения
ослабления для материалов в заданном диапазоне. Анализ данных таблицы 4 показывает, что
наибольшее ослабление получено при исследовании композитов на основе силиконовой матрицы с
наполнителем в виде сажи, количество введенной сажи 20%. При этом следует учесть, что все
изготовленные образцы имели хорошую адгезию к материалам, из которых изготавливают корпуса
радиоэлектронных блоков. Результаты изучения адгезии и механических характеристик изготовленных
композиционных материалов будут представлены в следующих публикациях.
Таким образом, результаты проведенных измерений электрических характеристик композитов на
основе силиконовой и акриловой матриц позволяют нам предложить использование этих материалов для
герметизации корпусов электронных блоков, что улучшит эксплуатационные характеристики аппаратуры.
Литература:
1. Степашкина, А.С. Моделирование электропроводимости композиционных материалов, полученных на
основе полипропилена и технического углерода / А.С. Степашкина, Е.С. Цобкалло, О.А. Москалюк,
А.Н. Алешин // Письма в Журнал Технической Физики. – 2015. – том 41, вып. 2. – С. 7-13.
2. Евстифеев В.В., Электротехнические материалы, пластмассы, смазывающе-охлаждающие жидкости,
резины, композиты: Учебное пособие / В.В. Евстифеев, М.С. Корытов, В.Г. Азаров. Омск: Изд-во
СибАДИ, 2010. – 41 с.
3. Волков Г.М., Материаловедение: Учебник Г. М. Волков, В.М. Зуев. - М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 400 с.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Катерина Боровенська
(Дніпро, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Психологічна стійкість – цілісна характеристика особистості, що забезпечує її стійкість до фрустрації
і стресогенного впливу важких ситуацій [8]. Психологічна стійкість особистості дозволяє зберігати
внутрішню гармонію, сприятливі міжособистісні відносини і стан благополуччя в кризових ситуаціях і
життєвих випробуваннях. З низьким рівнем психологічної стійкості реалізація фізичних і духовних
здібностей індивіда неможлива, а тоді неможливо і задоволення від процесу самореалізації, неможливо
відчуття розумового і соціального благополуччя.
Метою фізичного виховання студентів є формування фізичної культури особистості. Для реалізації
зазначеної мети в процесі фізичного виховання студентів повинні вирішуватися такі основні завдання:
 розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності;
 знання науково-практичних основ фізичної культури і здорового способу життя;
 формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установки на здоровий стиль
життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і
спортом;
 оволодіння системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження і зміцнення
здоров'я, психічне благополуччя, розвиток і вдосконалення психофізичного здібностей, якостей і
властивостей особистості, самовизначення у фізичній культурі;
 забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, визначальною
психофізичну готовність студента до майбутньої професії;
 набуття досвіду творчого використання фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення
життєвих і професійних цілей [7; 11].
Психологічне благополуччя – усвідомлений стан, який відбиває когнітивну і емоційну оцінку
задоволеності різними сферами свого життя. Місце даного феномена в структурі показників психологічної
стійкості особистості може бути визначене шляхом співвіднесення його з іншими показниками [5]. На наш
погляд, негативний вплив навколишнього середовища здатне до певних та абсолютно різних процесів: як
знижувати рівень психологічного благополуччя, так і мобілізувати внутрішні ресурси, що підвищують його
рівень. Характер взаємодії даних показників визначається рівнем психологічної стійкості особистості.
Саме психологічна стійкість і готовність відіграє велику роль в підготовці майбутніх діячів в сфері
фізичної культури.
Успішна професійна діяльність для багатьох є базисом повноцінного переживання самореалізації,
що впливає на задоволеність життям в цілому, на настрій і психологічну стійкість. Знижений рівень
стійкості призводить до того, що, опинившись у ситуації ризику, ситуації випробувань, ситуації втрат,
людина долає її з негативними наслідками для психічного та соматичного здоров'я, для особистісного
розвитку, для сформованих міжособистісних відносин [8].
Багато майбутніх фахівців починають навчання недостатньо готовими з точки зору психофізичного
розвитку. Потрапляючи в умови систематичних навчальних перевантажень, їх успіхи в досягаються ціною
здоров'я. Постійне перебування в ситуації неуспішності або тривожного очікування неуспіху посилює
поведінкові і нервово-психічні відхилення і нерідко штовхає до асоціальних форм поведінки [5].
Г.С. Нікіфоров зазначає, що для психологічної стійкості вельми необхідна здатність протистояти
зовнішнім впливам, слідуючи своїм намірам і цілям Досягнення життєвих цілей зазвичай пов'язане з
подоланням труднощів[10].
Це висуває високі вимоги до стану здоров'я, що вимагає в свою чергу пошук засобів підвищення
адаптації студентів до ускладнених умов навчального процесу за допомогою прищеплення їм навичок
здорового способу життя та саморегуляції психоемоційного стану [4; 6]. Тому зміцнення психоемоційного
здоров'я, підвищення рівня фізичної підготовленості, і формування професійно значущих якостей є
важливою умовою забезпечення всебічного і гармонійного розвитку студентської молоді та її підготовки до
професійної діяльності.
Психологічна стійкість особистості розглядається як багатовимірний особистісний конструкт, що
забезпечує збереження психологічної рівноваги, благополуччя, основних внутрішніх взаємозв'язків за
допомогою опору або пристосування до навколишнього середовища [1].
В.К. Бальсевіч визначає психологічну стійкість як цілеспрямоване порушення психологічної рівноваги
для зміни характеристик середовища відповідно до власних потреб і завданнями в ситуаціях її негативного
впливу [3].
В процесі занять фізичною культурою і спортом формуються особистісні якості і психофізична
готовність до трудової діяльності, яка розглядається як інтегральне стан фахівця, що виявляється в
оптимальному поєднанні мотиваційних, операційних, психологічних, і фізичних рівнів його організму [9].
Умови і вимоги професійної діяльності сучасних фахівців з управління у сфері фізичної культури і спорту,
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зі збільшеними обсягом і відповідальністю за правильність прийнятих стратегічних рішень, а звідси і з
багаторазово зрослими психологічними навантаженнями, негативно позначаються на функціональному
стані і, в кінцевому підсумку, здоров'ї майбутніх фахівців.
Тобто, виникає потреба в пошуку найбільш ефективних організаційних форм, засобів і методів
фізичного виховання, а також раціональних підходів у нормуванні фізичних навантажень, адекватних
функціональним станом організму людини, для забезпечення його стійкої фізичної та розумової
працездатності.
Справа в тому, що система підготовки майбутніх фахівців для сфери фізичної культури і спорту
повинна вирішувати завдання підвищення професійної компетентності працівників, підвищення рівня
функціональної і психологічної підготовленості, підвищення ефективності реалізації працівниками
професійних компетенцій. Варто відзначити, що зростає необхідність підготовки фахівців з управління у
сфері фізичної культури і спорту не тільки у володінні необхідними компетенціями, а й функціонально і
психологічно готових до їх ефективної реалізації в умовах професійної діяльності [2]. На наш погляд,
впровадження цих аспектів можливе при організації процесу фізичного виховання студентів – майбутніх
фахівців із залученням сучасних засобів і методів підвищення фізичної працездатності і функціональної
підготовленості, засобів підвищення психологічної стійкості до стресогенних чинників навчальної та
майбутньої професійної діяльності.
Отже, формування психологічної стійкості особистості як фактору підготовки майбутніх фахівців у
сфері фізичної культури розглядається як спеціально організований, педагогічний процес, спрямований на
примноження фізичних сил та психічних можливостей індивіда, який позитивно впливає на здоров’я
людини на особистісному та суспільному рівнях. У сучасних умовах професійної підготовки варто
враховувати такі підходи з формування психологічного благополуччя майбутніх фахівців засобами
фізичної культури і спорту: 1) особистісно-соціальний, що оптимізує процес адаптації людини із соціумом;
2) особистісно-орієнтований, спрямований на розвиток інтересів, задатків, здібностей, обдарувань кожного
фахівця; 3) діяльнісний, згідно з яким у вихованця в процесі творчої рухової активності формуються
навички здоров’я збережувальної поведінки, одним з основних факторів якої є ціннісне ставлення до свого
здоров’я.
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(Дніпро, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Психологічна допомога та оцінка загального фізичного стану студентів – є невід’ємною частиною
загартування молодого організму. В першу чергу, нижче наведені дані та приклади стануть у нагоді саме
для викладачів фізичної культури студентам першого курсу. Це пов’язано з нестабільним психологічним
станом у першокурсників, які стикаються зі змінами у житті. Заняття з фізичної культури у школі та у
закладах вищої освіти відрізняються. Саме тому є важливим кроком допомогти студентам привити любов
до спорту та здорового способу життя.
Термін психологічна підготовка найчастіше використовується для позначення широкого кола дій
тренерів, спортсменів і викладачів фізичної культури, які спрямовані на формування та розвиток психічних
процесів і якостей особистості молодих студентів. Психологічна підготовка - це процес практичного
застосування чітко визначених засобів і методів, спрямованих на створення психологічної готовності
особистості, яка займається спортом [1, с. 13].
Основні аспекти психологічної підготовки:
 Оцінка особливостей особистості - характер, темперамент, спрямованості особистості, інтересів,
рівня домагань в спорті і т.д.;
 Соціальні аспекти особистості і колективу - психологічний клімат у групі, формування
міжособистісних відносин;
 Оцінка максимальних можливостей студентів, їх різних психічних якостей;
 Оцінка психічного стану та їх регуляція;
 Засоби досягнення максимальної або оптимальної психічної працездатності;
 Обґрунтування застосовуваних засобів реабілітації після великого тренувального навантаження,
складання нормативів [5, с. 32].
До числа психічних процесів і функцій, що сприяють швидкого оволодіння прийомами техніки і
тактики, можна віднести наступні:
а) різні види відчуттів і сприйнять;
б) особливості уявлень і уяви;
в) особливості уваги;
г) особливості мислення і пам'яті [5, с. 46].
Загальна психологічна підготовка допомагає виховати моральні риси особистості, правильні ідейні
установки, світогляд, різноманітні інтереси,та необхідну мотивацію. А також сприяє розвитку психічних
процесів і функцій, необхідних для успішного складання нормативів у міжсесійний контроль. Це відчуття і
сприйняття («почуття м'яча», «почуття води» і т.п.), якості уваги, пам'яті, мислення і т.д [6, с. 15].
Основна мета психологічної підготовки –є розвинути психологічні риси особистості і психічні якості,
які необхідні студенту для досягнення високого рівня спортивної досконалості та психічної
стійкості [1, с. 14].
Принципи психологічної підготовки студентів:
1) Принцип навчання виражається в здійсненні виховання і формування особистості через зміст,
методи і організацію всього навчального процесу, а також під впливом викладача та колективу;
2) Принципи свідомості та активності означають оптимальне співвідношення педагогічного
керівництва з самостійною, свідомою, активною та творчою діяльністю студента;
3) Принципи систематичності і послідовності сприяють формуванню психічної готовності. Всі
прийоми психологічного впливу дають найбільший ефект, якщо вони суворо розподілені по періодах
навчально-тренувального процесу і забезпечують послідовність накопичення знань.
4) Принципи всебічності та міцності. Психологічна підготовка може плідно здійснюватися тільки в
нерозривному зв'язку з фізичної, технічної і тактичної підготовкою [4, с. 97].
Таким чином, відображаючи певні закономірності процесу психологічної підготовки, слід зазначити,
що всі перераховані вище принципи взаємопов'язані і взаємозумовлені. Порушення або недотримання
одного з них ускладнює реалізацію інших.
Рішення задач психологічної підготовки здійснюється за допомогою відповідних засобів і методів.
Спільними засобами психологічної підготовки є:
- фізичні вправи, засоби техніки і тактики для певного виду діяльності;
- організація психологічного клімату в спортивному колективі, групових командних діях;
- професійна освіта викладачів;
- психологічні засоби регулювання та саморегуляції психічного стану [3, с. 138];
Для виховання морально-вольових якостей особистості та емоційної стійкості першорядне значення
мають: особистий приклад викладача, роз'яснення, переконання, спонукання до діяльності, заохочення,
доручення, обговорення, стягнення, покарання; різні прийоми психорегуляції і саморегуляції, вправи в
ускладнених умовах діяльності і т.д. [4, с. 54].
Різне обладнання та тренажери призначаються для розвитку навичок і формування спеціалізованих
сприйнять (для розвитку уваги, м'язово-рухової чутливості і т.п.). Разом з тим, навіть сучасне обладнання
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та апаратура ще не гарантують ефективності психологічної підготовки. Ефективність знаходиться в прямій
залежності від творчого використання цього в процесі психологічної підготовки [2, с. 113].
Перераховані вище засоби і методи можна нескінченно збільшувати, розкривати і деталізувати
через велику кількість методичних прийомів, які в різних поєднаннях сприяють вирішенню завдань
психологічної підготовки в кожному конкретному випадку.
Залежно від виду нормативу і конкретних завдань психологічної підготовки, застосовуються різні
форми занять: індивідуальні, групові, командні. Індивідуальна форма занять може бути двох варіантів:
самостійні заняття без викладача і під керівництвом викладача. Індивідуальні заняття можуть проводитися
одночасно для всієї команди або групи, але кожен працює за своїм планом. Групова форма занять
передбачає розподіл можливостей кожного студента, всі займаються по ряду ознак в різних групах, і кожна
працює за своїм планом [6, с. 18].
За змістом заняття можуть бути тематичними або комплексними. Тематичне заняття присвячується
одному з розділів психологічної підготовки (наприклад, з розвитку розподілу і перемикання уваги).
Комплексне заняття передбачає розвиток декількох психічних якостей. Наприклад, розвиток тактичного
мислення, сприйняття часу і формування ряду вольових якостей [4, с. 123].
Аналізуючи усе вище перераховане, можна дійти до висновку, що проблема вмотивованості та
підготовки студентів до спортивного життя в університеті є надзвичайно важливою. Хоча на перший погляд
може здаватися, що дані психологічні методики не мають жодного сенсу, адже це лише просто заняття
фізичною культурою. Заперечуючи це, хочеться зробити акцент на тому, що у ЗВО навчаються вже свідомі
особистості, яким лише потрібно трохи допомогти. Допомогти виховувати міцний внутрішній стержень,
любов до спорту та свідому активну діяльність для того, щоб і надалі раціонально вести здоровий спосіб
життя. Враховуючи усі психологічні особливості кожної людини, треба зазначити, що гармонійна
особистість буде існувати тільки тоді, колі і фізично, і психологічно все стабілізовано.
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У сучасному світі роль фізичного виховання молодого покоління не може бути недооціненою.
Проблема полягає в тому, що все більше учнів шкіл та студентів мають різного типу відхилення у
фізичному розвитку, що спричиняє низку більш складних захворювань. Важливість проведення занятьз
фізичної культури для учнів та студентів є очевидною, тому що саме ця дисципліна призначена для
розвитку у них таких понять та вмінь як формування рухових навичок, вироблення сили волі та стійкості,
правильності здорового способу життя, застереження від шкідливих звичок та загальне зміцнення
здоров’я.
Раніше дану тему досліджували такі науковці як К. Пален, С. Максименко, П. Грибан, О. Холодцева.
Тож, з’ясування впливу типу темпераменту на успішність студента є зараз актуальною темою.
Варто взяти до уваги, що студентство – це особлива група населення, що має специфічні умови
життя та потреби. Вони виявляються у тому, що щоденне життя студента перенасичене розумовими та
емоційними навантаженнями, нервовими розладами та стресами. До того ж все це відбувається на фоні
перебудови організму та зміни ритму та стилю життя.
З огляду на всю необхідність фізичного виховання, рушійним моментом у призвичаєнню студентів до
даного предмету є знаходження особливого підходу та взаєморозуміння між студентом та викладачем.
Методичні вказівки, що повинні застосовуватись до всіх здобувачів вищої освіти, дуже часто не здатні
задовольнити індивідуальні особливості та здатності окремо взятого студента. Тоді перед викладачами
навчальних закладів постає завдання знайти спосіб індивідуалізованого процесі навчання, розрахованого
на задоволення потреб конкретної навчальної групи.
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Основним ключем до впровадження ефективної системи навчання фізичного виховання є поділ
студентів на групи залежно від їх розвитку, здібностей, характеру, темпераменту.
Слово темперамент від латинського temperamentum — «належне співвідношення частин». Тобто це
означає, що темперамент – це індивідуальна вроджена організація людської можливості реагувати на
зовнішні чинники.
«Обізнаність в особливостях темпераменту є обов'язковою складовою індивідуального підходу,
оскільки без неї дана характеристика спортсмена втрачає свою рельєфність і не дає повної
інформованості про його можливості» [1, с. 179]. Від нього залежить, наскільки емоційною буде людина,
рівень її впевненості, рішучості; особливості активності, такі як енергійність, адаптивність, риси поведінки,
тривожність, рівень реакції.
«Характерними особливостями темпераменту являються: швидкість сприйняття, швидкість розуму,
швидкість
перемикання
уваги,
темп
і
ритм
мовивиявлення
емоцій
та
вольових
якостей» [3, с. 29]. Врахування цього фактору темпераменту може стати визначальним від час проведення
занять з фізичного виховання, тому що з огляду на особливості психологічної будови індивіда викладач
може досягти високого рівня взаєморозуміння та вдалої комунікації, що надалі буде запорукою
продуктивності здобувача освіти.
Так у трактаті К. Палена “Detemperamentis” виведено 4 основні типи темпераменту людини: сангвінік,
холерик, флегматик та меланхолік.
Людина з типом темпераменту сангвінік зазвичай дуже емоційна та її настрій часто змінюється. Це
пов’язано з нестабільністю нервової системи даного типу. Всі емоції такої людини відображаються на його
обличчі. Він дуже рухливий та активний. На заняттях з фізичної культури сангвініки краще за все
проявляють себе як капітани команд, тому що для них легко знаходити спільну мову як з однолітками, так і
з тренером чи викладачем. Найбільше їм підходять заняття з високим рівнем фізичної активності,
динамічні вправи, ігри, ритмічна гімнастика). Однак, варто звернути увагу, що студенти-сангвініки
потребують постійного стимулювання та підбадьорювання, так як можуть швидко втрачати зацікавленість
до активностей.
Студент що має тип темпераменту холерик характеризується різкістю емоційною та рухливою.
Хорошою рисою для спортсмена-холерика є здатність повністю віддаватися поставленій задачі,
концентруватися на своїй цілі. Холерики категоричні, владні, схильні активно нав’язувати свою думку та
спричиняти конфлікти. Неврівноваженість нервових процесів у півкулях мозку приводить до того, що
зазвичай холерики приймають дуже імпульсивні рішення. На заняттях з фізичної культури студентам
холерикам краще за все підходять індивідуальні завдання, так як біг, легка атлетика. Вони можуть бути
успішними у таких видах занять, які містять у собі певну циклічність, тобто повторювані дії [2, с. 253].
Флегматик – це представник типу людей, що не схильні до співпереживання та швидкої реакції. Хоча
емоційність не так яскраво виражена як у холериків, проте особливість флегматика в тому, що їхні емоції
зазвичай сильні та тривалі. Також він характеризується емоційною стійкістю та розважливістю. Флегматики
можуть бути спокійними та витривалими, вони ведуть стабільний та розмірений спосіб життя та мають
високу продуктивність. Що стосується занять з фізичного виховання, флегматикам властиво дуже
хвилюватися за хід роботи, що вони виконують, тому лідерські ролі для них не підходять. З іншого боку, ті
види роботи, котрі вимагають від спортсмена витримки та наполегливості – саме для них. Послідовні,
тривалі завдання із залученням розумової активності чи не швидкого результату, також такі одноманітні
вправи як тривалий біг, біг на лижах чи індивідуальне виконання наборів вправ можуть проявити потенціал
студента з флегматичним типом темпераменту. «Також для людей цього типу темпераменту добре
підходять логічні види спорту, що вимагають роздумів та роботи інтелекту: керлінг, шахи або
більярд» [2, с. 236]. Зі викладачем флегматики ідуть на контакт не відразу, проте виконують всі доручення
чітко та відповідально.
Студенти-меланхоліки – це люди, яким властиве повільне ініціювання нервових процесів. Вони
непоспішні та дуже вразливі. Викладачу може бути складно знайти спільну мову з студентом даного типу,
оскільки меланхоліки дуже часто ображаються та не ідуть на контакт. Їм категорично не підходять вправи,
які їх можуть злякати (наприклад стрибки, вправи на перекладині чи кільцях) [4, с. 124]. Добрим рішенням
для меланхоліків є об’єднання їх у пари з їхніми знайомими чи товаришами з іншим типом темпераменту.
Завдяки тому що меланхолік відчуватиме себе у безпечному середовищі, це покращить його
результативність.
«Проведені експериментальні дослідження із студентами, що мають різні типи темпераменту
показали, що найвищими є студентки сангвініки, важчими за всіх – студентки меланхоліки. Фізична
підготовленість (біг 100 м, біг 500 м, згинання і розгинання рук в упорі) краща у представниць
флегматичного типу темпераменту. Тільки результат стрибка в довжину з місця кращий у студенток
сангвініків.
Найнижчу
фізичну
підготовленість
мають
студентки
меланхолійного
типу
темпераменту» [2, с. 236].
Таким чином, можна зробити висновок, що запорука досягнення поставленої викладачем фізичної
культури цілі часто може бути саме у правильному і точному психологічному відбору студентів. Спеціальні
здібності та потреби окремо взятого студента є не просто певною особливістю, а ключовим моментом, що
визначає чи буде досягнутий результат. Комфортний мікроклімат між студентами однієї групи, коли вони
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не соромляться один одного та знаходяться у стосунках довіри показують наскільки максимально студент
проявляє себе у виконанні вправи.
Знання особливостей темпераменту є надзвичайно важливою для викладачів фізичної культури.
Тому що завдяки цьому можна оволодіти тактикою правильною побудови орієнтирів та комплексів вправ
для здобувачів вищої освіти.
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Дар’я Касьяненко
(Дніпpо, Укpaїнa)
ВПЛИВ ЙОГИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ
Сьогодні йога дуже популярна у світі, зокрема і в Україні, проте часто як її викладачі, так і їхні учні
забувають, що вона мусить бути комплексною практикою: і фізичною, і духовною. Наразі ж часто на
перший план виходить суто система фізичних вправ, а духовна складова втрачається, що в корні
неправильно. Також слід розуміти, що заняття йогою – це досить відповідально, не дивлячись на очевидну
користь для організму даної практики, через певне незнання вона може суттєво нашкодити.
Науковці визначили, як йога здатна змінювати психічний стан студентів. Експерти з Королівського
університету (Велика Британія) провели дослідження, яке довело, що йога та будь-які вправи для
розслаблення надзвичайно корисні для тих студентів, які, можливо, мають тривожні розлади та взагалі для
їхнього психічного стану. Річ у тому, що релаксація здатна змінити сприйняття світу у таких студентів, адже
робить оточення не таким загрозливим.
Вчені влаштували експеримент, під час якого піддослідні дивились на екрани, де був зображений
чоловік з крапок на суглобах. Зважаючи на те, що обличчя не було помітно, то людину можна було
побачити або зі спини, або спереду. Часто ті студенти, які страждають від соціофобії вважали, що чоловік
рухається до них. А от ті, хто практикував релаксацію та йогу, частіше бачили відвернуту від них постать.
Таке відкриття дозволило знайти вихід для студентів з тривожними розладами (займатися йогою), адже
вони часто побоюються світу та бачать повсюди загрозу [1, с. 301].
Йога корисна для всіх студентів, однак у прекрасної статі вона більш популярна, так як дозволяє
поліпшити власну фігуру і розслабитися.
Йога – це комплексна дисципліна, яка включає в себе глибоку філософію, перебудову свідомості,
різноманітні техніки медитації, дихання, звернення до самої суті людини. У йозі особливим чином
поєднуються статичне та динамічне фізичне навантаження, залучаються практично всі групи м’язів. Йогаметод удосконалення свого тіла та духу, який стає стилем життя.
Головна мета занять йогою – навчитися управляти собою та своїм тілом.
Ми розглянули вплив йоги на організм студентів:
 Істотне поліпшення здоров'я. Тіло стає гнучким, збільшується спритність і витривалість. Правильно
організовані заняття допоможуть схуднути, придбати ідеальну фігуру. Студентки, які регулярно
займаються йогою, стають більш красивими, ніж їх однолітки, які відмовляються від фізичних вправ.
 Поліпшення роботи всіх систем і органів. При регулярних заняттях йогою можна захистити своє
тіло від різних хронічних захворювань, від запалень, від застуди та інших проблем. Вона корисна тим, що
дозволяє врівноважити гормональний фон, поліпшити роботу репродуктивних органів, зміцнює м'язи
тазового дна, а також статеві м'язи.
 Нормалізація менструального циклу. Одночасно з цим усуваються біль, дратівливість і різні жіночі
проблеми. За допомогою йоги можна підготувати своє тіло до вагітності, підвищити свою чутливість.
 Допомагає позбутися втоми та зміцнити психічне здоров'я.
 Вона сприяє відновленню емоційної рівноваги.
 Завдяки ній можна навчитися правильно розслаблятися, дихати, тренуватися, займатися
медитацією, харчуватися, позитивно мислити.
Йога, як і все інше в житті, вимагає правильного та розумного підходу. Не можна давати великі
навантаження не підготовленому тілу, щоб не нашкодити.
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Нами розглянуті протипоказання за станом здоров’я для занять йогою:
 гострі хвороби внутрішніх органів (апендицит, загострення панкреатиту тощо);
 вади та інші хвороби серця;
 хвороби крові;
 рак;
 перші півроку після інфаркту чи інсульту;
 перші 3 місяці після будь-якого оперативного втручання;
 інфекційні ураження суглобів;
 наявність між хребцевих гриж та зміщень хребців;
 погане самопочуття внаслідок грипу, ГРВІ тощо;
 другий та третій триместр вагітності і перші 3 місяці після пологів (існує спеціальна йога для
вагітних, але до неї теж треба ставитися з обережністю, ретельно обираючи вчителя та контролюючи
навантаження);
 не бажано займатися йогою студенткам під час менструального циклу.
Наявні мінімальні проблеми зі здоров’ям, краще проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо
доцільності занять йогою.
Слід пам’ятати, що йога повинна приносити моральне та фізичне задоволення й полегшення, а не
дискомфорт чи травмування. Самостійно виконувати вправи йоги новачку категорично забороняється,
адже можна пошкодити зв’язки, суглоби, розтягнути м’язи, навіть пошкодити хребет. Йога – це не
гімнастика, це система духовних та фізичних практик, яка існує вже декілька тисяч років. Вона
може принести величезну користь кожному студенту, якщо займатися нею правильно та
зважено [3, с. 64-67; 5, с. 208].
Нами підібрано комплекс вправ для занять йогою, до нього входять: асани та пранаями.
Основою занять йоги є асани та пранаями.
Асани ‒ це переважно статичні пози тіла; напруга м'язів і роздратування м'язових нервів в цих позах
впливає на центральну нервову систему, а через неї на роботу серця, органів кровообігу і дихання. Вони
виконуються плавно, підходять для студенток практично в будь-якому фізичному стані. Асани дають
профілактичний, терапевтичний і психотерапевтичний ефект, впливають на систему травлення, серцевосудинну, ендокринну системи, на систему виділення і весь руховий апарат. За рахунок тривалості
утримання асани оптимізують роботу опорно-рухового апарату, призводять до зміни в суглобах при їх
розкритті та рух, деформації порожнин тіла зі зміною їх обсягу і тиску, впливають на кровообіг, змінюють
параметри дихання, впливають на вісцеральні і соматосенсорні рецептори, змінюють обмін речовин,
енергетичний обмін [4, с. 39-42].
Ми розглянули практичні аспекти використання асан фітнес-йоги, взятих з хатха-йоги. Хатха-йога –
це комплексна оздоровча система, яка сприяє розвитку та відновленню людини, система фізичного,
розумового і духовного загартування. На думку фахівців, хатха-йога удосконалює тіло і органи чуття, є
засобом психорегулюючого тренування, розслаблення, концентрації уваги на «внутрішніх» відчуттях і
сенсу вправ. Основу фізичних вправ в хатха-йозі складають асани.
В основі методики проведення заняття з хатха-йоги лежать методи оволодіння психофізичним
тренуванням у поєднанні з дихальними вправами, психічного та м'язового розслаблення, що досягається
за рахунок ідеомоторного механізму, заснованого на образному уявленні, а також – способи оволодіння
грудним, ключичним, черевним або діафрагмальним і мішаним типами дихання. Вправи на дихання
можуть виконуватися в одній з трьох поз: стоячи, сидячи, лежачи. Вибір поз залежить від рівня фізичної
підготовленості і стану здоров'я студентів
Для більшого розвивального ефекту займатися потрібно регулярно, з урахуванням вільного часу,
цілей і потреб. Вправи планувати у вигляді закінчених комплексів. Заняття обов'язково повинні
представляти збалансовану послідовність вправ. При розробці рекомендацій щодо правильного виконання
асан хатха-йоги викладачеві необхідно побачити помилки, що виникають у студентів при оволодінні
асанами, визначити їх причини і в доступній формі пояснити і показати, як правильно зробити
вправу [2, с. 315-316; 4, с. 40-41].
Вплив пранаями (дихальних вправ) не залишає сумнівів у сприятливій дії на організм. Ми
визначили, що користь від дихальних вправ у процесі занять йогою визначається наступним:
 повітря, що проходить через носові пазухи, рефлекторно впливає на багато систем й органів;
 екскурсія діафрагми (при глибокому „черевному“ подиху) є додатковим масажем органів черевної
порожнини;
 рідкий глибокий подих збільшує амплітуду зміни парціальної напруги кисню й вуглекислого газу в
крові, що сприяє розслабленню гладкої мускулатури посудин і поліпшує трофіку тканин.
Важливо зазначити, що займатися фізичними і духовними практиками може не тільки повністю
здорова студент, але і студенти з хворобами [5, с. 248].
Наші спостереження доводять, що на психічний стан студентів впливає багато різних чинників, також
і психіка впливає на їхнє тіло. Часто наслідком психічних проблем стають захворювання різних органів
тіла, появи м'язових затискачів. Якщо вірити старокитайським навчанням, то у людини є кілька чакр, які
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відповідають за його самосвідомість, реалізацію його можливостей і прагнень. Часто блокування однієї з
чакр «руйнує життя» людини.
Йога – одна з небагатьох практик, яка допомагає впоратися з психічними проблемами. При цьому
вона починає лікування з симптомів. Будь-яка асана впливає на тіло студента: вона активізує обмінні
процеси, виконує обережний масаж внутрішніх органів або допомагає розслабитися організму, поліпшити
гнучкість.
Прогрес з'являється поступово і разом з ним починається рішення психічних проблем. Дуже часто
під час заняття можуть з'являтися не тільки біль, але і безпричинна радість, смуток, злість, плаксивість.
Все це впливає на психіку. Асани торкнулися хворого органу і змогли виправити цілісність організму,
перебігу по ньому енергії, а після цього починають повертатися і образи, комплекси, психічні проблеми, які
перейшли в стан підсвідомого і довго впливають на життя. У цьому випадку треба продовжувати заняття і
перетерпіти цей період. Можна практикувати окремі види йоги, які більшою мірою спрямовані на роботу зі
свідомістю.
Якщо практику не залишити, то через деякий час стануть помітні зміни в поведінці. Ми
спостерігаємо, що студенти стають більш впевненими в собі, менш довірливими, відкритими,
розважливими, їм стає простіше самовиражатися; завдяки цьому можна досягти кар'єрних успіхів. Так що
йога через фізичний вплив здатна не гірше психіатра дістати «скелети з шафи» і допомогти залишити їх у
минулому.
Аналізуючи дану роботу можна зробити висновки:
1. Більшість студентів, ведучих сидячий спосіб життя, недостатньо уваги приділяють своєму тілу.
Внаслідок цього, нервові волокна стають млявими й поступово атрофуються. Йога тонізує ці нерви й
одночасно збуджує пов’язані з ними центри мозку.
2. Вправи йоги впливають на кожну частину тіла. Розтягуючи й тонізуючи м’язи й суглоби, хребет і
всю кісткову систему, асани впливають не тільки на зовнішні частини тіла, але й на внутрішні органи.
Усуваючи фізичну й психічну напругу, вправи з йоги звільняють величезні запаси енергії. І в результаті
студент, який займається йогою почуває себе значно бадьорішим й відчуває додатковий приплив енергії.
3. Користь від йоги буде лише тоді, коли студенти займатимуться правильно, при професійній
підтримці фахівців, здатних правильно підібрати асани, з урахуванням їхньої статі, віку, уподобань і
бажаного результату.
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БОЛЬОВІ ВІДЧУТТЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Вступ. Будь-яка діяльність людини, а особливо фізична, супроводжується формуванням таких
пристосувальних реакцій, які будуть оберігати організм від перевантаження, виснаження та розвитку
незворотних змін. Одним з таких видів реакцій є больові відчуття, що виникають під час фізичних
навантажень, як у спортсменів на тренуваннях, так і в учнів на уроках фізичної культури.
Часто під час занять фізичними вправами діти та дорослі скаржаться на виникнення болю.
Найпершою реакцією є відмова від подальшої діяльності. Кваліфікований фахівець повинен знати: що
відбувається в організмі під час навантажень різного характеру, як виконання фізичних вправ може
позначитись на функціональному стані підопічного, або учня [8, 9]. Оскільки неправильно підібрані вправи,
тривалість та інтенсивність навантажень, коли людина відчуває сильний біль під час занять, можуть
призвести до подальших незворотних процесів у організмі [3]. Також може з’явитись небажання
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виконувати фізичні вправи, або неспроможність виконувати певні види рухової діяльності через погане
самопочуття.
Мета – описати види больових відчуттів та механізми їх виникнення під час занять фізичними
вправами.
Виклад основного матеріалу. Фізична активність допомагає запобігти хворобам серця, діабету,
остеопорозу, також безлічі інших захворювань, і є ключовою умовою для підтримки здоров’я.
Вчителю/тренеру важливо розуміти особливості функціонування організму, щоб виконання фізичних
вправ не мало негативних наслідків та приносило, в першу чергу, задоволення від рухової активності. Для
того щоб не відчувати дискомфорт від навантажень та мотивувати себе до систематичних занять
фізичними вправами, варто скласти план занять [9, 10].
Система фізичних вправ, які виконуються для підтримання належного рівня функціонування
організму, називається оздоровчим тренуванням [10]. Його головним завданням є підвищення рівня
фізичного стану до таких величин, які є гарантом стабільного здоров’я. Також важливо враховувати статеві
та вікові фізіологічні зміни в організмі під час виконання фізичних навантажень. Це вимагає відповідного
підбору навантажень, методів і засобів занять фізичними вправами, що мінімізує, або попередить,
виникнення больових відчуттів [8].
Згідно визначення міжнародною асоціацією з вивчення болю, «Біль – це неприємне відчуття і
емоційне переживання, що виникає у зв’язку із справжньою або потенційною загрозою пошкодження
тканин, або описується термінами такого пошкодження»[5]. Відчуття болю активує захисні механізми та
попереджувальні стимули, якими здійснюється інформування щодо ушкоджуючих, або небезпечних,
впливів на організм.
Хоча доведено, що відчуття болю локалізується у передній поясній звивині, проте рецептори за
силою подразника визначають на які саме больові відчуття є буде реагувати організм [2]. Рецепторами
больових подразнень є ноцицептори, які представлені вільними нервовими закінченнями, що знаходяться
в усіх тканинах (шкіра, м’язи, зв’язки, сухожилля, суглоби, внутрішні органи, зубо-щелепна система) [7].
Виділяють такі види болю:
 Ноцицептивний біль, який виникає внаслідок подразнення (стимуляції) периферійних больових
рецепторів (ноцицепторів),й поділяється на соматичний (біль у ділянках шкіри, м’яких тканин, кісток) та
вісцеральний біль (внутрішніх органів).
 Нейропатичний біль виникає через повне, або часткове, ушкодження мієлінової оболонки
центральних, або периферійних, провідних шляхів – периферійних корінців, нервів, стовбурів чи сплетінь
(ішемія, розсічення тканин, компресія, метаболічні порушення, токсична дія). Нейропатичний біль описують
як пекучий, штрикучий, як поколювання, бігання мурашок, оніміння, дзвін у вухах.
 Змішаний тип болю (поєднує нейропатичний та ноцицепивний).
 Проривний біль, що виникає раптово [4].
Особливістю больової системи є підвищення чутливості ноцицепторів при їх стимуляції.
Стимуляторами можуть виступати рухові дії під час виконання фізичних навантажень, які зумовлюють
неадекватне напруження та розтягнення м’язів скелетної мускулатури та внутрішніх органів. Аферентні
шляхи передають больові сигнали до ретикулярної формації середнього мозку, гіпоталамусу,
неспецифічних ядер таламусу, лімбічної системи та кори головного мозку. Також вони можуть викликати
емоційну оцінку болю, що включає гормональні і вегетативні реакції. Збудження задніх рогів спинного
мозку передає сигнали, що надходять до мотонейронів, тим самі створюючи серії рухових рефлексів, які
супроводжуються
поведінковими
реакціями організму,
паралельно
активуються
симпатичні
прегангліональні нейрони, що викликає тахікардію і підвищення артеріального тиску [4, 6].
Система крові відіграє важливу роль у захисній реакції організму на розвиток запального болю. При
запаленні лейкоцити мігрують в ушкоджену тканину, де опіоїдні пептиди зв’язуються з опіоїдними
рецепторами периферичних нервових терміналів, що зумовлює зменшення болю [7].
Під час силового тренування м’язи працюють із максимальною інтенсивністю, тому кров не встигає
постачати достатню кількість кисню. Відбувається анаеробний процес розщеплення глюкози. При цій
хімічній реакції виділяється необхідна для м’язів енергія [8]. Продуктом розпаду глюкози є молочна
кислота. Молочна кислота в м’язах накопичується й у процесі тренування, не встигаючи виходити в кров
вона починає подразнювати нервові закінчення, викликаючи больові відчуття [2].
Біль у боці під час фізичних вправ може виникати через різкий приплив крові до печінки і селезінки,
або через те, що відтік крові від внутрішніх органів не встигає за припливом. У результаті цього органи
черевної порожнини переповнюються кров’ю і починають тиснути на власні капсульні оболонки, де
розташовано багато нервових закінчень. Якщо кров починає інтенсивно надходити до печінки, тоді
відчувається біль у правому боці, а якщо до селезінки – то болить у лівому [8].
В результаті перенапруження під час інтенсивної фізичної роботи у деяких людей починаються
головні болі. Знижена стійкість до напруги проявляється у вигляді скроневого, або ж потиличного
пульсування. Причинами виникнення головного болю при фізичних навантаженнях є перевтома, травми,
алергени та інші. Також під час м’язової активності в організмі прискорюється обмін речовин, тому виникає
потреба в кисні, енергії, глюкозі. Зниження метаболізму, недостатність кровообігу та газообміну можуть
призвести до кисневого голодування, тим самим провокуючи головні болі. Причиною виникнення головного
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білю після занять фізичними вправами є втома, психоемоційне перевантаження, тривале перебування у
холодному, або жаркому місці [7, 8].
Серед багатьох теорій виникнення болю найпоширенішими є: теорія специфічності; теорія розподілу
імпульсів (ще її називають теорія вхідних воріт, або ворот на теорія); генна теорія; теорія інтенсивності [6].
Українськими вченими в інституті фізіології ім. О.О. Богомольця на основі проведених досліджень
відкрито два важливі молекулярні механізми, що відіграють ключову роль у передачі больового сигналу.
Перший показує залучення рецепторів у процеси зміни концентрації протонів при станах, що
супроводжуються генеруванням сигналів, які потім сприймаються як больові. Другий пояснює активізацію
рецепторів на потрапляння АТФ у міжклітинне середовище [5].
Є теорія, згідно якої тренування призводять до пошкодження м’язів, «мікророзривів». Проте біль
відчувається не відразу, а через 24, або 48, годин після тренування В процесі дослідження встановлено,
що біль виникає не через ушкодження м’яза під час тренування, а у процесі відновлення. Тіло посилає
клітини, нейтрофіли і макрофаги для видалення пошкоджених ділянок м'язів, а також активує ряд інших
клітин, які запускають процес відновлення м'язової тканини [1, 3]. Пошкоджений і відновлений м’яз стає в
рази сильнішим. Під час того як спортсмен стає тренованішим, мікротравми все менше і менше
пошкоджують м’язи, таким чином розвивається адаптація до фізичних навантажень [8].
Щодо попередження виникнення больових відчуттів під час занять фізичними вправами, то можемо
назвати наcтупні. Необхідно підтримувати питний режим, дотримуватись раціонального харчування,
особливо перед тренуваннями [10]. Важливо ретельно проводити розминку та виконувати вправи на
розтягування [9]. Під час виконання вправ слідкувати за правильністю їх виконання, поставою та
напруженням м’язів [1]. При відчутті болю у боці різко не припиняти роботу, а сповільнити темп та глибоко
дихати. У період інтенсивних занять варто відвідувати сауну, показані різні види масажу для відновлення
та стимуляції організму. Варто чергувати пасивний та активний відпочинок, щоб підтримувати організм в
тонусі.
Заключення. Больові відчуття під час занять фізичними вправами є важливими, оскільки активують
захисні механізми, що здійснює інформування про розвиток реакцій на зовнішні впливи та внутрішні зміни
фізіологічних систем організму.
Фахівець галузі фізичної культури і спорту повинен знати причини та механізми виникнення болю під
час занять фізичними вправами за місцем їх локалізації. Це допоможе не лише попередити, але й
уникнути, або зменшити больові відчуття через коригування обсягу та інтенсивності навантажень.
Перспективи подальших досліджень. Враховуючи статеві відмінності функціонування організму,
плануємо розробити комплекс фізичних вправ, як первентивного засобу виникнення больових відчуттів у
жінок під час тренувальних занять фітнесом.
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Єгор Мандрик
(Дніпро, Україна)
ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ВЕЛИКОГО СПОРТУ ЧЕРЕЗ СВІТОВУ ПАНДЕМІЮ COVID-19
Постановка проблеми. Світова пандемія завдала значної шкоди сучасному спорту, великий сектор
сучасних професійних спортивних змагань та заходів опинились під загрозою. У сучасності, коли будь-яка
сфера діяльності тісно інтегрована в економіку в цілому, значне скорочення та скасування спортивних
заходів призвело не тільки до падіння спортивної культури – втрати професійного спорту відобразились на
економіці багатьох країн, створивши кризові явища. Сучасний спорт – це не просто досягнення спортивних
результатів та оздоровлення організму. Професійний спорт сьогодні – це велика індустрія, невід`ємна
частина культури, одне із джерел фінансування економіки. За такої інтеграції економічні втрати
професійного спорту стають ще більш актуальними, адже шкода, якої завдали фізичній культурі
безпосередньо відобразиться на всіх сферах життя різних верств суспільства. Тільки проаналізувавши
кризову ситуацію у спорті, яка зараз склалася, можна почати вирішувати цю проблему та розробити
певний комплекс дій, щоб у майбутньому була можливість уникнути такої кризи.
Формулювання цілей статті. Необхідно проаналізувати фінансові звіти відносно кризи, яка
склалася. Систематизувати дані, отримані із фінансових звітів та описати можливі прогнози подальшого
розвитку в економічному плані. На основі цих прогнозів зробити висновок щодо наслідків, які очікують
великий спорт та кампанії-партнерів, економічне існування яких безпосередньо залежить від якості та
масштабів проведення спортивних змагань та розвитку фізичної культури.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Аналіз фінансових звітів показує, що економічні втрати
великого спорту через пандемію відобразились на економіці цілих країн. Заплановане проведення
Олімпійських Ігор в Японії повинно було створити попит в країні у розмірі 6,5 мільярдів доларів США за
рахунок глядачів та проведення спортивних змагань [6, c. 14]. Але перенесення заходу призвело до
зниження ВВП країни на 4,9 мільярдів доларів США або на 1,4 % ВВП [10, c. 1]. Враховуючи перенесення
Олімпійських Ігор на рік, доходи японських корпорацій впали на 24,4% у порівнянні із минулим
роком [3, c. 15]. Проаналізувавши фінансові звіти за 2020 рік та порівнявши очікувані прибутки від
спортивних заходів із фактичними витратами можна встановити, що у критичному стані через пандемію
опинились усі аспекти професійного спорту.
Виклад основного матеріалу. Перенесення Олімпійських Ігор у Японії призвело до значного
погіршення економічного стану у країні, різкого падіння найважливіших макроекономічних показників.
Фактично перенесення одного великого спортивного заходу міжнародного масштабу поставило
підприємницький сектор Японії у кризове становище. Організатори Олімпійських Ігор 2020 оцінювали
загальну вартість проведення Олімпіади у 13,4 мільярди доларів [2]. Із цих коштів 25,19 % було надано у
якості спонсорських послуг приватним сектором японського бізнесу, 13,11 % спонсорськими послугами
інших зарубіжних корпорацій, а 61,7 % було надано японським урядом. [10, c. 1] Приватний сектор Японії
інвестував в Олімпіаду близько 9,2 млрд. доларів [6, c. 14]. Вартість же самого олімпійського будівництва
становить 5,9 мільярдів доларів [2]. Перенесення Олімпійських Ігор призвело до негайного скорочення
темпів інвестицій, що негативно вплинуло на економіку Японії [7, c. 23]
Щоб повноцінно оцінити негативний вплив на японську економіку, слід врахувати усі видатки, які
були пов`язані із перенесенням Олімпійських Ігор 2020. Проаналізовані дані представлені нижче (табл. 1).
Таблиця 1
Фінансові втрати Японії по секторам у зв`язку із перенесенням Олімпійських Ігор 2020
Найменування категорії
2019 рік (млн.дол.)
Відсоток втрат
Доходи корпорацій
3298
24,4%
інвесторів
Державна фінансова
108,2
7,4%
підтримка спорту
Інвестиції приватного
16,4
13%
сектору у спорт
Прибуток
213500
1,4%
телекомунікаційних
кампаній
Прибутки ЗМІ та індустрії
11600
1,4%
розваг
Прибуток сектору
34700
1,4%
реклами та маркетингу
Прибуток видавництв
36400
0,7%
Загалом фінансових збитків
дані сформовано шляхом [авторської розробки]

