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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Руслана Безпечна
(Ірпінь, Україна)
НАУКА ПРО ТВАРИН
Зоологія — наука про тварин. Досліджує різноманітність тварин, систематизує їх, вивчає їхню
зовнішню та внутрішню будову, закономірності їхнього індивідуального та історичного розвитку, їхню
еволюцію, поведінку, географічне поширення, функціональну біогеоценотичну й біосферну роль,
взаємозв'язки з середовищем та іншими організмами, питання практичного використання і охорони
вразливих видів, засоби контролю шкідників і паразитів тощо. [2] Люди здавна використовували тварин у
своєму житті. Добуваючи тварин, охороняючи житло від хижаків та отруйних змій тощо, вони набували
знань про їхній зовнішній вигляд, місцезнаходження, спосіб життя, поведінку і передавали ці знання з
покоління в покоління. З часом з'явилися книги про тварин, виникла наука зоологія (з грец. зоон — тварина
і логос — слово, вчення), її народження відносять до ІІІ ст. до н. е. і пов'язують з іменем давньогрецького
вченого Аристотеля. Сучасна зоологія — це ціла система наук про тварин. [3] Виділяють різні розділи
зоології, в залежності від їх галузі вивчення. 1. Морфологія (досліджує будову тварин). 2. Порівняльна
морфологія (порівнює будову різних груп тварин). 3. Екологія тварин (досліджує взаємини тварин з
навколишнім середовищем і між собою). 4. Етологія (вивчає поведінку тварин). 5. Зоогеографія (вивчає
поширення тварин).6. Фізіологія тварин (досліджує життєдіяльність тварин). 7. Систематика тварин (описує
різноманіття видів і класифікує їх за певними ознаками). 8. Палеозоологія (вивчає тварин колишніх
геологічних епох). [2] Одні з них вивчають будову, розвиток тварин, спосіб життя, поширення по Землі; інші
— окремі групи тварин, наприклад, тільки риб (іхтіологія) або ж тільки комах (ентомологія). Знання, здобуті
зоологічними науками, мають велике значення для здійснення охорони та відновлення чисельності тварин,
боротьби зі шкідниками рослин, переносниками та збудниками хвороб людини і тварин тощо. Усі тварини,
як і інші живі організми, за ознаками близько-спорідненості вченими об'єднані у систематичні групи. [3]
Для упорядкування та класифікації всіх існуючих видів тварин використовуються наступні
систематичні категорії: царство, підцарство, тип, клас, загін, сімейство, рід, вид. [2] Найменша з них — вид.
Усі зайці-біляки, що живуть у тайзі, змішаних лісах або тундрі, належать до одного виду — Заєць-біляк.
Видом в зоології називають сукупність тварин, подібних між собою за усіма істотними ознаками будови і
життєдіяльності, поширених у межах певної території і здатних давати плодюче потомство. Кожну тварину
з наявними лише їй особливостями будови та поведінки називаються особиною. Подібні види об’єднують у
роди, роди – в родини, родини – в ряди, ряди – в класи, класи – в типи. Царство Тварини об'єднує понад
1,5 млн. видів (найчисельніше серед інших царств живих організмів). [4] Царство Тварини включає два
підцарства: Одноклітинні тварини і Багатоклітинні тварини, в які об’єднані понад 20 типів та кількасот
класів. Тварини, як і рослини, бактерії, гриби, заселили усі середовища життя: водне — риби, ссавці,
ракоподібні, медузи; наземно-повітряне — комахи, птахи, звірі; ґрунт — дощові черви, терміти, кроти.
Середовищем життя для багатьох тварин є інші тварини, людина, рослини. Тварини різноманітні за
розмірами, формою тіла, покривами, органами руху, внутрішньою будовою, поведінкою та іншими
ознаками (порівняйте, наприклад, між собою медузу, дощового черв'яка, восьминога, річкового рака,
травневого хруща, акулу, голуба, вовка). Подібність тварин з іншими організмами та їх відмінності.
Тварини, як і усі інші організми, мають клітинну будову, живляться, дихають, ростуть і розвиваються,
розмножуються, вмирають.
На відміну від інших організмів вони, як правило, живляться твердою їжею, яка містить уже готові
органічні речовини; у них розвинуті різні пристосування до її захоплення, утримання, подрібнення та
перетравлювання. Майже всі тварини мають органи руху (плавці, ласти, ноги, крила), що сприяють
активному пошуку їжі, захисту від ворогів та непогоди тощо. У більшості тварин розрізняють передній і
задній кінець тіла, черевний і спинний бік, лівий і правий бік тіла. На передньому (поступальному) кінці тіла
містяться рот, основні органи чуття (зору, слуху, нюху, смаку, дотику), органи захисту та нападу. Уявно
через тіло таких тварин можна провести лише одну площину, яка поділятиме його на дві дзеркально
симетричні половини. Така симетрія тіла називається двосторонньою, або двобічною. Вона дозволяє
тваринам рухатися прямолінійно, зберігаючи рівновагу, з однаковою легкістю повертатися вправо і вліво.
Вздовж тіла деяких тварин, наприклад, медуз, можна провести декілька уявних площин, і кожна з них
ділитиме його на дві дзеркально симетричні половини. Лінії площин розходяться від центру перетину
променями. Таку симетрію тіла називають променевою. Вона характерна для тварин, що ведуть
прикріплений або малорухливий спосіб життя, і дає можливість ловити здобич і відчувати наближення
небезпеки з будь-якого боку. Автором першої еволюційної теорії був французький біолог Жан-Батіст
Ламарк (1744-1829). Ламарк увічнив своє ім'я, ввівши термін "біологія", створивши систему тваринного
світу, в якій вперше поділив тварин на "хребетних" та "безхребетних". Ламарк вперше створив цілісну
концепцію розвитку природи і сформулював три закони мінливості організмів: 1) Закон прямого
пристосування. Пристосувальні зміни рослин і нижчих тварин відбуваються під прямим впливом
навколишнього середовища. Пристосування виникають завдяки подразливості. 2) Закон вправляння і
невправляння органів. Для тваринних організмів дія середовища опосередкована нервовою системою та
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органами чуття. Тривалий вплив середовища формує у тварин звички, пов'язані з частими вправляннями
органів. Посилене його вправляння призводить до поступового розвитку цього органа і закріплення змін.
3) Закон "успадкування набутих ознак", відповідно до якого корисні зміни передаються і закріплюються у
потомстві. Цей процес носить поступовий характер. Неперевершеним авторитетом XIX ст. в галузі
палеонтології та порівняльної анатомії був французький зоолог Жорж Кюв'є (1769-1832). Він став одним із
реформаторів порівняльної анатомії і систематики тварин, ввів поняття "тип" у зоології. Спираючись на
багатий фактичний матеріал, Кюв'є встановив "принцип кореляції частин тіла", на основі якого
реконструював будову вимерлих форм тварин. За своїми поглядами був креаціоністом і стояв на позиціях
незмінності видів, а наявність пристосувальних ознак у тварин розглядав як свідчення споконвічно
встановленої гармонії у природі. Причини змін викопних тварин Ж. Кюв'є вбачав у катастрофах, що
відбувалися на поверхні Землі. Згідно з його теорією, після кожної катастрофи відбувалося повторне
створення органічного світу. [5] За методами та метою дослідження розрізняють зоологічні дисципліни:
фауністику (наука про видовий склад і походження фауни), систематику тварин (наука про різноманітність
тварин та ієрархічні взаємини між ними, реалізується через опис та найменування організмів, їхню
класифікацію за таксонами різного рангу), таксономію (розділ систематики, теорія і практика класифікації),
філогенетику (наука про істор. розвиток тварин. організмів як у цілому, так і окремих таксономіч. груп),
морфологію тварин (наука про будову тіла, закономірності формоутворення в онтогенезі, філогенезі),
фізіологію тварин (наука про життєві процеси в організмі тварин). До зоологічних дисциплін належать
також аутекологія тварин (див. Аутекологія), етологія, хорологія і зоогеографія, інтродукція тварин,
акліматизація тварин, палеозоологія, заповідна справа, охорона тваринного світу, зоол. Ресурсознавство.
Еволюційна теорія є методологічною основою цих дисциплін. Нині зоологія в Україні на підйомі. [1]
Найдавнішим зоологічним товариством є засноване 1788 року Лондонське Ліннеївське товариство,
членство в якому отримують найвидатніші зоологи та ботаніки. Однією з нагород товариства є Медаль
Ліннея, найпрестижніша міжнародна наукова нагорода у галузях зоології та ботаніки. Серед найстаріших і
найавторитетніших зоологічних товариств також Зоологічне товариство Лондона (засноване 1826 року).
Щорічно товариство вручає Медаль Фрінк, нагороду за видатний внесок у розвиток зоології (тільки
британським вченим).Престижною нагородою у галузі зоології є також Медаль Даніеля Жиро Елліота
Національної академії наук США (за рідкісними виключеннями нагороджуються науковці, що працюють в
установах США, зокрема у 1941 році — українець Феодосій Добжанський). Переважна більшість
зоологічних нагород є регіональними і вручаються лише представникам однієї країни або регіону.
Наприклад, престижною науковою нагородою у галузі зоології (а також ботаніки і геології) є Медаль
Кларка, яка однак вручається лише за дослідження що стосуються Австралії. В Україні не існує загальнозоологічного товариства, проте існують товариства по окремим розділам зоології: Українське
ентомологічне товариство, Українське наукове товариство паразитологів, Українське орнітологічне
товариство імені К. Ф. Кесслера, Українське теріологічне товариство НАН України тощо. Найвищою
нагородою у галузі зоології в Україні є Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена. До 1993 року, коли
було запроваджено цю премію, за видатні здобутки у галузі зоології (серед інших дисциплін) українським
науковцям вручалася Премія імені Д. К. Заболотного АН УРСР. В Україні провідною науковою установою
загально-зоологічного профілю є Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України. Аналогічні
фундаментальні науково-дослідні зоологічні заклади існують також в багатьох інших країнах світу,
наприклад, Музей та інститут зоології Польської академії наук у Варшаві, Зоологічний інститут Російської
академії наук, Інститут зоології Китайської академії наук у Куньміні, Інститут зоології Зоологічного
товариства Лондона, Академія природничих наук Дрексельського університету (Філадельфія, США),
Інститут біорізноманіття Бібікайлі (Мадагаскар) тощо. Одним з найбільших зоологічних центрів у світі є
Відділення зоології Оксфордського університету, що включає зокрема три науково-дослідних інститути.
Одними з найбільш відомих зоологічних установ у світі є Музей природознавства у Лондоні та
Національний музей природознавства у Парижі, що не лише зберігають та експонують колекції тварин, але
є і великими науково-дослідними центрами. Так само в більшості великих природознавчих музеїв світу
містяться науково-дослідні відділи, що проводять дослідження у галузі зоології. [6] Зоологія завжди була
тісно зв'язана з питаннями мисливського і рибного господарства, проблемами раціонального промислу,
розробкою заходів для охорони природних ресурсів.
Протягом декількох сторіч зоологи неодноразово зверталися до вивчення бобра і соболя, кабарги і
хохулі, зубра і бурого ведмедя, мамонта і стеллерової корови. З птахів традиційними об'єктами стали хижі і
гусеобразні нашої фауни, з риб – осетрові і лососеві. Відкриття нових видів тварин продовжується.
Особливо багато знахідок чекає вчених у світі безхребетних. Але і серед хребетних щорічно описується
близько 100 нових видів риб, виявляються нові види птахів і ссавець. Удосконалювання біохімічних,
генетичних, еколого-фізіологічних, етнологічних методів сучасної систематики приводить до відкриття
виглядів-двійників, важко помітних на основі традиційних – морфологічних – ознак. І у всіх випадках
виявлення нових видів потрібно провести їхнє порівняння з близько-родинними, уже відомими тваринами,
тобто звернутися до історії зоології. Як би не прагнула наука до об'єктивності й універсальності отриманих
знань, вона тісно зв'язана з історією окремих наукових шкіл, культурою і тими суспільними умовами, у яких
працюють учені. Не менш істотним може виявитися суспільно-історичний контекст, що оточував роботу
того чи іншого вченого, наступність зоологічних знань. Становлення вітчизняної зоологічної школи йшло в
руслі розвитку світової науки, але при цьому визначилися і деякі своєрідні риси: специфічні об'єкти
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довгострокових досліджень, традиційні форми, методи, теми і райони зоологічних робіт, зв'язку науки з
утворенням і практичною діяльністю.
Література:
1. Зоологія —
Вікіпедіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1
%8F
2. ЗООЛОГІЯ — НАУКА ПРО ТВАРИН - ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТВАРИННИМ СВІТОМ —
ТВАРИНИ https://subject.com.ua/biology/universal/34.html
3. Зоология как наука — урок. Биология, Животные (7
класс).https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/zoologiia-nauka-o-zhivotnykh-14350/osnovnye-priznakizhivotnykh-14370/re-ff908c8e-9c25-4957-84a4-d0fa372c086a
4. Зоологія: поняття, предмет та метод дослідження. Реферат https://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/23137/
5. Зоологія | Енциклопедія Сучасної України http://esu.com.ua/search_articles.php?id=17071
6. Історія зоології: основні етапи. Реферат – Освіта.UAhttps://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/27235/
Науковий керівник:
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Катерина Ващук, Віра Герман
(Луцьк, Україна)
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГОЛОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ
Актуальність дослідження. Сучасні тенденції у розвитку тваринництва характеризуються
негативними показниками, постійним зниженням продуктивності та якості отриманої продукції,
скороченням кількості поголів’я худоби, а отже ставить під загрозу національну продовольчу безпеку
України. Реформування агропромислового комплексу не дало позитивних результатів для тваринництва.
Отже, вивчення сучасного стану тваринницького комплексу, проблем, що лімітують його розвиток та
визначення шляхів оптимізації, залучення інвестицій є актуальним питанням.
Метою дослідження є здійснити економіко-географічну характеристику тваринництва в Україні.
Тваринництво поряд із рослинництвом є галуззю сільського господарства, котре забезпечує
населення продуктами харчування, а також виробляє сировину для переробки харчовій та легкій галузям
промисловості, займається розведенням, доглядом і використанням сільськогосподарських тварин, а
також одержанням висококалорійних тваринних харчових продуктів (молоко, масло, м’ясо, яйця) та
забезпеченням сировиною (вовною, шкірою, пір’ям) окремих галузей переробної промисловості.
Нині у структурі сільськогосподарського виробництва України на тваринництво припадає близько
30%, і цей показник постійно знижується, що обумовлено більшою рентабельністю рослинної продукції.
У структурі тваринництва виділяють головні та додаткові галузі. До головних відносяться:
скотарство, свинарство, вівчарство та птахівництво.
Скотарство. Це одна із провідних галузей тваринництва в Україні, адже саме скотарство
забезпечує потреби населення та виробництва не лише м’ясом, але й молочними продуктами.
Динаміка кількості великої рогатої худоби за роки незалежності України постійно погіршується. За
період з 1990 року по 2019 рік поголів’я худоби скоротилося у 8 разів, у тому числі корів – 4,7 рази (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка поголів’я великої рогатої худоби 1990-2019 рр. [2, с. 308]
В загальних рисах на більшій частині території України скотарство має молочно-м’ясну
спеціалізацію. Основними харчовими продуктами, що отримують від скотарства є м’ясо (яловичина і
телятина) та молоко. У структурі виробництва м’яса яловичини та телятини становить 15,7 %.
Динаміка виробництва яловичини та телятини відповідно характеризується негативними
тенденціями, за період з 1990 року відмічається постійне зниження обсягів виробництва та зменшення
його у 5,4 рази. Станом на 2019 рік в Україні виробляється 370 тис. т. цього виду м’яса.
Таким чином, виробництво молока нині стає головним продуктом, що виробляється скотарством. За
часи незалежності помітно відбувається скорочення корів, відповідно цей чинник відобразився на
скороченні обсягів виробництва молока, кількість якого знизилася у 2,6 рази (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка виробництва молока в Україні, тис. т [2, с. 312]
Проте, незважаючи на скорочення поголів’я, помітно зросла продуктивність великої рогатої худоби.
Станом на 2019 рік середній річний удій молока від однієї корови становить 4976, що понад у 2 рази
перевищує показники 2000-го року.
Свинарство. Це одна із традиційних галузей тваринництва України, завданням котрої є
забезпечення населення та деяких галузей обробної промисловості м’ясом, шкірою та щетиною.
Свинарство має різні види спеціалізації: сальне, м’ясо-сальне, беконне, щетинне. Загалом в Україні
переважає м’ясо-сальна спеціалізація [1].
Динаміка поголів’я свиней за останні 20 років відзначається постійним скороченням. Порівняно з
1990 роком кількість свиней знизилася у 3,4 рази (рис. 3.).