2020 (млн.дол.)
2493,3

Збитки (млн.дол.)
804,7

100,2

8

14,3

2,1

210297,5

3202,5

11437,6

162,4

34214,2

485,8

36145,2

254,8
4920,3

Загалом фінансові втрати від перенесення Олімпійських Ігор 2020 року можна оцінити у 4,9 мільярди
доларів – це сума втрат кампаній, які безпосередньо втратили саме від перенесення Олімпіади [8, c. 5].
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Перенесення чемпіонату Європи з футболу призвело до значних економічних втрат у країнах, які
були задіяні у проведенні цього міжнародного заходу та одночасно поставило у кризове становище
професійні спортивні клуби, які готувалися до цього спортивного заходу. Щоб оцінити вплив негативний
вплив на професійні спортивні клуби, які були задіяні у проведенні чемпіонату Європи з футболу слід
врахувати усі видатки які були пов`язані із перенесенням міжнародного футбольного заходу.
Проаналізовані дані представлені нижче(табл. 2).
Таблиця 2
Фінансові втрати європейських клубів по секторам прибутку у зв`язку із перенесенням
чемпіонату Європи з футболу
Найменування категорії

2019 рік
(млрд.євро)
1,8

Прибуток від проведення
домашніх матчів
Прибуток від проведення
5,1
телетрансляцій
Прибуток від
2,6
комерційних доходів
Обсяг роялті
2,7
Прибуток від участі у
2,0
рекламних кампаніях
Обсяг спонсорської
1,6
підтримки
Прибуток від трансферів
0,9
Загалом фінансових збитків
дані сформовано шляхом [авторської розробки]

Відсоток втрат

2020 (млрд.євро)

Збитки (млрд.євро)

85%

0,27

1,53

74%

1,33

3,77

64%

0,94

1,66

53%
36%

1,43
1,28

1,27
0,72

44%

0,70

0,90

40%

0,54

0,36
10,21

Загалом фінансові втрати від перенесення чемпіонату Європи з футболу можна оцінити у 10,21
мільярдів євро [9, c. 16] це втрати європейських клубів, основна діяльність яких зупинилася у зв`язку із
карантинними обмеженнями та заборону проведення футбольних матчів [5, c. 14]
Професійні міжнародні автомобільні змагання «Формула 1» перенесли масу структурних змін, що
негативно відобразилось на іміджі самого змагання а також призвело до значних фінансових втрат у сфері
професійного автоспорту [1, c. 23] Фінансування заходу здійснюється підписанням контрактів із
виробниками автозапчастин, сплачування доходу від роялті, отримання доходу від рекламних кампаній. У
зв`язку із пандемією, усі ці доходи були значно зменшені у порівнянні із минулими роками та економічними
очікуваннями організаторів [4, c. 19]. Щоб оцінити негативний вплив пандемії на Міжнародну автомобільну
асоціацію та кампанії, які були пов`язані із цим заходом, слід врахувати усі понесені видатки. Результати
представлені у таблиці нижче. (табл. 3).
Таблиця 3
Фінансові втрати організаторів змагання «Формула 1» по секторам прибутку у зв`язку із
перенесенням змагання
Найменування категорії
2019 рік (млн.дол.)
Відсоток втрат
Прибуток від проведення
150
55%
гоночного змагання
Прибуток від проведення
34
62%
телетрансляцій
Прибуток від іншої
6
20%
комерційної діяльності
Прибуток від промоутерів
240
40%
за можливість
проведення заїзду
Прибуток від участі у
21
30%
рекламних кампаніях
Обсяг спонсорської
163
47%
підтримки
Прибуток від виробників
150
30%
автозапчастин
Загалом фінансових збитків
дані сформовано шляхом [авторської розробки]

2020 (млн.дол.)
82,5

Збитки (млн.дол.)
67,5

21

13

4,8

1,2

144

96

14,7

6,3

86,4

76,6

105

45
305,6

Загалом фінансові втрати від перенесення гоночних етапів та зміни самої структури змагання
«Формула 1» у 2020 році 305,6 мільйонів доларів – стільки втратили організатори та кампаніїінвестори [1, c. 23].
Висновки. Під час дослідницької роботи було проаналізовані фінансові збитки у зв`язку із
перенесенням або зміною найбільших спортивних професійних змагань 2020 року. Був проаналізований
збиток, нанесений економіці Японії, а також фінансові втрати конкретних кампаній, які інвестували капітал
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в Олімпіаду. Були проаналізовані видатки європейських футбольних клубів які безпосередньо були
залежні від проведення чемпіонату Європи з футболу, загалом клуби постраждали на суму 10,21 мільярдів
євро. Організатори професійного автоспортивного змагання «Формула 1» понесли видатки у розмірі 305,6
мільйонів доларів. Під час роботи проаналізовано, що найбільше постраждали такі сектори прибутку від
спортивних заходів як сектор телетрансляцій, значно зменшилась спонсорська підтримка адже якісне
проведення спортивних змагань було основним пріоритетом для цих секторів. Аналізуючи втрати
кампаній, та організаторів великих спортивних змагань було запропоновано обрати стратегію закріплення
позицій на ринку, скоротити видатки та очікувати прибутків від інвестованого капіталу у 2021 році, коли
карантинні обмеження будуть скасовані і буде можливість отримати максимальний прибуток від своїх
інвестицій.
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ЗВ’ЯЗОК БІОЛОГІЧНИХ РИТМІВ В ЖІНОЧОМУ ОРГАНІЗМІ З ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ СПОРТСМЕНОК
Проблема оцінювання фізичної працездатності жінок в спорті виникла практично з початком їх
виступів на змаганнях. Гострота її обґрунтовується необхідністю укладення про стан здоров'я жінок,
визначення залежності здоров'я від безлічі факторів, що впливають, серед яких можна виділити: вік, стать,
антропометричні показники, вид спортивної діяльності, регіон проживання, соціальні, економічні та
екологічні умови [1, с. 61-63].
В останні десятиліття у всьому світі відмічається підвищений інтерес до вивчення біоритмічної
організації процесів в організмі, бо періодичність є невід'ємною властивістю живої матерії [6, с. 34-37;
7, с. 35-36]. Особливості функціонального стану, працездатності й реакції на різноманітні подразники
знаходяться у відомій залежності від ритмічних змін гормонального статусу організму жінки протягом
специфічних біологічних ритмів – менструальних циклів (МЦ) [6, с. 35; 7, с. 37; 8, с. 38-39; 9, с. 84].
Актуальність обговорюваної проблеми особливо гостро відчувається в останні десятиліття у зв'язку з
загальною фемінізацією і спорту, зокрема.
Незважаючи на багаторічні дослідні роботи відомих вчених (В.Л. Карпман, І.В. Аулік,
З.Б. Білоцерківський, Д.Н. Давиденко, Л.М. Михалюк, Л.Г. Шахліна і ін.) питання фізичної працездатності
жінок до сих пір вимагають ретельного вивчення [2, с. 101; 9, с. 85-87].
Різноманітність методів зумовило розбіжності в наведених в літературі показниках фізичної
працездатності, навіть таких, як PWC170, максимальне споживання кисню (МСК) та ін. в залежності від
фаз менструального циклу, що виводить в розряд актуальних необхідність вдосконалення і уніфікації
методів оцінки обговорюваної якості.
Найбільш точним, оперативним і інформативним методом вивчення фізичної работоспособності, на
мою думку, є дозоване циклічне тестування навантаження з реверсом (Д.Н. Давиденко та співавт., 1984).
Ця методика дає можливість виявити не тільки показники фізичної працездатності і реакцію серцевосудинної системи, але і встановити регуляторні та енергетичні компоненти системної реакції організму
людини.
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Дане тестування навантаження дозволяє оцінити функціональні можливості організму по 30
показникам, які об'єднані в 5 груп:
1) показники самого тесту;
2) критерії фізичної працездатності;
3) дані динаміки частоти серцевих скорочень;
4) показники ефективності регулювання (ефективності мобілізації резервів);
5) показники енергетичного рівня організму (рівня активації, напруги функціонування).
У порівнянні з відомим методом оцінки фізичної працездатності PWC170 [3, с. 110;8, с. 24-30],
обрана нами методика більш стандартизована і вимагає значно меншого часу тестування [8, с. 24-30].
Так, у 2014 році було проведено обстеження 120 дівчат-студенток з різним рівнем рухової активності
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, з них 76 студенток
було обстежено протягом менструального циклу (380 обстежень)[4, с. 24-30].
Метою дослідження було вивчення рівня фізичної працездатності дівчат-спортсменок при тестуванні
навантаженням за замкненим циклом у різні періоди менструального циклу.
Для детального вивчення змін фізичної працездатності дівчат в різні фази МЦ використовували
методику Давиденко Д.Н. і співавт. [5, с. 204-210.]. Дана методика, за результатами тестування, дозволяє
виділити певні групи критеріїв резервних можливостей, одна з яких, а саме група показників фізичної
працездатності, взята за основу для вирішення поставленої мети.
В процесі тестування реєструвалася динаміка залежності частоти серцевих скорочень від потужності
фізичної роботи у вигляді так званої петлі гістерезиса, яка відображає системну адаптивну відповідь
організму на фізичне навантаження. У лабораторії вікової фізіології спорту методика Давиденко Д.Н. і
співавт. була модернізована і покладена на комп'ютерну основу [3, с. 1-4]. Завдяки цьому чому
збагатилися можливості оперувати результатами обстеження.
Фази менструального циклу визначалися за допомогою календарного методу і за результатами
спеціального анкетного опитування. Менструальний цикл є специфічним біоритмом жіночого організму і
представлений періодом від першого дня попередньої менструації до першого дня наступної. Циклічні
зміни концентрації жіночих статевих гормонів в крові дає можливість умовно ділити менструальний цикл на
фази.
До теперішнього часу не існує єдиної класифікації фаз менструального циклу, але більш точним і
інформативним є поділ менструального циклу на п'ять фаз: менструальна, постментструальна,
овуляторна, постовуляторна і передменструальна (по Н.В. Свєчникова) [6, с. 34-37].
Конкретно у тестуванні, яке було проведено Південноукраїнським національним педагогічним
університетом імені К.Д. Ушинського були обстежені спортсменки з нормальною менструальної функцією.
Дослідження проводили в кожну фазу МЦ в динаміці одного циклу [3, с. 1-4].
Фізичну працездатність (ФП) визначали по 8 показникам: потужність реверсу навантаження,
загальний час роботи, загальний обсяг виконаної роботи, абсолютні та відносні показники загальної
фізичної працездатності та максимального споживання кисню.
Всі дослідження проводилися в ранковий час при позитивній оцінці самопочуття, в середині періоду
кожної фази менструального циклу, що може характеризувати розпал гормональних процесів. Результати,
які були отримані у цьому дослідженні дозволяють зробити висновок, що оптимальною фазою для прояву
загальної фізичної працездатності спортсменок є передменструальна. У цю фазу показники
навантажувального тестування виявилися кращими, тоді як в овуляторну, менструальну, посментруальну
й, особливо, постовуляторну – вони погіршилися.
МЦ впливає на показники швидкості і швидкісно-силових якостей.
У менструальну фазу знижується загальна працездатність. Великі фізичні навантаження викликають
зміни в яєчниках і порушення менструального циклу. Під впливом правильного підходу до навантажень
подібні зміни не будуть виникати в мікроциклах. Отже, при правильній побудові тренувальних процесу,
нормальному функціонуванні яєчників, у жінок-спортсменок утворюється новий рівень гормональної
регуляції, що характеризується підвищеною функцією гонад. Доведено, що ранній початок занять спортом
призводить до більш раннього прояву перших менструацій і більш швидкому формуванню ритму МЦ.
Разом з тим, великі обсяги тренувальних навантажень в ранньому віці викликають затримку статевого
дозрівання. Особливо це відзначається на прикладі спортивної гімнастики.
Висновки
Сучасний спорт вимагає постійного збільшення фізичного та емоційного напруження нових методів
тренування. Важливим питанням у цьому зв'язку є засоби відновлення організму. Для цього треба
враховувати та аналізувати дані, отримані в процесі досліджень, які свідчать про неоднозначність динаміки
функціональних можливостей дівчат-спортсменок за показниками фізичної працездатності в різні фази
менструального циклу.
Проведені дослідження показали, що в передменструальну фазу показники навантажувального
тестування виявилися найкращими, тоді як в постовуляторну – вони погіршувалися. Індивідуальний аналіз
результатів дослідження по фазах менструального циклу виявив підвищення критеріїв працездатності та
аеробної продуктивності в предменструальну фазу.
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Уточнення причин розбіжностей одних досліджень з даними інших фахівців і встановлення
об'єктивних закономірностей становить перспективу подальших досліджень в оцінюванні функціональних
можливостей дівчат-спортсменок протягом менструального циклу.
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ЧИ ВАЖЛИВІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ В УНІВЕРСИТЕТІ?
В час інноваційних технологій, однією з нагальних тем є здоров’я молоді. Кожен день ми чуємо
звідусіль як важливо вести здоровий образ життя, але статистика свідчить про погіршення рівня здоров’я
молоді, серед якої зараз нерідко можна зустріти людей з одним, а то й декількома хронічними
захворюваннями. Все це є наслідками малорухомого життя в інноваційному темпі міста.
Звичайно, надбання здорових звичок треба починати ще зі школи, адже дорослі, швидше за все,
відтворюватимуть звички, набуті ними в дитинстві та юності. Наступним етапом після школи є університет.
Навчання в університеті є одним головних етапів у житті кожної молодої людини, саме в цей час на долю
студента випадає більша кількість завдань, порівняно з школою, і це іноді призводить до зменшення
фізичної активності, що може мати поганий вплив на весь організм. Як зазначено в роботі Гавди С.:
«Студентство, особливо на початковому етапі навчання, є найбільш вразливою частиною молоді, тому
стикається з низкою труднощів, пов'язаних із збільшенням навчального навантаження, невисокою руховою
активністю, відносною свободою студентського життя, проблемами в соціальному спілкуванні» [3].
Формування інтересу до занять спортом це досить тривалий та нелегкий процес. На нашу думку,
обов’язково потрібно враховувати психологічний фактор. Сильною мотивацією до занять спортом може
слугувати участь в спортивних командах. Перебуваючи в такому середовищі, студент розуміє, що несе
відповідальність не тільки за себе, але й за всю команду, що є заохочувальним стимулом до занять
спортом. Гарним прикладом можуть слугувати університети США, в яких спортивні команди є невід’ємною
частиною будь-якого навчального закладу. Це підвищує спортивний дух усіх студентів університету,
незалежно від того, займаються вони спортом професійно чи ні. Важливо зважувати й на те, що в
американських університетах, набагато різноманітніший вибір спортивних секцій, тому кожен студент може
знайти заняття собі до вподоби. Відкриття нових секцій в нашому університеті слугувало б чудовим
заохоченням для тих студентів, які займаються спортом деінде чи не займаються взагалі.
Дехто з студентів вважає, що в університеті заняття з фізичної культури не є потрібними та мають
бути необов’язковими. Але, не можна забувати про те, що фізична активність корисна для розвитку та
гарної роботи мозку. Тобто, студент, що не отримує достатньої кількості фізичних навантажень, повільніше
опрацьовує нові знання, порівняно з студентом, який регулярно займається спортом. Разом з цим,
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малорухомий спосіб життя с часом може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям та навіть,
летальних наслідків. Як зазначає у своїй роботі Черевко С. В.: «Відсутність фізичної активності вважається
четвертим з найважливіших факторів ризику, які є причинами смерті в глобальному масштабі (на її частку
припадає 6% від загального числа випадків смерті в світі). Далі йдуть високий кров’яний тиск (13%),
паління (9%) і високий рівень глюкози в крові (6%)» [8].
Коли людина виконує монотонну фізичну роботу довгий час, її продуктивність з часом зменшується.
Теж саме і з розумовою діяльністю. Безперервна навчальна діяльність може призвести до меншого
сприйняття інформації. В такому разі, фізична культура є чудовим помічником, адже вправи можуть
слугувати своєрідною перервою від навчального процесу, а також є корисними для фізичного здоров’я
людини, на відміну від просто пасивного відпочинку. Тобто заняття з фізичної культури можуть слугувати
своєрідною розрядкою від виключно розумової діяльності.
Регулярні фізичні вправи є життєво важливими в боротьбі з ожирінням, особливо в дорослому віці.
Ми всі знаємо, що багато проблем зі здоров’ям може спричиняти ожиріння, і наскільки погано вести
виключно малорухомий спосіб життя. Але, говорячи відверто, більшість людей все одно продовжує не
займатися спортом та не піклується про своє харчування, що, в кінці кінців, призводить до ожиріння чи
хронічних захворювань кишково-шлункового тракту. Не можна не згадати й про неправильну поставу, що є
наслідком виключно сидячого способу життя, а також про проблеми з зором, що зараз є у більшості
студентів. Ще однією проблемою, з якою мають справу багато українців, навіть молодого віку, є серцевосудинні захворювання. Цьому є багато причин, серед яких стреси, нераціональне харчування, деколи
вживання алкоголю та тютюну, мала кількість сну й, звичайно, мала кількість фізичних навантажень. Як
констатує ВООЗ, уже загальновизнано, що за останні два десятиліття відбулися суттєві зміни у фізичній
активності, рівнях харчового споживання і в раціоні харчування [7, с. 40]. Проблема ожиріння наявна
майже скрізь та привертає велику увагу. Тому європейськими країнами ВООЗ у 2006 році під час
Європейської міністерської конференції ВООЗ з питань боротьби з ожирінням (відома як Стамбульська
конференція) [4] було прийнято Європейську хартію щодо боротьби з ожирінням [1].
У п.1.1 Хартії визнається, що за останні два десятиліття показники розповсюдження ожиріння зросли
майже в три рази. У країнах Європейського регіону ВООЗ половина дорослого населення і кожна п’ята
дитина має надмірну вагу, а третина з них вже страждає на ожиріння. До того ж число таких осіб зростає
швидкими темпами. Надмірна вага й ожиріння грають значну роль у розвитку багатьох неінфекційних
захворювань, приводять до скорочення очікуваної тривалості життя і негативно впливають на якість життя.
Кожен рік захворювання, що пов’язані з надмірною вагою, стають причиною більш ніж мільйон летальних
випадків у Європейському регіоні ВООЗ [1, с. 22].
Самі високі показники для різних вікових груп стосовно розповсюдженості надмірної ваги та ожиріння
були виявлені в Україні (хлопці: 27,8%; дівчата: 27,3%) [6].
Як зазначає в своїй роботі Коцур Н. І.: «Виражена гіподинамія викликає зниження адаптаційних
можливостей серцево-судинної системи, дисфункцію вегетативних відділів нервової системи і загальну
астенізацію організму. За прогнозами Я. Шулікіна, до 2050 року в Україні передбачається збільшення
серцево-судинних патологій у 5-6 разів» [5].
Фізична активність має тенденцію до зниження, коли студенти вступають до університету. Як
правило, ті студенти, які не ведуть активний спосіб життя під час навчання в університеті, продовжують цю
звичку і в дорослому житті. Все це можливо попередити, якщо займатися фізкультурою ще в молодому
віці, в університеті та продовжувати виконання фізичних вправ вже після закінчення університету.
Обов’язкові заняття фізичною культурою в університеті можуть допомогти студентам зрозуміти, що
залишатися активними та здоровими є метою, яку слід мати впродовж усього життя. Це є особливо
важливим, якщо зважати на те, що чисельність населення активного працездатного віку в Україні має
тенденцію до зменшення.
Як зазначає в своїй статті Оксана Бучко: «Щорічно до вишів України вступає від 12 до 37% молоді з
послабленим станом здоров'я, понад 5% студентів показують незадовільний стан фізичної підготовленості
навіть за полегшеними нормативами; майже 57% хлопці і дівчат мають відхилення у стані здоров'я, з них
понад 23% мають одночасно декілька захворювань» [2].
Це дані за 2015 рік. І ситуація, на жаль, не змінюється на краще. Все, що ми можемо бачити це
поступове фізичне ослаблення всієї нації. Настає час, коли нормативи з фізкультури вже може виконати
все менший відсоток студентів. Проблема не в нормативах, а в рівні фізичної підготовки студентів,
зазвичай вона відсутня або дуже слабка.
Щоб майбутня нація залишалась здоровою та сильною, необхідно залучення якомога більшої
кількості студентів до занять фізкультурою, це можливо при введенні нових видів фізичної діяльності та
модернізації умов занять спортом в університеті. Здоров’я є найважливішою цінністю в житті кожної
людини. Саме тому фізична культура завжди має бути присутньою в розкладі будь-якого студента
університету, адже без здорового способу життя, неможливо досягти успіху в житті.
Література:
1. Европейская хартия по борьбе с ожирением, С. 22 – 28 // Европейская министерская конференция ВОЗ
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(Дніпро, Україна)
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

За даними ВООЗ, на початок ХХІ ст. 10% населення земної кулі становлять люди з особливими
потребами, 100 млн з них — це діти-інваліди. В Україні наразі нараховуються понад 2,8 млн інвалідів, що
дорівнює 5,4% населення.
Відповідно до Конституції України та цілої низки законодавчих актів, наша держава повинна
забезпечувати людям з особливими потребами, відповідно до їхніх побажань і інтересів, доступність та
безоплатність освіти у державних і недержавних навчальних закладах на рівні, що відповідає
індивідуальним здібностям та можливостям.
Фізичне виховання молоді у вищих навчальних закладах — невід’ємна частина системи освіти,
складова гуманітарного виховання, умова оптимізації фізичного та психічного стану, фізичного розвитку
особистості, підготовка до умов життєдіяльності. Органи влади надають програмного значення питанням
розвитку фізичного виховання і спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний
засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду і вирішення інших соціальних проблем.
Достатньо згадати базові положення Концепції національного виховання: базову навчальну програму для
вищих закладів освіти України «Фізичне виховання», цільову комплексну програму «Фізичне виховання —
здоров’я нації», Державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ ст.), положення законів України
«Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про державні тести і
нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, «Концепцію фізичного виховання в системі
освіти України» (23.04.97 р.), Державні стандарти освіти, «Державні вимоги до навчальних програм з
фізичного виховання в системі освіти» (7.08.98 р.), проект «Національної доктрини розвитку освіти України
у ХХІ ст.» (жовтень 2001 р.). Основним документом, що регламентує ставлення у країні до фізичного
виховання та спорту, є Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р., який визначає
загальні правові, соціальні, економічні й організаційні основи фізичного виховання і спорту в Україні.
Наразі навчання людей з особливими потребами у вищих навчальних закладах ЗВО стає однією з
умов інтеграції їх у суспільство [4;5]. Однак якісне навчання молоді з особливими потребами залежить не
тільки від втілення сучасних технологій у навчальний процес ЗВО, але й від середовища, в якому студенти
з особливими потребами почувалися б комфортно. Тому, на наш погляд, інтегроване студентське
середовище — це соціально-психологічний феномен, метою якого є сприяння соціалізації особистості,
піднесення рівня якості її життя, наповнювання її новим змістом, емоціями, що зумовлює рівноцінне
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спілкування, навчання, розваги, відпочинок та інші форми нормального життя і студентів з особливими
потребами, і студентів, які не мають вад і захворювань.
Однією з найважливіших складових соціальної та психічної адаптації до навчання у ЗВО студентів з
особливими потребами є фізичне виховання та спортивна діяльність, які максимально відволікають їх від
своїх вад і захворювань, проблем у процесі навчання в інтегрованих групах.
Використання різноманітних форм фізичного виховання і спорту для студентів з особливими
потребами є надзвичайно ефективним для досягнення безпосереднього оздоровчого ефекту, підвищення
інтелектуальної та фізичної працездатності, пізнання можливостей власного організму, боротьби зі
шкідливими звичками, організації корисного і цікавого дозвілля, формування стійкого мотиву та потреби в
систематичних, самостійних заняттях фізичними вправами різного спрямування.
На жаль, реальні факти яскраво засвідчують, що теоретичні й методичні засади фізичного
виховання студентів з особливими потребами, внаслідок слабкої матеріально-технічної бази, надто важко
пробивають собі шлях, щоб посісти гідне місце в навчальній програмі з фізичного виховання. Ще й сьогодні
заняття з фізичного виховання у сучасних ЗВО не вирізняються ані змістовністю, ані оригінальністю, ані
глибиною. Закономірно, що вони не можуть зацікавити молодь, виробити в неї бажання та мотивацію
займатися фізичною культурою та спортом самостійно, орієнтувати на здоровий спосіб життя. Навпаки,
зростає прагнення будь-якими шляхами уникнути таких занять.
Беззаперечно, мета фізичного виховання у ЗВО — формування фізичної культури молоді, створення
умов для загальнонаукової та професійної підготовки студентів, накопичення інтелектуального, творчого
та культурного потенціалу держави. Але сьогодення вимагає поставити питання таким чином, щоб для
студента з особливими потребами головним стало не стільки бажання уникати занять з фізичного
виховання, скільки застосувати вміння та навички задля раціонального використання засобів фізичної
культури і спорту, свідомо поставитись до власного здоров’я, сформувати стійкі мотиви та потреби у
систематичних, самостійних заняттях фізичними вправами різного спрямування.
Фізичне виховання — це складне, організоване явище, цілісна система, тому основою його
інтегративного пізнання є системний підхід, методологічним підґрунтям якого є категорія «цілого». З точки
зору системного підходу можливим є також розгляд системи: стан — середовище, фізичний стан —
фізичне виховання, студент з особливими потребами — викладач фізичного виховання. Повинні
визначатися фізична підготовленість і психофізичні характеристики студентів з особливими потребами. На
основі обстеження складових особистості студента та рівня його фізичної підготовленості повинні
формуватися групи для занять фізичним вихованням за такими напрямами:
1. Заняття у групах загальної фізичної підготовки, оздоровчого плавання та аквааеробіки.
2. Заняття в спортивних секціях.
3. Заняття в системі «Інваспорт».
Для кожної з цих груп потрібна диференціація засобів і методів фізичного виховання з урахуванням
нозології студента. При цьому повинні розроблятися моделі занять з метою формування основних рухових
умінь і навичок, послаблення наслідків функціональних обмежень і вад фізичного розвитку, сприяння
підвищенню розумової працездатності. Для студентів мають бути відкриті спортивні секції: з легкої
атлетики, плавання, боротьби, настільного тенісу, шахів, шашок, волейболу, баскетболу, футболу,
спортивних танців, атлетичної гімнастики, аеробіки, бойового гопаку. Заняття мають починатися з
оперативного контролю за станом здоров’я та фізичною працездатністю студентів з особливими
потребами для обрання однієї з варіативних програм фізичного виховання чи спортивного тренування. Під
час індивідуальної роботи у студентів формується впевненість у собі, у своїх силах, бажання самостійно
займатися фізичним самовдосконаленням, додержувати здоровий спосіб життя.
Обстеження рівня фізичної підготовленості студентів з особливими потребами має проводитися 1–2
рази на семестр. При цьому визначаються антропометричні характеристики, показники функції
зовнішнього дихання, серцево-судинної системи, вестибулярного апарату, психофізичні якості. Таке
обстеження має допомагати коригувати програми занять з фізичного виховання чи спортивного
тренування залежно від динаміки фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості студентів.
Сьогодні студенти з особливими потребами беруть участь у вже традиційних спартакіадах ЗВО з
таких видів спорту, як плавання, шахи, настільний теніс, легка атлетика.Аналіз підсумкових протоколів
Всесвітніх Універсіад, Паралімпіських та Дефлімпійських ігор за участю збірної команди України показав,
що Україна є одним із лідерів у світовому студентському та інвалідному спорті. На досить високому
організаційному рівні проводяться й національні змагання серед студентів і спортсменів-інвалідів [2].
Отже, починаючи з 2004 року, стартували Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів-інвалідів, в
яких беруть участь студенти всіх ЗВО країни з вадами зору, слуху та ураженнями опорнорухового апарату.
Щорічно близько сотні спортсменів з особливими потребами змагаються за нагороди та водночас
залучаються до здорового способу життя, відчувають себе повноцінними членами суспільства.
Важливим моментом у фізкультурно-спортивному супроводі студентів з особливими потребами є
фізкультурна освіта, яка набуває все більшої значущості. Завдяки обраним формам подання (лекції,
семінари, практичні заняття, консультації, зустрічі з видатними спортсменами, фахівцями в галузі фізичної
культури та спорту) та системи знань про фізичну культуру і спорт, студенти з особливими потребами
усвідомлюють потребу у постійних заняттях фізичними вправами і додержанні здорового способу життя,
що сприяє підвищенню інтелектуальної працездатності у подальшій професійній діяльності, а талановиті
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студенти залучаються до активних занять окремими видами спорту і беруть участь у змаганнях різного
рівня.
Також активних студентів можливо залучати до науково-дослідної роботи на кафедрі фізичного
виховання та спортивного клубу. Де студенти мають змогу набувати знань та умінь щодо наукової
діяльності у фізичному вихованні, брати участь у наукових дослідженнях кафедри, виступати з доповідями
на наукових конференціях різного рівня [1; 3].
Отже,з упевніністю можна стверджувати, що фізкультурно-спортивний супровід навчання студентів з
особливими потребами у сучасному ЗВОє інноваційним підходом до вдосконалення системи фізичного
виховання, але окремі його складові потребують подальшого глибокого вивчання.
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Аліна Ткач
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РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Сьогодення вносить свої корективи в життя суспільства. Але незмінною цінністю було і залишається
здоров’я. Основними чинниками створення гармонійно розвинутої особистості є фізична культура і спорт.
Саме вони мають велике значення у формуванні здорового способу життя, духовного і психічного розвитку
студентської молоді. Карантинні заходи накладають певні обмеження щодо повноцінного освітнього
процесу у закладах вищої освіти.
Введення карантину в Україні змінило звичні форми і методи викладання навчальних дисциплін.
Освітній простір країни перейшов на дистанційне навчання. Дистанційна освіта в сучасних реаліях набуває
неабиякого значення. Організовуються факультети та інститути дистанційної освіти. Цей вид навчальної
діяльності намагається витіснити класичну освіту. Проте, розумне поєднання усіх форм освітнього процесу
має надавати певні переваги. Вчителі та викладачі терміново опановували новітні технології. Не
виключенням стало й фізичне виховання [1].
В період самоізоляції більшість людей змушені перебувати вдома. У зв’язку з цим збільшується час,
проведений людиною в положенні сидячи або лежачи, особливо це стосується молоді. Під час
дистанційного навчання студенти дуже багато часу проводять сидячи перед комп’ютером. Це негативно
позначається на роботі всього організму людини.
В Україні спостерігається тенденція до щорічного зниження рухової активності, функціональної та
фізичної підготовленості молоді. Функціональний стан організму та здоров’я, питання фізичної
підготовленості студентів постійно розглядаються теоретиками фізичного виховання, педагогами,
фізіологами (Понікарьова В.Г., Коц С. М., Коц В. П., Бойчук Ю. Д., Мірошниченко О. М. та ін.). Всі вони
зазначають, що формування переконань особистості щодо важливості рухової активності у житті людини є
провідним чинником виховання здорового покоління [3].
Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є невідм’ємною частиною формування загальної і
професійної культури особистості сучасного фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як
навчальна дисципліна, обов’язкова для всіх спеціальностей, воно є також засобом формування всебічно
розвиненої особистості, оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної
підготовки [2].
Фізичне виховання є єдиною рекреаційною дисципліною у вищих навчальних закладах, що
безпосередньо спрямована на збереження здоров’я студента під час засвоєння значних обсягів
теоретичного матеріалу. Розумно спланована рухова активність є запорукою набуття сильного імунітету та
профілактики захворювань. У процесі занять фізичними вправами зміцнюється не лише тіло людини але й
розвиваються такі моральні якості, як працьовитість, дисциплінованість, наполегливість, вольові якості [1].
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Систематичне виконання фізичних вправ сприяє прояву вольових зусиль, які є дуже необхідними в
подальшій професійній діяльності, наприклад, при збереженні уваги при втомі; подоланні труднощів,
обумовлених функціональними зрушеннями в організмі (небажання продовжувати роботу, біль, потреба
«терпіти»); подоланні негативних емоцій (страху, невпевненості, розгубленості); дотриманні певного
режиму життя, тренування і харчування. Формування вольових якостей сприяє становленню студентів як
особистостей здатних вільно, в рамках усвідомленої необхідності, визначати свою поведінку і діяльність та
нести відповідальність за її результати [4].
Тільки систематичне виконання фізичних вправ стає запорукою міцного здорв’я, покращує фізичні
якості, зміцнює імунітет і формує життєрадісну працездатну особистість. Тому під час карантину ні в якому
разі не слід припиняти займатися фізичними вправами. Для цього кафедрою фізичного виховання було
запропоновано дистанційну роботу з виконання різних комплексів фізичних вправ за допомогою інтернет
платформи Microsoft Teams. Але ж не всі студенти мають змогу виконувати фізичні вправи дистанційно під
керівництвом викладача. Тому на перший план виходить свідома самостійна робота. Для того, щоб
самостійно розробити комплекс фізичних вправ треба мати необхідне уявлення про мету, обсяг, порядок
та послідовність фізичних навантажень [2].
Студентські роки це час, коли організм людини продовжує розвиватися, і за роки навчання в
університеті можна максимально зміцнити силу, серцево-судинну систему, красу тіла і набути великого
запасу міцного здоров’я на все життя. Але, якщо не дотримуватись правильної методики виконання
фізичних вправ, то не тільки не буде користі, а й можна нанести собі великої шкоди. Тому ми навели
правила, яких слід дотримуватись студентам під час дистанційних занять з фізичної культури:
1) Не слід вичавлювати з себе всі сили (наприклад, не влаштовувати тривалі тренування),
тренуватися на виснаження. Підвищені тренування і виснаження організму можуть підвищити ризик
захворювання.
2) Скасувати фізичні навантаження в тому випадку, якщо у людини з'явилися симптоми
захворювання, а саме, температура, кашель, задишка.
3) Не проводити заняття спортом в замкнутих (непровітрюваних) приміщеннях.
4) З метою зміцнення імунної системи слід дотримуватися дієти і здорового сну.
5) Не збільшувати фізичне навантаження з кожним тренуванням, намагатися підтримувати його
шляхом заняття спортом в звичайному режимі.
6) Також однією з умов ефективних тренувань в умовах самоізоляції є позитивний психологічний
настрій під час заняття [2].
Також слід зазначити, що крім занять фізичною культурою слід дотримуватися раціон харчування і
питний режим. Необхідно відмовитися від газованих напоїв і вживати в день норму звичайної питної води.
З метою підвищення імунітету рекомендується збільшити в раціоні вживання фруктів і овочів.
Дисципліна з фізичної культури – ефективний засіб профілактики захворювань, збереження та
зміцнення здоров’я людини [1].
Дистанційна освіта має право існувати поряд з очною формою навчання і бути її логічним
поєднанням та взаємо-доповненням. Вона має значні можливості у неперервності та систематичності
самостійної роботи студентів; підвищує ефективність контролю за цим видом роботи з боку викладача;
сприяє саморозвитку та самовдосконаленню викладацької майстерності; підвищує якість теоретичних та
методичних знань; надає студентам право вибору виду фізкультурно-спортивної діяльності та вільного
вибору часу для занять; надає рівні права для участі студентів з різними ступенями проблем у стані
здоров’я. Проте існують певні орієнтири на які вона має спиратися – якість такого виду освіти залежить від
самоорганізованості студента та бажання викладача вдосконалювати свою професійну підготовленість [4].
Отже, роль дистанційного навчання з фізичної культури у вищих навчальних закладах в умовах
карантину є дуже важливою. Дистанційні заняття з фізичної культури для студентів є чудовою
альтернативною занять у фітнес-центрах та спортивних залах в умовах дотримання самоізоляції. Таким
чином студенти під час самоізоляції можуть підтримувати свій стан фізичного здоров’я, а також покращити
фізичну підготовку. А також дистанційні заняття допомагають формуванню більш об’ємного теоретичного
багажу, сприяють збереженню здоров’я, мотивують до здорового способу життя за умови свідомої
самоорганізації студента.
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COMMUNICATIVE STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH
Language teaching at school has traditionally been aimed at developing linguistic competence. Teachers
tend to teach grammar and linguistic features without letting their learners practice and improve their
communication in English. Probably this is one reason that cause some learners are good in English but they
cannot use English orally. This problem may be solved by the teacher to introduce communication strategies to
their learners in order to avoid them from some communication problems and equip them with strategies to
overcome the problems of speaking that they are dealing with [4, p. 129].
The term communication strategy was introduced by Selinker in 1972. Some scholars define
communication strategies differently. They point out the definition by stating different angle of perception about
the communication strategies itself. Strategies are defined such as “a systematic technique employed by a
speaker to express his meaning when faced with some difficulty”. The term communication strategies is often
limited to strategies resorted to when the second language learner has difficulty with communicating.
Communication strategies are also seen as a set of skills, which learners use in order to overcome their
inadequacies in the target language. When students fail to communicate because of their limited knowledge in the
target language they have to find a way to communicate in other ways, for example by imitating sounds, codeswitching or avoiding the topic. Communication strategies are usually associated with spoken language and
research has shown that students tend to use various communication strategies when they are unable to express
what they want to say because of their lack of resources in their second language (L2) [3, p. 52].
When learners experience that fluency in their first language (hereafter L1) does not follow the same
pattern as their L2, a gap is created in the knowledge of their L2. These gaps can take many forms: a word, a
phrase, a structure, a tense marker or an idiom. In order to overcome that gap, learners have two options: they
can either leave the original communicative goal or they can try to reach other alternative plans and use other
linguistic means that they have at their disposal. In line with the explanation above, the writer may say that
communication strategies are the strategies of communication that someone of non-native speaker of one
language should know in order to avoid some problems that may occur during the conversation with the
interlocutors.
It is also important to know that culture and language cannot be separated, therefore in the context of
language teaching, the knowledge of language and its culture need to be taught as well to second language
learners. By letting the learners know about it, they may solve their problems during communication and may
choose properly which strategies of communication they are going to use. The role of teachers in introducing
communication strategies to the learners could determine their learners’ successfulness in facing problems of
communication occur in real life situations [4, p. 130].
Research in communication strategies reached its peak in the 1980s, and has since fallen out of favor as a
research topic in second-language acquisition. Some researchers who have studied communication strategies
and their effect on language acquisition include Elaine Tarone, Claus Faerch, Gabriele Kasper, and Ellen
Bialystok [6, p. 12].
The main goal of language teaching and learning is to develop the speakers’ four skills with a good
command of grammar, but this is not the ultimate goal. The final objective is to empower speakers to be able to
use language communicatively. For improving these skills, teachers choose the best strategies in the classroom.
Foreign language learners may encounter various communication problems when their interlanguage is
limited. In order to convey their messages and remain in a conversation until their communication goal is
achieved, ESL (English as a Second Language) learners need to employ communication strategies, which have
been defined generally as devices used by second language learners to overcome perceived barriers to
achieving specific communication goals [1, p. 179].
There are six-segmented classification of learning strategies, such as:
1) cognitive strategies, e.g. helping the learner to manipulate the language material in direct ways,
2) metacognitive strategies, e.g. helping learners to manage the learning process overall,
3) memory-related strategies, e.g. helping learners link one L2 item or concept with another but do not
necessarily involve deep understanding,
4) compensatory strategies, e.g. helping make up for missing knowledge,
5) affective strategies, e.g. helping learners manage their emotions and motivation level, and
6) social strategies such as helping the learner to learn via interacting with others and understanding the
target culture [2, p. 384].
As for typology of CS, Tarone summarizes types of communication strategies under five main categories,
along with their subcategories. The list goes as follows:
Paraphrase includes three subcategories which are described below.
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a). Approximation: The use of a target language vocabulary item or structure, which the learner knows is
not correct, but which shares semantic features with the desired item to satisfy the speaker (e. g. "pipe" for "water
pipe").
b). Word coinage: The learner's making up a new word in order to communicate a desired concept (e. g.
"airball" for "balloon").
c). Circumlocution: The learner's describing the characteristics or elements of an object or action instead of
using the appropriate TL structure (e. g. "She is smoking something. I don't know what's its name. That's Persian,
and we use in Turkey, a lot of").
Transfer has two elements in it.
a) Literal translation: The learner's translating word for word from the native language (e. g. "He invites him
to drink" for "They toast one another").
(b) Language switch: The learner's using the NL (native language) term without bothering to translate (e. g.
"balon" for "balloon" or "tirtil" for "turtle").
Appeal for Assistance. This refers to the learner's asking for the correct term or structure (e. g. "What is
this?").
Mime refers to the learner's using non-verbal strategies in place of a meaning structure (e. g. clapping
one's hands to illustrate applause).
Avoidance consists of two subcategories described below.
a). Topic avoidance: The learner's by passing concepts for which the vocabulary or other meaning
structures are not known to them.
b). Message abandonment: The learner's beginning to talk about a concept but being unable to continue
due to lack of meaning structure, and stopping in mid-utterance.
A series of other strategies called "achievement strategies" were proposed. They were named as so
because it was believed that learners use their language resources to convey meaning, whether what they say is
grammatically or socially correct. Other strategies are as follows:
- Code-switching and gesticulation;
- Literal translation and foreignizing;
- Word coinage;
- Simplification;
- Generalization;
- Paraphrase;
- Restarts and approximation;
- Establish foreign identity;
- Appeal for repair and confirmation [5, p. 418].
Based on the findings, it can be conluded that students encountered communication problems as the
results of their target linguistic inadequacy. In order to overcome the problems, the students resort to several
types of communication strategies. The findings of the present study show that students‟ use of communication
strategies is not a sign of communication failure, conversely, communication strategies surfaced as they realize
that they have problems of expressing their intended meaning and they need to solve the problems. The more
communication strategies the students have, the more opportunities they have to solve communication problems.
Therefore, explicit instruction on the use of communmiction strategies is necessary to help the students
communicate their message when target linguistic resources is inadequate.
Communication strategies have a direct influence on communication and play a constitutive role in second
language acquisition. Communication strategies in general keep the channel open and help to secure more input
for learners. There are many factors affecting the use of communication strategies, such as: a learner’s level of
language proficiency, a learner’s personality, and his/her attitude towards a particular strategy; and
communication situations. These factors interactively affect the use of communication strategies.
Literature:
1. Faerch C., Kasper G. Strategic competence in foreign language teaching. // Learning, Teaching and
Communication in the Foreign Language Classroom. Aarhus: Aarhus University Press, 1996. – P. 179-193.
2. Ganbarzehi F. A. Language learning strategies use and its correlation with EFL male and female learners //
Iranian EFL Journal, 10(1), 2014. – P. 384-397.
3. Hedge T. Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press, 2000. – 464 p.
4. Putri A. Communication Strategies in English as a Second Language (ESL) Context // Advances in Language
and Literary Studies, vol. 4 №1, 2013. – P. 129-133.
5. Tarone, E. (1980). Communication strategies, foreigner talk, and repair in interlanguage // Language Learning,
30 (2), 1980. – P. 417-431.
6. Willimams J. Focus on form in communicative language teaching: Research findings and the classroom
teacher // TESOL Journal, 4, 1995. – Р. 12-16.

234

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

Асиф Аббасов
(Тараз, Қазақстан)
СӨЗ ӨНЕРІНІҢ БАСТАУЫ
Сөз - адамға әсер етудің ең тиімді және күшті құралы. Сөз арқылы көпшілікті шабыттандырып,
біріктіріп, сөздің көмегімен адамдарды басқаруға, жетістіктерге ұмтылуға, жеңістерге жетелеуге де болады.
Риторика - сендірудің ең көне құралы.
Гректер сөздің күшін бірінші болып түсінді. Дұрыс құрылған сөйлеу, логикалық және сенімді
дәлелдер, шабыттандыратын мысалдар мен әңгімелер халық пен мемлекеттің болашағын өзгерте алды.
Ежелгі Грецияда спикерлер өте жоғары бағаланды. Эллиндік қала-мемлекеттердегі басқару формасы
негізінен демократиялық болғандықтан, сөздің көпшілікке әсері салмақты және мағыналы болды. Ежелгі
дәуір әлемге шешендік өнері туралы теориялық есептер берді, сол кездегі ойшылдар мен мемлекет
қайраткерлерінің — Периклес, Аристотель, Сократ, Тисиус, Эвбул, Джулиан жолдан Таюшы және
Демостеннің жарқын сөздерінің мысалдарын қалдырды [1].
Әдемі сөйлеу өнері, сөйлеуді дұрыс құру туралы ғылым, көрнекі және түрлі-түсті мысалдарды таңдау
қазіргі қоғамда да өзекті. Шешендік өнерді барлық қоғамдық адамдар — саясаткерлер, жазушылар,
ғалымдар мен мотиваторлар (бизнесмендер мен әлеуметтік коммуникаторлар) қолданады. Ник Вуйчичтің
керемет қойылымдары емделмейтін науқас немесе мүгедек адамдарды өзін-өзі жүзеге асырудың
жолдарын іздеуге, толыққанды және жарқын өмір сүруге, қоғамға пайда әкелуге итермелейді. Стив
Джобстың әсерлі қойылымдары шешендік өнердің даму тарихына маркетингтік театрдың керемет
қойылымдары ретінде енді. Әдемі сөйлеу өнері, сөйлеуді дұрыс құру туралы ғылым, көрнекі және түрлітүсті мысалдарды таңдау қазіргі қоғамда да өзекті. Шешендік өнерді барлық қоғамдық адамдар —
саясаткерлер, жазушылар, ғалымдар мен мотиваторлар (бизнесмендер мен әлеуметтік коммуникаторлар)
қолданады [2]. Ник Вуйчичтің керемет қойылымдары емделмейтін науқас немесе мүгедек адамдарды өзінөзі жүзеге асырудың жолдарын іздеуге, толыққанды және жарқын өмір сүруге, қоғамға пайда әкелуге
итермелейді. Стив Джобстың әсерлі қойылымдары шешендік өнердің даму тарихына маркетингтік
театрдың керемет қойылымдары ретінде енді.
Риториканы ғылым және өнер ретінде қарастыруға болады. Ежелгі гректер қоғамдық сөйлеулерде
идеяны, материалды ұсынудың дәйектілігін бағалады. Олар үшін спикер жеткізгісі келетін ой маңызды
болды. Шешендік теоретик Аристотель риториканы осылай түсінді. Сондықтан ежелгі ойшылдар
риториканы ғылым ретінде қарастырды. Аристотель көпшілік алдында сөйлеу теориясын жасады, ойды
аудиторияға жеткізудің формалары мен тәсілдерін жасады. Философ жақсы сөйлеу — катарсиспен
аяқталатын сөз — сендіру, жанашырлық, келісім, жанашырлық тудыратындығын дәлелдеді. Уақыт өте
келе риториканың мәнін түсіну өзгерді. Ежелгі Римде шешендік өнер деп саналды, бұл актерлікке ұқсас
нәрсе. Сөйлеген сөздерінде мазмұндылығы емес, формасы — көркемдігі, сөйлеу темпераменті, ерекше
стилі мен ойды жеткізу формасы құпталды. Қойылым керемет, әдемі сөздермен, дәйексөздермен,
мысалдармен толықтырылуы керек еді. Арнайы буын мен сөз тіркестерінің ырғағы бағаланды. Риторикаға
ежелгі римдік көзқарасты орта ғасырлардағы діни қызметкерлер, ақындар, ойшылдар және барокко
дәуірінің мемлекет адамдары алды.
Қазіргі түсінікте риторика - бұл ғылым мен өнер. Қойылымды композициялық тұрғыдан дұрыс құру
үшін шешендік өнердің ғылыми негіздерін білу қажет. Риторикалық шеберлік теориясы үйретеді: негізгі
идеяны қалай тұжырымдау керек, оны қысқаша тезистерге қалай бөлу керек; презентацияның бөліктерін
қалай орналастыру керек, қандай ретпен; қандай мысалдарды қолдану керек; қандай сөздерді, сөз
тіркестерін таңдау керек, сөйлемдерді грамматикалық тұрғыдан қалай дұрыс құру керек. Сөйлеу
мәдениеті-шешендік ғылымының құрамдас бөлігі. Тек әдемі, дұрыс және бай сөйлеу адамдарды
қызықтыра алады.
Риторика өнер ретінде тікелей іске асыруға, презентацияның тұсаукесеріне келгенде бірінші орынға
шығады. Мұнда келесі элементтер маңызды: мәтінді есте сақтау техникасы; оны айту тәсілі (ым-ишара,
бет-әлпет, дауыс дірілі, логикалық екпіндер, аудитория алдында тұра білу); арнайы эффектілер (дыбыс,
сурет) [3]. Көптеген адамдарға сенімді және әдемі сөйлеу — бұл табиғат ерекше адамдарға беретін
талант.
Риторика - шешендік туралы ғылым. Грек тілінен аударғанда бұл сөз «шешендік өнер», «шешендік
шеберлік» дегенді білдіреді. Ежелгі дәуірде, шын мәнінде, риторика пайда болған кезде, ол дәл осылай
түсінілді. «Ритор» ауызша сөз шебері, спикер деп аталды. Қазіргі уақытта сөздің мағынасы кеңейіп,
риторика мәтіннің экспрессивтілігі мен логикасының жалпы қасиеттерін атай бастады. Айталық, Батыс
Еуропа және американдық филологиялық дәстүрлерде «риторика» термині «поэтика» ұғымдарымен тығыз
байланысты және одан да кеңірек – «әдебиет теориясы».
Соңғы жылдары, осыған байланысты, сөйлеу мәдениетінің элиталық түрін қалыптастырудың
маңыздылығы туралы жиі айтылады (басқа термин – коммуникативті элитаның қабаты), яғни қарымқатынастың осы түрін қалыптастыру, оның ішінде қоғам зат белгі мен сілтеме деп санайтын дау
мәдениетін қалыптастыру. Шын мәнінде, мәдениеттің осы түрінің тасымалдаушылары салыстырмалы
түрде аз, ал риториканың міндеті – қоғам мәдениеті тұрғысынан өте маңызды қабатты құру және
қалыптастыру.
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Риторика ғылым ретінде қазіргі өркениет соғыс метафорасына негізделген кез келген пікірталасты
ескеруге мәжбүр. Біз тіпті дауды сипаттау үшін «әскери терминологияны» қолданамыз: «қорғаныс
жасады», «дәлелдерді сындырды», «жеңді» және т.б. Мұны егжей-тегжейлі сипаттаған американдық
лингвист Дж. Лакофф, айталық, бірлескен би метафорасы дау туралы мүлдем басқа түсінік тудыратынын,
бірақ іс жүзінде біз мұндай терминологияны түсінбейтінімізді айтты. Өкінішке орай, би метафорасы емес,
бірлескен ойын метафорасы біздің пікірталас туралы түсінігімізді анықтайды. Бірақ бұл бар және оны
ескеру қажет, енді қазіргі адамның санасында кез-келген көпшілік алдында сөйлеу ұрыспен байланысты
екенін атап өтеміз: бұл аудиториямен немесе аудиториямен шайқас, қарсыласпен шайқас,
күмәнданушылармен және т.б. Бұл метафораның логикасында риторика жеңіске жетуге көмектесетін қару
болып табылады. Басқа қару сияқты, риториканың өзі жақсы да, жаман да емес. Барлық мәселе оны кім
және қандай мақсатта қолданады, оны қолданудың мәні неде. Белгілі кеңес психологы А. Н. Леонтьев
мағынасы мотив пен мақсаттың өзара байланысының туындысы екенін дәл байқады [4]. Риториканың
прагматикалық мақсаты-қоғамдық сәттілік, бірақ мотивтер әр түрлі болуы мүмкін. Олар риторикалық
әдістердің мағынасын анықтайды. Бірақ бұл риторикалық техниканың шегінен асып кетті.
Біздің дәуірімізге дейінгі V ғасырда Грецияда сендіру өнері мен риторикалық әдістерге көп көңіл
бөлген софистер мектебі құрылды. Шын мәнінде, софистер алғашқы кәсіби риториктер мен риторика
мұғалімдері болды. Олар тіпті шешендік өнерді Платон мен Аристотель айыптаған, олар ғылым мен
шешендік өнер саудаға түсе алмайды деп сенген.
Софистер даудағы жеңіс шындықтан гөрі қымбат деген пікірге келді, өйткені шындық елес және
«адам - бұл барлық нәрсенің өлшемі». Софистердің парадокстары ғалымдардың да санасын қоздырады.
Көп жағдайда бұл логикалық алыпсатарлық, бірақ кейде олар әлемнің таныс бейнесінің әлсіз жақтарын
ашты. Айталық, Элеа Зено тасбақасы туралы әйгілі парадокс (Зено сөздің қатаң мағынасында Софист
болған жоқ, ол Элеан философиялық мектебіне жататын, бірақ оның ойлау стилі, егер сіз дүниетанымдық
айырмашылықтарды жасамасаңыз, софистикамен сәйкес келеді) кеңістік пен уақыт туралы біздің
идеяларымыздың жетіспеушілігін дәл көрсетеді. Зено Ахиллес (грек кейіпкерлерінің ең жылдам аяғы)
ешқашан тасбақаны қуып жете алмайды деп жазды, өйткені ол тұрған жеріне жету үшін уақыт қажет. Бірақ
Тасбақа осы уақыт ішінде алға шығады. Ахиллес қайтадан жаңа жерге жету үшін уақыт қажет, ал Тасбақа
қайтадан кетеді. Осылайша, ол оған шексіз жақындай алады, бірақ жете алмайды. Зеноны қисынды түрде
жоққа шығару өте қиын, оны Аристотель де, кейінгі дәуір ғалымдары да жасай алмады. Зено
парадоксының бүгінгі күні түпкілікті шешімі жоқ.
Грек философиясы мен риторикасына әсер еткен әйгілі грек риторигі-Леонтий Горгий болды, ол
сендіру әдістерінің бүкіл жүйесін, оның ішінде иронияны, келемеждеуді, аудиторияға жүгінуді және т.б.
көрсете білді. Горгий сөйлеуді байытатын стилистикалық фигураларды белсенді қолданды, олар тіпті
«горгиялық (горгиялық) фигуралар» деп аталды, бірақ Горгий оларды мүлдем ойлап таппаса да, ол
жолдар мен синтаксистік әдістерді шебер қолданды.
Алайда риторика Аристотельден ең жүйелі, ғылыми жарық алды. Оның әйгілі «Риторика»
трактатында көптеген әдістер сипатталған, бұл жұмыс әлі де ғылыми маңыздылығын сақтайды.
Аристотель риторикалық техникаға көп көңіл бөлгенімен, ол софистерден айырмашылығы, осы ғылымның
моральдық негіздерін тануға негізделген. «Риторика пайдалы, – деп жазады Аристотель, - өйткені шындық
пен әділеттілік өзінің қарама-қайшылықтарынан гөрі күшті, ал егер шешімдер дұрыс қабылданбаса, онда
шындық пен әділеттілік қажет».
Антикалық риториканың тағы бір ұлы шебері әйгілі Рим спикері Цицерон болды. Ол қоғамдық сөздің
шебері ғана емес, сонымен бірге өзінің білімі мен дағдыларын іс жүзінде жақсы қолданған саясаткер
болды, бұл оған қиын жағдайларда да жеңіске жетуге мүмкіндік берді. Цицеронның көптеген еңбектері
шешендік өнерге арналған, әсіресе «шешендік өнер туралы үш трактат» белгілі. Цицерон шешендік өнерді
игеру жолындағы қиындықтардан қорықпауға шақырады. Шыңдарға жету мүмкін болмаса да, бұл
тоқтамауы керек, өйткені Цицерон жазғандай, «Биік заттар да әдемі және тек кемелдікке жақындайды» [5].
Сонымен, шынайы күшке тек мағынасы бар, болмыстың ішкі құрылымын ашатын сөз ғана ие; дәл
осы үшін ол адамға берілді, оның көмегімен адам өзінің мақсатын жүзеге асырады — ғаламның
құпияларына еніп, оның құрылымын сөз-тұжырымдамалар желісімен, әлемнің элементтерін және олардың
арасындағы қарым-қатынасты білдіреді.
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(Нур-Султан, Казахстан)
КИНОПЕРЕВОД В КУЛЬТУРОЛОГЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПЕРЕВОДА ФИЛЬМА «АЛЛАДИН»)
Известно, что переводы занимают ключевое местом в межкультурном взаимодействии. Известный
Американский теоретик лингвистики Б. Уорф писал, что «носители разных языков по-разному
воспринимают факты и явления, поскольку эти явления по-разному выражены и сформулированы на их
языках» [1, c. 182]. То же самое подчеркивал в своих теоретических работах Швейцер: «Перевод — это не
только взаимодействие языков, но и взаимодействие культур». Процесс перевода "пересекает" не только
границы языков, но и границы культур [2, с. 268].
Ярко выраженным примером иллюстрации межкультурной коммуникации является киноиндустрия.
При этом художественный кинематограф остается одним из наиболее популярных средств выражения
этнокультурной специфики [3, c. 164]. Поэтому перевод контекстов, обусловленных культурными
реалиями, представляет сложность в процессе его интерпретации на ЯП.К сожалению, некоторые из них в
реальности исходят из того, что раз они «изучили язык» какого-либо народа, то его культура рано или
поздно сама приложится, что для ее причуд всегда найдутся подходящие эквиваленты в родной речи. А
между тем пробелы в их знаниях чреваты не только лингвистическими, но и психологическими и
политическими конфликтами и, в конечном счете, взаимонепониманием между народами.
В качестве примера можно привести переводческую адаптацию кинотекста «Алладин» с
английского на казахский язык.
Оригинал
 Inexperience is dangerous
 People left unchecked will revolt
 Walls and borders unguarded will be attacked
 What foreign prince could care of our people as I can
do ?
 Once you accept this traditions and understand It’s
better for you to be seen
 Useless prince
 To rule
 More you have more you want
 Now Prince Ali, he has jewels
 You are in luck
 It has never been in our 1000 year history of our
kingdom