Рис. 3. Динаміка поголів’я свиней 1990-2019 рр. [2, с. 310]
Динаміка виробництва свинини також характеризується постійним зниженням показників упродовж
1990-2019 рр., що взаємопов’язано із зменшенням поголів’я худоби.
Рівень виробництва свинячого м’яса дещо стабілізувався за останні роки. Нині виробляється
приблизно 700 тис. т. Частка свинини у загальній структурі виробництва м’яса в Україні становить 1/3 та
залишається практично незмінною.
Птахівництво. Галуззю тваринництва, котра займається розведенням, вирощування, утриманням
та відгодівлею птиці є птахівництво. Відмінною рисою цього напрямку порівняно з іншими є наявність
позитивної динаміки, зростання її частки у загальній структурі тваринництва України. Основною умовою,
що сприяє збільшенню ролі птахівництва, є економічна рентабельність, зокрема швидкий обіг вкладених
коштів.
На сучасному етапі птахівництво є найбільш дієвою галуззю тваринництва в Україні. В обставинах,
коли поголів’я великої рогатої худоби станом на 2019 рік складало у всіх категоріях господарств 32,8% до
показників 2000 року, корів – 74,7%, поголів’я птиці в усіх категоріях підприємств зросло до 178,3% (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка кількості сільськогосподарських тварин 1990-2019 рр. [2, с. 310]
Станом на 2019 рік кількість птиці становить 220,5 млн. голів. Період з 1990 по 2000 роки
відзначається негативними тенденціями у всіх галузях тваринництва, обумовленими кризовими явищами
після отримання Україною незалежності, проте лише птахівництву вдалося вийти на позитивні показники у
своєму розвитку.
За період з 2000 року в Україні збудовано чимало сучасних та потужних птахофабрик, у яких
зосереджено понад 60% голів усієї птиці. У структурі птахівництва домінують кури, на які припадає понад
90%. Особливістю розміщення птахофабрик є їхня концентрація поблизу міських населених пунктів. Такі
підприємства здебільшого входять до складу потужних агрохолдингів.
Частка м’яса птиці у загальній структурі значно виросла через значне зниження обсягів виробництва
яловичини та свинини. Станом на 2019 рік вона становить 1382 тис. т., що у 7,1 раза більше ніж у 2000
році.
Іншим надзвичайно важливим підрозділом птахівництва є виробництво яєць, що є одним із
найприбутковіших напрямків. Для галузі притаманна висока концентрація виробництва. Окрім того,
посилюються позиції України на світовому ринку, оскільки значна частина яєць експортується.
Станом на 2019 рік було вироблено 16,7 млн. штук яєць (рис. 5), що приблизно складає 2 % від
світового показника. Максимальні обсяги виробництва яєць спостерігалися у 2010-2013 рр.

Рис. 5. Динаміка виробництва яєць (млн. штук) 2000-2019 рр. [3, с.13-14]
До складу птахівництва, окрім підприємств, на яких безпосередньо відгодовують птицю та
виробляють яйця, входять також інкубатори, цехи з відрощування молодняку, склади тривалого зберігання
яєць тощо [1].
Вівчарство. Ця галузь тваринництва завжди була традиційною для України. Вона спеціалізується
на виробництві продуктів харчування (м’ясо, жир, молоко) та сировини для обробної промисловості (вовна,
овчина). На сучасному етапі розвитку, вівчарство не відіграє провідних позицій в Україні та жодному з
регіонів, оскільки у пострадянський період зазнало значного занепаду.
Динаміка поголів’я овець за період з 1990 року по 2019 рік показала вражаюче скорочення, зокрема
кількість овець скоротилася у 12 разів (рис. 6). У 2019 році в Україні числилося 659 тис. овець. У структурі
по всіх типах господарств, ¾ усіх овець зосереджено у господарствах населення, і лише ¼ - на
підприємствах.
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Рис. 6. Динаміка поголів’я овець (тис. голів) 1990-2019 рр. [2, с. 310]
М’ясо овець (баранина) ніколи не відігравало важливої ролі у загальній структурі виробництва м’яса
в Україні і нині становить приблизно 0,6%. За період з 1990 року кількість виробництва цього виду м’яса
скоротилася у 3,2 рази. Різке скорочення поголів’я овець призвело до катастрофічного зниження обсягів
настрижу вовни – у 17 разів. У 2019 році виробництво вовни складало лише 1734 тони.
Отже, сучасному етапі тваринництво в Україні потребує вирішення низки проблем для подальшого
функціонування: надзвичайно низький середньорічний темп зростання (0,4%); зниження надходження
інвестицій у тваринництво; скорочення поголів’я ВРХ, свиней, коней; низький рівень споживання м’ясомолочної продукції; недостатня кормова база; низька якість отриманої продукції; відсутність стабільної
державної підтримки та ринків збуту; коливання цінової політики та багато інших.
Задля ефективного функціонування підприємств тваринництва позитивним кроком може бути їх
переорганізація в інтегровані аграрні холдинги, на яких буде сформована система безперервного та
комплексного виробництва.
Література:
1. Барановський М.О. Економічна та соціальна географія України: Реальний сектор економіки.
Навчальний посібник. Ніжин, 2018. 373 с.
2. Збірник
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України».
2019.
[електронний
ресурс].
URL:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf
3. Тваринництво України. Статистичний збірник. 2018. [електронний ресурс]. URL:
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_tu2018.pdf
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кандидат географічних наук, Чабанчук Валентина Юріївна.
Віра Герман, Катерина Ващук
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ПРИРОДНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Демографічні процеси є важливим чинником впливу на економічний, соціальний та політичний
розвиток регіонів та країни в цілому. Демографічна ситуація напряму демонструє рівень розвитку регіону і
дає можливість запобігати несприятливим соціально-економічним процесам. Саме тому важливо
дослідити усі тенденції природного та механічного руху населення Рівненської області.
Відтворення населення – сукупність надважливих процесів, що забезпечують відновлення та зміну
людських поколінь. Чисельність населення напряму пов’язана із природнім та механічним рухом
населення.
Населення Рівненської області станом на 1 січня 2020 року становило 1151,9 тис. осіб [3, c. 29].
Протягом останнього десятиліття спостерігалась тенденція до збільшення чисельності населення, однак з
рисунку 1 помітно, що після 2017 року дана тенденція зникає. На початку десятиріччя кількість населення
становила 1150,6 тис. осіб, у 2017 році досягла максимального значення – 1160,1 тис. осіб, а вже до 2020
року скоротилась на 8,2 тис. осіб.
Найбільша чисельність населення спостерігається у великих містах області та її центральних
районах: м. Рівне (242,6 тис. осіб), м. Вараш (43,1 тис. осіб; Сарненський (105,1 тис. осіб), Рівненський
(92,1 тис. осіб) Володимирецький (65,8 тис. осіб), Березнівський (64,0 тис. осіб) та Костопільський (63,5 тис.
осіб) райони. Найменше мешканців Рівненщини зосереджено в південній частині області – Демидівському
(13,9 тис. осіб), Острозькому (27,8 тис. осіб), Корецькому (32,6 тис. осіб), Гощанському (34,4 тис. осіб),
Радивилівському (36,5 тис. осіб) та Млинівському (36,9 тис. осіб) районах [3, c. 33].
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Рис. 1. Динаміка чисельності населення Рівненської області 2010-2020 рр. [3, c. 29]
Природний рух населення Рівненщини у 2019 р. характеризувався перевищенням числа померлих
над живонародженими (на 100 померлих – 87 живонароджених).
Коефіцієнт народжуваності у Рівненській області становив 10,7 осіб на 1000 наявного населення. За
останні роки даний показник поступово скорочується, що свідчить про нижчу народжуваність. Проте, серед
інших областей України Рівненська область має найвищий коефіцієнт народжуваності [4, c. 38].
Також, з-посеред інших областей Рівненська область має найнижчий коефіцієнт смертності. Для
порівняння у 2010 році він становив 13,0 на 1000 осіб наявного населення, а в 2019 – 12,3 на 1000 осіб
наявного населення.
У 2019 році на Рівненщині народилось 12,3 тис осіб, а померло 14,2 тис. осіб. Порівняно із 2010
роком кількість живонароджених скоротилась на 4,8 тис. осіб, а померлих на 3,8 тис. осіб
(табл. 1) [3, c. 35].
Найвищі коефіцієнти народжуваності у таких районах – Рокитнівському (17,4), Володимирецькому
(15,8), Березнівському (14,2), Сарненському (13,3) та Рівненському (11,2). Найнижчі у – Демидівському
(8,5), Дубенському (8,8), Здолбунівскому (8,8) та Млинівському.
Таблиця 1
Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) населення
(осіб)
Кількість живонароджених
Роки
усього
2010
2019

17074
12316

за типами
місцевості
міська
сільська
7103
9971
4935
7381

Кількість померлих
усього
14997
14182

за типами
місцевості
міська
сільська
5542
9455
5638
8544

Природний приріст,
скорочення населення
за типами
місцевості
усього
міська сільська
2077
1561
516
-1866
-703
-1163

Високі коефіцієнти смертності характерні для таких адміністративних районів області – Гощанського
(19,2 на 1000 наявного населення) Демидівського (17,6), Корецького (16,4), Млинівського(15,6) та
Дубенського (15,4). Найнижча смертність зафіксована у Рокитнівському (10,1), Сарненському (10,2) та
Володимирецькому(11,0) районах.
Щодо вікових коефіцієнтів смертності, то найвищими вони є для вікової групи 70 і старше – 8621,6 на
100 тис. постійного населення відповідної вікової групи. Загальнонаціональний коефіцієнт смертності для
вікової групи 0-4 років становить 146,1, а для Рівненщини – 163,8. У 2019 році в Рівненській області
померло 106 дітей віком до одного року. В порівнянні із попередніми роками проблема дитячої смертності
не така гостра як раніше, однак наразі залишається актуальною.
Низька народжуваність та висока смертність населення у Рівненській області пояснюється
зниженням рівня життя, складною соціально та екологічною ситуацією в регіоні. Значний вплив на екологію
Рівненщини має аварія на ЧАЕС у 1986р., що спричинила ряд багатьох захворювань у мешканців регіону.
Серед основних причин смертності – хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів
травлення, травми, нещасні випадки [3, c. 41].
Рівненщина регіон із стабільним відтоком населення. Впродовж останніх 10 років в регіоні
спостерігається від’ємне сальдо міграції (рис. 2). У 2019 році кількість вибулих перевищила кількість
прибулих і міграційний приріст населення набув від’ємного значення (-2,1) [3, c. 47].
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Рис. 2. Міграційних рух населення Рівненщини 2010-2020 рр. [1]
З квітня 2016 року по вересень 2017 року інформація з міграції населення формувалася за наявними
адміністративними даними, які надходили від окремих органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної або
міської ради, сільських голів (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).
1

Аналізуючи дані Головного управління статистики Рівненської області помітно, що найбільше до
міграції схильне населення віком до 35 років. У старших вікових групах кількість мігрантів майже вдвічі
менша. Також помітна гендерна диференціація, жінок із регіону виїздить більше, аніж чоловіків. Найбільше
у 2019 році із області виїхало жінок у віці 15-19 років – 2025 осіб [1].
Центрами притягання внутрішньорегіональних потоків мігрантів у Рівненській області є міграційне
кільце навколо Рівного: Рівненський, Костопільський, Гощанський, Здолбунівський, Дубенський райони,
міста Острог та Дубно, а також Володимирецький район [2, c. 314].
Актуальною проблемою для регіону залишається міждержавна міграція. На це впливає близьке
розташування Рівненської області до державних кордонів країни із Польщею та Білоруссю. Зокрема,
найчастіше жителі Рівненщини виїздили до країн-сусідів – Польщі – 80 осіб, Російської Федерації – 51
особа, Білорусі – 29 осіб, а також інших держав – США – 906 осіб, Литви – 74 особи, Німеччини – 44 особи.
Незначний відтік громадян спостерігався у країни Азії – 27 осіб, Африки – 4 особи та Австралії –
1 особа [1].
Також на Рівненщині спостерігався незначний притік громадян з інших держав. У 2019 році прибуло
із країн Азії – 62 особи, країн Африки – 60 осіб, Російської Федерації – 53 особи, Білорусі – 21 особа,
Польщі – 17 осіб [1].
Отже, взаємодія природного та механічного руху населення під дією різноманітних чинників
визначає рівень розвитку суспільства. Аналіз природного та механічного руху населення в Рівненській
області засвідчив, що на сучасному етапі в регіоні відбувається депопуляція населення. Відбувається
значний відтік населення закордон. Вирішення даних проблем потребує термінового вирішення, за рахунок
підвищення рівня життя громадян, народжуваності, створення нових робочих місць, що в свою чергу
призведе до зменшення потоків міграції населення.
Література:
1. Офіційний сайт Головного управління статистики у Рівненській області [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.gusrv.gov.ua/
2. Р. Т. Теслюк, І. Є. БаранякРегіональні особливості сучасних міграційних процесів у Західному регіоні
України /Соц.-ек.проблемисучас.періоду України, 2013, Вип. 3 с. 309-317.
3. Статистичний щорічник Рівненської області за 2019 рік/ за ред. Ю. Мороза. – Рівне, ГУС у Рівненській
області, 2020 – 395 с.
4. Статистичний щорічник України 2019/ за ред. І. Є. Вернера. – Київ, Державна служба статистики
України, 2020 – 464 с.
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Іванна Дахнюк
(Луцьк, Україна)
МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальність дослідження. В наш час проблема забруднення навколишнього середовища в тому
числі атмосферного повітря є особливо гострою. Дослідження стану атмосферного повітря великих і
малих міст країни свідчить про суттєве погіршення показників якості повітряного середовища. Значний
внесок у рівень забруднення атмосферного повітря здійснює господарська діяльність людини. В
атмосферу систематично викидаються значні кількості забруднюючих речовин від стаціонарних і
пересувних джерел. Крім того, перше місце по забрудненню повітря в більшості міст міцно утримується
автомобільним транспортом. Тому оцінка забруднення та рівня антропогенного навантаження на
повітряний басейн регіонів країни є необхідним і актуальним завданням.
Мета дослідження – провести моніторинг стану атмосферного повітря Волинської області та рівня
його забруднення.
Спостереження за станом атмосферного повітря та вмістом забруднюючих речовин, у тому числі
радіоактивного забруднення, на території області проводять 2 суб’єкти державної системи моніторингу
довкілля: Волинський обласний центр з гідрометеорології та Головне управління Держпродспоживслужби
у Волинській області.
Державною гідрометеорогічною службою в області здійснюється оцінка стану забруднення
атмосферного повітря за даними спостережень в місті Луцьку на 3-х стаціонарних постах спостереження.
Програма обов’язкового моніторингу якості атмосферного повітря включає сім забруднюючих речовин:
пил, оксид азоту, діоксид азоту (NO2), діоксид сірки (SO2), оксид вуглецю, фенол, формальдегід (H2CO), а
також показники радіоактивного забруднення (гамма-фон, мкР/год) [1]. Вміст основних забруднюючих
речовин наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Речовина
Пил
Діоксид сірки
Оксид вуглецю
Діоксид азоту
Оксид азоту
Фенол
Формальдегід

Клас
небезпеки

3
4
3
3
2
2

Кількість міст,
охоплених
спостереженнями
1
1
1
1
1
1
1

Середньорічний
вміст мг/м3

Середньодобові ГДК

Максимальний вміст, мг/м3

Максимально
разові ГДК

0.08
0.002
0.035
0.09
0.06
0.006
0.009

0.15
0.05
3
0.04
0.06
0.003
0.003

0.3
0.013
4.0
0.43
0.61
0.02
0.074

0.5
0.5
5
0.2
0.4
0.01
0.035

Середня за рік концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі по області була на рівні 3,13
гранично допустимих концентрацій (ГДК), фенолу-1,83, окису азоту – 0,93, двоокис азоту – 2,37, пилу –
0,56, двоокису сірки - 0,04, окису вуглецю – 0,12 (рис. 1).
Рівень забруднення атмосферного повітря м. Луцька вище середнього рівня забруднення
атмосфери по Україні. Індекс забруднення атмосфери ІЗА м. Луцька за 2018 рік становить 10,49, у 2017
році він складав 9,42 [4].
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Рис. 1. Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин
(в кратності гдк) в атмосферному повітрі області [4]
За даними Державної екологічної інспекції у Волинській області протягом року на підприємствах, які
забруднюють повітря міста Луцька, було проведено 3 інспекційні перевірки підприємств з дотримання
нормативів ГДВ перевірено 8 джерел викидів. Відібрано 51 об’єднану пробу і проведено 231 визначення по
4 показниках. Перевищень норм викидів виявлено на ТзОВ «Полімер» по 3 показниках: діоксиду азоту,
оксиду вуглецю та твердих суспендованих речовинах.
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області здійснює спостереження за якістю
атмосферного повітря у житловій та рекреаційній зонах, зокрема поблизу основних доріг, санітарнозахисних зон та в робочих зонах підприємств, в зонах житлових будинків розташованих поблизу
промислових об’єктів, на території шкіл, дошкільних установ та медичних закладів. Спостереження за
радіаційним забрудненням атмосфери є важливою та найоперативнішою ланкою в системі моніторингу
радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища. На території Волинської області
контроль за рівнем радіаційного забруднення атмосферного повітря здійснює Волинський обласний центр
з гідрометеорології на шести метеостанціях, які знаходяться в містах Володимир-Волинський, Ковель,
Луцьк, смт. Любешів, Маневичі та с. Світязь.
Протягом 2018 року перевищення радіаційного забруднення атмосферного повітря не виявлено,
рівень природного фону за рік на території області становив 8-13 мкР/год. Найбільший рівень потужності
експозиційної дози гама-випромінювання було зафіксовано на метеостанції Володимир-Волинський
(13 мкР/год), мінімальний – на метеостанції Світязь (8 мкР/год).
За даними обласного управління статистики в 2018 році в атмосферне повітря надійшло 5,1 тис.тон
шкідливих речовин [4]. Порівняно з минулим роком, загальний обсяг шкідливих речовин, які потрапили в
атмосферне повітря від роботи стаціонарних джерел викидів, залишився незмінним.
Відповідно залишились незмінними щільність викидів 0,3 тонн на 1 км2 та шкідливі речовини, які
припали на одну особу, що становили 4,9 кг.
У зв’язку із збільшенням навантаження пересувних та стаціонарних джерел на атмосферне повітря
відбувається погіршення якості довкілля, санітарного стану території, фіксуються перевищення
концентрацій забруднюючих речовин [2]. Найвища щільність викидів від стаціонарних джерел
спостерігається у містах обласного підпорядкування це: Луцьк, Ковель, Нововолинськ та ВолодимирВолинський. Найменше викидів припадає на Любомльський, Шацький, Ратнівський та Ковельський райони.
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2014-2018 рр. наведені в таблиці
2.4.
У загальному обсязі викидів від стаціонарних джерел забруднення переважають метан (18,8 %),
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (29,7%) та оксид вуглецю (27,2%) (рис. 2).
У сумарній кількості шкідливих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових
газів, становили відповідно 1,0 та 0,0 тис.т.
Крім того, від стаціонарних джерел в атмосферу потрапило 510,6 тис. т діоксиду вуглецю, який також
впливає на зміну клімату [3].
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Таблиця 2
Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т.
Викиди в атмосферне повітря, тис.т.
Щільність
Обсяг викидів
Обсяги викидів у
викидів
на одиницю
У томі числі
розрахунку на
ВРП, тис. т/
Всього стаціонарними пересувними у розрахунку
1 особу, кг
млн. грн.
джерелами
джерелами на 1 кв.км, кг

2014
45,8
4,3
41,5
2300
44,0
0,0018
2015
42,9
4,7
38,2
2100
41,1
0,0001
2016
*
4,7
*
200,0
4,5
0,0001
2017
*
5,1
*
300,0
4,9
0,0001
2018
*
5,1
*
300,0
4,9
**
*розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів від транспортних засобів не
проводиться відповідно до наказу Державної служби статистики від 19.02.2015 № 60 про визнання
таким, що втратив чинність наказ Державного комітету статистики України від 13 листопада 2008
року № 452 «Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових
газів у повітря від транспортних засобів».

Рис. 2. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення [4]
Отже, в результаті проведеного аналізу стану атмосферного повітря в межах області виявилося,
головними причинами, що обумовлюють незадовільний стан атмосферного повітря в населених пунктах є
недотримання підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування; низькі
темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів, зростання одиниць автомобільного
транспорту, які не забезпечені приладами для нейтралізації відпрацьованих газів, і як наслідок
збільшується кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Атмосферне повітря області має
середній рівень забруднення.
Література:
1. Екологічнi проблеми Волинi // Луцький НТУ [електронний ресурс]. URL: https://lutskntu.com.ua/uk/news/ekologichni-problemi-volini Монiторинг стану довкiлля за II квартал 2020 року //
Волинська
обласна
державна
адміністрація
[електронний
реурс].
URL:
https://voladm.gov.ua/article/monitoring-stanu-dovkillya-za-ii-kvartal-2020-roku/
2. Кольцов М., Шевченко Л. Монiторинг якостi атмосферного повiтря: український та мiжнародний досвiд
[Аналiтична записка]. Київ, 2018. 13 с.
3. НетробчукI. М. Динамiка забруднення атмосферного повiтря у Волинськiй областi // Природа Захiдного
Полiсся та прилеглих територiй: зб. наук.пр. Луцьк, 2016. № 13. С. 77-84.
4. Статистичний щорiчник Волинь 2019 // Головне управлiння статистики у Волинськiй областi. Луцьк,
2020. 454 с.
Науковий керівник:
кандидат географічних наук, Чабанчук Валентина Юріївна.
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ПРОЕКЦІЇ КІЛЬКОСТІ ДНІВ З ОПАДАМИ В РІЧНОМУ ХОДІ ВІДНОСНО ПЕРІОДУ 1961-1990 РОКИ
В сучасному світі відомим фактом є стрімкі зміни клімату, внаслідок антропогенної діяльності
людини, що призводять до значних збитків світової економіки. Надзвичайно важливим є своєчасне
виявлення та попередження подібних змін, для підготовки та кращої адаптації, з метою мінімізації
можливих збитків та збереження здоров’я та життя людей.
Україна не стала винятком, адже сучасні дослідження науковців свідчать про значущі зміни, які
спостерігаються у часово-просторових розподілах більшості гідрометеорологічних параметрів. Оскільки
однією з основних характеристик клімату є режим зволоження, метою даної статті є дослідження можливих
змін даного параметру для території України. На відміну від інших важливих кліматичних перемінних, не
існує єдиного показника, який зміг би ефективно узагальнити глобальні зміни в режимі опадів на тій чи
іншій території. Деякі з прогнозованих перемін у випаданні опадів, як наслідок змін клімату, впливають на
повторюваність та інтенсивність даної характеристики, але недостатньо добре охоплюються звичними
місячними або річними середніми показниками. Саме для представлення додаткової інформації групою
експертів з дослідження клімату були розроблені спеціальні індекси [1], одним з яких є показник «вологих
днів»(RR), який представляє інформацію про тривалість кількості днів з опадами різної інтенсивності за
певний період (місяць, рік, сезон).
В статті представлені результати дослідження кількості днів з опадами (дощова доба) ≥ 1 мм, 5 мм
та 10 мм за рік (RR1, RR5, RR10) для території України на основі даних 177 станцій з 2021 по 2050 роки.
Розрахунки проводились за допомогою результатів моделювання проекту CORDEX [2, 3], що є
найсучаснішою симуляцією майбутнього клімату і має роздільну здатність ~12,5 км у горизонтальній
площині. Це дозволяє якнайкраще змоделювати досліджувані характеристики. В роботі використовувались
16 симуляцій вище згаданого проекту, що об'єднують кліматичні прогнози в регіональному масштабі, які
створені з використанням статистичних та динамічних методів.
В основі дослідження – використання сценаріїв емісії викидів парникових газів [4], де з чотирьох
можливих сценаріїв досліджували один, а саме – RCP4.5, де пік викидів передбачають у 2030-2050 роки.
Для повноти аналізу, прогнози за кліматичними моделями порівнювалися з відповідними величинами
кліматичного кадастру України з 1961 по 1990 роки [5].
На рис.1 зображена кількість дощових днів за рік з опадами ≥ 1 мм, 5 мм та 10 мм за даними
кадастру. Як видно, звичному розподілу кількості вологих днів, що властивий для нашої країни, характерні
максимальні значення повторюваності на заході держави, в районі Українських Карпат, а саме 166 днів
для опадів ≥1 мм, 86 днів – для 5 мм та 46 днів з опадами ≥ 10 мм. Даний розподіл обумовлюється
особливостями рельєфу, адже в гірських районах виникає упорядковане підняття повітряних потоків, що є
причиною розвитку циклогенезу. У всіх випадках спостерігається зменшення досліджуваного параметру з
півночі та північного-заходу на південь. Адже вологі повітряні маси, що надходять з Атлантики, поступово
просуваючись територією України з заходу та північного-заходу на південь та південний-схід втрачають
свою вологість. Найменші значення зосереджені на півдні країни (61 день для одів ≥1 мм, 22 дні – для 5мм
та 8.9 для 10 мм відповідно). Винятком є південь Криму, де в степовій частині відбувається помітне
зростання дощових днів у південному напрямку до Кримських гір, де спостерігається від 116 вологих днів
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Рис.1 – Кількість днів за рік з опадами ≥ 1мм (верхній), 5мм (середній) та 10мм (нижній) за даними кадастру
1961 – 1990 рр. для 177 станцій території України до 32, в залежності від досліджуваного індексу.
Результати моделювання (рис.2) показують в загальному в річному ході зростання досліджуваного
параметру для усіх розглянутих кліматичних індексів. Тобто, в найближче тридцятиріччя очікуємо по
території України збільшення кількості вологих днів з інтенсивністю ≥1 мм, 5 мм та 10 мм. Максимальні
значення зберегли свою локалізацію в районі Українських Карпат та на південному узбережжі Криму, їх
кількість зросла до 175 днів (≥1 мм), 97 (≥5 мм) та 55 (≥10 мм) днів. Мінімуми залишились на півдні та
склали 76, 28 та 11 днів відповідно. В загальному по досліджуваній території кількість вологих днів з
опадами ≥1 мм збільшиться на 15 – 25 за рік. Більший ріст вологості прогнозується на півночі та північному
заході нашої держави (до 36 днів у році) та в Кримських горах – до 50 днів за рік (район станції Ялта).
Найменше зростання відбудеться на півдні – 5-10 днів за рік. Аналогічний розподіл притаманний індексу
RR5, проте відзначається значне збільшення його повторюваності по всій північній та північно-західній
частині України відносно періоду 1961-1990 рр. В середньому по Україні даний індекс зросте на 7 – 12 днів
у році, на півночі та в гірських районах від 17 до 34 днів. Винятком є станція Пожежевська, де досліджувана
характеристика зменшиться на 10 днів за рік. Кількість вологих днів з опадами ≥10 мм, теж в загальному
має тенденцію до збільшення на 2-6 днів за рік, в окремих регіонах (захід та узбережжя Криму) до 15-22
днів. Проте на півдні країни (Одеська, Херсонська, Миколаївська обл.) є ряд станцій що показує зменшення
даної характеристики на 1-2 дні за рік.
Отримані розрахунки кількості днів з опадами за рік ≥1 мм, 5мм та 10 мм за допомогою проекту
CORDEX для території України з 2021 по 2050 роки свідчать про зростання досліджуваного параметру.
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Тобто, характерними рисами прийдешнього клімату може стати збільшення вологих днів особливо на
півночі та північному заході. Проте, залишають неоднозначні враження південні райони України, які варто
детальніше розглянути для кращої характеристики.