Перевод
 Елінді күзетпесен ереуілге қаласын, ал егер шебіді
күзетпесен жауда қаласын
 Жат жүрттық өзімдей еліне жаңашыр бола алады
ма
 Ата жолдан таймай, көзге көрініп, сөзге
ұрынбағаныңыз жөн
 Топас жігіт
 Ақымақ
 Тілек көбейген сайын қанағат азаяды
 Ол нағыз ақсүйек
 Сенің бағың бар
 Біздің мыңжылдық шежіремізде бұндай жағдай
ешқашан болмаған

Прием адаптации труднопереводимых явлений тесно связан с понятием передачи стилистической
окраски текстов c элементами вольного перевода, состоящий в замене культуры оригинала на
сравниваемый элемент принимающей культуры [4].
Данный прием применяется при переводе отдельных труднопереводимых фраз и явлений в тексте
оригинала ввиду их национальной специфичности, временной удаленности либо непривычности для
носителей иной культуры. Таким образом, при переводе возникает необходимость заменять неизвестное
известным, непривычное — привычным.
Перед переводчиком при работе культурными реалиями и переводе культурных реалий возникают
две трудности: отсутствие в языке перевода соответствия из-за отсутствия у носителей этого языка
обозначаемого реалией объекта и необходимость, наряду с предметным значением реалии, передать
колорит, то есть ее национальную и историческую окраску [5, c. 224]. В данном случае тема защиты
территориальных границ для казахского народа представляет огромную значимость для ее правителя,
поэтому переводчик прибегает к целостному преобразованию, уподоблюящему и контекстуальному
переводам. Следует также помнить о том, что в значении слова помимо денотативного компонента могут
содержаться различные коннотации, к примеру, такие, как соотнесенность с определенной
географической или социальной средой, эпохой и т. д. В противном случае неизбежна культурнонациональная ассимиляция. Например, дважды слово «prince» приобретало негативную коннотацию, в
первом случае как «чужеродец - жат жұртты», во втором как «глупец».
В процессе исследования при просмотре следующего фрагмента текста иллюстрируется процесс
креолизации текста в переводе, определяемое как «насыщение языка перевода элементами языка
оригинала». По определению Е.Е. Анисимовой «креолизованный текст – это сложное текстовое
образование, в котором вербальные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное,
смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата» [6, c. 85].
Проникновение языковой структуры оригинала чаще всего передаётся калькированием лексических,
морфологических и синтаксических структур форм.
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К примеру, один из главных героев фильма Genie в оригинальном звучании не обладает столь
негативной коннотацией, как в казахском языке, где его интерпретировали в «Жын». Также магические
заклинания «Абракадабра» сохраняю целостнось при переводе как на казахский, так и на русский языки.
Некоторые формы титулования как «Sultan», были переданы транслитерацией на язык перевода.
Таким образом переводчику удается сохранить семиотическую функцию переносимой единицы. С
эстетической точки зрения присутствие инокультурных компонентов экзотирует текст перевода и
усиливает его выразительность и нацелено на комплексное воздействие на адресата.
В процессе исследования немало фрагментов, переданных при помощи антонимичексого перевода
на ЯП [7, c. 190]. Для того, чтобы избежать грубых ошибок при переводе и достичь результата, который бы
отвечал всем принятым нормам и правилам и передавал ту информацию, которая была заложена в
тексте оригинала, используются переводческие трансформации. Но когда переводчик обращается к
трансформации, чтобы верно воспроизвести содержание иноязычного текста и достичь адекватности
перевода, это ведет к частичным или полным изменениям структуры предложений оригинала.
I am not getting younger
I have been preparing for this for my whole life

Жасым келіп қалды
Көзімді ашқалы ел басқарып үйрендім

В культурологическом плане специфика дифференциации возрасата очень сильно отличается у
представителей казахского народа, к примеру в фразеологическом выражении «жасым келип қалды» ярко
выражена ассиметрия лексико-семантических структур двух языков. Переводчику удалось передать
стилистические черты, присущие произведению, в о же время подчеркнуть национальный колорит.
Анализ примеров позволяет выделить несколько различных моделей межкультурного
взаимодействия в кинопереводе. Креолизация как привнесение в текст перевода элементов языка
оригинала направлена на меиотическую функцию культурем и экспрессирует текст перевода. Адаптация
означает вмешательство переводчика, поскольку предполагает замену культурно-значимого элемента
оригинала на аналогичный, близкий к рецепиенту. Также большое количество культурно обусловленных
фразеологических единиц переводится только при использовании понятия с противоположным значением
методом антонимического перевода. При этом, необходимо учитывать культурный уровень говорящего,
его возраст, контекстуальное значение фраз, образность слога.
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ҚАЗАҚ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ДӘСТҮРЛІ ОБРАЗДАР
Лирикалық шығармалар әдебиеттің өзге де түрлері сияқты адам тағдырын толғайды және сол
арқылы қоғам өмірін, даму сипатын, саяси-идеялық тынысын бейнелейді. Лирикадағы толғаныс көркем
шығармадағы образды берудегі бірден-бір негізгі фактор болып келеді. Өлеңдегі жырланып отырған
шындық ақынға, оның өміріне тікелей қатысты. Лирикалық толғаныс тудыратын ұмтылыс пен сезім, ой мен
сілкініс көркем бейнеге айналады. «Лирикада мінез болады. Ол ақынның мінезі. Өлеңім өзіме тарт
дегендей, әр өлең тек иесіне ғана тартады», – дейді ғалым З. Қабдолов. Ақын басынан кешкен сезім, ақын
басында болған түрлі-түрлі толғаныс – субъективті нәрсе; бірақ, сонымен қабат ол кәдімгі объективті
дүниенің әсері. Ақынның көңіл-күйі әрқашан өзі өмір сүрген қоғамдық ортаның хал-жайына байланысты,
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өзін қоршаған шындықтың саяси-әлеуметтік сырымен сабақтас. Ол қуана шалқыса да, жабырқай толғанса
да, лирикада сол өз кезінің шындығы мен сыры жатады.
Лирикадағы мұң барлық ақында бірдей болғанымен, оның жеткізілуі әрқалай. Қазіргі қазақ
әдебиетінің кемелденуіне, көркемдеу құралдарының, бейнелеу үлгілерінің молаюына байланысты ішкі
монолог түрленіп қолданылады. Шығармаға көркемдік мән береді. Әдебиеттегі адамның ішкі бітімі тек
мінездеу немесе жанама мінездеу арқылы ғана жасалмайды, адамды тұлғалауға қажетті өзге тәсілдер де
осы мақсатта қызмет атқарып жатады.
Лирикада ой мен сезім бірлесіп, терең қабысады. Оған тартымды күш-қуат дарытатын – алғыр оймен
суарылған жалынды сезім. Өмір, дүние, адам тағдыры жайлы үлкен толғаныстан тумаған, жай сезімшілдік
поэзияны жандандыра алмайды. Лирикада үлкен ойтаным жатыр. Жай ғана сезімшілдік, мақсатсыз,
идеясыз дүние адамзат танымына терең әсер етуі неғайбыл.
Лирикалық шығарма ақынның сол қоғамдағы қайшылықтарға деген көзқарасы, ішкі толқынысының
көрінісі. Лирикалық тұлға, немесе лирикалық қаһарман ақын мен оқырман – адресат арасындағы
байланысты жалғайтын, керек десеңіз біріктіретін феномен. Белгілі әдебиеттанушы ғалым, академик
З. Қабдолов: «Лириканың бас қаһарманы – ақынның өзі» /12, 311 б./, – деген тұжырымды пікір айтқан.
Шындығында ақын халықтың мұң-мұқтажын өз қасіретіндей тереңнен танып суреттейді. Кез келген
оқырман ақын толғанысын өз толғанысындай қабылдайтын, тіпті сол сезім ақынның жеке өмірінде
болғандай қабылдайтын кездер де болады. Белгілі әдебиеттанушы ғалым М. Дүйсенов: «Лирикалық герой
– ақынның өзі, ақын өмір сүрген ортаның, оның замандастарының жиынтық, типтік бейнесі», – дейді. /13,
16 б./. Лирикалық тұлға мәселесін жан-жақты зерттеген сыншы ғалым Тұрсынжан Шапай мынадай көңілге
қонымды пікір айтады: «Сонымен, біз лирикалық тұлға – ақын шығармашылығындағы оқырман қауымға
жақсы таныс, адамдық тағдыры, кісілік келбетінің рухани мазмұнымен дараланған оқшау бейне деп
түсінеміз» /14, 150 б./. Осы пікірілерді жинақтай келіп ой түйіндейтін болсақ, лирикалық тұлға, лирикалық
қаһарман немесе лирикалық бейне ақындық «меннен» өріс алып, өз алдына дербес өмір сүре алатын
әдеби бейне дегенге келетін сияқты. Лирикалық тұлға мәселесі әдебиетші ғалымдарды көптен
толғандырған және көптеген ой тартысына түскен тақырып. Сезімнен тыс поэзия болмайды. Оның ішінде
лирика тікелей сезімдік туынды екені мәлім. Алайда әр ақынның сол сезімді поэзияға өзек етуіндегі
эстетикалық арсеналдары түрліше. Негізгі объект алдымен талант қырларында жатыр. Айту мәнері шабыт
көзінде жатыр. Лирика – белгілі бір уақыт пен ортаның жемісі, сол орта мен уақыт перзентінің көңіл-күйі,
жан тебірінісі. Оның бойындағы барша қасиет-қадірді нақты мезгіл рухы, дәуір мазмұны айқындамақ.
Лирикалық кейіпкер болмысын ашуда, сондай-ақ оның көркемдік бояуын қалыңдатуда табиғат басты
нысан ретінде алынса, сол табиғатты көркемдік компонентке айналдыруда негізгі жүкті көтеретін көркемдік
тәсілдердің қатарында психологиялық егіздеудің, кейіптеудің маңызды орны бар. Ақын табиғатты көркем
шығармада әр түрлі пайдаланады. Бірде оқиға алаңын немесе жыл мерзімін көрсетсе, кейде қатал долы
күш табиғатқа төтеп беретін адамның жан-дүниесін ашу үшін алады. Сонымен қатар кейіпкердің көңіл күйі,
жан дүниесінің құбылыс сәттерін табиғатпен қатарластыра суреттеу арқылы психологизмді терең жеткізу
ең жиі қолданылатын тәсілдің бірі.
Табиғат – адам баласының еңбек етіп, өмір сүретін ортасы. Табиғатты дүниежүзінің классик
ақындарының бәрі жырлаған. Дәуірі мен ортасына, өзінің және басының көңіл күйіне байланысты әр ақын
өзінше жырлайды. Біреулер таза пейзаждық суреттер жасаса, екінші біреулер табиғат арқылы қоғамдық
өмірді, тартысты суреттейді.
Қазақтың кемеңгер ақыны Абай да табиғатты өзінше жырлаған. Абайдың көп тақырыптарының бірі –
адам мен табиғат бірлігі. Қазақ әдебиетінің ұлы классигі Абай Құнанбаев халқымыздың салт-дәстүрі мен
тұрмысын, төрт түлік шаруашылығын, саятшылық, аңшылық өмірін табиғат лирикасымен ұштастыра
жырлаған.
Сыртқы ортаның тіршілікке әсерін Абай шығармаларындағы табиғат лирикаларынан жылдың төрт
маусымындағы тіршілік сипаттауын байқаймыз. Абай – оқығаны, білгені мол, білімі терең, дана ақын
болумен қоса, табиғаттың құбылысын ерте түсінген табиғатшы ғалым. Абайдың озық дәстүрі қазақ
поэзиясындағы табиғат тақырыбындағы жырларға өзінің мол сәулесін төкті. Эстет ақын Мағжан
туындыларында табиғат енді тек фон болудан нақты жанды бейнелеу, сана-сезімге ие кәдімгі бер көркем
бейнеге айналды. Осы игі дәстүр кейінгі поэзияда барынша кең қанат жайды.
Көркем әдебиеттегі дәстүр туралы сөз бүкіл әдебиеттің тарихымен тығыз байланысты. Өнердегі
көркемдік әдіс тәрізді, дәстүрде де көптеген субъективті факторларға тәуелді болғанымен, кең
мағынасында алғанда обьективті құбылыс. Дәстүрді қоғам және уақыт сипаты анықтайды. Әр буын
қаламгерлерінің ортақ дүниетанымы, ортақ идеялық-көркемдік қағидалары сол бір көзқарастағы аса үлкен
дарын иесі тудырған дүниені нысана етіп қабылдауға мүмкіндік жасайды.
Жалпы табиғатты суреттеу дәстүрі ауыз әдебиетінен, ақын-жыраулар шығармаларынан бастау
алады. Ертегілерде орын алған аң, құс, өсімдік бейнелері, олардың қасиеттері адамдардың табиғатқа
көңіл бөлгендігін танытады. Алғашында табиғаттың бір бөлшегі түрінде көрініс берген бейнелеулер
ұшырасса, кейіннен ақын-жыраулар шығармаларында табиғат аздап суреттеле бастайды. Әрине,
жыраулар шығармаларын тақырыбы жағынан да, мазмұны жағынанда да таза табиғат лирикасы дей
аламыз. Өйткені олар өз алдына жеке тұрып, табиғат әсемдігін, ерекшелігін жалаң қызықтауға әкелмейді,
белгілі бір адам сезімін, көзқарасын салыстыра ашуға қызмет етумен ерекшеледі. Жалпы қай саланы
алмайық, өз жолы, қалыптасу дәстүрі болады. Пейзаждық лирика да сондай қалыптасу дәстүрін басынан
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кешті. Белгілі әдебиеттанушы М. Қаратаев дәстүрді кең мағынасында философиялық проблемаға
жатқызады: «Дәстүрге сүйену дегенді дәстүрге еліктеу немесе дәстүрді қайталау деп ұғатындар болады.
Және дәстүрдің әсерін қабылдап, одан үйрену жолын осы ретпен іздеу жиі кездеседі» /5, 163 б./, – деп
көрсетеді. Табиғатты реалистік әдіспен арнайы алып бейнелеу дәстүрі қазақ әдебиетінде Абай
поэзиясынан бастау алғаны белгілі. 1920-1930 жылдар өлеңдерінде табиғатты жырлау жаңа қоғам
құраушылардың артықшылығын дәлелдеуге бағындырылып, соның нәтижесінде адамдар жалған
әсемдікке баса көңіл бөлді. Поэзия әлемінен өзінің әсем де әсерлі жырларымен көрінген ақындардың бірі –
Фариза Оңғарсынова. Оның табиғат тақырыбындағы жырлары туған жер көрінісін, тәулік, жыл мезгілдерін,
табиғат сұлулығын, теңізі мен бұлағын т.б. суреттеуге арналған. Мысалы, ақынның «Жайлау таңы»
өлеңінде лирикалық кейіпкерлермен бірге оқырман да көрініс зейнеттілігіне сүйсінеді. Көктемді
суреттегенде де келісті көріністер көз тартады:
«...Үрпіне жердің сүт толып,
Жүзіне мөлдір шық қонып,
Тереңнен алған тынысы
Қалқиды мақта бұлт болып.
Еркелеп, сүйіп аймалай
Құшады қырды, сайды арай» /8, 77 б./.
Табиғат көріністері мен құбылыстарын жырлауда әсерлі бейнелеу, тың тіркестер мен әсем суреттер
жасау - ақындардың басты ерекшелігі. Дәстүрдің озық үлгілерін өлеңдерінің бойына жинап, өзінше
жаңартады. Көктемді суреттегенде Абай бенелеген суретті өздерінше дамытады. Қазақ ақындарының
табиғат тақырыбындағы қай өлеңдерінде болмасын ұлттық өрнек айрықша аңғарылады. Қазақ
поэзиясындағы табиғат лирикасы өзінің жаңа арна, тың бейнелеулермен дамуын толастатқан жоқ,
қалыптасқан дәстүрді жалғастыра, байыта берді. Поэзияға келген әр ақын өз болмысымен, өз
ерекшелігімен танылып, поэзия әлемінде дара қолтаңбаларын қалдырып келеді.
Әр ақынның табиғат тақырыбындағы өлеңдері негізінде лирикалық кейіпкер ерекшелігі, болмысбітімі жан-жақты көрсетіледі. Пейзаждық лириканы сөз еткенде оны лирикалық кейіпкерден бөліп қарай
алмаймыз. Осы орайда зерттеуші Т. Шапай лирикада «лирикалық тұлға», «лирикалық кейіпкер,
«лирикалық қаһарман атаулары қолданылатынын көрсете келіп: «Лирикалық тұлға – ақынның бүкіл
шығармашылығы контексінде айқындалатын бейне болса, лирикалық кейіпкер жеке фрагментаралық
тексте, кез келген жеке өлеңде көрініс тапқан авторлық дербес сананың көркемдік бір тұрпаты», - десе /9,
154 б/, лирикалық қаһарман атауын орыс әдебиетінде қолданатын «лирический герой» терминінің тура
аудармасы деп орынды көрсетеді.
Пейзаждың қазақ поэзиясындағы реалистік көріністері Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаев, бастаған жаңа
жазба әдебиетпен бірге келді. Табиғат суреттері алдыңғы қатарлы әдебиет көшін бастаушы
А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, Ш. Құдайбердиев шығармаларында да көрініс тапты. Қазақ
ақындары мен жазушыларының шығармаларында пейзаждық суреттердің неше түрлі әдемі үлгілері
кездесіп отырады. Қазіргі ақындарымызда бұл суреттер бірінде көбірек, бірінде азырақ болса да кездеседі.
Кез келген тақырыптың өзіндік ерекшелігі, қиындықтары да болатыны белгілі. Сол тәрізді көркем
әдебиетте, оның ішінде лирика жанрында табиғатты бейнелеуге қойылар талаптарды қарастырсақ, онда
жалпы өнерге тән ортақ заңдылықтармен қатар, өзіндік ерекшеліктер де аз еместігін байқаймыз.
Жалпы табиғат тақырыбындағы өлеңдерді оқи отыра, ақындардың лирикалық кейіпкерлерінің мінез
ерекшеліктерін, айналаны қабылдауын жан-жақты танимыз. Сонымен қатар, лирикалық кейіпкер арқылы
ақынның өзіндік «менін», мінезін, дара қолтаңбасын, айырықша стилін, поэзиядағы орнын айқындауға да
қол жеткіземіз. «Қазақтың халық поэзиясында табиғат суреті, жаратылыс көріністері үлкен орын алады.
Бұлай болуы заңды да. Сахарада көшіп жүрген, күнделікті өмірі жазда, күзде, тіпті жыл бойы дерлік кең
далада, төңкерілген ашық аспан астында, өзен-судың жағасында өтетін елдің өзін ұдайы табиғаттың
аясында, құшағында отырғандай сезінуі таң қаларлық нәрсе емес» - дейді теоретик ғалым
З. Ахметов /2, 39 б./. Шындығында, табиғатпен барынша жақындық ондағы құбылыстардың қыр-сырын
ұғатын аңғарымпаздыққа жетелейді. Адамзат тірлігінің негізі осы табиғатта жатыр. Адамның ақыл-ойы,
қабілет-дарынымен жасалатын өнер туындыларында табиғаттың басты орын алатынының бірегей себебі
де осы. Сондай-ақ бұл жерде жаратылыс туралы таным-түсініктің де жетекші мәнге ие екенін естен
шығармаған жөн. Қазақ поэзиясының арғы-бергі тарихындағы символдық образдар қатарына: дала, тау,
теңіз, тұлпар, домбыра, бесік, аспан, аққу, т.б. жатады. Символдық образдардың қазіргі әдебиеттегі,
өлеңдегі өміріне тереңірек үңілу поэзия парасатын, жеткен жетістіктерімізді бажайлауға, ең бастысы
ұлттық сипат пен мінездің тағы бір қырынан танылуына жағдай жасайды, мүмкіншілік тудырады.
Поэзияның көп ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи-поэтикалық жолында адам мен табиғат
көріністерін, құбылыстарын поэтикалық-психологиялық тұтастықпен жырлау тұрақты қалыптасқан.
Еуропалық әдебиеттану қисыны бойынша «Табиғат лирикасы», ал Ахмет Байтұрсынұлы тұжырымы
бойынша «Сұқтаныс толғауы» жанры аясында танылатын мұндай өлеңдер поэзиялық-психологиялық
тұтастық сипатымен дараланады. Пейзаждық-психологиялық өлеңдерде табиғат құбылыстары да,
суреттері де адамдардың көңіл-күй әуендерімен, мінез-құлық психологиясымен тұтастық сипатпен
жырланады. Мұңдай өлеңдерде тәулік, апта, ай, жыл мезгілдерін де, өсімдіктер, ағаш, құстар, аңдар,
таулар, өзендер, т.б. сан түрлі нәрселер адам болмысымен психологиялық тұтастықпен бейнелене,
баламалана жырланады. Бұл – әдеби үдерістегі классикалық үрдіс.
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Танымал ғалым, философ, ақын, ағартушы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің шығармашылығы сан қырлы.
Көп жылдар бойы оның бай мұрасына тыйым салынып, көпшілік ол туралы білмеді. Тек кейінгі 10-15 жыл
ішінде ғалымдар мен мамандар М.Ж. Көпеевтің зор мұрасына қызығушылық таныта бастады.
Мәшһүр Жүсіп Павлодар облысы, Баянауыл ауданында туылған. Жастайынан ғажайып қасиеті бар
киелі адам ретінде танылған. Азан шақырып қойған аты Адам Жүсіп болған. Оның дарыны мен терең
философиялық ақылына қарап, Баянауыл округінің сұлтаны, қолбасшы, шешен Мұса Шорманов Мәшһүр
(атақты) деген ат берген екен. Оның дарынын жастайынан жазған келесі өлеңі дәлелдейді.
- «Иман – қой, ақыл – қойшы, нәпсі – бөрі,
Бөріге жеткізбейді ердің ері.
Сол қойшы ақ таяқты ұстап тұрса
Жеңе алмас ешбір шайтан, жын мен пері» [1. 56]
Бұл өлеңнің мағынасы мынада: бүгінгі күнгі барыңа қанағат демей, нәпсіңді тыйып, ықыласыңды
ауыздықтап, барлық қимылың тек ақылыңа бағынсын, халқыңа адал қызмет етіп тура жолдан тайма.
Мұса Шормановтың батасы текке айтылмады, Мәшһүр Жүсіпті өмір бойы қолдап жүрді.
М.Ж. Көпеев өзінің шығармашылығы Ресейдегі капитализмнің қарқынды дамуымен қатар жүрді.
Капиталистік тапқырлық, кез-келген істен табыс табуға деген талап қазақ даласына бірте-бірте ене
бастады. Ресейдегі капитализмнің дамуы мен тауар-ақша қатынасының өсімі қазақтың байшонжарларының байлығын ұлғайтуда барлық мүмкіндікті жасауына апарып соқты. Жас М.Ж. Көпеев
қазақтың осы бай-шонжарларының көңіл-күйін білдіруші болған. ХІХ ғ. аяғында ол «Қырғыз далалық
газетінің» белсенді авторының бірі болып, «Дала уәләяты» мен «Айқап» газеттеріне мақалаларын
жариялаған.
Ресми баспаның бетінде М.Ж. Көпеев исламның идеясы турасында ашық жаза алмады, себебі
ұлттық рухты сіңіртудегі патшалық саясатқа қарама-қайшы бағыт болды. Бірақ басылмаған
шығармаларында ол исламға деген сенімін еркін білдірген.
Ол халықты білімге талпынып, содан керегін алуға шақырды. Байларды ол шаруашылықты ғылыми
негізде жүргізуге үгіттейді. Мысалы ретінде ол мына мақалды келтірген: Байлық адамға тойға келген
қыздай келіп, қолдағы мұздай кетеді. (Байлық – қолдың кірі)
М. Жүсіп өз шығармаларында халық өмірінің мәдени, саяси, қоғамдық мәселелеріне тоқталады. Ол
көбінесе ақсүйектердің мәселелеріне мән берді. Замандастарына үй шаруашылығын жүргізуде жиі ақыл
айтып, қоғамның кейбір құбылыстарына сыни тұрғыдан қарады. Бірақ діни таным оның
шығармашылығында негізгі рөл атқарған.
М. Жүсіптің философиялық тәрбиесіне Абай, Платон, Аристотель, Хафиз, Сағди, Жәми, Науаи,
Яссауи секілді ұлы философтар әсер еткен.
Шығыс философиясының негізі ортақ философиялық жүйеге бекітілген қалыпты ойларда емес,
халық ауыз әдебиетінде екені анық. Бұл оның өзіндік ерекшелігін көрсетеді.
Шығыстың танымдық-діни рухында ғана тарихи дамудың ұлы көріністері бар. Және шығыста адам
мен құдайдың арасындағы байланыс айқындалған.
Адам мен табиғат тұрмысы туралы тақырыпта шығыс та қалыс қалмайды.
Әдептің негізгі мәселесі - өмірдің мақсаты мен мәні. Мәшһүр Жүсіп өз шығармаларында өмір сүріп,
ойланып, сене білетін обьект, яғни адамды қарастырады.
Оның негізгі ойы – адамда да ішкі игілікті мақсатқа деген талпыныс болатындығы. Бақыт – адамның
ең жоғары игілікті мақсаты.
М.Ж. Көпеевтің кейбір пікіріне қарап, өмір сүре отырып, құдай алдындағы борышты ұмытпау
керектігін байқауға болады. Бұл өмірді М.Ж. Көпеев «кішкентай той» десе де, алдағы өлімнен кейінгі өмір
«үлкен тойға» дейінгі кезеңді адамдарға жақсы өткізу туралы ақыл айтады.
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Мәшһүр Жүсіп адамды адамгершілік иесі ретінде өзінің қажеттілігі, сезімі, түйсігі мен нәпсісін тыя
білу керек деп санайды. Оны басылып шыққан өлеңдерінен байқауға болады.
Ол басқадан бұрын адамның қоғам алдындағы міндетін түсінген. Өмір мақсатының қайнар көзін
іздеп, жер бетіндегі бақыт пен адамгершілік жақсылығымен әдептілік жолындағы күресінен адамның
борышын тапқан.
Мәшһүр Жүсіп адамды тек адамгершілік дербестікке апаратын жақсылық пен жамандықты,
әділеттілік пен әділетсіздікті салыстыруда оның бағытына қажет жауаптарды табады.
Ол адамдар уақытқа тәуелді деп санайды. Ол сонымен қатар жалқаулық, олақтық, өтірік,
мақтаншақтық, қорқақтық, алдау, өзімшілдік, сатқындық, қулық, мылжыңдық, ұрлық, өсек, арамдық,
екіжүзділік секілді адамгершілікке жатпайтын көптеген адамның қасиеттерін атап көрсетеді.
Оның танымына сүйенсек, қоғамда жақсы адамдар да кездеседі. Бұл неден шығады. Себебі бұл
дүние тек кереметтен тұрмайды. Осы секілді сұрақтар өмір бойы бір қорытындыға келгенше уайымдаған.
Нәтижесінде адам туылғанынан жауыз, қасиетсіз болмайды. Тек қоршаған қоғам ғана адамға әсер ете
алады.
«Ақын дүниетанымы негізінен алғанда «діншіл философ» деген атаққа лайықты және ол ХХ
ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілі екеніне күмән келтіруге болмайды. Сондықтан да
болар атеистік бағдарды ұстаған кеңестік заман ойшыл тұлғасын қабылдағысы келмеді, оның қажырлы
еңбегін толықтай жоққа шығарған кездер де болды. Дегенмен, оның діншілдігі қарапайым дүмше молдалық
кейіпте емес еді, ол шығармашылыққа толы ерекше сипатта болатын, яғни ол діни ережелерді
орнықтыруда догмалық деңгейде қалып қоймаған, үнемі шығармашылық ізденістегі, ғылым мен жаңашыл
білімнің жетістерін ескеретін, жасампаз деңгейдегі діншілдік болатын» [2. 80].
Ақынның шығармаларынан тек адамгершілік, діншілдікті ғана көріп қоймаймыз, сонымен қатар
психологиялық және педагогикалық көзқарастың да жетік дамытқанын көреміз.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ АГРАРНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У ході розвитку науки і виробництва відкриваються нові явища, виникають нові поняття, що
позначаються іменуваннями особливого роду – термінами. Вивчення термінів постійно перебуває у сфері
наукових інтересів як фахівців у галузі термінології, так і лінгвістів. Мова динамічно розвивається і реагує
на всі зміни, що відбуваються в інших сферах життя. Сільське господарство в цьому випадку не є
винятком. Аграрні терміни, як мовні знаки, становлять суттєву складову науково-технічних текстів і одну з
головних труднощів їх перекладу з огляду на їх неоднозначність, відсутність перекладних відповідників (у
випадку термінів-неологізмів).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами утворення і перекладу термінів займалися
такі вчені, як В.В. Віноградов, Г.О. Вінокур, О.І. Смірницький, О.С. Ахманова та інші. Науковці досліджували
специфіку перекладу термінів, їх види, етапи перекладу, основні вимоги до перекладача та перекладу в
цілому. На сьогодні проблема перекладу складних аграрних німецьких термінів українською мовою є ще
недостатньо дослідженою і вимагає вивчення різноманітних її аспектів.
Мета дослідження – проаналізувати особливості перекладу складних аграрних німецьких термінів
українською мовою.
Результати. Дослідження термінологічної лексики спирається на визначення терміна. З приводу
визначення терміну та вимог до нього в лінгвістичній літературі існують різні, не рідко протилежні точки
зору.
Частіше за все терміном називають слово, словосполучення, або просто мовний знак, що
репрезентує наукове поняття спеціальної, професійної сфери знань. Сутність мовної (а значить і
термінологічної) номінації полягає в тому, щоб, відбиваючи у свідомості носіїв мови їх практичний і
суспільний досвід, звертати факти позамовної дійсності в мовні значення. При цьому необхідно
підкреслити, що терміноутворення являє собою процес вторинної номінації, результати якої є похідними за
змістом чи морфологічним складом.
Задача перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого прийому під час процесу перекладу,
щоб якнайточніше передати значення будь-якого терміна. Головним прийомом перекладу термінів є
переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент - постійна лексична відповідність, яка точно
співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при
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перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів.
Наприклад: der elektrische Ventilator - електричний вентилятор, die Maschine - машина.
Одним з найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування. Транскодування - це
побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу.
Наприклад, der Laser - лазер, der Barometer - барометр. При перекладі цим способом не слід забувати й
про "фальшивих друзів перекладача" (таких, як der Zentner - пів центнера, die Billion - трильйон),
транслітераційний спосіб перекладу яких призводить до грубих викривлень смислу.
Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу - калькуванню - передача
комбінаторного складу слова, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються
відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом застосовується при перекладі складних за
структурою термінів. Наприклад: die Ackerkrume - орний шар.
Аграрна термінологія завжди була і є важливою складовою частиною в лексичному запасі німецької
мови. На її утворення впливають різноманітні фактори. Кожна галузь людських знань використовує ті чи
інші лексичні одиниці для забезпечення своїх потреб у необхідній кількості термінологічних лексичних
одиниць [2].
У німецькій мові набули певного поширення термінологічні лексичні лакуни. Це, зокрема, такі
лексичні одиниці, які можна розглядати в якості термінологічних лакун:
· Getreide n. – зернові культури
· Schlepper m. – трактор-тягач
· Zapfwelle f. – вал відбору потужності
· Kalkung f. – удобрення вапном
Подібно до англійської мови більшість німецьких термінологічних одиниць не мають особливостей
при передачі лексичного значення.
Так, наприклад:
· Auslassventil n. – випускний клапан
· Einlassventil n. – впускний клапан
· Bruttoertrag m. – валовий збір
· Gräser pl. – злакові [2]
У німецькій мові термінологізми утворюють складні іменники. Шар складних іменників є досить
чисельним. Такі іменники є надзвичайно характерними для німецької мови. Рід складних іменників
залежить від основного слова. До цієї категорії іменників належать такі термінологізми, як:
· Kornfrüchte pl. – зернові культури
· Ackerkrume f. – орний шар
· Drillmaschine f. – рядкова сівалка
· Flächeneinheit f.- одиниця площi
· Bodenbearbeitung f. – обробіток ґрунту
При вивченні термінології з механізації сільського господарства слід використовувати словничок
термінів, що означають складові вузли певних сільськогосподарських машин німецькою мовою [2].
I
Der Traktor
der Rahmentraktor – рамний трактор
der Radtraktor – колісний трактор
der Kettentraktor – гусеничний трактор
der Halbkettentraktor – напівгусеничний трактор
der Halbrahmentraktor – напіврамний трактор
II
der Schlepper – трактор-тягач
der Kettenschlepper – гусеничний трактор-тягач
der Radschlepper – колiсний трактор-тягач
III
Der Pflug
der Pflugkörper – корпус плуга
der Scharpflug – лемішний плуг
der Einscharpflug – однокорпусний плуг
der Mehrscharpflug – багатокорпусний плуг
Збагачення лексичної системи галузі, зокрема термінологічними одиницями, відбувається двома
шляхами: утворенням нових одиниць, і набуттям уже існуючими словами нових значень, коли слово в
актах повторної номінації отримує інакший денотативно-сигніфікативний зміст [6].
Терміносистема АПК відзначається великою кількістю термінів, що дають дефініцію поняттям,
пов’язаним з використанням землі, наприклад, “земля” (das Land), “урожайність” (die Ergiebigkeit), “збір”
(das Einsammeln), “ділянка” (das Feldstück) та ін. Вони позначають найбільш загальні поняття аграрної
науки, що виникла задовго до її повноцінного становлення. Такі терміни – це модифікації первісного
значення звичайних загальновживаних слів [6].
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В мові сільського господарства важливе місце займають терміни, що вдруге опиняються в
терміносистемі, набуваючи актуалізації внаслідок зміни економічної, соціальної чи політичної ситуації.
Реанімували термінологічний зміст автохтонні віддієслівні іменники “наділ” (der Bodenanteil), “розподіл” (die
Verteilung), “перепродаж” (der Weiterverkauf), “викуп” (der Rückkauf), “продаж” (die Absetzung), “торг” (der
Schächer) [6; 7].
Слід зазначити, що у новому термінологічному середовищі вони вживаються разом із уточнюючим
словом – прикметником “земельний” (Boden-) або іменником “земля” (das Land), тому вони вже набули
статусу термінологічних словосполучень, що зазвичай вживаються в сталому вигляді (“земельний наділ”
(der Bodenanteil), “розподіл землі” (die Bodenverteilung), “фермер” (der Landwirt), “сільське господарство”
(die Landwirtsсhaft)) [6].
Висновки і перспективи. Переклад термінів - дуже відповідальна задача для перекладача.
Перекладач повинен враховувати те, що кожна мова розвивається самостійно: в ній діють власні мовні
реалії, закріплені культурно-історичні реалії, з'являються нові реалії, які ще не мають еквівалентів на
момент перекладу на інші мови. Але і попри це перекладачеві доводиться перекладати матеріали, що
містять і такі термінологічні особливості, з якими він не знайомий. Для подолання труднощів, що виникають
під час перекладу фахових, зокрема аграрних текстів, необхідно ґрунтовно аналізувати спеціальну
лексику, вивчати її багатозначність, синонімію, антонімію, особливості словотворення, а також різноманітні
скорочення, абревіатури та власні назви, що простежуються у зазначених текстах.
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Олена Кушніренко
(Запоріжжя, Україна)
СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ДЕМІНУТИВІВ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСНЯХ
Демінутивна лексика є яскравим засобом емоційної і алегоричної виразності художнього тексту,
особливо якщо це стосується українських народних пісень. Необхідність її подальшого вивчення з точки
зору словотворення, семантики і виражальних можливостей у художньому тексті дозволить уточнити
уявлення про зменшення як словотвірну категорію, про особливості його використання в українських
народних піснях.
На важливе місце демінутивної деривації в лінгвостилістиці неодноразово вказували
М. Г. Данієлова, Л. І. Осипова, С. С. Плямовата, З. І. Резанова. Серед робіт, що містять семантичну і
словотвірну характеристику демінутивів, можна виділити роботи сучасних вітчизняних лінгвістів:
Т. П. Вільчинської, М. В. Кравченко, Л. П. Летючої, Н. В. Рудої, О. Д. Федоренко, Г. Хомечко та ін.
Українська народна творчість, особливо пісенна, та її мовні особливості вивчені досить докладно у
вітчизняній лінгвістиці. Серед наукових досліджень назвемо статті С. М. Григораш «Здрібніло-пестлива
лексика як ознака інтимної лірики (на матеріалі народних пісень про кохання)», у якій емоційність та
оцінність як характерні риси народних пісень розглядаються на різних рівнях, переважно словотвірних, для
вираження емоційно-оцінної семантики; Н. М. Журавльової «Емоційно-експресивне суфіксальне
словотворення іменників у мові українських народних ліричних пісень», де проаналізовано найбільш
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частотні випадки суфіксального словотвору та їх значення; та Г. М. Сагач «Експресивний словотвір у
фольклорі», яка розкриває значення емоційних суфіксів іменників-демінутивів у піснях про кохання,
колискових та обрядових піснях, та ін.
Незважаючи на вже представлені роботи, пов'язані з темою дослідження, особливості
функціонування демінутивів у контексті українських народних пісень ще не були предметом самостійної
наукової розвідки.
Aктуальність дослідження визначається недостатньою розробленістю теми демінутивної деривації
у пісенному фольклорі, важливістю і роллю демінутивів в українських народних піснях. Теоретично
важливим і актуальним видається також зв’язок досліджуваної теми із загальними проблемами
українського словотвору.
Матеріалом для дослідження послугували приклади слововживання демінутивів у текстах
українських народних пісень. В результаті аналізу цих творів методом суцільної вибірки було відібрано 815
демінутивних одиниць, які було класифіковано на основі різних ознак.
Згідно зі «Словником лінгвістичних термінів» (Д. І. Ганич, І. С. Олійник), «Демінутив (від лат.
deminutus – зменшений). Зменшено-пестлива форма слова» [10, с. 60]. У «словнику української мови» це
поняття визначено так: «ДЕМІНУТИ́В, а, ч., лінгв. Похідне слово (іменник або прикметник), що виражає
значення зменшеності, а також може мати додатковий відтінок пестливості, зневаги, приниження
і т. ін.» [30, с. 730].
Слід врахувати, що міжнародний термін «демінутив» почали вживати нещодавно, і за три століття
існування російської та української лінгвістики відповідні одиниці позначалися як «умалительные»
(введено М. В. Ломоносовим у 30-і роки ХVIII століття в «Російській граматиці» як калька від латинського
deminutus – «зменшувальні», «зменшувано- пестливі» (форми, суфікси тощо) [22, с. 247]. Нарешті,
фактично як синонімічні терміну «зменшувано-пестливі суфікси» використовує термін «суфікси
суб'єктивної оцінки» В. В. Виноградов [7. с. 101]. У роботах інших авторів значення терміну «суфікси
суб'єктивної оцінки» ширше.
Одним з найбільш репрезентативних джерел, яке містить у собі матеріал, цікавий для нашої
розвідки, є збірка «Пісенний вінок», упорядкована А. Я. Михалко.
Зі збірки «Пісенний вінок» нами вибрано 814 прикладів, що містять демінутиви, та проведено їх
комплексне дослідження.
У текстах українських народних пісень можна виділити наступні групи іменників-демінутивів за
характером словотвірного значення суфікса суб'єктивної оцінки (при систематизації матеріалу було
використано семантичну класифікацію демінутивів за словотвірним значенням афікса, представлену в
роботі З. І. Рєзанової):
1) менший за розміром, габаритами тощо (пташок, місток, ярок, грибок, садок, шнурочок, кобилка,
рукавичка, птичка, печеричка, нивка). Демінутиви снопик,діжечка, пташечка у контекстному оточенні
фрагмента реалізують «чистий» зменшувальний сенс, без ускладнення емоційним компонентом. В інших
фрагментах демінутиви висловлюють позитивну емоційну оцінку – пестливості, на яку вказує контекст
(віночок, доріженька, яблучко) і загальне ставлення до персонажу (козаченько, дівчинонька, серденько
тощо);
2) менший за ступенем прояву (вітрець, морозець, дощик, холодком тощо). У цих демінутивах
значення зменшувального суфікса супроводжується оцінним компонентом – пестливістю, адже саме вона
висловлює позитивне ставлення автора або ж персонажа до подій;
3) можна відзначити і семантику юності, молодості, яка часто вноситься зменшувальним суфіксом ик в лексичне значення слова: (Чорноморчик);
Приклади вираження малої значимості предмета чи явища або ж його відхилення від норми з
якихось якостей в українських народних піснях не виявлені.
За функціями суфіксів демінутиви поділяються на дві групи:
1. Демінутиви, що мають суто зменшувальне значення (коли величину і розмір предмета позначено
об'єктивно);
2. Демінутиви зі зменшувально-оцінним значенням (оцінка виражена суб'єктивно, вона може бути як
позитивною, так і негативною).
Перша група налічує всього 15 прикладів, що складає лише 2% від загальної кількості вибірки: всі
вони виражені іменниками чоловічого та жіночого роду і створені за допомогою суфіксів -ець/ -иць; -ок; -ик;к-а, -ечк-: пташок, місток, ярок, шнурочок, дощик, вітрець, морозець; кобилка, рукавичка, птичка,
діжечка.
Порівняємо приклади зі зменшувально-пестливим і пестливим значенням суфіксів. Наприклад,
читаємо:
Дощик, дощик
Крапає дрібненько...[13, с. 94]
І розуміємо, що дощик справді маленький, тому що він капає, а не ллє. А у наступному прикладі:
Куплю тобі хатку,
Іще сіножатку,
І ставок, і млинок,
І вишневенький садок! [13, с. 210]
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Багатий дід обіцяє купити все це в обмін на кохання та піклування молодої дружини, і зменшувальні
суфікси означають не розмір об’єктів, а пестливе ставлення до них самого героя.
Можна відзначити наступні специфічні риси словотвору українських народних пісень, пов'язані з
уживанням демінутивів:
1) найбільш активно у словотворенні іменників-демінутивів використовуються суфікси -ок, -очок/ ечок для чоловічого роду (60 і 64 випадки відповідно); -оньк-а -еньк-а – для жіночого (137 прикладів) і еньк- – для середнього роду (95 випадків уживань); для прикметників і прислівників найбільш поширеними
є зменшувально- пестливі суфікси -еньк-, -есеньк- (95 і 17 та 23 і 8 відповідно);
2) кількість демінутивів, що мають, окрім зменшувальності, різні оціночні значення (зменшувальнопестливе, пестливе), значно більше, що, на наш погляд, пояснюється тим, що демінутиви є одним із
яскравих засобів вираження авторської оцінки в тексті;
3) найбільш активно в українських народних піснях реалізуються позитивні оціночні значення.
Прикладом може слугувати часте використання автором зменшувально-пестливих варіантів імен (Іванко,
Василечко, Романочко, Ганнуся, Маруся, Катруся тощо).
Отже, у контексті українських пісень зменшувально-пестливі форми власних імен передають або
позитивне ставлення автора до персонажів, або їхнє співчутливе ставлення один до одного.
В українських народних піснях досить поширеною групою є демінутиви- прикметники, з яких у нашій
вибірці нараховується 116 прикладів. У більшості випадків демінутиви утворені від основ якісних
прикметників, але є цікаві випадки їх утворення від основи відносних ад’єктивів (вишневенький).
Зовсім рідко (5 випадків уживань) можна зустріти в українських народних піснях демінутиви-дієслова
(спатки, спаточки, спатоньки) і тільки два випадки використання демінутивів- вигуків (гойдашечки,
люлешики).
Словотвірний аналіз розглянутих демінутивних іменників показав, що найбільш активно в
словотворенні іменників-демінутивів використовуються суфікси -ець/ -иць; -ок; -ик;-к-а,-ечк-; для
прикметників і прислівників найбільш поширеними є зменшувально- пестливі суфікси -еньк-, -есеньк-.
Кількість демінутивів, що мають, окрім зменшувальності, різні оціночні значення (зменшувальнопестливе, пестливе), значно більше, що, на наш погляд, пояснюється тим, що демінутиви є одним із
яскравих засобів вираження авторської оцінки в тексті.
Найбільш активно в народних піснях реалізуються позитивні оціночні значення, а зменшувальнонехтувальних значень зовсім не виявлено.
Крім того, демінутиви в українських народних піснях є яскравим засобом мовленнєвої
характеристики героїв.
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(Тараз, Қазақстан)
ШЕРХАН МҰРТАЗА ПРОЗАСЫНЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ
ОРНЫ МЕН ДӘСТҮР ЖАЛҒАСТЫҒЫ
Қазақ әдебиетінің өзіндік даму тарихы бар. Сонау ауыз әдебиетінен нәр алып сусындаған
әдебиетіміз уақыт өткен сайын өзіндік жаңалықтарымен, ізденістерімен дараланып тұратын қаламгерлер
шығармаларымен толығып отырды. Соның нәтижесінде әр кезеңдегі қазақ қаламгерлері қалыптасқан
дәстүрлі арнаны жаңашылдық сипатта жан-жақты дамыта отырып, қазақ әдебиетіне мол жаңалық әкелді.
Қазақ әдебиетінің төріне жаңа кейіпкерлер келіп, олардың мінез-құлқы күрделенді, әр түрлі жанрда
жазылған жаңа мазмұнды шығармалар қатары кеңейді. Кейіпкер бейнесін сомдауда, өмір шындығын
көркем өрнектеуде соны көркем бейнелеу құралдары жасалды. Яғни әдебиеттегі дәстүрлі арна жаңа сипат
алды.
Шерхан Мұртазаның прозасы бұған дейін зерттеліп, талданып, оқырман қауымға ұсынылды. Демек,
Шерхан Мұртаза прозасының жаңару үрдісін анықтау зерттеу жұмысының негізгі ұстыны болып табылады,
әрі оның өзектілігін де айқындайды.
Шерхан Мұртаза прозасындағы бүгінгі заман көрінісі, кейіпкерлерінің таным-талғамын, көзқарасын,
сезімін, психологиясын, сан иірімді ерекшеліктерін тануға, қазақ мәдениетіндегі орнын айқындауға
мүмкіндік беретін, халық ұғымында қалыптасқан ұғым-түсініктер мен жазушы шығармаларындағы шындық
өмірді дәлелдейтін деректер жүйелі түрде сөз етілді, талданды.
Адам өзінің туған, жаратылған топырағына тартып туады, содан нәр алып өседі. Шерхан Мұртаза
дүниеге келген Жуалы өңірі, Мыңбұлақ мекені өзінің тамылжыған табиғатымен қатар, ұлтының
мақтанышына айналған көптеген жайсаң азаматтарды дүниеге әкелген. Арғы замандар перзенттерін
айтпағанда, кешегі өткен Бауыржан Момышұлын айтса та жетерлік. Қаршадай кезінен бастап ел басына
түскен қиындықтарды солармен бірге көріп өскен Шерхан Мұртаза сол халқының бар жақсы қасиеттерін
пір тұтты. Заман қанша қытымыр болса да ол кезде халықтық асыл қасиеттер қалыбын әлі бұзбаған
болатын. Ал, мұндай рухани қуат болашақ жазушы үшін өмірлік нәр беріп отыратын қайнар бұлақ болған.
Киелі жердің ұрпағы саналатын Шерхан Мұртаза нешеме еңбектерден соң халқының сеніміне ие болып,
жоқтаушысына, үмітіне, айбарына айналған ірі тұлға.
Жалпы Шераға болмысын біліп-тану оңай емес. Ол болмысы биік тұлғалардың санатынан. Жалпы,
тұлғаға айналу дегеніміз не және ол кім? Қазіргі қоғамымызда осы бір «тұлға» деген сөзді барынша
байыптап, байсалды қорытынды жасап, елеп-екшеп қолданған дұрыс сияқты. Бұл сөздің өте салмақты,
екінің біріне қолданыла бермейтін қасиеті бар. Ал кейбір сөз қадіріне жете бермейтін «танушылар»
көбейіп, әдебиет пен тарихтың өзі тұрмақ иісі мұрнына бармайтын, қоғамы үшін, елі үшін қасқайып бірде
бір ақиқат айтпақ түгілі сөзін жеткізе алмаған, басшылықты өзінің ой-санасымен иіріп әкете алмаған, халық
оны қайсар ұл ретінде мойындамаған адамдарды «тұлға» деп, оларды танытуға барынша жан салып,
қарекет қылып отырғандығы қынжылтады.
Қазақ халқында тарихта есімі алтын әріптермен жазылып қалып жатқан тұлғаларды жарық жұлдызға
теңейтіндігі белгілі. Бұл жарық жұлдыздар күндіз әлемге нұрын шашатын болса, қараңғы түнде бағдаршам
тәрізді адасқанға жол көрсетіп, жөн сілтейді. Осы жақсылардың арқасында қоғам мен өмір нұрланып,
дүние көріктене түседі. Мұндай ұлық туған тұлғалардың жеткен жетістіктерінің арқасында халықтың да
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беделі үстем болып, өсіп-өркендейді. Халқының қолын жақсылықтарға жеткізіп, туған еліне шынайы
қызмет жасап, мемлекетіміздің идеалогиясының қалыптасуына елеулі үлес қосқан жарық жұлдыз –
жанынан жалынын аямай жұмсаған азаматтардың бірі – Шерхан Мұртаза. Тәуелсіз Қазақстан жұртшылығы
үшін үлкен ұғымға айналған, елінің сүйіспеншілігіне бөленген айбарлы есім.
Орыс халқының ұлы жазушысы М. Горький айтқандай: «Жазушылық – өзгеше өмірбаяннан
басталады». [1; 184] Шыр етіп жарық дүние есігін ашқан сәттен-ақ Ш. Мұртазаның сол өзгеше өмірбаяны
басталған еді. Әкесінен ерте айырылған ол жетімдіктің тауқыметін көре бастады. «Жетімдік - жұрттың
қабағын оқитын ілім» деген бар. Ылғи да жетімдігін, әкесіздігін айтып, «менде балалық шақ болған жоқ», деп шағына беретін Шерханның жетімдігі - жаутаңкөз жетімдік емес. Оның жетімдігі - әз аты күстаналанған
әкеге деген сартап сағыныш, бір өзі бірнеше ер азаматтың батпан-батпан міндетін көтеріп алған талайсыз
шешеге аяныш, таршылықтың тырнағында шырылдап кете барған балалыққа жоқтау, аласапыран дәуірдің
астында аяусыз жаншылған аяулы тағдырларға нала. Қаршадай жасынан ел басына түскен қиындықтарды
көріп, сезініп өскен Ш. Мұртаза халқының бар игі қасиеттерін – салт-дәстүрін, сенім-нанымын бойына
сіңіріп, ділін ұғынып, тілін қасиет тұтты.
Қолына қалам ұстап, аумалы-төкпелі замандағы ел тағдырын, азамат жайын қалың-қалың кітап етіп
жазған, сонда да шаршамаған, қайта ұлт, қайсар тұлға алдындағы перзенттік парызы жігерлендіріп, талай
«сарсаңға» қасқайып төтеп берген де - Ш. Мұртаза.
Жалпы, Ш. Мұртазаның болмысында сан түрлі қасиеттер бар. Сонымен қатар, ол әдебиеттің
бірнеше жанрында еңбек етіп, қалам тартты.
Ең әуелі Шерхан – заңғар жазушы. Жігерін жоқшылық жаныған, таршылыққа қайралып жетілген
Шерхан тумасынан күйреуік жан емес-ті. Жазушының қолтаңбасы - мінезінен. Ол жазуға келгенде де
тастай берік, шектен шыққан реалист. Жүректерді қозғау үшін күйреуік, жылауық сезімдерге бой алдырмақ
болды ма - сәтсіздікке ұрынады. Онда қайғылы сәттер мен әсерлі эпизодтарды берудің өзіндік тәсілі,
мінезі бар. Өзі сомдаған Рысқұл сияқты ар жағын көріп, біліп тұрса да, соны сыртқа шығаруға, шексіз
махаббатын, көл-көсір сезімін сөзге салуға соншалық сараң. Авторлық баяндаулары тас-түйін тұратын
Шерханның кейіпкерлері кейде тым елти сөйлеп кетіп жатады. Кейіпкерінің жан-дүниесіндегі толқынысты
автор ретінде өзі айтпайды, өздеріне айтқызады. Кейде өз ойын кейіпкерлеріне зорлап айтқызғандай
болатын жазушы ондағы қарапайым адамдардың бойына шақ келмейтін. Оның қаламынан күрескерлік,
азаматтық рухқа толы дүниелер өмірге келді. Егемендігімізге қол жеткізіп, тәуелсіздікке ие болған
халқымыздың ұлы көшінің болашаққа жетуі, өзіндік мемлекеттік идеалогиясының қалыптасуы Шерхан
Мұртаза сияқты көшбастар азаматтарға байланысты болды.
Шерхан Мұртаза – жалынды публицист, бесаспап журналист, қоғам қайраткері,тамаша ұстаз, шебер
аудармашы, драматург, философ.
Қай жерде де – әдебиетте де, баспасөзде де, қиын да жауапты қайраткерлік, қоғамдық жұмыстарда
да Шерағаның өз орны бар, қайталанбас, қайсар да өжет үні бар. Қазіргі таңда біздер Ш. Мұртазаның
бейнесінен қазақ халқының аяулы перзенті, халқы үшін қайраткерлік, күрескерліктің ұлы үлгісін көрсеткен
Тұрар Рысқұлов тұлғасын танығандай боламыз. Қазақ елінің ел болып, ұлттық идеалогиясының
қалыптасып, дамыған мемлекетке айналуы жолында аянбай қызмет жасай білген, бір емес бірнеше сала
мен қызметті игеріп, тарихи құндылықтарды дәріптеп, әдебиетті дамытқан, баспасөзді қарыштатып,
драматургияны кемелдендірген, публицистиканы қару қылып, газетті өрісі ете білген, қазақы
философияны нықтап, ұлттық болмыстың қалыптасуына ықпал жасаған Шерхан Мұртаза тұлғасы –
әмбебап екендігі ешқандай да дау тудырмайтыны сөзсіз ақиқат.
«Шерағаң жөнінде желіп өтіп, желпініп кетіп сөз айту - әбестік.
Тұрар көкесінің кемелдігі мен кемеңгерлігіне, Бауыржан ағасының батырлығы мен даналығына
қанығып өскен Шерағаң халқына дәл сол арыстарша қызмет етудің үлгісін көрсетті.
Шерхан – қайраткер, Шерхан – қаламгерге есті қазақ бас исе керек. Солай болып та жүр, аузы дуалы
ағаларымыздың Шерханды қазақтың төлқұжатына балағаны әмбеге аян. Халқы оны қатты қадірлейді.
Оның бағындырған ең биік шыңы – осы».
Жалпы әр жазушы әдебиетке әр түрлі жолмен, әр түрлі деңгейде келетіндігі белгілі. Қазақ
әдебиетіне Шерхан Мұртаза жазушы ретінде жалғыз өлеңімен немесе алғашқы шағын әңгімесімен
жарқырап келген жоқ. Мәселен, қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғасы Әбіш Кекілбаев жиырма үш жасында
жазған «Шыңырау» шығармасымен қазақ прозасына ерекше құбылыс болып келді. Ал Шерхан Мұртаза
«Социлистік Қазақстан», «Лениншіл жас» газеттеріндегі, очерк, мақалалары арқылы елге аты таныс бола
бастап, «Белгісіз солдаттың баласы» повесі, «Қыз бен бота» әңгімесі арқылы елеусіз ғана, ептеп басып,
әдеби прозаға сіңісе бастаған еді. Мәселенің барлығы жазушының қай шығарманы қай жаста жазғанына
байланысты емес. Тарих ұрпақтары жазушының жасын талғамайды, шығармасын таңдайды. Ал, Шерхан
Мұртазаны жазушы ретінде танытқан оның «Қырық бірінші жылғы келіншек» әңгімесі мен «Мылтықсыз
майдан» повесі. Ш. Мұртазаның үлкен қыры десе де болады – кішкентай ойдан үлкен романға бой ұрмай,
көпірме сөздермен оқырмандарын қоректендірмей, жинақы сөйлемдер мен сырбаз сөздер арқылы өмір
суреттерін сала білуі.
Ш. Мұртаза – көркем әңгіме шебері. Әңгімелерінің тақырыптары да сан алуан. Жазушы
әңгімелеріндегі өмір шындығы және көркемдік шешім шебер өрілген. Әңгімелерінің көркемдік қырлары:
сыршылдық, өмірдің шағын көрінісімен адамдар арасындағы күрделі қарым-қатынас белгілерін аңғарту,
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табиғат көріністерінің образ жасаудағы орны, диалог құру шеберлігі қаламгер қаламының айырықша
қырларын танытады.
Шерхан Мұртазаның шығармашылығы қазақ әдебиетінің тарихында үлкен шеберлік мектебіне,
парасат мектебіне айналып отыр. Сөз зергерінің тереңінен қозғап, әңгіме жанрынан бастап,
публицистикалық жанрдағы саяси проблемаларды көркемдік шешу тәсілдеріне дейінгі аралықтағы
тәжірибесін, өнегесін үйрену - қазақ әдебиеті мен мәдениетінің қай буыны, қандай өкілдері үшін де әрі
қиын, әрі жемісті, ізгілікті міндет.
Көркем шығармашылықтың екі нысан тұтастығынан туатын бір ғана пәні бар. Олар: белгілі қоғамдық
орта және сол ортада өмір кешуші адам. Көркем шығарма қоғамдық адам арқылы қоғам тынысын, оның
ішкі сыр-сипатын, әлеуметтік бетін танытады. Қоғамдық түрлі құбылыстар арқылы адам жаратылысының
сан салалы тылсым құбылыстарын ашады. Суреткер барлық күш-қайратын, шеберлігін бір ғана мақсатқа –
адам жүрегінің сырын, адам жанының шындығын танытуға жұмылдырады.
Қорыта айтқанда, ХХ ғасыр – әдебиетіміздің көркемдік әлемінің шың-құздарына қанат қаққан ғасыры.
Ғасыр әдебиетін көкке көтерген Шерхан Мұртаза адам сезімінің тәжі – адамгершілік пен адалдық,
шынайылық жырын жырлауда аз табысқа жеткен жоқ. Ол – әлеуметтік тақырып пен замана шындығын
терең толғаған прозаик. Оларды өріске шығару жолында өзіндік көркемдік ізденістердің сара жолын да
өрді.
Жұмысымызда Шерхан шығармаларының негізгі тіні – ізгілік, нарықпен қатар келген науқандардың
жетегінде адамдық қалыптан ауытқымау, адамгершіліктен айнымау сынды мәселелер талданып,
зерттелді. Ең бастысы, хайуандардың ішкі дүниесін айнытпай берген автордың «Алапар мен Динго»
әңгімесі көркемдік ізденісінің шыңы екендігін дәлелдеп бердік. Яғни, жұмыста төл әдебиетімізді жаңаша
сипатта дамытқан, әдебиетіміздің қомақты мазмұны мен рухани үлесін арттырған шерлі жазушының
шығармалары талданып ұсынылды.
Автор прозасындағы кез келген образ бейнелі сомдалған, өзіндік ерекшеліктері мол. Әр кейіпкерінің
жан-дүниесі оқырман психологиясына, сана-сезіміне ерекше әсер етіп, туындының өн бойына терең
бойлатады. Ұлттың сана-сезімнін, шындығын суреттеген прозасында автор жақсылық пен жамандық,
адамдар арасындағы азғындық пен азаматтықтың теке тіресер тартысын алуан әрекеттер мен
характерлер қақтығысы арқылы дамытады.
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ДИСКУРС ЯК ГЛОБАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ

В історії мовознавства останніх століть провідні позиції посідали три парадигми: генетична
(історична, еволюційна), таксономічна (інвентарна або системно-структурна) та комунікативнофункціональна. Причому, як зауважує М. Макаров, перехід від однієї домінуючої парадигми до іншої не
означав їх буквальної заміни або повного заперечення, а виражався у зміні наукових метафор, поглядів на
мову, нових пріоритетах, методах та перспективах [1, c. 38]. Відповідно, переглядаючи статус науки про
мову, інакше визначали її предмет, цілі та основні дослідницькі постулати, виникали нові міждисциплінарні
зв’язки.
У другій половині ХХ ст. інтереси мовознавства перемістилися у сферу мовної комунікації: від
аналізу структурних особливостей «мови в собі» до «мови в спілкуванні». Якщо на початку ХХ ст.
лінгвістику перш за все цікавило питання «Як побудована мова?» (таксономічна парадигма), то в другій
його половині, особливо наприкінці століття, все більше уваги приділяли питанню «Як функціонує мова?»
(комунікативно-функціональна парадигма). Неможливість відповіді на питання функціонування мови з
позиції іманентної лінгвістики визначила перегляд філософсько-онтологічних засад усієї дисципліни.
Відбувався перехід від таксономічної, зосередженої на питанні «як?», до пояснювальної лінгвістики
«чому?».