Рис.2 – Кількість днів за рік з опадами ≥ 1мм (верхній), 5мм (середній) та 10мм (нижній) за період 20212050 рр. для 177 станцій території України за результатами ансамблю 16 моделей проекту СORDEX
Література:
1. Klein Tank, A.M.G. Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD), European Climate Assess ment & Dataset
(ECA&D) project document, version 5. 2008. 39 p
2. Jacob, D. et al. (2014). EURO-CORDEX: new high-resolution climate change projections for European impact
research. Regional Environmental Change, 14(2), pp. 563-578. https://doi.org/10.1007/s10113-013-0499-2
3. https://climate4impact.eu/impactportal/general/index.jsp
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МОНІТОРИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальність дослідження. У процесі перетворення природи суспільство проводить господарську
діяльність з метою задоволення матеріальних потреб. В результаті, відбуваються значні зміни, які часто
призводять до негативних наслідків. Особливе місце у системі охорони довкілля займає раціональне
аграрне природокористування.
Саме з метою регулювання сфери аграрного природокористування, в умовах реформування і форм
господарювання та земельних відносин виникає потреба проведення моніторингу земельних ресурсів,
зокрема земель сільськогосподарського призначення. Отримані результати моніторингу слугують для
вироблення завдань прогнозування, управління і використання зазначених земельних ресурсів.
Метою дослідження є здійснення моніторингу сільськогосподарських земель Волинської області.
Станом на 1 січня 2020 року загальна територія Волинської області становила 2014,4 тис. га (3,3 %
від всієї площі України), з яких 1035,9 тис. га (51,4%) це землі сільськогосподарського призначення
(рис. 1) [4]. В північній частині області сільськогосподарські землі не перевищують 50%, наприклад, в
Шацькому (29,85%), Маневицькому (33,61%) та Любешівському (34,07%) районах. Найвища частка земель
сільськогосподарського призначення притаманна районам у лісостеповій зоні таким як Луцький (80,96%),
Рожищенський (80,22%) та Горохівський (79,10%).

Рис. 1. Структура земельного фонду Волинської області [4]
Сільськогосподарські угіддя займають 97% площі земель сільськогосподарського призначення, лише
3% – це несільськогосподарські угіддя. Станом на 1 січня 2016 року площа ріллі становила 672,6 тис. га,
сіножатей – 161,9 тис. га, пасовищ – 201,4 тис. га, багаторічних насаджень – 11,7 тис. га (рис. 2). Частка
сільськогосподарських угідь у структурі земельного фонду найвища у Луцькому (78,73%), Рожищенському
(77,96%) та Горохівському (76,94%), Іваничівському (73,44%) та Локачинському (72,42%) районах [3].

Рис. 2. Структура сільськогосподарських угідь Волинської області
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Важливим показником є рівень землезабезпеченості населення сільськогосподарськими землями та
ріллею. Забезпеченість землями сільськогосподарського призначення населення по області є вищою, ніж
по Україні на 0,21 га на 1 жителя. Найвищий показник забезпеченості сільськогосподарськими угіддями в
розрахунку на 1 особу характерна для Турійського (3,05 га), Локачинського (2,31 га), Старовижівського
(1,88 га) та Рожищенського (1,82 га) районів, а найнижчий – для Ковельського (0,87 га), Іваничівського
(0,53 га) та Луцького (0,29 га) районів. Показник забезпеченості орними землями в розрахунку на 1 особу в
середньому по області і по Україні однаковий і становить 0,65 га.
В державній власності знаходиться 1287,8 тис. га землі (64%), а у приватній – 726,6 тис. га (36%) [2].
З розподілу земельного фонду в розрізі основних землекористувачів та власників земель найбільшу
питому вагу складають землі, які є у власності та користуванні громадян – 605,5 тис. га (30,1 %). У
користуванні (в тому числі на умовах оренди) сільськогосподарських підприємств знаходиться 252,8 тис. га
земель (12,5%), з них у державних сільськогосподарських підприємствах 14,3 тис. га (0,7%), у недержавних
– 238,5 тис. га (11,8%), в тому числі у фермерських господарствах – 50,8 тис. га (2,5%). У власності та
користуванні інших категорій міститься 610,9 тис. га (30,3%). Площі земель запасу та земель, які не надані
у власність та постійне користування становлять 545,9 тис. га (27,2%).
Висока частка сільськогосподарських угідь у структурі земельного фонду (51,4%) свідчить про високу
сільськогосподарську освоєність регіону. Розміщення найбільшої частки сільськогосподарських угідь у
південній частині області пов’язане з рівнинним рельєфом, чорноземними та опідзоленими ґрунтами та
достатньою кількістю вологи та тепла. Площа земель сільськогосподарського призначення в цілому
змінюється у зв’язку із затвердженням матеріалів інвентаризації земель, проектів землеустрою та
уточненням грошової оцінки сільськогосподарських угідь, які підлягають паюванню.
Найвища частка ріллі у структурі земельного фонду властива Горохівському, Локачинському,
Іваничівському та Луцькому районам (більше 60%). Це пов’язано із сприятливими умовами для ведення
аграрного господарства (родючішими ґрунтами, хвилясторівнинним рельєфом, сприятливішими
агрокліматичними умовами) (рис. 3).

Рис. 3. Розораність території адміністративних одиниць Волинської області [1]
Найнижча розораність притаманна Камінь-Каширському, Любешівському, Маневицькому та
Шацькому районам (менше 20%). Це зумовлено високою лісистістю, заболоченістю, заозереністю та
наявністю природоохоронних об’єктів [1].
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Показник розораності земельного фонду вважається одним із важливих при оцінці рівня розвитку
сільськогосподарського виробництва. Розораність сільськогосподарських угідь у Волинській області
становить 64,21%. Частка ріллі у структурі сільськогосподарських угідь зменшується у напрямку з півдня на
північ області.
На основі аналізу різночасової структури землекористування встановлено такі її особливості: в
межах Поліської низовини Волинської області переважають території, які збереглися у природному стані, а
саме ліси та лісовкриті території, луки та пасовища; у південних районах Волинської височини навпаки –
переважають антропогенно змінені землі – переважно землі сільськогосподарського призначення. Тут
також більшою є частка забудованих земель, густіша дорожна мережа, а частка земель, зайнятих лісовими
насадженнями, луками, пасовищами і болотами є суттєво меншою.
Інтенсивне сільськогосподарське використання земель свідчить про високий антопогенний вплив на
ґрунти, що спричиняє їх деградацію, яка призводить до зниження продуктивності сільськогосподарських
угідь.
Деградація може бути зумовлена і природними, й антропогенними чинниками, причому природні
чинники не призводять до суттєвих змін властивостей ґрунтів. Антропогенні ж чинники проявляються
значно ширше й викликають негативні наслідки [5].
Загальна площа еродованих земель в області досягає 25,8% від площіугідь, що становить
362 тис. га. З них 104,2 тис. га піддаються водній ерозії. Площі змитих земель за останні 25 років
збільшилася на 27 %, площа яких щорічно зростає на 2 тис. га. У середньому з гектара щороку змивається
5,4 т родючого шару ґрунту, а при розміщенні просапних культур – до 8 т. Із продуктами ерозії з ґрунту
виноситься 20 кілограмів поживних речовин на гектар, що значно більше, ніж вноситься з добривами.
На сільськогосподарських угіддях нараховується 31,2 тис. га змитих ґрунтів у Горохівському районі,
26,6 тис. га – у Луцькому, 17,2 тис. га – у Локачинському, 12,5 тис. га – у Володимир Волинському,
9,2 тис. га – в Іваничівському, 7,5 тис. га – у Ківерцівському [5].
Для Волинського Полісся характерна вітрова ерозія ґрунтів. Вітрові потоки зумовлюють поступове
руйнування всього орного шару, видування тонких і найбільш родючих ґрунтових часток, утворюючи на
поверхні вітрового елювію. Особливо висока частка еродованих орних земель, що піддані дії вітрової
ерозії, становить близько 37%. Дефляційно-небезпечних ґрунтів в області нараховувалося 258,2 тис. га, із
них у Ковельському районі – 33,2 тис. га, Турійському – 27,7 тис. га, Рожищенському – 21,9 тис. га,
Старовижівському – 20,1 тис. га, Любомльському – 19,9 тис. га, Ратнівському – 19,4 тис. га, КаміньКаширському – 19,2 тис. га, Маневицькому – 16,5 тис. га, Любешівському – 17,0 тис. га, ВолодимирВолинському – 16,4 тис. га, Іваничівському – 4,6 тис. га, Луцькому – 6,7 тис. га, Горохівському – 7,2 тис. га
та Локачинському – 7,8 тис. га.
Отже, на землі сільськогосподарського призначення у Волинській області припадає 51,4%. Значна
частка сільськогосподарських угідь свідчить про високу сільськогосподарську освоєність регіону, що
пов’язано із сприятливими умовами для ведення аграрного господарства. Як наслідок, ґрунти піддаються
деградації та збільшується площа еродованих земель. У боротьбі з ерозією запроваджено комплекс
заходів, таких як протиерозійні лісо-, лукомеліоративні та гідротехнічні заходи. Територія меліорованих
земель в області становить 400 тис. га. Умовою ефективного землекористування й отримання якісної та
екологічно безпечної сільськогосподарської продукції є екологізація всіх циклів її виробництва за
допомогою застосування ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій.
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АНАЛІЗ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Актуальність дослідження. Функціонування туристсько-рекреаційного комплексу Шацького
національного природного парку зумовлена вигідним географічним положенням території, її багатством
рекреаційних ресурсів – мальовничі лісові ландшафти краю і значна кількість озер; використання яких у
рекреаційних цілях є досить перспективним. Озера – важливий чинник формування територіальних
рекреаційних комплексів. Вони прикрашають ландшафт, створюють сприятливий мікроклімат, дають
можливість займатися водними видами спорту, рибалкою тощо. Адже сьогодні курортна справа і туризм
один з найбільш прибуткових напрямів використання озер. У цьому плані озера області, їх мальовничі
околиці можуть дати такий прибуток, з яким не можуть зрівнятися прибутки найбільш розвинених
господарств. Туристсько-рекреаційне освоєння зумовлене надзвичайно швидким ростом рекреаційних
потреб у зв’язку з концентрацією населення у містах, збільшенням реальних прибутків та вільного часу
населення, а також проявом кризових екологічних ситуацій в інших регіонах України. Нині досить
популярним є відпочинок у гумідній зоні, що як свідчить практика, має позитивний вплив на оздоровлення
людини, але спричиняє додаткове антропогенне навантаження на природні ландшафти парку.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану природно-рекреаційного потенціалу Шацького НПП.
Природно-рекреаційний потенціал району, регіону чи іншої територіальної одиниці – це одна з
невід'ємних складових у загальному комплексі природних та соціально-економічних ресурсів, оцінка якої
вимагає комплексного аналітичного та статистико-математичного підходів і алгоритмів [4]. Рекреаційні
ресурси Волинської області, як і всього регіону Західного Полісся, активно досліджувалися протягом
останнього часу, але стосовно кількісної оцінки їх потенціалу на даний час не розроблено завершених і
повних методик.
Окремі аспекти забезпеченості, оцінки та практичного використання природних рекреаційних
ресурсів аналізувалися у працях Павлова В.І., Черчик Л.М., Руденка В.П., Луцишина П.В., Коваль Г.,
Мельник В.М., Геренчука К.І., Корецького Л.М., Бондаренка В.Д. та інших авторів [4].
За показниками забезпеченості природними рекреаційними ресурсами Волинь належить до
найбільш перспективних регіонів України. Потенційні рекреаційні території займають 560,4 тис. га, або
27,7 % території, утому числі курортно-рекреаційні – 3,5 %.
Серед природних рекреаційних ресурсів, якими область забезпечена найкраще, слід виділити
гідрологічні, лісові, кліматичні та бальнеологічні. Сприятливі ландшафтно-кліматичні умови, наявність озер
та джерел мінеральних вод на фоні відсутності помітного техногенного впливу великих промислових
об'єктів – це чинники, які обумовлюють необхідність активізації освоєння рекреаційного потенціалу
території [6].
На першочергову увагу заслуговує район Шацького приозер'я, природний рекреаційний потенціал
якого використовується не на повну потужність.
Комплексний рекреаційний потенціал Шацького поозер'я, характер рекреаційного процесу та його
екологічні наслідки на природне середовище досі вивчені недостатньо [5]. Дослідження цих проблем
передбачає аналіз демографічної ситуації та виявлення кількості населення, яке користується та
користуватиметься у майбутньому рекреаційними ресурсами; визначення реального й потенціального
рекреаційного навантаження на Шацький НПП; проведення рекреаційної оцінки; прогнозування розвитку
рекреаційної діяльності на регіональному та державному рівнях.
Потенційні можливості рекреаційних ресурсів даного регіону дуже великі. Особливо важливого
значення в плані рекреації екосистеми набули після аварії на ЧАЕС та забруднення акваторій Чорного й
Азовського морів, анексії Кримського півострова.
Економічний стан нашої держави не дозволяє розширювати рекреаційно-курортну інфраструктуру
краю, тому рекреаційний потенціал використовується не повною мірою; хоча можливості для організації
санаторного лікування дуже перспективні.
Завдяки мальовничості природних і слабоокультурених ландшафтів, сполученню великих масштабів
лісу з просторими болотами, значною мозаїчністю рослинного покриву, розмаїттю флори, чисельними
озерами із чистою прозорою водою, а також характерному для цього регіону помірно теплому і м'якому
клімату територія Шацького НПП відрізняється значним рекреаційним потенціалом. Щороку тут відпочиває
понад 130 тисяч рекреантів.
Переважаючим є загальнооздоровчий відпочинок в зоні рекреації озер Світязь і Пісочне. Популярний
на озерах зимовий спортивно-любительський підводний лов риби [1].
Світязький вузол включає зону пізнавального туризму, бази відпочинку та оздоровчі табори.
Найбільша стаціонарно-оздоровча зона Гушово має 2020 місць, з них припадає на пансіонат «Шацькі
озера» - 630 місць, дитячі оздоровчі табори - 700 місць, бази відпочинку - 310 місць, спортивно-оздоровчі
табори - 380 місць (табл. 1).
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Таблиця 1