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

249

Зміна парадигм ґрунтується на прийнятті принципово нової онтології – системи поглядів і базових
категорій стосовно тієї частини дійсності, яка підлягає дослідженню у цій сфері наукового знання, або
наукового способу членування та представлення предмета аналізу із сукупного об’єкта пізнання [2, с. 115].
У традиційній онтології Ньютона об’єкти аналізу – це предмети, речі, «матерія», з одного боку, події,
явища, «сили» – з іншого. Об’єкти дослідження локалізуються за допомогою певної системи координат. У
традиційній онтології цю роль відіграють просторово-часові межі: будь-яку сутність ідентифікують та
описують за її місцем у просторі та часі, причому в певний момент часу вона може бути лише в одній точці
простору. Тобто об’єкти дослідження пов’язані певними відношеннями.
Класичне структурне та історичне мовознавство переважно організоване за принципами
механістичної онтології: мова та її елементи уподібнюються «речам», фізичним тілам у просторовочасовому світі, до яких можна застосувати системний аналіз. Представники цих напрямів у побудові
методологічної моделі лінгвістики широко використовують наукові метафори біології (еволюція, рід, вид,
генеалогічне дерево тощо). У ХХ ст. у мовознавстві набули поширення кількісні методи та математичне
мислення, що наближає лінгвістику до точних наук. Усі мовні величини, якими оперують мовці в словнику
та граматиці, як концепти, соціальні конструкти можна вивести із процесів мовлення та розуміння. Отже,
мовознавці ретельно досліджували мову, але абстрагувалися від мовця як носія і творця мови та від його
взаємодії з іншими мовцями у складі соціальних груп.
Мовознавство другої половини ХХ ст. звернулося до діяльнісного аналізу реально функціонуючої
мови у широкому соціально-культурному контексті. Діяльнісний підхід тлумачить мову як діяльність
людини. Залучення людського чинника до лінгвістики змінює природу об’єкта та предмета самої науки:
лінгвіст має справу безпосередньо з комунікативною діяльністю людини, яка володіє такою самою
свідомістю, як і дослідник. Відтак продукт комунікативної діяльності – мовлення як цілеспрямована
соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмах їхньої свідомості, або
дискурс. Традиційній онтології матеріального фізичного світу протиставляється нова – дискурсивна
онтологія, у якій категорії «мовленнєвий акт» та «дискурс» набули значення сутностей.
Порівняно з механічним світом речей, простору, часу, каузативності, дискурс є іншою соціальною
«матерією». Фізичний час та місце феномену спілкування хоча і важливі, однак вирішального значення не
мають: коли щось сказано, набагато важливіше знати, хто це сказав, кому, як, про що, з якою метою.
Дискурсивні явища мають місце і час в якісно іншому середовищі: соціально-психологічному «людському
просторі», який конституюється індивідами, що спілкуються та виконують відповідні комунікативні,
соціальні, культурні, міжособистісні, ідеологічні, психологічні ролі. Тип відносин не допускає
багатозначного детермінізму: один мовленнєвий акт не в змозі однозначно визначити тип та властивості
наступного мовленнєвого акту, він швидше визначить умови, у яких поява того чи іншого наступного
мовленнєвого акту буде більш-менш очікуваною, доцільною, відповідною до норм і правил
спілкування [2, с. 117].
Термін «дискурс» запропонував американський структураліст, фахівець з методології лінгвістичних
досліджень, математичної лінгвістики Зелліг Харріс на початку 50-х років ХХ ст., назвавши так метод
аналізу зв’язного мовлення, «призначений для розширення дескриптивної лінгвістики за межі одного
речення у певний момент часу і для співвідношення культури і мови» [3, с. 178].
Дискурс використовується у різних значеннях, що дає змогу вченим стверджувати про «розмитість»
його поняттєвих меж. Зокрема, поняття дискурсу асоціюється з усіма виявами комунікації в суспільстві
(комунікативний дискурс, мовний, вербальний, невербальний, сучасні дискурсивні практики, дискурс
мовчання), комунікацією у межах окремих каналів (візуальний, слуховий, тактильний), виявом правил
спілкування, способів викладу та втілення прагматичної мети мовців (етикетний, лайливий, дидактичний).
Дискурс визначають також як носія різних типів інформації в комунікації: раціональної (раціоналізму),
об’єктивний, суб’єктивний, правди, істини, брехні); духовної віри, світобачення, поривань тощо (духовний,
сакральний, релігійний, філософський, метафізичний, християнський, протестантський, православний,
міфологічний, міфічний, апокаліптичний, символічний). Дехто з учених ототожнює дискурс із предметом
дослідження різних наук (соціологічний, політологічний, філологічний). У багатьох текстах дискурс
сприймається як вияв культурної комунікації (дискурс культури, культурний, модернізму, постмодернізму),
етнокультурних особливостей спілкування (міжкультурний, різномовний, іншокультурності), культурноісторичних особливостей комунікації (дискурс Нового часу, Відродження). Соціальні, вікові та статеві
характеристики учасників комунікації також ототожнюються з типами дискурсу (політичний, влади,
молодіжний, феміністичний, лейбористський, радикальний).
Поняття дискурсу часто асоціюється з типами та формами мовлення, принципами побудови
повідомлення, його риторикою (монологічний, діалогічний, наративний, риторичний, іронічний тощо),
характеристиками мовлення окремої людини і груп людей (особистісний, неповторний, колективістський,
авторитарний). Розглядають дискурс і як функціональний стиль, різновид мовлення (усний, писемний,
науковий, художньо-белетристичний, діловий, літературний), різновид функціонального стилю, його
реалізацію в різних сферах спілкування (юридичний, судовий, газетний, радіо-дискурс, кінодискурс,
театральний, у сфері паблік рілейшнз, рекламний, святковий); як жанр художньої літератури (прозовий,
ліричний, драматичний) [4, с. 137-138].
Основні підходи до розуміння дискурсу є наступними:
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1) дискурс як «мова, вища за рівень речення або словосполучення» (З. Харріс, М Стаббз,
Д. Шиффрін, В. Звегінцев);
2) дискурс як будь-яке «вживання мови» (Дж. Браун, Дж. Юл, Р. Фасоулд);
3) дискурс як висловлювання (Г. Кларк, Д. Шиффрін);
4) дискурс як текст у сукупності з екстралінгвістичними (прагматичними, соціокультурними,
психологічними та ін.) факторами, текст як цілеспрямована соціальна дія, компонент взаємодії людей та
механізмів їхньої свідомості (когнітивні процеси), «мова в житті» (Н. Арутюнова) [2, с. 117-118].
Розмитість терміна «дискурс» зумовлена двома причинами: історією становлення, коли в
семантичній «пам’яті» лексеми утримуються ознаки попередніх її вживань, і певною невизначеністю місця
поняття «дискурс» у системі існуючих категорій та модусів вияву мови.
З огляду на різноманіття тлумачень поняття «дискурс» можна визначити так:
Дискурс (франц. discours – мовлення) – тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище,
мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається у межах
конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних
і позамовних (соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом
«форм життя», залежних від тематики спілкування, і має своїм результатом формування різноманітних
мовленнєвих жанрів [4, с. 138].
Іншими словами, дискурс – це сукупність мовленнєво-мислиннєвих дій комунікантів, пов’язаних з
пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем та осмисленням мовної картини світу адресанта
слухачем (адресатом). Отже, дискурс можна вважати одночасно живим процесом спілкування і
найзагальнішою категорією міжособистісної інтеракції.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики існує велика кількість підходів як до аналізу дискурсу, так і
до виокремлення різних його типів. Однак усі підходи подібні тим, що розглядають людську поведінку як
мовленнєву діяльність. Їх можна систематизувати з позицій різних галузей знання:
1) прагмалінгвістика тлумачить дискурс як інтерактивну діяльність комунікантів, встановлення і
підтримання контакту, емоційний та інформаційний обмін, здійснення впливу, застосування комунікативних
стратегій;
2) психолінгвістика розглядає дискурс як розгортання переключень від внутрішнього коду до
зовнішньої вербалізації у процесах породження мовлення та її інтерпретації з урахуванням різних типів
мовних особистостей, рольових настанов і т. ін.;
3) структурно-лінгвістичний опис спрямований на сегментацію дискурсу та характеристику його
категорій;
4) лінгвокультурний підхід має на меті виокремлення специфіки спілкування в межах певного етносу,
характеристику культурних домінант певної лінгвокультури у вигляді концептів як одиниць вивчення мови,
свідомості й культури;
5) дискурс як когнітивно-семантичне явище вивчають як систему фреймів, сценаріїв, ментальних
схем, різних моделей представлення спілкування у свідомості;
6) із позицій соціолінгвістики дискурс досліджують як спілкування людей у межах їхньої належності
до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно певної типової мовленнєво-поведінкової ситуації.
В. Карасик виокремлює два типи дискурсу: персональний (особистісно-орієнтований) та
інституційний (галузевий). Під час персонального дискурсу комуніканти – адресант і адресат – спілкуються
в координатах міжособистісної комунікації, проте у парадигмі інституційного дискурсу ролі адресанта та
адресата розгортаються в заданих координатах статусно-рольових відносин: один із комунікантів виконує
роль представника певного соціального інституту – агента (наприклад, освітнього (викладач), медичного
(лікар), юридичного (юрист), газетного (журналіст) тощо); а інший комунікант є клієнтом, який користується
послугами соціального інституту (студент (учень), пацієнт, позивач (відповідач), читач (глядач)
тощо) [5, с. 14-15].
Для аналізу інституційного (галузевого) дискурсу В. Карасик запропонував слідуючу сукупність
параметрів:
 учасники;
 хронотип (час і місце дії);
 цілі;
 цінності та ключові концепти;
 стратегії;
 матеріал (тематика);
 різновиди та жанри;
 прецедентні тексти;
 дискурсивні формули (кліше, властиві певному дискурсу) [5, с. 37].
Досі не розв’язаною залишається проблема співвідношення мовленнєвого жанру і дискурсу. На
перший погляд, дискурс – це певна сукупність мовленнєвих жанрів, які послідовно змінюють один одного.
Насправді рух комунікації у межах дискурсу набагато складніший, ніж проста зміна мовленнєвих жанрів.
Складність зумовлена тим, що межі між мовленнєвими жанрами у реальному спілкуванні виявляються
розмитими, а їх ядерні і периферійні мовні засоби далекі від повного опису; чітко відмежовані один від
одного мовленнєві жанри існують лише як ідеальні типи, насправді вони перетинаються своїми
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периферійними зонами, тобто мають змішаний характер; механізми переходу від одного мовленнєвого
жанру до іншого у реальному спілкуванні, у якому наявна складна взаємодія комунікантів, повною мірою не
вивчені. Попри значну кількість нерозв’язаних проблем, роль мовленнєвих жанрів у комунікації є вагомою:
поряд з дискурсом (а точніше у його межах) вони організують людське мовлення.
Таким чином, дискурс в межах вербального контакту має складну природу і характеризується
багатофакторністю свого творення. З метою аналізу в дискурсі виокремлюють різні аспекти за різними
критеріями: прагматичним, когнітивним, психологічним, структурним, соціокультурним тощо, однак в
ситуаціях реальної вербальної взаємодії всі його складники актуалізуються одночасно.
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Лілія Лисенко
(Ізмаїл, Україна)
ЗМІНА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Кожна мова має свою власну систему, свою специфічну граматичну структуру, лексику і способи
вираження думки. Як каже О. Л. Рубльова: «Мова розглядається як шлях, через який ми проникаємо в
сучасну ментальність нації і в погляди стародавніх людей на світ, суспільство і самих себе, відгуки яких
живуть в мові, словах (в першу чергу в їх етимології), значеннях, метафорах, символах культури,
фразеологізмах, прислів'ях і приказках» [10, c. 141-142]. При цьому не існує загальнолюдської культури
або загальнолюдської мови (якщо він не штучно придуманий), кожен народ створює власний образ
навколишнього світу, що знаходить своє вираження в мові і впливає на формування мовної особистості.
Тому іноді буває так, що коли говоримо іншою мовою, ми інакше сприймаємо світ або поводимося поіншому, а наша мовна особистість змінюється і починає формуватися вторинна мовна особистість.
Як відзначають дослідники, поняття «мовна особистість» до сьогоднішнього дня не є повністю
визначеною, що пов'язано зі складністю і багаторівневістю самої проблеми, а також наявністю безлічі
теорій і гіпотез про походження мови.
За словами Є.В. Борсукової, «мовна особистість - це багатовимірна, багаторівнева функціональна
система, що дає уявлення про ступінь володіння мовою і мовою індивідом на рівні активного і творчого
осмислення дійсності» [2, c. 5]. Т.В. Кочеткова під поняттям «Мовна особистість» розуміє «совокупность
отличительных качеств личности, обнаруживающихся в ее коммуникативном поведении и
обеспечивающих личности коммуникативную индивидуальность» [7, c. 2].
Мовна особистість, на думку Ю.М. Караулова, має три структурних рівня. Перший рівень вербально-семантичний (семантико-стройовий, інваріантний), що відображає ступінь володіння
повсякденною мовою. Другий рівень - когнітивний, на якому відбувається актуалізація та ідентифікація
релевантних знань і уявлень, властивих соціуму (мовної особистості) і створюють колективний і (або)
індивідуально - когнітивний простір. Цей рівень передбачає відображення мовної моделі світу особистості,
її тезаурус, менталітет та культуру. І третій – вищий рівень - прагматичний. Він включає в себе виявлення
та характеристику мотивів і цілей, рушійних розвитком мовної особистості [6, c. 52-54]. У зміст мовної
особистості зазвичай входять такі компоненти:
1) ціннісний, світоглядний компонент змісту виховання, тобто система цінностей або життєвих
сенсів;
2) культурологічний компонент, тобто рівень освоєння культури як ефективного засобу підвищення
інтересу до мови;
3) особистісний компонент, тобто те індивідуальне, глибинне, що є в кожній людині [1, c. 5].
Отже, в процесі соціалізації індивіда формується мовна особистість, яка включає в себе три аспекти:
1) процес включення людини в певні соціальні відносини, в результаті якого мовна особистість
виявляється в певній мірі реалізацією культурно-історичного знання всього суспільства;
2) активна мовно-розумова діяльність за нормами і стандартами, заданими тієї або іншою
етномовною культурою;
3) процес засвоєння законів соціальної психології народу [12, c. 149].
Усе вищеназване впливає на зміни нашої мовної особистості в процесі оволодіння іноземною мовою
і формування вторинної мовної особистості. Отже, мовна особистість – це особистість, яка реалізує
певний стиль життя, який відображається в стилі вживання мови, з'єднує соціально-поведінковий контекст
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з мовним. Вторинна мовна особистість – це особистість, яка формується при вивченні іноземної мови,
культури і характеру її носіїв, яка також віддзеркалюється в стилі вживання мови.
В рамках даного дослідження було проведено онлайн опитування серед студентів вищих освітніх
установ України. Кількість опитаних склало 23 особи з числа студентів ІДГУ та інших навчальних закладів
(Дунайський інститут НУ «ОМА», «Universitatea Dunăreade Josdin Galați», МАУП). Серед них - 12 українців,
5 росіян, 3 болгарина, 2 молдаванина і 1 єврей. Всі опитані знають мінімум дві мови – 23 українську, 22
російську, 15 англійську, 10 німецьку, 7 осіб володіють молдавською мовою, 5 румунською, 4 французькою,
3 болгарською, 1 польською. Метою опитування було виявлення впливу іноземної мови на мовну
особистість, в тому числі на впевненість в собі, в своїх силах, сприйняття навколишнього світу, емоційне
ставлення до мови. Завдяки отриманим відповідям можна зробити наступні висновки.
По-перше, ступінь впевненості в своїх силах при використанні мови залежить від рівня володіння
іноземною мовою. Люди, у яких він досить високий (не нижче B2) говорять, що відчувають себе більш
впевненими, розмовляючи на іноземній мові з носіями мови, або використовуючи його в різних
комунікативних ситуаціях (наприклад, в ресторані або в магазинах).
У той же час люди, у яких рівень володіння іноземною мовою невисокий, відповідають, що більш
впевненими відчувають себе, користуючись рідною мовою.
По-друге, спілкуючись іноземною мовою, вони відчувають себе в ролі спостерігача, рідна мова
майже всіма опитаними сприймається більш емоційно, в необхідних випадках вони також значно частіше
використовують емоційно забарвлену лексику рідної мови. Наприклад, щодо слів любові, компліментів або
лайок. Майже всі відзначили, що лайливі слова на їхній рідній мові звучать грубіше, ніж іноземною, а слова
«люблю тебе» важливіше для російських, ніж «love you, kocham cię», тоді як для поляків «kocham cię»
важливіше, ніж «Люблю тебе, love you». Можна зробити висновок, що іноземну мову більшість опитаних
використовує з інформативною метою, сприймаючи її об'єктивно, без емоційного забарвлення.
На питання, чи змінюється ваша мова і як (якщо змінюється), коли ви починаєте говорити іншою
мовою, респонденти помітили, що змінюється манера мови, тембр голосу, інтонація, частіше
використовуються невербальний супровід - міміка і жести. Але найважливіше, мова стає менш
спонтанною, вимагає обмірковування змісту висловлювання, а також вибору необхідних лексичних
одиниць. Респонденти також звернули увагу на те, що при переході на іншу мову у них змінюється мовна і
комунікативна поведінка. Наприклад, розмовляючи по-російськи, ми вживаємо «на» замість «візьми» або
гучне «ааа?» замість «повтори». З іншого боку, якщо в польській школі учень підніме руку і скаже, що хоче
вийти в туалет, то це нікого не здивує. Незалежно від того, починаємо ми говорити англійською,
російською, румунською, болгарською та т.д. мовою, ми починаємо сприймати світ через призму даної
культури. За кожною мовою стоїть культура, традиції, це, безумовно, впливає на мовну особистість, як і на
своє індивідуальне мислення, яке стає компонентом суспільного мислення, а суспільне мислення, в свою
чергу, стає компонентом національного мислення. Кожна мовна особистість формується на основі
здобування конкретною людиною усього цілісного мовного багатства, але ж, в якій мірі оволодіємо ми
даними багатством, залежить тільки від нас.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ
Фразеологія у сучасних газетних текстах – особливе явище української преси як важливої частина
сучасного українського інформаційного простору, а вивчення використання цієї фразеології – важливий
аспект українського мовознавства, оскільки засоби масової інформації з усім спектром функцій є активним
мовотворчим фaктором суспільства. Специфікa друкованих видань полягає в особливих утвореннях, що
входять до складу газети. Це – заголовки, підзaголовки, рубрики, ліди, складові афіші, aнонс змісту.
Можливість видозміни фразеологізмів базується на збереженні внутрішньої форми, нарізної
оформленості та на відносній стійкості. Нaявність внутрішньої форми дає можливість відсвіжувати більш
чи менш стертий унаслідок багаторазового вживання фразеологічний образ. Трансформaція дещо
суперечить визначенню фразеологізму, але стійкість цих одиниць відносна ознaка, а не абсолютна. Тобто
в системі мови, поза контекстом фразеологічних одиниць характеризуються найбільшою мірою стійкості, а
в конкретних текстах – схильні до перетворення. Видозмінений фразеологізм завжди зберігає
співвіднесеність із своїм вихідним джерелом. Трансформація активно використовується у журнaлістських
матеріалах. Зміни фразеологізмів дозволяють уникати штампів, адже в цих випадках фразеологізм
отримує, крім властивостей, закладених в ньому сaмому, нові експресивні властивості.
Д. Сизонов підкреслює, що стилістична трансформaція фразеологізмів у медійному дискурсі
можлива тільки тоді, коли ці одиниці відомі широкій аудиторії, а ефект непередбaчуваності, який
вважається основним в масовій комунікації, буде можливий у похідному фразеологізмі лише за умов
урахувaння фонових знань реципієнта [3].
Традиційно трансформації фразеологічних одиниць поділяють на семантичні та структурносемантичні.
Видозміни першої групи (семaнтичні) – це зміни традиційного значення фразеологізму, спричинені
його актуалізацією в особливих контекстних умовах, внаслідок чого значення фразеологізму набуває
додаткових відтінків або ж реалізується семантична двоплановість окремих компонентів чи
словосполучення в цілому: повна чи часткова видозміна семантики фразеологічних одиниць.
У межах семантичних трансформацій виділяють власне семантичні та подвійну актуалізацію. Власне
семaнтичним вважають такі перетворення фразеологізмів, які спричиняють зміну традиційного значення
без порушення компонентного складу стійкого словосполучення. У семантичній структурі фразеологізму
з’являються додаткові смислові відтінки, що призводять до розширення його семaнтики, розвитку нового
значення. Основною умовою розширення і розвитку нових значень є фрaзеологічне оточення –
найближчий контекст, з яким фразеологізм вступає в безпосередній граматичний та смисловий зв'язок. У
багатьох випадках саме фразеологічне оточення формує семантику фразеологізму [4].
Іншим прийомом семантичної трансформації є подвійна актуалізація – поєднaння в одному стійкому
вислові і буквального, і переносного значень. Дослідники виділяють два види: обігрування семантики у
спеціально створеному автором контексті та обігрування потенційної семантики компонентів
фразеологізму у спеціально створеному контексті.
Більш поширеними в публіцистичному та художньому мовленні є структурно-семантичні модифікації:
субституція, поширення компонентного складу фразеологізмів, скорочення компонентного складу,
контамінація, розгорнута метафора. Контамінація – це прийом, за допомогою якого нова фразеологічна
одиниця виникає внаслідок накладання одна на одну вже наявних. Фразеологізми можуть об’єднуватися і
на основі семантичної близькості, і спільності компонентів у своєму складі, так і не маючи нічого спільного
між собою [2]: «Поки що охочих взяти на себе нелегкий хрест місцевого самоврядування в країні, в якій
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війна, не знаходиться (Газета «День» від 18.11.2018); І от поставили світло, камеру, намагаємося
розговорити героя – і нічого не виходить. Слюсар через силу лико в’яже («Голос України» від 14.08.2017).
Лексична заміна компонентів фразеологізму (субституція) – найбільш поширений різновид
трансформації. Її суть полягає у цілеспрямованій заміні одного, кількох чи всіх компонентів функціонально
схожими компонентами. Заміна компонентів близькими за значеннями (синонімічна заміна) не призводить
до суттєвих зрушень у семантичній структурі фразеологічних одиниць [6]: «Так, не Рибку, а справжню
викривачку олігархів пригрів у себе на грудях Олег Володимирович!» («Україна молода» від 07.03.2018);
«Повернення блудного президента»(«День» від 11.10.2014).
Інший різновид модифікацій фразеологізмів – поширення фразеологічної одиниці додаванням до її
складу нових компонентів. Це такі зміни у фразеологічних одиницях, які лише конкретизують її образ, але
не вносять змін у структуру фразеологізму: «Друже мій єдиний! Яка оце тобі сорока-брехуха на хвості
принесла, що я тут нічого не роблю, тільки бенкетую?» («День», від 25.03.2011); Кашу з ядохімікатів
заварили круто («Голос України», 15.05.2012).
Редукція (скорочення, усічення) фразеологізмів – звуження рамок фразеологічних одиниць, усічення
окремих компонентів, зумовлене прагненням до економії мовних засобів і лаконізації мовлення.
Скорочення складу спричинює посилення експресивності фразеологізму, який функціонує лише частково,
але є впізнaваним через свою стaбільність та стійкість складу [3]. Усічення зумовлене також необхідністю
пом’якшити категоричність вислову або залишити за читачем право на домислювання: «Побачити Париж і
нічого не робити» («День» від 11.10.2013); «Баба з возу – Ляшко повідомив про вихід Мосейчука з партії»
(«Україна молода» від 24.05.2019).
Розгорнута метафора, на думку Л. Авксентьєва, «не спричиняє семантизації компонентів
фразеологічних одиниць, тобто не можна визнaчити, який саме компонент поширюється при розгорнутій
метафорі. Цей прийом реалізується в основному у розширених контекстах. Його лінгвістичною
особливістю є те, що кілька разів повторюються окремі її компоненти, що мають здатність
набуватизначення цілого фразеологізму» [1]: «Не хапали зірок з неба українські студенти у забігові з
ковзанярського спорту на дистанції 1500 метрів, проте хапали у біатлоні – везуть додому дві медалі
(«День» від 31.01.2017); Для Прем’єра це ахілесова п’ята. Приховувати треба недоліки, у кожного є свої
п'яти. Робити щось у докір своєму політичному партнеру – це катастрофа для коаліції («Україна молода»
від 06.09.2011).
Фразеологічні одиниці, що є нарізно оформленими утвореннями, характеризуються значною
проникливістю структури. Це дозволяє авторам звертaтися до обігрування значення фразеологізмів,
видозмінюючи форму усталених виразів. Використання модифікованих фрaзеологізмів призводить до
оновлення фразеологічного образу, а також увиразнює мову твору чи матеріалу. Трансформація, як
форма структурно-семантичного перетворення стійких словосполучень, дозволяє максимально підвищити
інформативність тексту через розширення діапазону своїх функціональних можливостей. Автор газетного
тексу усвідомлено змінює фразеологічні одиниці, керуючись багатьма факторами: власним світоглядом й
обізнаністю, тематичними настановами твору, необхідністю додаткових смислових нашарувань. У
результаті актуалізації фразеологічної одиниці в особливих контекстуальних умовах, його значення
проявляється абстрактніше, підкреслюються, проявляються нові семантичні і стилістичні відтінки цього
значення.
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НІМЕЦЬКА АКАДЕМІЧНА МОВА: ЛАТИНІЗМИ І ЇХ ПЕРЕКЛАД
Термінологія грає важливу роль у професійній комунікації людей. Вона є інструментом засвоєння
різних дисциплін, прискоренням прогресу у сфері науки й техніки, а також джерелом інформації.
Об'єкт дослідження – термінологічна лексика німецької мови, яка вимагає всебічного лінгвістичного
аналізу.
Предмет дослідження – академічна німецька терміносистема, її структурні, семантичні, когнітивні,
дискурсивні та перекладацькі параметри.
Метою дослідження є вивчення академічної професійної лексики німецької мови. Це особливо
важливо з огляду практичного перекладу даної фахової лексики у німецько-українському мовному
просторі.
В країнах Західної Європи, зокрема у Німеччині, академічна мова має більш ніж сторічну історію і
містить дуже різноманітний масив складних термінів. Як відомо, терміносистеми різних фахових мов
вивчали багато українських та іноземних лінгвістів: К. Я. Авербух, Л. М. Алексеєва, Г. О. Винокур,
А. С. Герд, С. В. Гріньов-Гриневич, В. П. Даніленко, А. С. Д’яков, Т. Л. Канделакі, Е. С. Кубрякова,
Т. Р. Кияк, В. М. Лейчік, Д. С. Лотте, Ю. Н. Марчук, Г. П. Мельніков, В. Ф. Новодранова, Х. Піхта,
А. А. Реформатський Л. С. Рудінска, С. Д. Шелов, А. Д. Шмельов; K. Bausch, M. A. K.Halliday, P. Robinson,
J. M. Swales, A. Waters, L. Hoffmann, K. Heller, E. Wüster та ін.
Схильність терміносистеми до модифікації, її подальша еволюція і здатність до саморегулювання не
викликає сумнівів. За словами Є. В. Пономаренко, «мова здатна справлятися з функціональними
коливаннями у своїй системі та відторгнути або змінити їх настільки, щоб вони могли вписатися в загальну
систему» [2, с. 133].
На даний час існує лише кілька досліджень терміносистем галузі вищої освіти: В. І. Тузлукова
розглядала стан міжнародної педагогічної термінології [4], Б. Дреслер досліджувала когнітивнодериваційний та соціокультурний аспекти академічних терміносистем російської та німецької мов [1],
З. К. Самієв зробив порівняльне дослідження таджицької та німецької терміносистем освіти [3].
У генетичному складі сучасної німецької термінології сфери вищої освіти виявлено велику кількість
запозичень, а саме: грецизмів (die Bibliotek), латинізмів (der Student, der Dekan), англіцизмів (Diploma
supplement, European Credit Transfer and Accumulating System). В інтернаціональному словниковому фонді
багатьох мов світу значне місце посідають латинізми.
Латинська мова (лат. Lingua Latīna) – мова, яка належить до латинсько-фаліскської підгрупи
італьських мов індоєвропейської мовної сім’ї і є однією з продуктивних, що стосується запозичень, для
академічної термінології.
Під час виникнення перших університетів латина була мовою науки і діловодства. Назви осіб
керівного складу університетів (Rektor, Prorektor, Dekan, Professor) мають саме латинське походження:
ректор (lat. rector – «правитель, керівник»), професор (lat. professor, oris, – «публічний учитель, наставник»,
від lat. profiteri – відкрито заявляти, прямо говорити, оголошувати); асистент (lat. assistens – «присутній,
помічник», дослівний переклад – «допомагає», «стоїть поруч»). Ще одну численну групу латинізмів
становлять запозичення, пов’язані з назвами осіб, що навчаються (Aspirant, Student, Schüler, Magister).
Термін «Aspirant» походить від латинського слова lat. aspirans, ntis – «той хто прагне, вдихає в себе
знання». Термін «Student» походить від латинських слів lat. studens, ntis – «той, хто старанно працює,
займається», lat. studiosus – «цікавитися». Слово «Absolvent» походить від латинського слова lat.
absolvere, яке складається з латинських слів lat. ab «геть» і lat. solvere «закінчувати»
У Стародавньому Римі часів Середньовіччя студентами називалися будь-які особи, зайняті
процесом пізнання. Після заснування у XII ст. університетів термін став вживатися для позначення всієї
учнівської спільноти.
Термін «Magister» (lat. Magister – керівник, вчитель, мастер) – освітній ступінь, що надається після
закінчення закладу вищої освіти. Від латинського слова «Magister» походять, як німецьке слово Meister, так
і французьке maître (старофранцузьке maistre), а також англійське master і Mister. Магістр – це науковий
ступінь, який еквівалентний у Німеччині магістру мистецтв. Раніше його надавали випускникам, які вивчали
гуманітарні та соціальні дисципліни. В ході Болонського процесу багато курсів Magister-Studiengänge або
дипломних курсів Diplom-Studiengänge перетворюються на відповідні курси бакалавра та магістра
(Bachelor- und Master-Studiengänge). Німецькою абревіатурою, яка є поширеною сьогодні, є M.A. для
Magister Artium / Magistra Artium, а в Австрії – Mag. Скорочення М.А. іноді пишуть без крапок – MA.
Скорочення (Dr.) використовувалося раніше переважно у фармації та медицині.
У Західній Європі часів Середньовіччя до магістрів відносились викладачі «семи вільних мистецтв»,
а згодом випускники філософських факультетів університетів. Студентів у ті часи називали школярами (lat.
scholaris – учень, lat. schola – школа). Цей термін використовується наразі до школярів, а іноді до тих, хто
відрізняється неглибокими, обмеженими знаннями. Саме навчальний заклад вважався не просто «храмом
науки», а й уособлювався як живе джерело, що живить знаннями студентів. Шанобливе звертання до
свого вищого навчальному закладу «альма-матер» походить від латинського «alma mater» – мати-
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годувальниця, благодійна мати». У Середньовіччі у країнах Західної Європи словосполучення
застосовувалося для позначення Діви Марії (Матері Божої).
Назва вищого навчального закладу (Universität), де готують фахівців з фундаментальних і багатьох
прикладних наук, також має латинське коріння (lat. universitas, atis f), означає «цілісність, сукупність,
об'єднання». Сучасний університет об'єднує кілька факультетів (організаційних і навчально-наукових
структурних підрозділів), на яких представлена сукупність різних дисциплін, що складають основи наукових
знань. Слово «факультет» походить від латинського іменника «lat. facultas, atis f», що перекладається як
«можливість, здатність». Керівником факультету є декан, особа, що займається організаційними та
адміністративними справами. Термін «Dekan» походить з військової термінології від латинського слова
«lat. decanus» – «десятник, командир відділення з десяти осіб». У Стародавньому Римі десятник був
керівником десяти солдатів. Ректор (від лат. Rector, голова) – це колишня назва керівної посади у церкві,
школі та університеті.
Латинізми увійшли до загальномовного вжитку при позначенні приміщень, де перебувають студенти
під час навчання (Labor, Auditorium, Mensa). Слово «аудиторія» або «авдиторія» (lat. auditorium maximum,
від lat. auditor – «слухач», «місце для слухання») означає: 1) публіку, соціальну спільність людей,
об’єднану взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до
спільноти; 2) слухачів чи глядачів засобів масової інформації; 3) найбільший зал в університеті.
Термін «Labor» (lat. laboratorium, від lat. laboro – «працюю», lat labor – «праця, робота») –
багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: 1) спеціально обладнане та устатковане
приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (автомобіль, вагон потягу, літак,
гелікоптер, субмарину тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та
випробувань; 2) установу або її відділ, що проводить експериментальну наукову та навчальну роботу;
3) внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність.
Термін «Mensa» (lat. mensa academia mēnsūra) означає заклад харчування (їдальню) німецького
університету. Термін був запозичений з латини приблизно у 15 ст. Багато термінів, що є складовою
навчального процесу, також є латинізмами: (Semester, Konspekt, Numerus Clausus).
Університетське (інститутське, студентське) містечко «campus» походить від латинського слова
«campus», що перекладається як «поле, відкритий простір».
Семестр (lat.sēmēstris – шестимісячний lat. sex – «шість» і lat. mensis – «місяць») – позначення
півріччя у ЗВО. Термін був запозичений з латини приблизно у 18 ст. Кожен семестр закінчується періодом
складання іспитів або сесією. Слово «сесія» має також латинське походження (lat. sedere «сидіти» або
sessio, onis f, тобто «сидіння, бездіяльність, засідання»). Термін був запозичений з латини приблизно у
18 ст.
Регульований законом Німеччини кількісно обмежений набір студентів на спеціальності, які
користуються особливим попитом серед студентів, отримав латинську назву Numerus Clausus.
Обмежувальна квота Numerus Clausus є результатом гострої конкуренції між вступниками кожної
федеральної землі за обмежену кількість навчальних місць. Це означає, що існує мінімальний рівень
середнього балу, який необхідно мати в атестаті (абітурі), щоб вступити до певного ЗВО.
Короткий письмовий виклад змісту чого-небудь (промови, лекції тощо) або конспект (Konspekt) також
запозичене з латинської мови (lat. cōnspectus – зір, видіння, огляд, cōnspicio – дивлюсь, бачу, спостерігаю,
що утворене за допомогою префікса com- (con-) від дієслова lat. spicio (specio) – дивлюсь). Слово «Diktat»
запозичене з lat. Dictātum і перекладається як «продиктований». Термін був запозичений з латини
приблизно у 17 ст. Слово «Klausur» було запозичене з латини приблизно у 15 ст. і означає письмовe
роботу (від lat.clausūra «замикання» і lat.claudere «закрити; зачиняти».
Досить поширеними у німецькій академічній мові є латинізми- абревіації. Наприклад, якщо студент
вчасно з'явився на лекцію, а в залі – не має присутніх, то у такому випадку він не побачив скорочення c.t. у
розкладі занять. Ця абревіатура походить від латинського lat. cum tempore, в перекладі – «з часом», що
означає, що лекція розпочнеться із запізненням на 15 хвилин. Якщо в розкладі лекцій є скорочення s.t,
лекція відбудеться точно у зазначений час (lat. «sine tempore» – «точно, без запізнень»).
Термін «Curricula» (lat. curriculum) перекладається як навчальний план у галузі освіти. У навчальному
плані дисципліни поділяються на модулі (lat. modulus – функціональна одиниця).
Термін «Stipendium» має латинське походження (lat. stipendium, i, n – «плата», lat. stips – «внесок»,
lat. pendere – «вішати, відважувати»). Термін «Immatrikulatoion» (lat. matricula – «малий список», lat.
immatriculare – «внести в список») означає у Німеччині урочисту посвяту в студенти. Термін «Repetitorium»
(lat. «repetere» означає «повторювати, заучувати») і презентує форму практичних занять у Німеччині,
протягом яких отримані на лекціях знання закріплюються шляхом інтенсивного повторення. Такі заняття
проводяться на юридичних факультетах вишів Німеччини як підготовка до Державного іспиту. Термін
«Exmatrikulation» теж є запозиченням з латини й перекладається як «відрахування».
Слово «Dissertation» походить від латинського слова «dissertatio», що означає «аргумент,
обговорення або детальне обговорення».
Термін «Habilitation» походить від латинського «habilitare», що означає «робити здатним», habilis
«здатний, здібний». Габілітація надає право для проведення офіційних досліджень і викладання. Під час
захисту докторської дисертації розрізняють три типи латинських відзнак (у порядку зростання академічної
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успішності): lat. cum laude («з хвалою»); lat. magna cum laude («з великою хвалою»); lat. summa cum laude
(«з найбільшою хвалою»).
Попри тому, що деякі неправильні уявлення про реалії німецької академічної мови інтегрувалися в
українському освітньому просторі і висококваліфіковані фахівці допускають помилки при перекладі певних
академічних термінів, головне завдання перекладача – передати інформацію максимально близько до
оригіналу.
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(Тараз, Қазақстан)
М.Х. ДУЛАТИДІҢ ЖАҺАН НАМЕ ПОЭМАСЫ
XVI ғасыр перзенті, көрнекті мемлекет қайраткері, қазақ Геродоты атанған тарихшы, ғұлама, ақын әрі
дипломат Мұхаммед Хайдар Дулатидің қаламынан «Тарих-и Рашиди» секілді классикалык еңбектен басқа,
«Жаһаннаме» атты поэма да туған. Fалым еңбектерінің әлем кітапханалары мен қолжазба қорларына
шашырап кеткендігі сияқты, поэма да көпке дейін мәлімсіз болып келді. Оны Берлин кітапханасынан
кездейсоқ ұшыратып, оқып 1937 жылы неміс тілінде ол туралы шағын да болса тұңғыш рет мақала жазған
башқұрт ғалымы атақты Ахмет Зәки Валиди Тоған (1891-1970) болатын [1].
Әуелі ол поэманың еш жерінде автордың аты аталмайтынына көңіл аударған. Сол себепті, әрі поэма
шағатай тілінде жазылып, Орталық Азияда болған тарихи оқиғалар баяндалатындықтан ба, неміс
шығыстанушысы И.М. Хартман (1764-1827) оны Қожа Ахмет Йасауи өлеңдерінен тұратын жинаққа қосқан.
Содан оны Ахмет Зеки Валиди оқи келе, поэманы жазған Мырза Мұхаммед Хайдар Дулатиден баска
ешкім де емес деп пышак кестi тұжырым жасаған. Башқұрт ғалымының уәжін орынды көрген aғылшын
шығыстанушысы Ч.А. Стори (1888-1967) парсы әдебиеті тарихына арналған белгілі еңбегінде Мырза
Хайдар шығармашылығына бірнеше бет арнай отырып: «Мен Хартман коллекциясындағы география
туралы өлеңмен түркі тілінде жазылған авторы белгісіз «Жаһаннаме» атты шығарманың Ахмет Зәки
Валиди дәлелдегендей Мырза Хайдар еңбегі екенін, оны Мырза Хайдар Бадахшанда болған кезде
жазғаны жайлы хабарлағаны үшін сэр Дэнисон Россқа (1871-1940) өте ризамын» десе [2], СанктПетербургте тұратын белгілі қазақ тарихшысы, профессор Т.И. Султанов: «ему не была чужда и поэзия: он
одинаково свободно писал на тюрки к по-персидски и носил поэтический псевдоним «Aйаз». Ему
приписывается поэма на тюркском языке «Джихан наме», создание которой связано с пребыванием
Мирзы Хайдара в Бадахшане в 936/ 1529-30 г. Содержанием поэмы является сказочный рассказ о принце
Фируз шахе и принцессе Перизад, дочери царя Тадж бахта и царицы Махру. Вместе с тем в «Джихан
наме» содержатся сведения как исторического, так и автобиографического характера» [3] деп Ч.А. Стори
мағлұматтарын толықтыра түскен. Дей тұрғанмен, «Тарих-и Рашидидi» зерделеген Н.Н. Туманович атты
тағы бір ғалым Т.И. Султановтан да бұрын «есть предположение, что Мухаммеду Хайдару принадлежал
также стихотворный трактат по географии, написанный им во время пребывания в Бадахшане в 15291530гг.» деп, ұлы ойшылдың өлең өнеріне қатысты да мұрасы барлығына 70- жылдардың басында-ақ
назар аударған. Бұл ретте ол Т.И. Султанов сияқты «ему приписывается» демей, керісінше «поэманы
Мұхаммед Хайдар жазған деген болжам бар» деп шығарма авторының Мырза Хайдар екеніне меңзеп тұр.
Т.И. Султановтың «Автобиографического характерасы» мен Н.Н. Тумановичтің «Мұхаммед Хайдар жазған
деген болжам бары», Ахмет Зәки Валидидің «Жиһаннамені» жазған «Мырза Хайдардан баска ешкім де
емес» деуіне себеп - поэма беташарындағы автордың бірінші жактан баяндаған өмірбаянының Мырза
Хайдардың «Тарих-и Рашидидің» «екінші дәптеpінде» жазған өмірбаянымен тікелей үндесуі, рет-ретімен
оны кайталауы hәм акынның (Мырза Хайдардың) 33-бәйітте:
33. «Маңа сар-гозашт олған ишдин дейин,
Көңул ғам била толған ишдин дейин».
«Менің басымнан өткен іс жайлы айтайын,
Көңіл қайғыға толған іс жайлы айтайын» [4]
деуi дер едік. Оны шынында да теменде жарияланып отырған поэма үзіндісінен де оп-оңай байқауға
болады. Әйтсе де Берлин кітапханасының қолжазба қорындағы бұл асыл дүние көпке дейін қолға түспей
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келді. Тек 1994 жылы ғана Мюнхен университетінің профессоры Лидия Клетцель ханымның табандылығы
мен Германиядағы Қазақстан республикасы елшілігі қызметкерлерінің арқасында «Жаhан наме» aвтордың
тарихи отанына қайтып оралды.
Ал Шыңжаң ғалымдары бірақ шығарма мазмұнына қарап поэма авторын Айаз Шикаста деп
көрсетіпті. Олардың сірә Ахмет Заки Валидидің мақаласы мен поэманың Берлиндегі нұсқасы жайлы
хабары болмаса керек. Сондай-ақ, олар неге екені белгісіз, поэма кіріспесіндегі автордың «бұл мұңлы
(әңгіме) өз басымнан өткен оқиға» деп шегелей айтқанына мән бермеген. Оны қаперге алып, «Тарих-и
Рашидимен» салыстыра қарағанда, Ахмет Зәки Валиди айтқандай, поэманы жазған «Мырза Хайдар
Дулатиден баска ешкім де емес» екеніне oп-онай-ақ көз жеткізуге болар еді. Сонымен «Жahaннамені» біз
шағатай тілінен (ежелгі түркі әдеби тілі) қазақ тіліне аудару кезінде осы екі нұсқаны салыстырып отырдық.
Оларда аз-кем айырмашылықтар болғанымен, көп алшақтық жоқ та деуге болады. Берлин нұсқасында
1704 жыл деген дата көрсетілген. Сөйтсе де Ахмет Зеки Валиди оны Молда Умар ибн Молда Кажы деген
кісінің 1814 жылы көшіргеніне назар аударады. «Жаһаннаменің» Берлин нұсқасы 1328, Кашғар нұсқасы
1329 бәйіттен тұрады. Ара-aрасында қазақ батырлар жырындағы сияқты карасөз де араласып отырады.
Мұнда, әсіресе, aраб, парсы сөздері мен сөз тіркестері жиі ұшырасады.
Поэманы шартты түрде бірнеше бөлімге бөлуге болады. Алғашқы 110 бәйтті поэманың «Kipicпесі»
деуге болады. Оның өзінде көтерген тақырыбы, айтылар жәйттерге орай бірнеше тараушаларға таратуға
болады. Мысалы 1-14 бейттерде ол еуелі мұсылман шығыс әдебиетіндегі қалыптасқан әдеби, мәдени
дәстүрге сай Жаратушыны жырға қосады.
1.Санаи жаhан афаринга бурун,
Ким андин емастур иши йашурун.
Мадақ -жиһандыжаратушыға бұрын,
Ешкімнің одан емес ісі жасырын.
2. Неким адамниң хийали йетар,
Hap ишким улусдин неһани етар?
Қандай адамның қиялы жетер?
Ұлыстың қайсысы құпия етер?
3. Бари аниң алдида йек-сандурур,
Ачуқ дашту гар тире маскандурур.
Бәрі оның алдында бірдей болар,
Ашық дала болса да түнек мекен болар.
4. Неким алам aһлида бардур,
Аниң кудрати анда эзһардур.
Әлем жұртында не болса да,
Оның құдыреті онда (да) көрінеді.
5. Жаhaнда неким жан, жансиздурур,
Hавада учар, йарда йугруб йурур.
Жаһанда не болса (да) жанды, жансыз болар.
Ауада ұшар, жерде жүгіріп жүрер.
6. Аниң қудратидин пар-о-бал ачар,
Аниң қудрати бирла йугруб качар [4]
Оның құдіретімен қанат қағар,
Оның құдыретімен жүгіріп қашар.
дей отырып, көктем мен күз болатыны сияқты, дүние жаратылғалы бері адам баласының да «бipіне
кемел, біріне зауал» белгіленіп қойылғаны, тағдырда әділеттік жоқ екеніне тоқтала да шағына келе 15-30
бәйіттерде хазреті пайғамбарымыз Мұхаммед ғалайһи салам мен оның төрт серігіне (Әбу Бәкіp, Омар,
Осман, Әлі) сипаттама береді. Сөйтеді де:
20. Уларға вафа қилмади бу жаһан,
Сену мандек аввараларға на сан ? [4]
Оларға опа қылмады бұл жаhан,
Сенің мені әурелегеніңнің саны жок?
деп тағдырына реніш айтады.
Ал 35-бәйіттен бастап «Тарих-и Рашидидің» «екінші дәптерінде» тәптіштей жазған өмірбаянын
мұнда қысқаша өлеңмен жырлауға көшеді.
35. Хабардар олуб бу һекайат ашит,
Ошул вактлар ким бар ердим йигит.
Хабардар болып бұл хикаяны еcіт,
Сол уакыттарда едім (мен) жігіт.
36. Вилайатда сакин едим начча йил,
Маңа ол ватандек болуб ерди, бил [4].
Уалайатта тұрып едім неше жыл,
Маған ол отандай болып еді, біл,дейді.
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Автордын "уалайат" деп отырганы Орта Азия. Өйткені орта ғасырларда Түркістан, Tашкент,
Самарқан мен Бұхара, Әндіжан мен Ферғана секілді шaһарлары бар аймақ «yалайат» деп аталғаны
тарихи деректерден мәлім.
Мырза Хайдар, міне, осы уалайатта өткен жастық шағына бірнеше бәйіттер арнаған. Онда ол
«көктем мен күз айларында биік шөмелегe шығып, шалғында шапқылап, көңіл қалаған жерде мәжіліс
құрып немесе әдемі баққа жиылып ойнап-күлген, қуаныш пен шаттықта өткен жастық шағын» сағына еске
алады. Бірақ тағдыр жазмышымен ақыры достар тобының ажырап, әрқайсысы ер қиянға аттағаны туралы
сөз ете келе Мырза Хайдар енді 1513-1514 жылдар оиғасы, яғни «Тарих-и Рашидиде» айтылғандай өздері
Әндіжан аймағында тұрған кездері мұнда Әбу Бәкірдің шапқыншылық жасағанын суреттеуге көшеді.
55. Алиб өлтуруб Андижан мулукини,
Алай деб хийали жаһан мулкини.
Алып өлтіріп Әндіжан патшасын,
Алсам деп қиялдайтын жаһан мүлкін.
56.Бар ерди валэ Кашғар саридин,
Калиб жамьи бад-хаһ һар саридин [4]
Бар еді сондай Кашғар жақта,
Келiп жиылған залымдар әр жақтан,дейді. Сөйтіп автор мұнда «Тарих-и Рашидидің» жеті-сегіз тарауына жүк болған сан алуан
оқиғаларды бар-жоғы он шақты бәйітке сыйдырып жіберген. Әрі онда сол кездегі қоғамдық-саяси жағдай,
ел өмірі, халық басына қасірет әкелген Әбу Бәкірдің зұлымдығы, бірақ оның өзінің де ақыры мерт болғаны
әдемі суреттелген.
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ – ТРЕНД ЧИ ТРЕШ?
Анотація. У цій статті пропонується вашій увазі ближче познайомитись з поняттям сленг чи
жаргонізм, молодіжною мовою нового часу та дізнатися про сучасні тенденції розвитку молодіжного
сленгу. Зробити висновки: молодіжний сленг – це тренд чи треш.
Ключові слова: жаргон, сленг, молодь, підлітки, діти, діджиталізація, ІТ-технології,
комп'ютеризація.
ХХІ століття - епоха швидкісного розвитку ІТ-технологій і... хайпових молодіжних слів та
виразів. Досить часто підлітки, молодь спілкуються між собою мовою, яка є незрозумілою для старшого
покоління, тобто молодь говорить якоюсь своєю невідомою мовою - це новий молодіжний сленг XXI
століття.
Жаргонізми були популярними завжди, їх використовують молоді люди постійно. Кожне нове
покоління молодих людей використовує свої «коронні» слова для спілкування та обміну інформацією, які є
зрозумілими лише для них.
Жаргон (від французького слова jargon) — це переважно такі специфічні, емоційно забарвлені назви
понять і предметів, які мають нормативні відповідники в літературній мові та, відступаючи від неї, надають
процесу спілкування атмосфери невимушеності, іронічності, фамільярності тощо [7].
Дійсно, жаргонізми об’єднують людей одного роду занять, а у випадку з молодіжним жаргоном одного віку. Ніхто не може передбачити долю того чи іншого жаргону. Слово може забутися, а може
залишитися на століття …
З приходом ери комп'ютеризації, діджиталізації та Інтернет-технологій, з розвитком і популярністю
блогерства та поширенням соціальних мереж, молоді люди стали більше спілкуватися онлайн та
проводити багато часу в чаті, їх все менше цікавить спілкування офлайн. Молодь та діти досить швидко
«схоплюють» сучасні тренди, які задають «авторитетні» компанії та розвинені країни, блогери та відомі
люди в інтернеті, а чого лише варте посилене вивчення іноземних мов, а також запозичення іноземних слів
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в мовлення та їх широке використання. Звідси і з'являються нові слова, вирази у спілкуванні сучасних
підлітків.
На думку старшого покоління, основним мінусом молодіжного сленгу є те, що він засмічує мову і
робить її незрозумілою. Проте, мало хто замислюється, що саме у такий спосіб молодь намагається
самовиразитись. Досить часто молоді люди використовують сленги для скорочення довгих виразів, зовсім
не змінюючи їх змісту. Як відомо, покоління Z уже «народжується» зі смартфоном в руках, це діти, які ще
не вміють читати, але вже впевнено користуються гаджетами. Цим дітям не потрібно пристосовуватись та
освоювати нові технології - це від народження їх спосіб життя, вони не уявляють його без ІТ-технологій та
гаджетів. Така молодь звикла переписуватись короткими текстовими sms-повідомленнями, а у розмові
використовує короткі, чіткі та зрозумілі для них вислови. Вони вважають, що час, який старше покоління
витрачає на «пусті» розмови, краще використати для більш важливих, на їхню думку, речей, приміром
саморозвитку чи заробітку грошей. Так, сучасна молодь вміє поєднувати та раціонально розподіляти свій
час на навчання і роботу (при чому так організувати цей процес, що одне іншому не заважатиме).
Сленг, також сленґ (англ. slang) — міський соціолект, який виник із арґо різних замкнених
соціальних груп (правопорушників, крамарів, ремісників, в'язнів, бурсаків-учнів, вояків, інтернет-спільноти)
як емоційно забарвлена лексика низького й фамільярного стилю (зрідка й словотворів: випивóн — пиятика,
закусóн — закуска), поширена серед соціальних низів і певних вікових груп (ремісничої, шкільної молоді)
міст. Сленг є неофіційною, живою та вкрай динамічною лексикою [7].
Чому виникають молодіжні сленги? Причин багато: протест молоді проти узвичаєних норм життя,
вічний конфлікт «батьки-діти», непорозуміння зі старшим поколінням, незадоволення дійсністю (адже
сьогодні віртуальний світ – це також їхнє життя, яке їм більш до вподоби). Усе це сприяє появі негативно
оцінних сленгових неологізмів і активному їх поширенню серед підлітків та однолітків.
З іншого боку, мова сленгу – це реквізит молодості та безтурботності, легковажності і життєлюбності.
Це своєрідна форма самовираження і свободи. Це, знову ж таки, різновид молодіжної культури, який є
частиною їхнього життя.
Сленги – це не лише незвичайні слова у повсякденному вжитку молодих людей, ми чуємо їх по
телебаченню, у телепередачах та молодіжних серіалах, у рекламах – вони усюди: наприклад, а чи
спробував ти новий та освіжаючий айс-ті (холодний чай)? Також часто по радіо маємо змогу чути реклами