Характеристика Світязького рекреаційного вузла
Світязький рекреаційний вузол
Пансіонат «Шацькі озера»
Дитячі оздоровчі табори
(630 місць)
(700 місць)
Бази відпочинку
Спортивно-оздоровчі табори
(310 місць)
(380 місць)

У басейні Західного Бугу розташована Шацька група озер. З 24 озер цієї групи лише 9 придатні для
рекреаційного використання. В озерах карстового походження вода прісна, насичена киснем, має
нейтральну слаболужну реакцію, чиста щодо мікробіологічних показників, має лікувальні властивості [2].
Шацькі родовища сапропелю є одними з найбагатших в Україні. До цього часу практично не
використовувалися запаси сапропелю. Сапропелі – донні відклади прісноводних водойм, що містять
мінеральні солі та велику кількість органічних речовин у колоїдному стані. У світовій практиці
бальнеологічно-курортних комплексів є приклади використання сапропелю для лікування та загального
оздоровлення організму людини, досліджене застосування його в дерматології та косметиці.
Озеро Світязь є найбільш освоєне в рекреаційному відношенні, як і Пісочне, з цілющою водою,
піщаними пляжами, навколишніми лісами, з високими фітонцидними властивостями. Використовується в
літній період для купання, водного туризму і рибальства [3].
За функціональними особливостями рекреаційну діяльність можна поділити на лікувальну,
оздоровчу, туристичну, спортивну, пізнавальну і утилітарну.
Рекреаційно-лікувальна діяльність базується на стаціонарних об'єктах – санаторії «Лісова пісня» та
ін [11].
Рекреаційно-оздоровча діяльність сприяє профілактиці захворювань, зниженню нервової, фізичної
втоми і базується на базах відпочинку різних організацій, яких на території нараховується 64. Цей вид
діяльності тісно поєднаний із спортивною (плаванням на гребних човнах і яхтах, любительським ловом
риби) і утилітарною (збором грибів, ягід).
Рекреаційно-туристична діяльність пов'язана з подорожами і походами, а також з іншими видами
діяльності – спортивною, оздоровчою, утилітарною, пізнавальною і базується на пансіонаті «Шацькі озера»
та ін.
Рекреаційно-пізнавальна діяльність духовно розвиває і збагачує людину, розширює її знання про
природу та світ навколо неї [6]. Така діяльність здійснюється в музеях природи, на екологічних стежках, де
за допомогою показу й інформації підвищується екологічна освіта, пропагуються ідеї охорони природи. З
цією метою оформлено 2 інформаційні пункти на в'їздах в парк, обладнані куточки природи на об'єктах
відпочинку, навчальних закладах. Оформлені 2 еколого-пізнавальні стежки: «Світязянка» і «Лісова пісня»,
побудовано 2 стаціонарні рекреаційні пункти.
Рекреаційно-утилітарна діяльність поєднується з усіма видами рекреаційного використання, оскільки
є собою поєднанням відпочинку із збором грибів та дикорослих плодів і ягід.
Число відвідувачів парку із року в рік зростає. Тому для вирішення проблем невичерпного
рекреаційного використання природних екосистем необхідно проводити благоустрій місць відпочинку та
регулювати потоки туристів згідно з існуючими нормами.
Природно-рекреаційний потенціал цієї території Волині задіяний лише на 15%, що свідчить про
значні можливості рекреаційного освоєння. Регіон має низку особливостей, значення яких в перспективі
буде зростати, зокрема:
 унікальний озерний комплекс з чистою прозорою водою, чудовими піщаними пляжами, естетичною,
пейзажною різноманітністю ландшафтів;
 м'який лікувальний мікроклімат, незначна густота населення;
 наявність поблизу озер грибних і ягідних місць;
 можливості нетрадиційного відпочинку;
 відсутність транзитних потоків транспорту поряд з основними транспортними артеріями і
наближеністю до Центральної Європи;
 досить розвинена інфраструктура та матеріально-технічна база рекреації, що не вимагає великих
капіталовкладень на реконструкцію для наближення їх до світових стандартів [4].
Рекреантів території, що розглядається, можна поділити на такі категорії: туристи, курортники,
тимчасові відпочивальники (уїкенд), що прибувають пішки або на власних автомобілях чи автобусах [6].
Результати досліджень показують, що 74% відпочивальників є жителями України, 26% - жителями країн
зарубіжжя.
Для охорони, збереження біологічного різноманіття та раціонального використання природних
ресурсів Шацького поозер'я нагальною необхідністю є встановлення закономірностей функціонування
екосистем в умовах значного антропогенного впливу [5].
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Юрій Бобровнік
(Переяслав, Україна)
КОНФЛІКТИ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ: ТИПИ ТА ПРИЧИНИ
В Україні у 2020 році завершується процес децентралізації, зокрема в частині формування
остаточних конфігурацій об’єднаннях територіальних громад. Проте з повідомлень у ЗМІ ці процеси
об’єднань не завжди були безболісними, не для всіх добровільними, і не завжди ініціатива про об’єднання
виходила від громад. Адже значну частину об’єднаннях територіальних громад було утворено Урядом
України на підставі своїх розрахунків і вибори до них відбулися вперше 25 жовтня 2020 року.
Аналітики ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» провели дослідження конфліктів в
об’єднаних територіальних громадах України та виокремили сім їх найпоширеніших типів:
1. Конфлікти щодо самого об’єднання, які із часом вже в об’єднаній громаді можуть згладитись,
перейти у латентну фазу, або, навпаки, загостритися. Основна причина – процес не був належним чином
прокомунікований на місці, мешканцям може здаватися, що їх інтереси не враховують. Слід відзначити, що
близько 80% рішень судів, якими визнано незаконними та скасовано рішення місцевої ради щодо
об'єднання, стосувалися недотримання процедури проведення громадських обговорень або ж узагалі їх
відсутності. Для вирішення цього типу конфліктів дуже важливо, аби сторони протистояння побачили
вигоди від об'єднання громад – наприклад, розвиток інфраструктури, появу нових робочих місць,
реалізація локальних проектів у периферійних селах тощо [2].
2. Конфлікти щодо розподілу ресурсів між внутрішніми громадами зумовлені суперечностями з
приводу розподілу коштів та інфраструктури між населеними пунктами ОТГ. Переважно вони пов’язані з
тим, що жителі якихось населених пунктів вважають цей розподіл несправедливим. Для попередження
цього типу конфліктів жителям необхідно чітко пояснювати зміст і мету всіх рішень, що приймаються;
залучати їх до розробки відповідних сценаріїв; намагатися спільно шукати консенсусні або ж бодай
компромісні рішення, а не просувати вже заздалегідь прийняті [2].
3. Конфлікти навколо оптимізації соціальної інфраструктури, як зазначають аналітики, є найбільш
поширеними в ОТГ. Головна проблема в діяльності місцевої влади, яка призводить до цього типу
конфліктів, полягає у відсутності належної комунікації з громадою від самого початку процесу оптимізації.
До того ж, в рамках цих конфліктів доцільним є застосування компенсуючих заходів у населених пунктах,
які понесли «втрати», наприклад, фінансування проекту, якого жителі сильно потребують. Такий підхід
продемонструє готовність керівництва громад не лише ліквідовувати об'єкти інфраструктури через їх
неефективність, але й вкладати кошти у створення нових [2].
4. Земельні конфлікти почастішали у 2018 р. після того, як розпочався процес передачі ОТГ земель
сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів. Наразі ці конфлікти є не стільки
внутрішніми, скільки розгортаються між громадами, з одного боку, та районною владою й органами
Держгеокадастру, з іншого. Водночас земельні суперечки цілком можуть виникати між сусідніми ОТГ або ж
усередині них, а також між громадами та іншими зацікавленими сторонами, приміром, суб’єктами
господарювання. Для попередження цього типу конфліктів необхідним є законодавче урегулювання
повноцінної передачі громадам земель поза межами населених пунктів із чітким визначенням повноважень
органів місцевого самоврядування та порядку здійснення передачі [2].
5. Конфлікти щодо ефективності місцевої влади в ОТГ. Йдеться про ситуації, коли, будучи
невдоволеними рішеннями чи діями місцевої влади, ефективністю вирішення проблем, якістю надання
послуг тощо, жителі вдаються активних дій, протестів, спрямованих проти самої влади, її окремих
представників або ж на захист власних прав та інтересів. Виникнення таких конфліктів вимагає від влади
налагодження системної комунікації з громадою та максимального включення жителів у процес розробки,
прийняття та виконання рішень. Варто зауважити, що, згідно соціологічного опитування, яке було
проведено наприкінці 2017 р. Київським міжнародним інститутом соціології та Центром «Соціальні
індикатори», абсолютна більшість українців (88%) вважають, що необхідно встановити державний нагляд
над законністю рішень органів місцевого самоврядування. Але при цьому думки щодо того, хто має
здійснювати нагляд, розділилися: по 32% говорять про прокуратуру і спеціально створений орган
виконавчої влади, а 20% вважають, що це має здійснювати місцева державна адміністрація (до внесення
змін до Конституції) чи префект (після внесення змін до Конституції). Також 91% респондентів
дотримуються думки, що потрібно встановити відповідальність органів місцевого самоврядування за
бездіяльність, що призвела до негативних наслідків, у вигляді дострокового припинення повноважень [3].
6. Конфлікти в середовищі місцевої еліти. Це можуть бути конфлікти між головою громади і
депутатським корпусом місцевої ради; між головою і старостою; гострі конфлікти між депутатами, які
відображаються на всій громаді та ін. У конфліктну взаємодію можуть також бути втягнуті представники
політичної еліти регіонального і центрального рівня та впливові бізнес-структури. Трансформація таких
конфліктів в більшості випадків неможлива без втручання третіх сторін, оскільки самі учасники
протистояння, зазвичай, не орієнтовані на порозуміння. У таких конфліктах програють і мешканці громад,
які, не будучи настільки організованими, змушені бути або пасивними спостерігачами, або одним з
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інструментів у боротьбі сторін. Хоча саме позиція організованої громадськості здатна відіграти вирішальну
роль, а чітка підтримка громадою однієї зі сторін може повністю змінити хід подій [2].
7. Конфлікти між владою ОТГ та району. Процес об’єднання громад неминуче призводить до
перегляду існуючого ланцюга управління. Районні ради і районні державні адміністрації у районах, де всі
або більшість громад об’єдналися, стають рудиментом. Районні органи мають передавати на місцевий
рівень власність та звільняти працівників, тож конфлікти між двома рівнями стають неминучими. Для їх
вирішення важливою є чітка позиція обласної та центральної влади. Ситуацію ускладнює і той факт, що
наразі в державі відсутнє чітке бачення подальшої долі районів, адже відповідне законодавство досі не
ухвалене. Тож саме ясність у питанні моделі районного поділу та відповідної управлінської структури є
запорукою зменшення рівня напруги по лінії [2]. Експерти пропонують або ліквідацію РДА, або введення
інституту префекта, а також зміни до законодавства.
Слід зазначити, що у деяких громадах одразу декілька конфліктних ліній можуть накладатися одна
на одну, тим самим тільки підсилюючи протистояння. Наприклад, може мати місце латентний конфлікт, що
бере свій початок ще з часів об'єднання. До нього можуть додатися суперечності щодо розподілу
бюджетних коштів між сторонами. Досягнення належної управлінської спроможності ОТГ вимагає
подолання зазначених конфліктів, що видається можливим лише на основі послідовного, збалансованого
за інтересами, стратегічно орієнтованого та керованого розвитку громад на основі відповідної якості
стратегування. На основі стратегування розвитку громади відбувається досягнення узгодженої співпраці
бізнесу, влади, громади, формування оптимальної послідовності дій щодо досягнення цілей. Між тим, на
заваді ефективності стратегування стають суб’єктивні чинники, які відбивають вищезгадані конфліктні
суперечності, притаманні сучасним громадам. Серед них:
- недостатнє кадрове забезпечення органів управління ОТГ;
- відсутність необхідного досвіду у посадових осіб місцевого самоврядування;
- недостатня інформованість представників місцевої влади щодо можливостей, які відкриває
децентралізація та об’єднання громад;
- необізнаність жителів щодо суті та перспектив реформи децентралізації;
- амбіції громад, які бажають стати адміністративними центрами майбутніх об’єднань, та відкидають
співпрацю на районному рівні;
- небажання заможних громад об’єднуватися з бідними;
- тиск на громади з метою змусити їх об’єднуватись через першість кількісних орієнтирів
децентралізації (як правило, на обласному рівні);
- спротив процесам створення ОТГ з боку районної влади, яка намагається запобігти об’єднанню чи
провести його за своїм сценарієм.
Аналіз наявних у об’єднаних громад планових та стратегічних документів громад засвідчує їх, як
правило, низьку якість. Експерти констатують, що більшість громад приймають стратегічні документи суто
для задоволення вимог законодавства (зокрема, отримання субсидії на розвиток інфраструктури), або для
проведення роботи з донорськими організаціями. У таких документах – формальна постановка цілей та
завдань, часто присутня слабка кореляція між цілями, які закладаються в них, та напрямками видатків
місцевого бюджету [2].
Якості стратегування та планування не сприяє брак інформаційного забезпечення діяльності
керівництва ОТГ. Зокрема, це стосується повноти інформації щодо наявних в розпорядженні громади
активів (повна інвентаризація майна громад не проводилась), в т.ч. обліку безхазяйного майна. Через
нечіткість функціонування механізму реєстрації місця проживання відсутня вичерпна інформація щодо
демографічного становища в громаді – стану людського капіталу та реальних потреб у соціальній
допомозі. Громадам недоступна секторальна (наприклад, фіскальна) статистика. Щодо багатьох
статистичних показників дезагрегація до рівня громад взагалі не передбачена. Суттєвим ризиком для
ефективності стратегування розвитку ОТГ є не інклюзивність цього процесу, яка може проявлятися у двох
напрямах:
- розробка стратегічних документів зовнішніми консультантами без активної участі місцевої
«команди» керівництва ОТГ;
- розробка стратегічних документів місцевою командою або спільно з зовнішніми консультантами,
проте при слабкому залученні громадськості. У першому випадку основний ризик полягає у застосуванні
стандартно-типових підходів при слабкому врахуванні чи й нехтуванні специфічними особливостями даної
громади.
Навіть залучення висококласних фахівців, в т.ч. міжнародного рівня, без тісної співпраці з місцевими
фахівцями та ґрунтовного «польового» дослідження не дозволяє розробити якісної стратегії. Практика
залучення громадськості до процесу стратегування є досить поширеною серед громад. Форми залучення
вельми різноманітні – від проведення «стандартних» громадських слухань – до роботи з цільовими
аудиторіями - трудовими колективами, громадськими активістами, групами молоді (школярі, студенти),
проведення громадських обговорень, фокус-групових досліджень, опитувань. Проте проведені
дослідження продемонстрували надмірну різноманітність базових положень, що закладаються до Статутів
ОТГ, регламентів Рад ОТГ, їхніх виконавчих органів, Положень про старосту, які врегульовують процедури
висунення ініціатив, залучення громадськості до обговорення, прийняття рішень, питання відкритості тощо
– через відсутність законодавчого затвердження рамкових вимог до установчих документів ОТГ.
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Недостатньо врегульовані механізми громадських консультацій: не визначені норми представництва у
консультативних опитуваннях, а також не визначені суб’єкти, уповноважені проводити такі опитування. Як
наслідок, у певних ОТГ можливе «протягування» таких положень цих базових документів, які
вихолощуватимуть принципи самоврядності та інклюзивності, на яких має базуватись процес
децентралізації, відкривається шлях для вузькогрупового лобіювання. Таким чином, де-факто можуть
виникати значні розбіжності у змістовному наповненні прав на самоврядування між членами різних громад.
Дослідники відзначають, що за статистикою громадські слухання проводяться переважно з земельних
питань. Натомість, скажімо, такий стратегічно важливий напрям як проведення бюджетних слухань не є
загальноприйнятим та поширеним. Протоколи проведення громадських слухань не оприлюднюються.
Наявність конфліктів у громаді вказує на не публічність у прийнятні рішень керівництвом громади та
майже повністю відсутністю активності жителів громади, їх масовим небажанням контролювати місцеву
владу та виступати ініціаторами позитивних змін в громаді. Звісно, що це все вказує на відсутність
необхідних знань серед громадян, що проживають на території новостворених громад, що мають
конфлікти.
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(Кам’янець-Подільський, Україна)
ПРОПАГАНДА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ У ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ
Сучасні інформаційні і політичні технології відіграють ключову роль у розвитку людства, принципово
змінюючи механізм сприйняття світу. Масова свідомість стала якісно новим предметом праці.
Спроможність за допомогою новітніх технологій корегувати свідомість розширює можливості політичного
управління, зменшуючи потребу фізичного примушення.
У політичному просторі присутні як ринкові, так і неринкові способи інформаційного забезпечення
конкурентної боротьби за владу (і відповідні техніки організації взаємодії акторів). Зокрема, маркетингові
(PR, політична реклама, інформаційне лобіювання та ін.) і немаркетингові (пропаганда, агітація). Наявність
обох форм не залежить від характеру організації влади, а є тенденцією, поширеною у світі. Одне з
провідних місць у технології виборчих кампаній належить пропаганді.
Слід зауважити, що завуальованим варіантом впливу вважається також і реклама, хоча в науковій
літературі пропаганда розглядається в більшості випадків як її функція. Реклама виступає як різновид
пропаганди, могутній канал впливу на масову свідомість і громадську думку.
Однак пропаганду не потрібно ототожнювати з рекламою, оскільки пропаганда прагне викликати
скоріше колективні, аніж індивідуальні дії. В цьому розумінні її слід відрізняти від реклами, оскільки
реклама прагне впливати на індивідуальні дії. В пропаганді навпаки; тут є намагання створити деяке
переконання і досягнути дії у відповідності з цим переконанням.
Оскільки пропаганда орієнтується на колективне несвідоме / підсвідоме, її обєктом стає маса. Вона
перетворює особистість в натовп і втягує її в певну діяльність. В певному розумінні, пропаганда приречена
на існування в сучасному суспільстві, адже натовп не сприймає раціональні аргументи. Варто
виокремлювати конструктивну пропаганду – метою якої є довести до аудиторії ті чи інші переконання в
зрозумілій формі. Політична пропаганда виконує виховну та інформаційну функції суспільства. Вона не
переслідує маніпулятивних цілей. Деструктивна пропаганда має інше завдання; вона нав’язує людям ті чи
інші переконання за принципом «мета виправдовує засоби». Ціль - розпалювання вогнища соціальної
ворожнечі, ескалація соціального конфлікту, загострення протиріч у суспільстві. Це дозволяє роз’єднувати
людей, зробити їх слухняними волі пропагандиста. Власне у виборчих кампаніях може простежуватися
технологія створення «образу ворога», яка дозволяє обєднати натовп довкола пропагандистських гасел,
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нав’язати натовпу вигідні йому переконання і стереотипи. Основна функція полягає у створенні ілюзорної,
паралельної реальності із «перевернутою» системою цінностей, переконань, поглядів.
В цілому природа пропаганди така, що вона досягає своїх цілей, впливаючи, найперше, на емоції
людей (виборців). Найбільш якісні виборчі пропагандистські повідомлення апелюють до несвідомого, вони
спрямовані на маніпуляцію страхами й бажаннями.
Свого часу відомий дослідник К. Поппер акцентував на розрізненні між пропагандою як способом дії
широкого кола політичних суб’єктів, який заснований на персуазивній риториці, та вільним від примусу
аргументованим обґрунтуванням. Він вважав, що «різниця не полягає тільки у використанні аргументів.
Пропаганда також часто використовує аргументи. Різниця також не лежить у нашому переконанні, що наші
аргументи є переконливими та повинні бути прийняті як переконливі будь-якою розумною людиною.
Різниця скоріше полягає у відносинах взаємності та у готовності не тільки переконати іншого але й
припускати можливість бути переконаним ним». [1, с. 356].
На поширювача інформації працює також природній механізм психологічного захисту людини, який
запобігає інформаційному перевантаженню, блокуючи неприємне, чуже, незрозуміле. Але, в обхід
заблокованої свідомості, повідомлення потрапляють до підсвідомого і продовжують визначати поведінку.
Сучасні методи впливу на виборців відкривають шлях різноманітним маніпуляціям громадською
свідомістю. Провести чітку межу дозволеним рекламним номерам і маніпулятивним методам практично
неможливо, оскільки політична маніпуляція включає як міжособистісні, так і масові маніпуляції.
Маніпулятор застосовує певні техніки, тобто набір маніпулятивних прийомів, які працюють на
міжособистісному рівні.
Психологічна сутність маніпуляцій полягає в експлуатації людських емоцій; саме тому сьогодні на цій
основі будуються стратегія і тактика виборчих кампаній.
Потрібно зауважити, що засоби масової інформації, уповільнюючи або прискорюючи просування
певних блоків, фреймів, тем, сприяють стереотипізації свідомості та громадської думки. В сучасному
суспільстві стереотипізація є неминучим процесом унаслідок зростання обсягів інформації та
неможливості адекватного сортування інформаційних масивів психікою конкретної людини. У сучасній
психології впливу є відомими спеціальні психотехнології зомбування великих мас людей, що стають
заручниками фреймів ЗМІ [2, с. 94].
Безумовно, виборчі кампанії мають певну схожість з просуванням нового товару на ринок в ході
масованої рекламної кампанії. Звертаючись до використання ринкових механізмів, у такий спосіб
досліджується попит на певний політичний продукт [3, c. 64]. Крім того, мета кампанії не просто
забезпечити вибір виборців на користь певного політичного лідера, а досягнути цього в конкретний день і
на виборчій дільниці. Політичні партії та лідери намагаються отримати підтримку в громадян. Необхідно
також пам’ятати, що інформація є найважливішим ресурсом виборчої кампанії тому інформацію
пропагандистського характеру в потрібний момент потрібно надавати, суспільству/електорату.
Свого часу американський дослідник теорії масових комунікацій П. Лазарсфельд розглядав преспосередництво крізь призму використання послуг засобів масової інформації. Зокрема, створення
спеціальних текстів, які дають можливість привернути увагу як до агента політики, так і до проблем, які він
пропонує актуалізувати і розв’язати. Водночас провести диференційну межу між прес-посередництвом та
пропагандою буває важко, особливо коли прес-посередництво використовується під час виборчих
кампаній, апелюючи вже не стільки до громадської зацікавленості в об’єктивній інформації, скільки до
стереотипів і фреймів реципієнтів політичної продукції.
Встановити відмінність між прес-посередництвом та пабліситі, що також використовується як одна з
комунікативних технологій у діяльності ЗМІ, практично неможливо. Пабліситі, або ж перформінг
(performing), простежується тоді, коли інформація з незалежного джерела використовується засобами
масової комунікації через те, що має цінність новини. Здебільшого існує зацікавленість у тому, щоб певна
інформація набула поширення у мас-медіа, хоча і потрапляє вона в незалежне джерело нібито випадково.
Однак оскільки у політичному житті випадковості комунікативного плану трапляються досить рідко, то
можна припустити, що й пабліситі також має використовуватися як платна послуга [4; с. 98].
Інформація, у вигляді чого б вона не виступала, перебуває у взаємодії із щонайменше трьома
сферами психічної реальності групи або індивіда:
По перше, з когнітивною сферою - ціннісними орієнтаціями, спрямованістю, поняттями,
репрезентативними образами пам’яті, уяви;
По друге, зі спонукально-енергетичною сферою - потребами, схильностями, переконаннями,
ідеалами, емоціями, почуттями;
По третє, через регулятивну сферу - настанови, стереотипи, архетипи.
Очевидно, що якою б агресивною булла виборча пропаганда, вона все одно залишає дистанцію між
собою і комунікатом інформації, що значною мірою знижує ступінь її впливовості, оскільки у свідомості
комуніката проходить чітка межа між повідомленням пропагандиста та власною оцінкою ситуації.
Дослідники пропаганди Е. Аронсон та Е. Пратканіс вважають, що «слова необов’язково
застосовувати, щоб маскувати дійсність обманом. Спроможність управляти словами та поняттями - тобто
спроможність мислити - є унікальною людською властивістю. Вона дає нам можливість творчо вирішувати
проблеми, не вимагаючи маніпулювання реальною річчю методом проб та помилок. Оскільки людська
свідомість є дуже гнучкою, існує маса способів визначити даний особливий випадок. У той же час важливо
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пам’ятати, що слова мають властивість упереджувати. Слова та ярлики визначають наш соціальний світ.
Це визначення реальності спрямовує наші думки, наші почуття, нашу уяву і таким чином впливає на нашу
поведінку». [5, с. 93–94].
Як результат - саме у виборчих технологіях пропаганда може впливати і формувати громадську
думку через створення різноманітних «образів» соціальних відносин, процесів.
Вплив на погляди людей не завжди безпосередньо пов’язаний з грубим маніпулюванням їхньою
свідомістю. Діапазон пропагандистського впливу досить широкий, про що, свідчать й різні визначення
самого поняття пропаганди.
Отже, під виборчою пропагандою розуміється широкий спектр методів впливу на людей, починаючи
від передачі їм будь-яких даних і закінчуючи прямим маніпулюванням свідомістю людей /формуванням
свідомості людей.
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IMPROVEMENT OF THE INFORMATION MECHANISM IMPLEMENTATION OF UKRAINE'S EUROPEAN
INTEGRATION POLICY
Information mechanism – system of interconnected methods, facilities, measures, which ensure the
creation and operation of technology of the process of collection, transmission, processing, storage and issuance,
as well as the use of information [1, p. 122], in order to effectively implement European integration policy.
Information-analytical activity (which provides an information mechanism) is the main direction of work of a
specialist-analyst or authority in the field of public administration, politics, economics, which is related to the
detection, receipt, acquaintance, processing, processing of primary data and information for transformation them
for analytical information.
The work carried out by the information-analytical unit in the interests of the user requires appropriate
feedback, which would demonstrate his reaction and certain conclusions generated in the governing
body [2, p. 92].
Create a separate department of information and analytical support within the structure of the National
Agency for European Integration, which would perform:
A) in the context of analytics - diagnostic, prognostic, recommendatory and control functions:
- monitoring and diagnostics - study of the existing state policy and diagnostics of the dynamics of
development of relations in the system of public administration and beyond;
- prognostic research: predicts the development of communicative relations and information space of
society;
- information modeling, which deals with the preparation of projects, information campaigns and
management recommendations in the field of public
policies on the basis of which the relevant laws will be adopted and management decisions will be
implemented:
- analysis of the implementation of management decisions - analysis of the implementation of regulations
and management decisions in the field of public policy, with the subsequent transfer of the necessary information
to state control bodies.
B) in the context of information support - the organization of public relations, computer hardware,
information and reference and editorial and publishing functions [2, p. 93].
Building an broad public consensus on integration with the EU necessitates large-scale informational and
educational work on these issues to conduct large-scale informational and educational work. Analysis of the
implementation of State programs of public information on European integration of Ukraine shows significant
shortcomings in the organization of this work. Taking into account the experience of Central and Eastern Europe,
where there was a well-thought-out, effective information policy strategy to explain to the population the prospects
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of EU accession, it is advisable to develop a Concept of information strategy for European integration, based on a
differentiated approach to different social groups.
Of particular importance is ensuring access to European information resources (legal, bibliographic and
others) as participants in the process of drafting and analytical work in the field of adaptation of Ukrainian
legislation to EU law, and a wide range of foreign economic entities. This requires the creation of a National
Center (Bank) of a computer database of Ukrainian-language data on the EU, which should include, first of all, EU
legal acts in priority areas of adaptation and promptly respond to relevant changes in EU law.
It is also important to organize the following:
- translation and publication in Ukrainian of key sources of European Union law;
- informing all stakeholders about the process and results of adaptation of national law to EU law;
- subscription to official legal publications of the European Union to the bodies involved in the adaptation
process;
- comparative legal studies of the processes of unification and harmonization of law in the Member States
of the European Union, especially in the CEE countries - the new EU members;
- study of the experience of preparation for EU accession of CEE countries and dissemination of
information about it in Ukraine;
- improving the information content, supplementing with analytics and ensuring constant updating of
governmental Ukrainian-language websites and sections on European integration;
- creation of a national information network on European integration, ensuring free access to it for
participants in the integration process;
- creation of a specialized library of European law, etc.
Tasks of information and analytical work in the management structure of the European integration process
are quite broad and should include:
- monitoring of Ukraine's integration processes into the EU;
- forecasting trends in integration processes in order to prevent certain problems;
- determination of the positions of various subjects and participants of cooperation between Ukraine and
the EU, broad sections of society on the prospects of Ukraine's integration into the EU, the possibility of their
support for promising government decisions;