різних нічних клубів: Лише у четвер вхід для усіх дівчат вільний та знижки на усі лонги і шоти (назви
напоїв) у клубі Лагуна.
Використання сленгів проникло в усі сфери життя (новий одяг, взуття, побутові речі, продукти
харчування): шузи (від англ.shoes- взуття), найки (взуття відомої фірми спортивного одягу та взуття Nike),
боді (body- тіло),тренди (trends-тенденції), фаст-фуд (fastfood- швидка їжа), дрінк (drink-пити); мані (moneyгроші), кольори: пінкі (pink-рожевий), блек (black-чорний), вайт (white-білий) [4].
Досить вживаним у сьогоденні є комп’ютерний сленг або ґеймерський, який став поширеним з
появою ПК в Україні. Оскільки популярність комп’ютерів та Інтернету значно зростала і далі зростає у
молодіжному середовищі, то й визначає моду на сьогоднішній комп’ютерний сленг. Якщо у варіанті з
запозиченими словами звичайна людина, яка володіє іноземною мовою ще якось залишалася в темі
розмови (тобто могла перекласти слово і зрозуміти суть), то в даному випадку без спеціальних знань
нічого не зрозумієш: ноут/ноутбук (notebook), нет/інтернет (i-net), загуглити/пошукати в Googlе (пошукова
система), чатитись/розмовляти, переписуватися (tochat), вебкам (web-cam), онлайн/ в мережі (On-line),
дрова/певні установлюючі програми у комп’ютері (drivers), постити/ ділитися певними статтями в інтернеті
(post) [6].
Найчастіше сленгізми використовуються в повсякденному спілкуванні та розмовному мовленні: Хай,
Хелоу!/ Привіт (Hi!), (Hello) Бай!/Бувай (Bye!), чірс/будьмо (cheers), Хепі Бьоздей/з днем народження
(Happy Birthday), Сюрпрайз!/Сюрприз (Surprise!). Існують такі запозичені іншомовні слова, які давно
перебувають у вжитку українців: окей/добре (o’kаy), ноу проблемс/немає проблем (no problems), ноу/ні (no),
сенкс/дякую (thanks), сорі/вибачте (sorry), соу світ/дуже мило (so sweet!) [6].
Також невід’ємною частиною молодіжного сленгу є особистісні зв’язки між одне одним та назви на
позначення статі чи професійних здібностей:
 за статтю: герла/ дівчина (girl), бой/ хлопець (boy), гай/хлопець (guy), бейбік, бейбі – дитя, дитятко
(baby), мен /чоловік (man), піпл/ люди (people);
 за міжособистісними зв’язками: френд /друг (friend), бойфренд /хлопець (boyfriend);
 за професією: сік’юріті /охоронець (security), бодігард / охоронець (bodyguard), діджей / ведучий
дискотеки (DJ), тютор/ репетитор (tutor);
 за назвами країн: Юкрайна/ Україна (Ukraine), Раша/ Росія (Russia);
 видовищні заходи, концерти: сейшн, денс, паті [3, с. 8].
Кожна людина, не важливо, якого віку, має своє коло спілкування, де її розуміють і сприймають
такою, яка вона є насправді. Виходячи з інтересів тієї чи іншої групи, і формується своя неповторна
молодіжна культура мови, сленг або жаргон.
Молодіжний сленг і жаргон дозволяє висловлювати свою думку в дуже цікавій, іноді абсурдній формі.
Найпоширеніші види молодіжного сленгу на сьогоднішній день – це жаргон учнів, солдатів, неформалів та
інших груп, що мають спільні інтереси.
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Використання сленгу робить мову більш яскравою та емоційно насиченою. Може, старшому
поколінню є сенс задуматися? Якщо ви почнете говорити або намагатиметися зрозуміти мову ваших дітей
(можливо це виглядатиме смішно), але тоді з’явиться взаєморозуміння та й стосунки ваші стануть більш
дружніми і довірливими? (Ви почнете розуміти мовлення своїх дітей)
Молодіжний сленг дозволяє дітям виражатися більш яскраво і емоційно, але при цьому культурно!
Звичайно ж, не потрібно забувати і про сучасну українську літературну мову, адже це мова, яка була
сформована протягом століть. Просто необхідно правильно і доречно використовувати сленги у своєму
мовленні.
«Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти
духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика,
мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу» (Олесь
Гончар) [2, с. 12].
Тож, якщо ми задумаємося над словами великого українського письменника Олеся Гончара, то
зрозуміємо, що молодіжний сленг - це також невід’ємна частина нашого життя, де нове покоління будує
своє майбутнє, свою країну, свою мову; йому лише потрібно трішки допомагати, підтримувати та
направляти, а не заважати.
Література:
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http://www.lingvo.ua/uk
2. Баранник. Д.Х. Українська мова на межі століть. // Д. Баранник Мовознавство: №3. – 2001. – С. 12.
3. Василенко Ю.А. Сучасний український молодіжний сленг // Ю.А. Василенко. Львівський національний
університет імені Івана Франка. – 2009 – С. 8.
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ресурс] / О. В. Діолог. – Режим доступу до статті: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=251.
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608 с.
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Наталия Черных
(Костанай, Казахстан)
ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЁ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ
РОМАНА ДЖ. МОЙЕС «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ»)
На сегодняшний день существует большое количество художественной литературы, которая
призвана завлекать читателя и воздействовать на его эмоции и чувства посредством различных приёмов
и методов. Одним из таких приёмов является эмотивная лексика, которая является неотъемлемой частью
многих художественных произведений и служит отличительной особенностью определенного авторского
стиля. Кроме того, эмоции отражают не только психологическую реакцию человека на какие-либо
ситуации, но иногда и являются интересным культурным феноменом. Ни для кого не секрет, что в
различных культурах эмоции имеют разное словесное представление. На этой почве возникает огромный
исследовательский интерес к изучению вербализации эмоций в языковом плане. В результате,
появляется отдельное направление в науке, сформированное на стыке психологии и языкознания,
которое занимается изучением связи эмоций и языка – эмотиология. Многие филологи и переводоведы,
занимающиеся изучением языка и его функционированием в различных языковых картинах мира, уделяют
также большое внимание проведению сопоставительного анализа эмотивной лексики в различных
лингвокультурах и её переводу с одного языка на другой.
Категория эмоций, изучаемая такими науками, как психология, философия, лингвистика, остаётся
довольно сложной и спорной областью исследований. До сих пор нет единой классификации эмоций,
несмотря на множество попыток её создания. Психология и психолингвистика занимаются изучением
непосредственно самих эмоций, а также их функциями в деятельности человека. Существует много
исследований в сфере психологии эмоций, но по мнению самих психологов, они довольно противоречивы
и не до конца изучены. Поскольку отсутствует единая целостная психологическая концепция эмоций, это
затрудняет и работу лингвистов по исследованию способов вербализации эмоций в языке.
Под эмотивной лексикой в лингвистике понимается «вся общность лексических средств, благодаря
которым выражаются чувства и эмоции» [4, с. 11]. Данное определение подразумевает собой широкое
понимание эмотивности, где разные языковые средства, при помощи которых выражаются эмоции и
чувства, относятся к эмотивной лексике. Это означает, что к эмотивной лексике могут относится языковые
единицы любого уровня, близкие по семантике. Эмотивная лексика в более узком значении определяется
как лексика, где сама эмоция не называется, но отображается в семантике слова. [5, с. 33].
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Вопросами изучения эмотивной лексики занимаются такие известные лингвисты как
В. И. Шаховский, И. В. Арнольд, Л. М. Васильев, Л. Г. Бабенко, Е. М. Галкина-Федорук, Н. А. Лукьянова,
Е. М. Вольф и др. Они выделяют различные классификации эмотивной лексики. Но мнения ученых по
поводу того, что конкретно следует относить к эмотивной лексике, значительно расходятся. Поэтому
данная тема остаётся не до конца исследованной и нуждается в дальнейшем глубоком изучении. К
примеру, лингвисты Л. Г. Бабенко и Е. М. Галкина-Федорук с эмотивной лексикой связывают все
возможные средства отображения эмоций. Они выделяют лексические единицы, которые называют
эмоции и чувства напрямую (например: I’m sad, She’s having fun), а также группу потенциально эмотивных
слов, которые не называют эмоции, а выражают их через определённый контекст. В. И. Шаховский,
И. В. Арнольд, Е. М. Вольф, наоборот, исключают из состава эмотивной лексики слова, называющие
чувства и эмоции, поскольку они не являются непосредственным выражением эмоций, а всего лишь их
словесным обозначением. Так, поскольку нет четко-сформированной универсальной классификации,
разумным представляется вывести свою для дальнейшего исследования. На основе рассмотренных
классификаций, эмотивную лексику можно разделить на следующие группы:
1) эмотивные слова, выражающие эмоции (междометия, бранные слова, метафоры, идиомы);
2) слова, называющие эмоции, которые прямо выражают определенную эмоцию (We were
nervous [1]);
3) слова, косвенно описывающие эмоции (I felt the colour rise to my face [1]).
Художественная литература служит хорошим материалом для изучения эмотивной лексики,
поскольку описание чувств и эмоций человека является её неотъемлемой частью. Большой сложностью
при переводе художественных произведений является перевод эмоциональных концептов, которые поразному вербализуются в различных языках и не до конца изучены психологическими и лингвистическими
науками. Поэтому художественный перевод является одним из самых трудных видов переводческой
деятельности, который наиболее подвержен потерям [3, с. 128].
Одной из главных целей художественного перевода является полностью передать эмоциональную
и эстетическую информацию с помощью средств переводящего языка, для того чтобы создать такое же
воздействие на получателя, какое оказывает исходный текст на читателя текста оригинала [3, с. 128].
Поэтому при переводе эмотивной лексики переводчик может использовать различные
переводческие трансформации: грамматические, лексические и лексико-грамматические трансформации;
а также переводческие соответствия.
За основу исследования был выбран роман-бестселлер известной британской писательницы
Джоджо Мойес «До встречи с тобой», и его перевод на русский язык, выполненный А.С. Килановой.
Данное произведение является ярким примером современной массовой художественной литературы XXI
века, в которой отлично отображаются особенности современной культуры, а также лексики,
употребляемой в наше время.
Рассмотрим несколько примеров использования эмотивной лексики и её перевод на русский язык.
К первой группе эмотивной лексики относятся эмотивные слова, выражающие эмоции:
1. Оригинал. “ ‘Jesus Christ, she’ll look like Max Wall in a beehive,’ my father said, shaking his
head.” [1, с. 107 ].
Перевод. «Боже праведный, она будет выглядеть как Макс Уолл в пчелином улье» [2, с. 115]
В данном примере в качестве эмотивной лексики используется междометное выражение «Jesus
Christ», которое передано на русский язык с помощью функционального соответствия, как «Боже
праведный». Интерпретация этого выражения на русском языке соответствует смысловому значению
эмоции в английской языковой картине мира (выражает удивление). Таким образом, можно сказать, что
выполнен адекватный перевод и верно передано настроение героя.
2. Оригинал. “I know. Your mother’s over the moon. And, you know, she’s had a tough few months what
with Treena going and Granddad and all” [1, с. 133]
Перевод. «Я в курсе. Твоя мать на седьмом небе. И, как ты знаешь, в последние месяцы ей
пришлось нелегко из-за отъезда Трины, дедушки и всего остального» [2, с. 142].
В данном примере используется английская идиома «(to be) over the moon», выражающая
эмоциональное состояние безумного счастья, эйфории. При переводе на русский язык переводчик
использовала правильный идиоматический аналог (функциональное соответсвтие), который полностью
описывает чувства героини. Так, следует вывод, что здесь осуществлён адекватный и эквивалентный
перевод с передачей прагматической цели автора.
К сожалению, в романе встречаются примеры не совсем удачного перевода. Рассмотрим один из
таких примеров:
3. Оригинал. “Even the thought of it had brought a knot to my stomach” [1, с. 144].
Перевод. «При одной мысли о лабиринте у меня скрутило живот» [2, с. 150].
Здесь подобран не очень удачный эквивалент к английской идиоме «someone's stomach is in knots».
Согласно словарю Уэбстера (Merriam-Webster Dictionary) эта фраза означает неприятное и стеснённое
чувство в животе от нервозности, волнения, беспокойства. Русский вариант «скрутило живот» выражает
совсем другое эмоциональное состояние (болезнь, тошнота, физическое недомогание) [3], и не является
эквивалентным, поскольку не соответствует эмоции, указывающей на волнение и страх. Более
подходящим вариантом будет: «При одной мысли о лабиринте у меня душа ушла в пятки».
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Далее рассмотрим несколько примеров второй группы эмотивных единиц – слова, называющие
эмоции.
4. Оригинал. “We were nervous, strangely awkward with each other, like two people on a first
date” [1, с. 138].
Перевод. «Мы нервничали и испытывали странную неловкость, как на первом свидании» [2, с. 147].
5. Оригинал. “He was cheerful, already lost in the prospect of the night ahead…” [1, с. 186].
Перевод. «Он обрадовался, уже предвкушая предстоящий вечер…» [2, с. 193].
В данных двух примерах эмотивная лексика выражена прилагательными “nervous”, “strangely
awkward”, “cheerful”. Для достижения адекватности перевода переводчик А.С. Киланова применила
грамматическую замену, а именно замену частей речи – прилагательные были заменены на глаголы или
глагольные словосочетания.
6. Оригинал. “But I found it hard not to feel squeamish as Nathan peeled down the waist of Will’s pyjamas
bottoms, revealing a pale strip of bare stomach…” [1, с. 46]
Перевод. «Но меня все равно затошнило, когда Натан приспустил пижамные штаны Уилла, обнажив
бледную полоску кожи…» [2, с. 55].
Здесь в качестве примера эмотивной лексики служит выражение «But I found it hard not to feel
squeamish». “To feel squeamish” в переводе с английского означает чувствовать брезгливость, тошноту.
При переводе данного примера на русский язык были использованы модуляция (смысловое развитие) и
способ антонимического перевода.
В следующих примерах представлена третья группа эмотивной лексики - слова, описывающие
эмоции:
7. Оригинал. “I felt the colour rise to my face, and took a deep breath before I spoke again” [1, с. 141].
Перевод. «Краска залила мое лицо, и я глубоко вдохнула, прежде чем заговорить снова» [2, с. 151].
В этом примере не совсем удачно передано чувство злости, раздражения, поскольку выражение
«краска залила моё лицо» не точно описывает эмоциональное состояние, а указывает на внешнее
изменение лица (покраснение, прилив крови). Лучшим вариантом было бы выделить эмотивный
компонент и эмоции, которые испытывает главная героиня: «Я почувствовала, как от злости у меня
запылали щеки, и я глубоко вздохнула, прежде чем заговорить снова».
8. Оригинал. “I think I sat there with my mouth actually hanging open” [1, с. 6].
Перевод. «Наверное, у меня в прямом смысле слова отвисла челюсть» [2, с. 12].
В данном примере показана эмоция удивления, которая косвенно представлена выражением «my
mouth actually hanging open». Переводчик отлично справилась с задачей, передав испытываемые эмоции
с помощью правильно подобранного эквивалента на русском языке.
Таким образом, сопоставительное изучение эмотивной лексики, а также её перевод являются
актуальными проблемами для лингвистики и переводоведения. Поскольку как сами эмоции, так и их
словесное описание в разных языках культурно обусловлены и имеют свои особенности выражения.
Переводчик художественной литературы должен осуществлять такой перевод, который соответствовал
бы всем правилам адекватности и эквивалентности. Его главной целью является создать средствами
переводящего языка такой текст, который способен оказать такое же художественно-эстетическое
воздействие на читателя, как и произведение на языке оригинала. «Перевод призван обеспечить такую
опосредованную двуязычную коммуникацию, которая по своим возможностям максимально приближалась
бы к обычной, одноязычной коммуникации» [6, с. 15]. Чтобы правильно передать эмотивную лексику с
одного языка на другой, переводчик должен уметь подбирать правильные методы и способы передачи
оригинального текста и всех его особенностей.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
Геннадій Вонсович
(Кам'янець-Подільський, Україна)
ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
При вивченні питання сучасного стану політичних цінностей у різних суспільствах важливого
значення має вивчення студій теоретиків універсальної комунікативної системи суспільних, у тому числі й
політичних, цінностей та можливостей інтеграції в неї «етнічних» систем цінностей – Ю. Габермаса [1],
К. Апеля [2], Ф. Гениса [3], Ж. Бодрійяра [4] та інших. А також праці дослідника сучасної комунікативної
течії у філософських та соціальних науках Л. Землянової [5]. Важливим також є ознайомлення з
результатами порівняльного аналізу формування систем політичних цінностей у країнах розвинутої
демократії (на прикладі США) та в сучасній Україні Л. Лясоти [6]. Для виокремлення ціннісних аспектів
політичної комунікації, зокрема, інтерпретації та розуміння інформації важливими є результати досліджень
Т. ван Дейка, В. Ільїна, Б. Парахонського.
Спорідненим аспектам масової й політичної комунікації присвятили свої дослідження науковці:
Ф. Бретон та С. Пру [7; с 50 - 78], М. Паренті [8], І. Яковлєв [9]. На наш погляд, актуальними є висновки
І. Яковлєва щодо розуміння комунікації на сучасному етапі розвитку суспільства як процесу взаємної
інтерпретації повідомлень з метою розуміння їх «когнітивного сенсу». Варто зауважити, що інтерпретація,
як основа комунікації, покликана зумовити з боку об’єкта комунікації «мовну чи поведінкову реакцію»,
бажану для суб’єкта комунікації.
В межах прикладного підходу до розуміння політичної комунікації як форми здійснення масової
комунікації виділяють три наукових напрями:
1. Теорії, які виходять з тези про практично нічим не обмежену здатність засобів масової
інформації впливати на суспільну думку й маніпулювати нею (засновник підходу – У. Ліппман).
2. Теорії «партійної підтримки», сфокусовані на формуванні переконань (до цього напряму
належать П. Лазарсфельд, Б. Бірельсон та інші, хто досліджував ступінь ефективності масової інформації
та пропаганди залежно від складу аудиторії та її партійної ідентичності).
3. Теорії, у центрі уваги яких знаходяться методи інформаційного впливу на виборців,
використання інформаційних ресурсів і технологій для зміни пріоритетів суспільної думки, комунікативні
стратегії ЗМІ і партій, динаміка інформаційного середовища.
Одним з важливих напрямів дослідження політичної комунікації є вивчення, як цілі людей під час
процесу набуття інформації впливають на відносини між інформацією, яку вони можуть пригадати, і їх
ставленням до людей. У традиційних ученнях на цю тему (М. Ліхтенштейна, А. МакКонела та інших)
учасники отримують умови, які різняться лише інструкціями, що надаються перед отриманням інформації.
Головне припущення цих учень в тому, що цей факт може призвести до відмінностей у стратегіях обробки
інформації. У такому відношенні важливо визнати, що індивідуальний вибір стратегій обробки інформації
для впізнання може бути більш чи менш ефективним чи продуктивним, і що рішення стосовно того, як
здійснювати впізнання інформації, є предметом індивідуальних уподобань та відмінностей. Питання, яке
виникає внаслідок цього, – який тип активності щодо обробки інформації є найбільш ефективним для
впізнання?
Існує думка, що більш ефективне впізнання залежить від глибини обробки, де більша глибина
означає більший ступінь семантичного та когнітивного аналізу. І хоча рівень розробки цього підходу зазнає
серйозної критики, деякі дослідники (Г. Бредшоу та Дж Андерсон) наголошують на важливому типові
діяльності з обробки інформації – детальній розробці (elаborаtion). Детальна розробка – це процес, так би
мовити, «звірки» нової інформації з іншою інформацією, збереженою в пам’яті, включаючи попередні
знання, персональний досвід чи поєднання двох нових бітів інформації в новий спосіб [10, с. 83-95].
Підхід, в основу якого покладена «парадигма користування та задоволення» (uses аnd grаtificаtion),
теж є важливим для вивчення процесу масової комунікації (Дж. МакЛеод, Л. Бекер). Прихильники цього
підходу наголошують на потребі вивчення того, як користування масовими комунікаціями є вмотивованим
індивідуальними потребами. Вони доводять, що на створений ефект засобів масової інформації
впливають мотивації користувачів. Найбільш загальною мотивацією для користування новинами від ЗМІ,
хоча далеко не єдиною є нагляд.
Запропонована В. Евеландом пізнавально-посередницька модель (cognitive mediаtion model) є
результатом синтезу досліджень з теорії пізнання та освітньої психології, користування та задоволення,
процесу виробництва новин. Вона передбачає, що впізнання новин є визначеним через причинний процес,
у ході якого пізнавальні мотивації, властиві людині й отримані нею, проводять обробку інформації з новин,
яку індивіди таким чином «відкривають»; ця обробка значною мірою визначається загальною сумою
пізнавальних мотивацій. Модель додає пояснення тому акту, який дослідники (Д. Грабер, В. Нейман)
зазвичай демонстрували. А саме те, що індивіди розуміють відносно мало з новин, навіть якщо вони
намагаються «розкрити» їх. Це передбачає, що люди повинні прагнути пізнати зміст новин, й потім ця
мотивація повинна зумовити поведінку, яка має на меті обробку інформації й сприяє «впізнанню». Тільки
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за дотримання таких умов масова комунікація буде досягати запланованого ефекту, тобто відповідної
інтерпретації й формування поведінкової реакції.
У центрі уваги ще одного підходу, який займається вивченням проблем політичної комунікації,
міститься питання формування порядку денного. Вивчення формування порядку денного (В. Блад,
Х. Кеплінгер, Е. Роджерс) сфокусоване на джерелах, каналах та ресурсах впливу, аналітично розрізняючи
водночас індивідуальний та загальний рівень. На базі цього пропонуються для розгляду три типи ефектів
на формування порядку денного. Виокремлюють вплив масових переконань на загальний рівень
формування порядку денного; автоматичні ефекти на укомплектовані, завершені порядки денні на
індивідуальному рівні; когнітивні ефекти для одиничних питань на індивідуальному рівні [11, с. 98-100]. Цей
підхід сфокусований на ролі комунікації у формуванні проблемно-зорієнтованого громадянства. У центрі
уваги згаданих дослідників знаходиться вплив мас-медіа на зростання поінформованості та зацікавленості
громадян та ступінь ефективності різних ЗМІ, телебачення, газет, радіо та форм подачі інформації
(наприклад, у вигляді дебатів під час президентських виборів чи загальнонаціональної дискусії) на
виборців.
Водночас багато граней та параметрів політичної комунікації все ще залишаються недостатньо
«відрефлексованими». Більш того, наявні трактування політичної комунікації часто не в повній мірі
відображають сутність розгортання інформаційних процесів у відповідному сегменті публічної влади. Одна
з головних причин такого становища – запозичення ідей та теорій лінгвістичного підходу, структуралізму,
символічного інтеракціонізму та інших, які були переважно зорієнтовані на опис або універсальних, або
суміжних для політичної комунікації аспектів. Як наслідок, теорія власне політичної комунікації, потрапивши
під прес вищеназваних концепцій, багато в чому втратила у висвітленні саме політичних способів
інформаційного зв’язку між акторами – учасниками змагання за владу. Політичні комунікації розглядаються
переважно в прикладному аспекті, їх пов’язують з аналізом масових інформаційних процесів, що з
теоретичного погляду можна кваліфікувати як своєрідний відхід від концептуальних оцінок даного
феномена. Другий погляд на політичну комунікацію виводить її за межі однієї з численних форм втілення
загальносоціальної природи інформаційно-комунікаційних обмінів (коли проблема вичленовування власне
політичних параметрів комунікації відходить на другий план або навіть не розглядається як методологічна
передустановка). Це, радше, особливий тип спілкування й контактних зв’язків, які виникають у
спеціалізованій діяльності людини політичної, якому притаманні свої специфічні джерела інформаційних
контактів, тип організації соціальних взаємовідносин, стиль спілкування, функціональні навантаження та
інші якості.
Недостатньо розробленою є проблема того впливу, який здійснюють сучасні технології, засоби й
форми політичної комунікації на існуючі ціннісні системи, зокрема, системи політичних цінностей. Оскільки
людина є фізичним об’єктом, який від інших фізичних об’єктів відрізняється тим, що має проекцію, тобто
проектує своє ставлення на довколишній світ, «вносячи» в нього свої цінності, дивлячись на нього крізь
призму цінностей. Цінність надає значення об’єктам довколишнього світу. Поняття цінностей в цьому
значенні пов’язане з поняттям світосприйняття, ціннісне ставлення покладене в основу нашого сприйняття
світу. Оскільки людина проектує своє ставлення на весь світ, то, відповідно, вона має адекватні до
розмаїття світу різноманітні цінності, що інтегруються в систему за допомогою певних домінантних
цінностей, до яких зводяться інші.
Оскільки людина немислима у відриві від суспільних відносин, що формують людську особистість, то
очевидною є комунікативна природа суспільних цінностей. Так само зрозуміло, що розвиток,
трансформація цінностей і ціннісних систем відбувається у процесі комунікативної взаємодії особистостей,
але ця проблематика дотепер була недостатньо розроблена саме в дослідженнях політичної комунікації та
її специфічного впливу на формування саме політичних цінностей.
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«СОКРОВИЩЕ ДУХОВНОЕ, ОТ МИРА СОБИРАЕМОЕ»: ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
МИРА В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ
Восприятие мира, происходящих с нами событий в православной традиции имеет свои
существенные особенности, которые зачастую не находят должной оценки в исследовательской
литературе. Наиболее наглядно особенности православного восприятия мира можно проиллюстрировать
на примере традиции толкования библейской Песни песней Соломона, в частности ее любовноэротической символики. Эта традиция берет свое начало с Оригена и развивается у Григория Нисского.
Приступая к толкованию, Григорий Нисский указывает, что это не простая книга, в ней изображается
таинственная теория [3, с. 12], сокровенная премудрость, которая может помочь плотским людям прийти в
духовное состояние [3, с. 38-39]. П. Савваитов объясняет, что «…в таинственном смысле не
обыкновенное значение слов служит знаком предметов; но самые предметы или действия служат знаками
других предметов и действий» [7, с. 30]. Так, предметы или действия «Песни песней Соломона»: уста,
поцелуи, вино, название членов, которые Григорий Нисский сравнивает с красками на картине, слагаются
у него в образ блаженства, бесстрастия, единения с Божеством [3, с. 23-24]. В этой мистической теории
или созерцании пылкая любовь (эрос) применяется Григорием Нисским для означивания других действий,
для перехода от телесного к бестелесному. В этом отношении эрос предстает у него как некий
«мысленный образ», заимствованный из «услаждающего в жизни». Образ же этот есть «…некое брачное
уготовление, в котором посредствует к страсти вожделение красоты» [3, с. 19].
В качестве ещё одного характерного примера можно привести аллегорическое толкование
Григория Нисского следующего отрывка из Песни песней: «Отперла я возлюбленному моему, а
возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не
находила его; звала его, и он не отзывался мне» (Песн. 5:6). По мысли Григория Нисского подобным
образом и Бог, возлюбленный наш, выскальзывает из объятия наших помыслов [3, с. 157]. На путях
апофатического богословия мы ищем Бога и не обретаем. Да и как возможно человеческими словами
выразить сочетание Бога с душой? Для этого со времен пророческой литературы существует образы
брака и эроса. При этом Григорий Нисский неоднократно подчеркивает, что нельзя по своим неразумным
страстям иметь срамные представления о соединении с Богом [3, с. 12]. В этом соединении
соответственно и наслаждения духовны, а не телесны. Но с этой ступени мистического созерцания надо
начинать не младенцам в вере, к ней возможно прийти совершенным [3, с. 25].
Восприятие эроса как аллегории в концепции Григория Нисского вызвано тем, что церковная
экзегеза не может полностью обойтись без аллегоризма. Как отмечает Григорий Нисский, сам Христос
поучал народ притчами. Но аллегоризм иногда допускает настолько вольные толкования, что невозможна
четкая система богословия, невозможна также однозначная защита учения Церкви. Это обстоятельство, в
конечном итоге, закрепляет догматическое недоверие к аллегорическому методу и вытесняет его в
область церковной этики. В результате чего церковные авторы использовали аллегорию в основном
применительно к нравственной жизни человека, а не к разъяснению вероучения Церкви. Для вероучения
же основным становится типологический (прообразовательный) метод, который отличается от
аллегорического метода своей реалистичностью и соотнесенностью с прообразом во времени и
структуре [7, с. 22-23].
По определению С. Аверинцева, аллегория – «…условная форма высказывания, при которой
наглядный образ означает нечто «иное», чем есть он сам, его содержание остается для него внешним,
будучи однозначно закреплено за ним культурной традицией или авторской волей» [1, с. 41-42].
Соответственно естественный эрос предстает у Григория Нисского как аллегория, как образ «иного»,
духовного, бестелесного брака души и Бога, чем и объясняется его вольное толкование эротической
символики «Песни песней Соломона».
По мнению же исследователя В.В. Бычкова, богословы и, прежде всего, Григорий Нисский, «должны
были как-то объяснить своей пастве эти «трудные», вводящие в соблазн места Писания» [2, с. 89],
содержащихся в канонизированных книгах Ветхого Завета. Из аргументации В.В. Бычкова вытекает лишь
вынужденное применение аллегорического метода отцами Церкви в целях пастырского попечения. То
есть можно сделать вывод, что аллегорический метод толкования Песни песней был вызван
необходимостью защитить святость Библии. Точка зрения В.В. Бычкова является распространенной в
среде светских исследований патристики.
На наш взгляд данная точка зрения опускает первичность аскетического и мистического опыта и
связанного с ним духовно-нравственного восприятия мира в православной традиции.
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Но более правильный, по нашему мнению, акцент дан в энциклопедическом словаре
«Христианство» под редакцией С. Аверинцева: «…видеть в Песни песней только этот буквальный смысл
невозможно. Если бы в ней изображалась только одна плотская любовь, хотя бы самая возвышенная, то
было бы непонятно, почему она внесена в канон священных книг и пользовалась великим уважением
даже у строжайших аскетов» [10, с. 334]. Или, как отмечает А. Сорокин, именно благодаря
аллегорическому толкованию «Песнь песней Соломона» все же вошла в Библию [8, с. 281]. То есть не
канон был первичен, и, как следствие этого, возникла необходимость «виртуозного» толкования, а
наоборот, первичен был аскетический и мистический опыт и только благодаря ему и связанному с ним
аллегорическому методу, данное произведение избегло подозрений и включено в канон.
В подтверждение данного тезиса отметим, что во времена Григория Нисского (ок. 330 – ок. 395) в
христианской церкви только формировался библейский канон, и вполне Песнь песней могла быть
исключена из него. Во-первых, эта книга не имела наследственного ветхозаветного авторитета для
христианской церкви. В самой еврейской среде вплоть до появления христианства (до конца I в по Р.Х.) о
ней велись споры. Во-вторых, с приходом христианства иудейские авторитеты новозаветной эпохи
теряют силу для христианских богословов, и поэтому участь и каноничность этой книги в христианстве
была утверждена намного позже. В. Несмелов относит написание Григорием Нисским толкования на
Песнь песней не ранее 383 г. [6, с. 67]. Но как до этого (Лаодикийский собор ок. 364 г.), так и после этого
(Карфагенский собор 397 г.) происходит еще утверждение библейского канона на различных поместных
соборах вплоть до собора Consilium Romanum при Геласии I (493 г.), утверждающего весь настоящий
канон. В-третьих, и во времена Григория Нисского о Песни песней среди богословов еще существовали
разные мнения (например, Григорий Богослов и Феодор Мопсуэтский).
Метод Григория Нисского в толковании Песни песней показывает высоту монашеского делания,
когда человек может получать назидание от всего, что его окружает, даже если эти предметы
неблагообразны. Этот метод касается не только чтения Священного Писания, но и святоотеческого
мировоззрения.
Примеры данного метода можно привести и у других православных авторов, авторитетных в
вопросах святости. Так Иоанн Лествичник повествует об «удивительной и высочайшей степени чистоты».
«Некто, увидев необыкновенную женскую красоту весьма прославил о ней Творца, и от одного этого
видения возгорел любовию к Богу» [4, 15.59]. По мнению Максима Исповедника три главнейших
нравственных состояния бывает у подвижников: «первое, когда кто ни в чем не грешит делом; второе,
когда кто не дает замедлять в душе страстным помыслам; третье, когда кто бесстрастно взирает в мыслях
на образы жен и обидящих [5, 2.87].
Таким образом, все окружающее человека в православной традиции, по слову Тихона Задонского
становится «сокровищем духовным, от мира собираемым» [9].
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(Дніпро, Україна)
МІСЦЕ ЕСТЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРЕКРАСНОГО У НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ
Вплив прекрасного присутній на всіх стадіях в творчості вченого. Прекрасне проявляє себе у
зовнішній упорядкованості природніх явищ, узгодженості наукових гіпотез, пропорційності наукових
формул і теорій, а також на більш глибинному рівні тотожності різнорідних явищ.
Питанню сутності краси й прекрасного приділяв відомий давньогрецький філософ Платон. Він
протиставляє між собою прекрасне і повторне. Філософ виділяючи загальні критерії за якими чітко можна
впізнати прекрасне, підносить красу на високий рівень.
Зараз повстає питання про необхідність прекрасного, і яке місце воно займає в науці. Чи можна
стверджувати, що вчення Платона впливає на сучасне природознавство? Як відомо саме «тимеївські»
багатогранники Платона, які на відміну від атомів Левкіппа-Демокріта, були відкинуті класичною фізикою,
наштовхнули В. Гейзенберга на розуміння того, що природа елементарної частинки, визначається, перш
за все, естетичними принципами.
Тому в ракурсі сучасних стратегій прочитання Платона доречно розглянути ідеї природознавства
крізь призму платонівського бачення естетичних категорій, а саме таких як краса, гармонія, симетрія,
простота.
В першу чергу необхідно підкреслити вплив краси на творчий пошук. Такий вплив має дві сторони,
перша ‒ спонукає, друга ‒ оформляє. Їх можна простежити у діалогах Платона. З одного боку краса,
допомагає «народитися». Така краса закликає, спонукає. Прекрасне (грец. calon) Платон зводить до
дієслова називати, кликати, закликати (caloyn) знаходимо в роботі «Кратил», (416 b-c) [8]. З іншого боку ‒
краса визначає долю народженого. В даному випадку краса вже оформлює, так як звільнення від
«духовного» тягаря відбувається саме в прекрасному, простежуємо в діалозі «Бенкет» (206е) [8].
Евристичний вплив «прекрасного» полягає в наступному: краса «закликає» або «спонукає» вченого
досліджувати навколишній світ, супроводжує йому під час наукового пошуку і саме ж краса допомагає
дослідникові оформляти результати свого дослідження. Саме краса доводить вченому істинність
результатів його досліду, що супроводжується проявом естетичної насолоди і призводить до практичної
користі. Таким чином, ми спостерігаємо, що вплив прекрасного присутній на всіх стадіях творчості вченого.
Однак, чітко визначити красу вчений-дослідник не взмозі. Визначення ніби «вислизає» від нього, і це
тому, що красу дуже складно вербалізувати. Зокрема, П. Дірак міркував про математичну красу як про
поняття більш інтуїтивного феномену, але проте, зрозумілому кожному математику і зокрема,
теоретику [9]. Платону також не вдалося визначити красу. Про природу самої краси він говорить мало, так
наприклад, в діалозі «Держава» (V 479а) краса визначається як єдина і самототожна ідея на відміну від
нескінченної безлічі окремих прекрасних речей. Прекрасне для Платона ‒ це те, що постійне, стале, а не
те, що вічно змінюється а потім гине. О. Ф. Лосєв в своєму творі «Історія античної естетики» приходить до
висновку, що терміни «прекрасний» або «краса» вживаються у давньогрецького філософа Платона дуже
суперечливо і різнообразно [5, с.457]. Тому, доречно буде висловимо «красу» через інші естетичні
категорії.
Про красу як гармонію Платон говорить в діалозі «Федон» (85е-86b). Гармонія за своєю суттю є
єдність протилежностей як це показано філософом в діалозі «Бенкет» (187а-с), також її можна ще
виразити як згоду, согласованність, співзвуччя, акорд на думку дослідника О.Ф. Лосєва [5]. Про подібну
согласованість говорить і вчений-фізик В. Гейзенберг в своєму творі «Кроки за горизонт» [1], на його думку
існує правильне узгодження частин один з одним і з цілим. Академік А.Б. Мігдал в праці «Пошуки істини»
також уважає, що краса науки, як і мистецтва, визначається відчуттям пропорційності і взаємопов’язаності
частин, що утворюють ціле, та відображає гармонію навколишнього світу [6].
Про красу як симетрію або пропорційність, Платон говорить в діалозі «Філебі» (64dе). Прикладом
симетричних утворень є багатогранники в творі «Тімей» наприклад, куб, октаедр, ікосаедр, тетраедр.
Симетрія пов'язана з гармонією. Упорядкування розміреного цілого є перетворення його в гармонію, а
деяка будова гармонії є симетрія, пропорція, ритм. Це ж визначення цілком справедливо можна
застосувати і в сучасному природознавстві.
Симетрія абсолютно сучасне наукове поняття. А. Б. Мігдал характеризував головні напрямки фізики
ХХ століття як пошуки симетрії та єдності картини світу. І це є вражаючим фактом. Симетрія панує в
сучасному природознавства, починаючи з виявлення її в законах збереження, в кристалографії, в хімічних
властивостях періодичної таблиці Менделєєва, в і закінчуючи відкриттям А. Ейнштейном загальності
симетрії простору-часу і більш складними симетріями в світі мікрооб'єктів наприклад, «калібрувальна
інваріантність», ізотопічна інваріантність сильних взаємодій та ін. [7]. На думку В. Гейзенберга поняття
фундаментальної частки навіть слід було б замінити поняттям фундаментальної симетрії.
Наступна категорія ‒ простота, яка проявляється у Платона в міркуваннях про неспівставність
наприклад, в таких діалогах як «Федон» [8, с. 78], «Теетет» [8, с. 205]. Прекрасне для Платона ‒ це
ідеальне, а ідеальне для Платона – просте, нескладене. Це взаємозв'язок ідеального і простого, красивого
і простого починається в історії філософії саме з Платона.
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Естетичний вплив простоти спостерігається і в сучасній науці. Так, А.Б. Мігдал зазначає, що іноді
краса зводиться до того, що вираз має простий вигляд і радує око, тому якщо у формулі багато
коефіцієнтів, то значить вона некрасива, негарна, а у формулі з безглуздими множниками, потрібно
запідозрити помилку. Про подібну простоту пише також П. Л. Капіца в своєму творі «Експеримент. Теорія.
Практика», захоплюючись тим, що для опису квантової закономірності фотоефекту А. Ейнштейну потрібні
були тільки три букви [4].
Перейдемо до проявів внутрішньої, більш глибинної краси, до якої віднесемо встановлення зв'язку
між різнорідним, а в термінах платонознавства – тотожність межі і безмежного.
Симетрія для Платона не просто зовнішнє «геометричне» відображення, вона у нього категорія
онтологічного порядку, яка несе ознаки тотожності або змішання граничного та безграничного. Наведемо
приклад ‒ тотожність числової структури і краси, космос. За Платоном, числом, пронизано все в нашому
світі: пори року, людська стать, здоров'я, музика. Але з іншого боку, число, ідея, границя у Платона не
відірвана від матеріального, безграничного, а впорядковують його, зливаються з ним до нерозрізнення.
Наступає тотожність, в якій числова структура красива, а краса пронизана числом. І тоді ідеї Платона з
одного боку пронизані числами ‒ границями, межами, але вони у нього в той же час і міфи – безграничні,
безмежні. Тоді хаос становиться космосом, який з одного боку є порядок як показано в діалозі «Горгій»
(508а), але в той же час являється також прикрасою, як це бачимо в діалозі «Філеб» (28С-29е) [8].
Подібне злиття різнорідних явищ знаходимо також і в сучасній науці. На думку А. Б. Мігдала, гарно,
якщо вираз пов'язує в простій формі різнорідні явища, встановлює несподівані зв'язки. Так, формула
тяжіння А. Ейнштейна пов'язує радіус кривизни простору з щільністю матерії, а теорія відносності – тяжіння
і поширення світла. Красивими також є рівняння Максвелла, що містять в компактній формі інформацію
про всі електричні та магнітні явища, а також теорія корпускулярно-хвильового дуалізму елементарних
частинок і світла, які з одного боку – частинки, а саме: прояв числа, граничної відособленості в просторі; з
іншого – хвилі, а саме: прояв текучого, безмежного. Причому в мікрооб'єкті це злито до повної тотожності –
в частку та хвилю одночасно [7].
Таким чином, краса проявляється не тільки у зовнішній упорядкованості, узгодженості,
пропорційності наукових формул і теорій, але і в більш глибинній тотожності різнорідних явищ.
Як висновок про співвідношення платонівських естетичних категорій з сучасним природознавством
наведемо слова В. Гейзенберга, висловлені ним в роботі «Фізика і філософія»: «платонівські симетрії ще
не були правильними, але Платон був правий, коли вірив, що в осередку природи, де мова йдеться про
найдрібніші одиниці матерії, ми знаходимо, в кінцевому результаті, математичні симетрії. Неймовірним
досягненням було вже те, що античні філософи поставили вірні питання» [2].
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СЕКЦІЯ: ХІМІЧНІ НАУКИ
Татьяна Полева, Ольга Пырх
(Гомель, Беларусь)
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Инфаркт миокарда представляет собой некроз сердечной мышцы в результате остро возникшего и
резко выраженного дисбаланса между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой [1].
Диагностика инфаркта миокарда, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, основана на таких
признаках, как типичная клиническая картина приступа болей за грудиной, изменения показателей ЭКГ,
повышение в крови активности кардиоспецифических ферментов (маркеров). Анализ крови при инфаркте
миокарда значительно ускоряет процесс диагностики [2].
У пациентов с инфарктом миокарда основной причиной повышения активности содержания
ферментов в сыворотке крови являются разрушение кардиомицитов и выход освободившихся клеточных
ферментов в кровь [3].
Биохимический анализ крови является оптимальным методом ранней диагностики инфаркта
миокарда. В ранние сроки после появления клинических признаков данного заболевания желательно
определять активность нескольких ферментов: креатинфосфокиназы (КФК) и ее изофермента КК-МВ,
лактатдегидрогеназы
(ЛДГ)
и
ее
изоферментов
(ЛДГ1-2),
аспартаттрансаминазы
(АсТ),
кардиоспецифичных маркеров (тропонинов и миоглобина). Необходимость проведения комплексного
анализа вышеуказанных показателей связано с тем, что при возникновении инфаркта их повышение
происходит в разное время от начала заболевания, и их уровень характеризует не точную зону
локализации некроза сердечной мышцы, а характеризуют размер ее повреждения. В случае повышения
только одного какого-то показателя при сохранении нормального или незначительного повышения уровня
остальных лабораторных маркеров инфаркта миокарда необходимо проведение повторной
электрокардиограммы, динамического наблюдения за пациентами и требует исключения весьма большого
количества других заболеваний.
Цель исследований: определение биохимических показателей сыворотки крови (АсТ, КФК, ЛДГ),
являющихся маркерами инфаркта миокарда, и изучение их вариабельности от нормы.
Объектом исследований явилась сыворотка крови пациентов с подозрением на инфаркт миокарда.
Биохимические показатели сыворотки крови (АсТ, КФК, ЛДГ) определяли фотоколориметрическим
методом посредством стандартных лабораторных методик.
Исследования проводили на базе биохимической лаборатории УЗ «Пинская городская больница» за
период с 1.08.2019 г. по 31.08.2020 г. Была проанализирована сыворотка крови пациентов,
госпитализированных в первые 24 часа от проявления первых признаков заболевания. Пациенты были
разбиты на две группы по половой принадлежности; внутри каждой группы были сформированы выборки,
включающие возрастные группы (45 – 55, 56 – 65, 66 – 75 лет, согласно рекомендациям ВОЗ) по 30
человек в каждой. Отмечены единичные случаи признаков заболевания у молодых людей возрастной
группы 35 – 40 лет.
После того, как пациент поступил в стационар, в ранние сроки после появления клинических
признаков инфаркта миокарда определяют активность нескольких ферментов: креатинкиназы (КК);
лактатдегидрогеназы (ЛДГ); аспартаттрансаминазы (АсТ), которые более точно указывают на
возникновение заболевания.
Так, было установлено, что и у мужчин, и у женщин в первые сутки возникновения симптомов
заболевания наблюдается заметное увеличение концентрации АсТ. Начало увеличения зафиксировано
через 5 – 6 часов, максимальный уровень отмечается через 24 – 48 часов. Уровень данного показателя
возвращается к оптимальным значениям к 3–4 дню заболевания. Нормальная концентрация АсТ в
сыворотке крови у мужчин может достигать 37 ед/л, у женщин – 31 ед/л [4].
Выявлено, что у пациентов при заболевании инфарктом миокада через 6 часов от начала
проявления симптомов наблюдается высокий уровень активности КФК по сравнению с нормальными
показателями. Самая высокая активность КФК, значительно превышающая норму, наблюдается в
возрастной группе 65 – 75 лет. Нормальная активность КФК в сыворотке и плазме крови составляет у
мужчин 24 – 190 Е/л, у женщин 24 – 170 Е/л.
Уровень ЛДГ в сыворотке крови мужчин в возрасте 45 – 55 лет выше верхней границы нормы в
среднем на 115 мЕ/л, у женщин – на 105 мЕ/л. В возрастной группе 56 – 65 лет у мужчин содержание ЛДГ
превысило норму в среднем на 170 мЕ/л, а у женщин – на 120 мЕ/л. У мужчин в возрасте 66 – 75 лет
установлено превышение нормальной концентрации ЛДГ на 210 мЕ/л, а у женщин – на 218 мЕ/л.
Повторные исследования пациентам назначали на 7 – е и 15 – е сутки после госпитализации при
течении острого инфаркта миокарда. Проводили исследование биохимических показателей крови (АсТ,
КФК, ЛДГ). После повторного обследования на 7 – е сутки биохимические показатели были значительно
снижены, а на 12 – е были близки к норме практически у всех пациентов, перенесших инфаркт миокарда.
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Возвращение к норме ЛДГ происходит на 6 – 10 сутки после проявления признаков заболевания. КФК
возвращается в норму на 3 – 4 сутки, АСТ на 4 – 7 сутки.
Повышение активности ферментов в крови пациента может зависеть от продолжительности
симптомов. Исходя из этого факта, важным являются повторные исследования, дополнительные
исследования, а также учет дополнительных сведений, которые могут повлиять на результаты
биохимического анализа (употребление пациентом накануне алкогольных напитков или антибиотиков).
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Б. Хмельницького.
Царик Юлія Іванівна – студентка Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького.
Черевко Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного
виховання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара.
Черкай Максим Геннадійович – магістр Українського державного університету
залізничного транспорту.
Черных Наталия Александровна – магистрант Евразийского національного
университета имени Л. Н. Гумилёва.
Шаталович Інна Василівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії
Дніпровського національного університету імені О. Гончара.
Шаталович Олександр Михайлович – доктор філософських наук, професор кафедри
філософії Дніпровського національного університету імені О. Гончара.
Шевельова-Гаркуша Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою
Херсонської державної морської академії.
Шевченко Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри Освітніх та
інформаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Шиденко Олександр Ігорович – студент ВП НУБіП України «Боярський коледж екології
і природних ресурсів».
Шонбаева Айман Калдыбаевна – преподаватель каф. «Врач общей практики-2»,
магистр здравоохранения, Шымкентский медицинский институт университета
Ахмета Ясави.
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Щербак Людмила Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри теорії і методи професійної підготовки, інститут інженерно-педагогічний,
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Щербина Тетяна Федорівна – асистент Київського національного університету
будівництва і архітектури.
Юсеф Саід – Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
Ючко Ольга Николаевна – слушатель ИПК и П УО «Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины».
Явгель Марина Валеріївна – студентка Київської державної академії декоративноприкладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
Якимович Ольга – викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін та
інформаційних технологій ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний
коледж».
Якимчук Ірина – завідувач відділення програмування, ВСП «Рівненський фаховий
коледж НУБіП України».
Ясногорська Наталія Володимирівна – магістр Київської державної академії
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Университет Григория Сковороды в Переяславе,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество факультета исторического и социально-психологического образования
«Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 декабря 2020 г. проводится ХХХІІІ Международная научно-практическая интернетконференция «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
http://conferences.neasmo.org.ua.