- ensuring the direct process of making public administration decisions on European integration,
etc. [3, p. 595-596].
Awareness-raising campaign as a set of measures aimed at objectively, systematically and consistently
informing citizens about certain problems, issues, decisions that are solved, resolved, adopted or must be
adopted by the executive body in the field of European integration.
The awareness campaign has a significant impact on public opinion in order to change it in a positive way.
This requires:
- to create a national web portal "Ukraine - EU";
- to develop an information and communication strategy to raise public awareness of the goals, content
and mechanism of implementation of European integration policy,
- to promote citizens' awareness and understanding of specific plans and actions of executive bodies, the
reasons for their decisions and how such decisions will affect the lives of citizens;
- to hold seminars, meetings with representatives of public organizations on the implementation of
European integration policy by public authorities;
- distribute information materials (booklets, brochures, etc.) in public institutions.
Thus, during the implementation of European integration policy, the information mechanism must perform
the following tasks:
- coordinates and coordinates the actions of the state and society;
- introduces the latest IT technologies for monitoring the main directions of European integration policy;
- provides free access to information on the European integration situation in the country, its collection and
dissemination;
- promotes intra-governmental and interdepartmental information interaction.
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Євгенія Романович, Юлія Крихтіна
(Харків, Україна)
ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Відсутність адресної державної політики з просування гендерної рівності призводить до поглиблення
соціально-економічної диференціації населення в залежності від статі, невідповідності реальних
можливостей жінок і чоловіків. Гендерна нерівність в суспільстві уповільнює економічне зростання,
послаблює систему державного управління і знижує ефективність програми соціально-економічного
розвитку.
Оскільки гендерна нерівність носить систематичний характер, його не можна виправити в рамках
існуючої пенсійної системи. Фактори гендерного дисбалансу в пенсійному забезпеченні пов'язані з
зайнятістю населення. Велике значення має впровадження в суспільну свідомість ідеології гендерної
рівності.
На сьогоднішній день відсутня комплексна система індикаторів гендерного дисбалансу у сфері
державної служби та пенсійного забезпечення держслужбовців. Як і раніше залишаються невирішеними
методичні проблеми для комплексної оцінки гендерної нерівності, особливо при модернізації системи
державних послуг і пенсійної системи. Необхідна розробка і обґрунтування заходів державної соціальної
політики щодо забезпечення гендерної рівності та подолання стійких патріархальних стереотипів,
властивих українському суспільству.
Відповідно до викладеного, можна дати наступні рекомендації щодо вдосконалення гендерної
політики в галузі пенсійного забезпечення державних службовців.
1. Продовження імплементації гендерних аспектів у програмах соціально-економічного розвитку з
залученням стейкхолдерів, незалежних експертів та громадських організацій.
2. Моніторинг виконання положень програм соціально-економічного розвитку в області гендерної
рівності та захисту прав жінок.
3. Просвітництво населення в області прав жінок і гендерної рівності, інформаційні кампанії.
4. Більш активне застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» для захисту і
захисту прав жінок.
5. Нагляд за виконанням Закону України «Про забезпечення рівноправності жінок і чоловіків».
Метою цього моніторингу є надання постійної інформації для оцінки ефективності гендерної політики
з метою визначення пріоритетів, методів і засобів підвищення ефективності цієї діяльності. Показники,
отримані в процесі моніторингу, можуть бути частиною інформаційного забезпечення функціонального
аналізу органів влади.
Необхідно провести гендерну експертизу законодавства України про державну службу та пенсійне
забезпечення державних службовців; статистичний аналіз демографічного контексту формування нової
пенсійної системи; оцінити вплив нерівності між чоловіками і жінками в сфері зайнятості та на ринку праці,
в тому числі впливу оплаті праці державних службовців на рівень їх майбутніх пенсій.
Статистичний аналіз гендерної проблематики сучасної України може бути використаний у практичній
роботі держави щодо вдосконалення існуючої пенсійної системи для забезпечення пенсій держслужбовців.
Також слід розширити гендерні дослідження.
Подолання гендерної нерівності на державній службі вимагає законодавчого закріплення гендерних
реформ, механізмів гендерної політики відповідно до світових стандартів та підвищення політичної
активності жінок.
Перед проведенням реформ необхідно придбати гендерний досвід в законодавчих актах шляхом
моделювання потенційних результатів пенсійної реформи з урахуванням її впливу на становище чоловіків і
жінок, що дозволить уникнути бідності в старості і знизити залежність від соціальної допомоги в
майбутньому.
Слід не тільки ретельно проаналізувати необхідність і можливість підвищення пенсійного віку, а й
пояснити громадянському суспільству, чому підвищення пенсійного віку є найкращим, якщо не єдиним
варіантом запобігання краху пенсійної системи. Реформування пенсійної системи вимагає широкого
громадського обговорення та спільного розуміння проблем і рішень. З огляду на економічну, демографічну
ситуацію і світовий досвід, нова пенсійна система в Україні повинна мотивувати громадян працювати
довше, пропонувати додаткові пенсійні накопичення і кращий баланс між пенсійними внесками та
виплатами.
Удосконалення гендерної статистики дозволить вивчати становище чоловіків і жінок у всіх сферах
життя, включаючи пенсійне забезпечення, враховувати зарубіжний досвід, відстежувати і оцінювати
ефективність гендерної політики.
Доцільно перебудувати державну політику так, щоб усунути гендерну асиметрію на державній
службі, змістити акцент з захисту прав жінок на баланс і рівність статей в суспільстві і усунути причини і
умови, що обмежують реальну можливість жінок брати участь в управлінні державою.
Забезпечення рівності між чоловіками і жінками на державній службі, визнання партнерських
відносин між ними і баланс між їхніми інтересами в державному управлінні вимагає вдосконалення
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механізмів розробки та реалізації державної гендерної політики, а також досягнення гендерної рівності на
керівних посадах державного управління на всіх рівнях влади.
За рахунок інтеграції концепції гендерної рівності як компонента соціальної справедливості в
громадський порядок, підвищується соціальна і гендерна чутливість, а також відбувається дотримання
інтересів і потреб усіх громадян, особливо соціально незахищених груп, в залежності від віку, соціального
статусу тощо.
Гендерні проблеми пенсійного забезпечення державних службовців викликані гендерною нерівністю
при прийомі на роботу, чинниками якої є пенсійний вік, страховий стаж, заробітна плата, посаду і т. і.
Основними напрямками вирішення гендерних питань в сфері держслужби і пенсійного забезпечення
державних службовців є облік гендерних факторів у їх пенсійному забезпеченні, гендерний аналіз
законодавства, гендерний моніторинг, статистичний аналіз гендерних питань, а також розробка системи
показників для оцінки гендерного дисбалансу держслужбовців.
Досягнення гендерної рівності на державній службі та пенсійного забезпечення державних
службовців також допоможе створити культуру гендерних відносин в управлінні, трансформувати гендерну
обізнаність державних службовців та сприяти врахуванню гендерної проблематики у всіх стратегічних
сферах діяльності державних установ. Способом усунення гендерної асиметрії в пенсійному забезпеченні
державних службовців в Україні має стати посилення національного механізму щодо зміцнення гендерної
рівності.
Таким чином, впровадження модуля з гендерних питань в систему освіти, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищить
кваліфікацію різних категорій державних службовців у формуванні реалізації державної гендерної політики
та гендерної рівності..
Гендерна рівність на державній службі - це збалансована участь жінок і чоловіків в управлінні
соціальним розвитком, що передбачає не тільки однакову кількість жінок і чоловіків в державному
управлінні, а й їх високий рівень професіоналізму, компетентності, сумлінності, тобто свідому діяльність
обох статей.
Рішення гендерних питань на державній службі та пенсійного забезпечення державних службовців в
Україні не тільки поліпшить гендерну ситуацію, а й матиме позитивний вплив на якість життя в багатьох
інших сферах.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Анастасія Бельцова
(Вінниця, Україна)
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Відомо, що економічна наука останнім часом приділяє значну увагу питанню
про сутність і роль трудового потенціалу в господарській практиці України. Трудовий потенціал, як
економічна категорія, виражає виробничі відносини людей в умовах певної суспільної формації, володіє
необхідною продуктивною силою на робочому місці, тому також характеризується технічними
параметрами виробництва. Цілком зрозуміло, що суспільство зацікавлене в ефективному використанні
трудового потенціалу і оптимальної його структурі. Актуальність теми дослідження закономірностей
формування трудового потенціалу та його ефективного використання зростає і розглядається як значуща
проблема для економічної теорії і практики. Вивчення та наукове обґрунтування ключових чинників, які
впливають на його стан і розвиток, невід’ємно пов’язано з дослідженнями демографії, соціальних проблем,
ринку праці, що є найважливішими складовими потенціалу економіки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування, розвитку і використання
трудового потенціалу України знайшли своє відображення в працях вітчизняних та зарубіжних вчених,
таких як: Брик М.В., Грішнова Е. А., Долішнього М.І., Мар’єнко Б.С., Мікловда В. П., Титова Н.А. та інші.
Мета роботи. Метою дослідження є обґрунтування впливу сукупності чинників на розвиток
трудового потенціалу України.
Виклад основного матеріалу. Одним з визначальних факторів побудови конкурентоспроможної
економіки та досягнення суспільно-економічної вигоди для кожного громадянина є трудовий потенціал
держави. Проте, теперішній стан розвитку трудового потенціалу вимушує відзначити переважання
негативних тенденцій, що виявляються у зменшенні кiлькicних і знищенні якісних характеристик трудового
потенціалу.
Важливою передумовою економічного, інтелектуального, політичного розвитку будь-якої країни є її
трудовий потенціал як самостійна складова фундаменту, на якому тримається суспільство, та суб’єкт
суспільного розвитку, носій усіх соціальних відносин [1, с. 43].
В умовах становлення економічних відносин особливого значення набуває проблема формування та
використання трудового потенціалу, який безпосередньо впливає на зростання виробництва, стабільність і
конкурентоспроможність підприємства, території, регіону, економіки країни загалом. Тим не менш,
становище трудового потенціалу багато в чому залежить від дії різних чинників або умов його відтворення,
які необхідно аналізувати, систематизувати й ураховувати при реалізації програм у сфері його розвитку та
соціально-економічного прогресу країни в цілому.
Поняття трудового потенціалу відображає більш широкий спектр можливостей працездатного
населення та відрізняється додатковими резервами здібностей до праці, що породжуються різноманітними
людськими якостями, а також результатами колективної діяльності людей [1, с. 43]. На нашу думку,
трудовий потенціал можна визначити як максимально можливу частину населення України, яка здатна
здійснювати трудову діяльність та використовується або може бути використана для створення валового
внутрішнього продукту.
Ситуація у сучасній Україні свідчить про те, що за роки незалежності у населення значно зросли
можливості вибору для розвитку власної особистості. Поряд з цим спостерігають наступні тенденції
руйнування трудового потенціалу України [3]:
- низький рівень життя населення, наявність безробіття, низька вартість національної робочої сили,
не адаптованість людей до ефективного функціонування в умовах ринкових відносин;
- скорочення населення працездатного віку та зростання частки старших вікових груп у його
структурі;
- суттєва розбалансованість попиту та пропозиції робочої сили, перенасиченість ринку праці
спеціалістами окремих професій (економісти, юристи тощо);
- зниження можливостей набуття якісної освіти та кваліфікації: якість професійно-освітньої
підготовки трудового потенціалу та існуючої пропозиції робочої сили не відповідають сучасним вимогам
ринку праці, а сфера освіти, на жаль, ще недостатньо орієнтована на кадрове забезпечення інноваційної
стратегії;
- погіршення стану здоров'я населення країни, а також якості безкоштовних медичних послуг, що
надаються.
Враховуючи ситуацію, яка склалася на сьогодні в Україні, необхідно забезпечити умови для якісного
формування, ефективного виростання та розвитку ресурсів праці, подолання й запобігання ризикам
руйнування трудового потенціалу, зростання рівня конкурентоспроможності національної робочої сили,
накопичення людського капіталу, трудової, підприємницької та інноваційної активності [5].
На формування трудового потенціалу країни та реалізацію її потенціалу впливає багато чинників, які
можна поділити на три основні групи: демографічні, економічні та соціальні. Фактори є різними за
ефективністю впливу та за їх змістом. Розглядаючи групу демографічних чинників, слід зазначити, що вони
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створюють базові умови для формування трудового потенціалу, яке відбувається через відтворення і
відновлення поколінь працездатного населення, зростання чисельності людських ресурсів в кількісному і
якісному відношенні. До них відносяться: тривалість життя, рівень народжуваності та смертності, міграція.
Економічні чинники впливу на формування трудового потенціалу пов’язані з рівнем безробіття,
впливом науково-технічного прогресу, систем організації виробничого процесу і, як наслідок, зміною вимог
до професійно-кваліфікаційних характеристик працездатного населення. Серед соціальних чинників, що
впливають на трудовий потенціал, важливо відзначити: рівень і якість життя, які визначають можливість
отримання необхідної загальної та професійної освіти, послуг культури, медичного обслуговування.
Дані групи факторів не можна розглядати відокремлено, адже формування умов праці здійснюється
при взаємовпливі та взаємодії усіх факторів.
Демографічний фактор є одним з визначальних для забезпечення стабільного і безпечного розвитку
держави, а проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси
держави, як фактор і результат його функціонування. Від демографічних характеристик працездатного
населення і показників демографічного розвитку залежить розвиток трудового потенціалу та, як результат,
величина сукупного національного доходу. Аналіз демографічної ситуації України при дослідженні
проблем, закономірностей і чинників формування трудового потенціалу допомагає вивчити проблеми
відтворення населення, а також до певної міри вирішувати завдання, пов'язані з управлінням цим
процесом (табл.1).
Таблиця 1. Динаміка чисельності населення України за 2009-2019 роки
Роки