планирует

размещать

доклады

на

Web-странице

по

адресу:

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

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

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

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD
в виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.12.2020 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58:
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение:
«Вашу статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите
об этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство факультету історичної і соціально-психологічної освіти
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 грудня 2020 р. проводиться ХХХІІІ 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
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адресою:

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська,
вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 30 грудня 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 слова
«ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».
Увага! Реквізити змінено. Кошти перераховуються на:
Картку Приват банку 4731 2196 1118 8412 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) та відправити SMS
підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
Або на карту карту MONOBANK 5375 4141 0434 5920 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) (переказ
через термінали IBOX БЕЗ КОМІСІЇ, для цього потрібно вибрати в меню MONOBANK вказати номер карти та
номер телефону 097 923 16 58) після переказу орг. внеску потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на
цей же номер, у повідомленні вказати ЛИШЕ прізвище учасника конференції.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ПІБ автора
Місто
за зразком Іван Петренко
(Київ, Україна)
Секція, підсекція за зразком ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
(Методика викладання мови та літератури)
Назва статті (великими літерами)
Текст статті
(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])
Література:
4.
Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух.
– Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
5.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. –
К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович
Увага!
Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів))
подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене
звання, науковий ступінь.
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у
вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з
усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: neasmo@gmail.соm
(тема повідомлення: 31 грудня 2020 р. (у разі якщо Ваш поштовик викидає помилку не відправлення відправляйте
на адресу neasmo@ukr.net)) або на СD-дисках (дискети не приймаються) із додаванням друкованих матеріалів
+ відскановану копію або ксерокс квитанції про сплату оргвнеску. У разі відправки коштів оргвнеску на картку
Приватбанку ксерокопію квитанції не надсилається (достатньо відправити SMS вказавши прізвище автора
доповіді).
Увага! У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою, надсилати
друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!
Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати повідомленнявідповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після
надсилання, тоді обов’язково зателефонуйте оргкомітету і повідомте про ситуацію.
Увага! Уразі якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора, вкажіть про це. І ми
Вам його надішлемо електронною поштою на протязі двох тижнів після завершення проведення конференції.
Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл. м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 34, гурт. 2, кім. 908.
Координатор – Бобровнік Юрій Вікторович
Контактний телефон: (097) 923 16 58.
РОБОТИ ОБ’ЄМОМ менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися за адресою
http://conferences.neasmo.org.ua/
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ЗМІСТ / CОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ольга Возна (Рівне, Україна)
СТАН ТА ПОШИРЕННЯ LYMNAEA В УМОВАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ...........................................
Рахат Пернебекова, Камила Ахмадиева, БибігүлСейтханова, Кенесова Кульжамиля,
Асатай Дауреханов, Айман Шонбаева, Каракоз Ботаева (Шымкент, Казахстан)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ....................
Рахат Пернебекова, Камила Ахмадиева, Бибігүл Сейтханова,
Айнұр Асан, Асатай Дауреханов, Айман Шонбаева, Каракоз Ботаева (Шымкент, Казахстан)
РОДИОЛА РОЗОВАЯ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ......................................
Олена Ракша-Слюсарева, Олексій Слюсарев,
Світлана Боєва, Наталія Сєрих, Ніна Стрижак (Лиман, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ІМУНІТЕТУ В УМОВНО
ЗДОРОВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ООС .........................
Руслан Сорочан (Рівне, Україна)
ВПЛИВ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ........................................................
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11
14

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Олена Волошин, Ірина Родінова (Одеса, Україна)
АНАЛІЗ СИНОПТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТУМАНІВ НА ТЕРИТОРІЇ АМСЦ ХЕРСОН .............
Іванна Гетманьчик, Наталія Грицишин (Київ, Україна)
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТИПІВ ТА ВИДІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ
ПРОГРАМИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ..................................

17

19

СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Тетяна Глушенко, Максим Черкай (Харків, Україна)
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ....................................
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