Чисельність населення, тис. ос.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

45 962,9
45 778,5
45 633,6
45 553,0
45 426,2
42 928,9
42 760,5
42 584,5
42 386,4
42 153,2
41 902,4

Приріст населення
абсолютний
відносний
-180,8
0,39
-184,4
0,40
-144,9
0,32
-80,6
0,18
-126,8
0,28
-2497,3
5,50
-168,4
0,39
-176,0
0,41
-198,1
0,47
-233,2
0,55
-250,8
0,59

Аналіз динаміки чисельності населення України за 2009-2019 роки показує стрімку тенденцію до
зменшення. Так, за 10 років чисельність населення зменшилась на 4 060,5 тис. осіб. Наразі в Україні
переважають тенденції зниження народжуваності населення, зростання смертності і відповідно зниження
природного приросту.
Крім демографічної ситуації, стан здоров'я населення, особливо в активному працездатному віці,
ввійшов в число специфічних обмежувачів розвитку трудового потенціалу. Необхідно поліпшувати стан
здоров'я людей, здатних витримувати підвищені навантаження при роботі на сучасному обладнанні за
новими технологіями.
Бентежним чинником, який тягне за собою зниження якісного потенціалу трудових ресурсів, є
зниження рівня загальної освіти. Ринок послуг освіти, який зараз існує, ще не відповідає і відстає від
потреб праці кваліфікованого фахівця, посилюється невідповідність між професійним статусом робочої
сили і попитом на неї з боку роботодавця. Проведений групою фахівців моніторинг ринку освітніх послуг по
регіонах показав, що близько 36,5 млн громадян у віці 18-45 років мають актуалізовані освітні потреби,
більше половини з яких хотіли б отримати професійну освіту [4]. Застосування високих технологій диктує
необхідність оновлення знань один раз в 5-7 років більшістю фахівців. Таким чином, посилюється розрив
робочої сили і наявних робочих місць, що веде до підвищення безробіття, а також до поглиблення її
застійних форм. Аналогічна ситуація призводить до декваліфікації робочої сили. Поряд з цим низькі і
нестабільні заробітки сприяють розширенню неформальної зайнятості, яка несприятливо впливає на
перспективи економічного розвитку. Для неформального сектора характерно в основному превалювання
найпростіших видів трудової діяльності, де зайнятість є малопродуктивною і зазвичай не вимагає від
працівників високої кваліфікації, що призводить до втрати їх трудового потенціалу.
Також відтік висококваліфікованих фахівців за кордон, що викликаний відсутністю попиту на їх
талант, досвід і кваліфікацію, є негативним фактором, який впливає на розвиток трудового потенціалу.
Серед причин, що змушують вчених і фахівців вищої кваліфікації залишати країну, важливе значення
мають матеріальні. Середня зарплата вчених, професорсько-викладацького складу є однією з найнижчих
по галузях народного господарства. Найбільшою мірою виїжджають у віці 31-45 років (у віці, коли
спостерігається найвищий підйом творчих можливостей особистості). Більше 75% виїжджаючих фахівців
мають вчений ступінь, тобто відносяться до категорії найбільш кваліфікованих наукових кадрів [2, с. 28]. Як
правило, вони виконують в наукових колективах роль генераторів ідей.
Для запобігання проблем, які утворюються при впливі негативних чинників та розвитку трудового
потенціалу країни необхідно:
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1) створити більш привабливий інвестиційний клімат в Україні;
2) підвищення рівня співпраці між вищими навчальними закладами та роботодавцями;
3) зниження впливу факторів, які негативно впливають на відтворенні населення та стан його
здоров’я;
4) запровадження ефективних програм підвищення кваліфікацій працівників;
5) зниження структурного безробіття і створення нових робочих місць (в першу чергу, інноваційних).
Висновки. Таким чином, на основі аналізу основних чинників формування трудового потенціалу
України, можна зробити висновок, що трудовий потенціал країни – величина нестійка, кількісні та якісні
характеристики постійно змінюються під впливом розглянутих факторів. Наведені фактори діють в
комплексі, а не по окремості, впливаючи на процес формування трудового потенціалу України. Проблема
формування трудового потенціалу країни вимагає подальшого вивчення окремих соціальних проблем,
питань підготовки кадрів тощо.
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СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ
Франчайзинг стає в Україні все більш популярною формою підприємництва для нового бізнесу.
Особливо така форма є привабливою для підприємств малого та середнього бізнесу. Це обумовлено тим,
що підприємець, який бажає створити свою справу, хоче зменшити ризики, пов'язані з відкриттям фірми, і
отримати готову бізнес-ідею, вже виражену в форматі успішного і прибуткового бізнесу. У підприємця є
також можливість вибрати між альтернативними франчайзинговими проектами в тій області, в якій він має
більший досвід або яка йому здається найцікавішою з точки зору отримання прибутку або можливостей
ринку.
Франчайзинг (походить від фр. «fran-chise» - «пільга, привілей, звільнення від податку») – це
система взаємин, яка полягає в передачі однією стороною (фірмою, яка має, як правило, чітко виражений
імідж і високу репутацію на ринку товарів і послуг) іншій стороні (фірмі або індивідуальному приватному
підприємцю) своїх засобів індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт чи послуг (товарного
знака або знака обслуговування, фірмового стилю), технології ведення бізнесу та іншої комерційної
інформації, використання яких іншою стороною буде сприяти зростанню і надійному закріпленню на ринку
товарів і послуг. При цьому сторона отримувача зобов'язується сприяти в становленні бізнесу,
забезпечувати технічну та консультаційну допомогу.
Появу франчайзинга відносять до початку 1800-х року. У 1860 р. за схемою, дуже близькою до
франчайзингу, працювала фабрика під назвою «Зінгер», яка спеціалізувалася на виробництві швейних
машинок. У 1886 р. була створена формула «Coca-Cola», а її продажі в 1900 р. призвели до потужного
поштовху в розвитку франчайзингу. Система стала поширюватися дуже швидко під відомою всім до
теперішнього часу маркою «Coca-Cola».
Найбільший успіх у розвитку цієї системи вдалося досягти в 50-х рр. минулого століття братам Мак
Дональдам. У наш час франчайзингова система «Макдональдс» нараховує близько 20 тис. підприємств
різних країнах світу.
В Україні прикладом франчайзингу можуть слугувати такі підприємства, як «Макдональдс»,
«FreshLine», «JoinUp!», тощо.
Франчайзинг як метод ведення бізнесу дозволяє не тільки побудувати систему взаємин між малими
підприємцями, а й упорядкувати їх відносини з зовнішніми контрагентами, як малими, так і великими. З
його допомогою наводяться певні мости між малим і великим бізнесом [5; 22 c.].
Франчайзинг, відповідно до одного з тлумачення це відчуття свободи від того, що в системі
підприємець володіє бізнесом та контролює всі основні рішення, пов'язані з його економікою. Франчайзинг
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дозволяє вирішити проблему зайнятості тих, хто з різних причин не має можливості відкрити свою справу
або організувати бізнес, але може і хоче продовжувати або почати плідно трудитися [4; 224 c.].
Широке поширення франчайзингових систем дозволили значно підвищити економічну активність
населення і використовувати ці кошти для інвестування в дрібні підприємства.
Бурхливий розвиток франшизних мереж стало найпомітнішою світовою тенденцією у кінці 20-го
століття. У США цьому сприяв прийнятий в 1946 р. закон про товарні знаки. Додатковий прибуток
підприємці отримували вже завдяки тому, що надання права іншим підприємствам на використання своїх
товарних знаків під різнобічним контролем і захистом закону дозволяла власникам без великих додаткових
витрат розширювати межі свого бізнесу.
Франчайзинг довів свою високу ефективність і життєздатність і в умовах економічного спаду
середини 70-х років. Тим більше міцними стали франчайзингові компанії з початку 80-х років, коли в період
президентства Р. Рейгана США переживали підйом економіки. В американській літературі зазначалося, що
в ці роки в США кожні 6,5 хвилин відкривалося нове франчайзингове підприємство.
Здобувши великий внутрішній досвід, американський франчайзинг рушив за кордон. Багато компаній
продали свої франшизи в інші країни, а деякі з них швидкими темпами стали розширювати свою
міжнародну мережу. В нинішній час більше 350 американських фірм та їх франчайзі володіють більш ніж
32 000 торговими підприємствами у різних країнах світу [2; 29 c.].
В Канаді, Західній Європі, Японії, державах Тихоокеанського регіону, країнах регіону Карибського
басейну також спостерігається підйом франчайзингової системи. Франчайзери шукають потенційних
франчайзі саме в закордонних країнах, а багато приватних осіб і фірм активно шукають франчайзерів з
інших країн, щоб придбати їх ліцензію і права, та при їхній фінансовій підтримці, на їх технології
виробництва та обслуговування робити власний бізнес.
Ефективно франчайзинг застосовувався і застосовується в даний час в індустрії пляшкових
безалкогольних напоїв компаніями «Кока-Кола», «Пепсі», «Севен-Ап», тощо. Завдяки франшизі ці та
подібні до них компанії отримали можливість виробляти концентрований сироп централізовано і
розподіляти його по розташованим не тільки в США, але і за кордоном заводам по розливу, які
перебувають у власності і керованим франчайзі, які в підсумку ставали керівниками місцевих роздрібних
продажів. Франчайзі мали і мають право купувати фірмові пляшки і використовувати фірмові товарні знаки.
Україна знаходиться сьогодні в стані, коли важко говорити про якісь загальні тенденції в
організаційному управлінні. Однак можна з упевненістю стверджувати, що стимулюючи франчайзинг і його
елементи як систему управління бізнесом, держава тим самим закладала б відомі передумови для
переходу на нові, прогресивні форми управління [6; 129 c.].
Для українського законодавства термін «франчайзинг» невідомий, але натомість в законі України
договір франчайзингу називається договором комерційної концесії. Основним нормативно-правовим актом
є Цивільний кодекс України та Глава 76 «Комерційна концесія», Глава 75 «Розпорядження правами
інтелектуальної власності», Книга четверта «Право інтелектуальної власності», а також положення
Господарського Кодексу України, а саме глава 36 «Використання у підприємницькій діяльності прав інших
суб'єктів управління (комерційна концесія)», Глава 16 «Використання в господарській діяльності прав
інтелектуальної власності» [1].
Концесія українцям знайома в форматі надання державній або муніципальній власності в приватну
експлуатацію на певних умовах (наприклад, за умови її якісного поліпшення) з метою розвитку
національної економіки. Але термін «комерційна концесія» отримав своє застосування через
правовідносини франчайзингу [3; 221 c.].
Отже, в Україні франчайзинг називають комерційною концесією, яка передбачає, що одна сторона
(правовласник, концедент) зобов'язується надати іншій стороні (одержувачу, концесіонеру) на строк або
без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності одержувача комплексу прав,
ділової репутації і комерційного досвіду (із зазначенням або без зазначення території їх використання
щодо певної сфери підприємницької діяльності), що належать правоволаснику, а одержувач
зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правовласнику
обумовлену договором винагороду.
Комерційна концесія здійснюється на договірній основі. Обов'язковою умовою легітимності таких
відносин є наявність письмового договору в цілісному вигляді (форма листування не
допускається) [2; 30 c.].
Для нашої економіки франчайзинг являється відносно новим явищем, у той час, як в розвинених
країнах він сторіччями практикувався як засіб забезпечення споживачів суспільства в різних послугах.
Привабливість франчайзингу полягає в наявності вагомих переваг для обох учасників
франчайзингових відносин. Для малих та індивідуальних підприємців він надає в розпорядження
стабільний дохідний бізнес, для відомих фірм і компаній - можливість розширити й зміцнити свої позиції на
ринку. Для багатьох підприємств франчайзинг став символом успіху в бізнесі, в тому числі і для деяких
українських підприємств, які зважилися на розвиток бізнесу за допомогою франчайзингу.
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WITHDRAWAL OF INSOLVENT BANKS
Formulation of the problem. The normal functioning of economic relations depends on the solvency of
banks, insurance companies, credit unions and other financial service providers, as the withdrawal of relevant
organizations from the market destroys its overall stability, which leads to losses for businesses and investors. On
this basis, economic crises arise, in the absence of which none of the subjects of market relations, citizens or
public authorities can be interested.
The effectiveness of states in maintaining bank liquidity, the impact on banking insolvency and crisis
management in the banking sector depends not only on the qualifications of managers, but also to a large extent
on improving the legal framework, legal instruments of state support in the banking sector in the most difficult
circumstances. operations.
At the same time, the procedure of declaring a bank insolvent differs significantly from the usual
competitive process, first of all, by substantive procedures, which has features of both economic and
administrative-legal regulation. Failure to take into account these features entails unresolved issues and gaps in
the system of commercial law.
The purpose and objectives of the study. The aim of the work is to develop a unified scientific and
practical approach to the withdrawal of insolvent banks from the market. The objectives of the study are indirectly
to provide a general description of this procedure, review the legal status of the Deposit Guarantee Fund of
individuals (hereinafter - DGF) and describe their role in this procedure.
Presenting main material. A financially stable state is a state that protects its national interests and
ensures its national security in conditions of unlimited global competition, regardless of time and various
circumstances [1, p. 7].
Ensuring financial stability is an appropriate response to all sectors of the economy, including the banking
system as part of the financial system, to external or internal factors influencing change in the country. One of the
aspects of the state’s creation of an effective financial and legal mechanism to ensure the existence of a stable
financial system is effective state regulation of all its elements, which is transformed into ensuring certain powers
of the subjects and subsystems of the financial system.
Banking insolvency is distinguished from the concepts of insolvency of other organizations by the fact that
the bank has extremely broad economic and legal performance indicators, which are other elements of its
complex monetary, credit, reserve, reputational and legal and economic situation. This complex cannot be
reduced to formal requirements, as it applies to other legal entities, in particular the possibility of using state
coercion in bankruptcy and recovery proceedings.
We propose to assess the diversity of the concept of banking insolvency in the dynamic and static
dimensions. In the static dimension, this is the fact that the bank has been declared insolvent by a relevant
decision of the competent authorities. In the dynamic dimension, it is a flexible manifestation of the bank's
problem, which is likely to lead to insolvency [2, p. 18-23].
The adoption and implementation of the Law on the Deposit Guarantee Scheme for Individuals and,
consequently, the amendments to the banking legislation related to the adoption of this law have radically
changed both the purpose and the procedure of the legislation. Thus, if earlier the purpose of legal regulation was
to restore the solvency of the bank by introducing a temporary administration of the bank, maintaining the bank as
a subject of banking services, now - the withdrawal of the insolvent bank from the market in the manner
prescribed by law, mainly in liquidation [3, p. 35].
Methods of withdrawal of an insolvent bank from the market are described in Article 39 of the Law of
Ukraine "On the Deposit Guarantee Scheme of Individuals" and, to some extent, in the provisions on withdrawal
of an insolvent bank from the market:
1. Liquidation of the bank by reimbursement of amounts paid by the Fund for deposits of individuals.
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2. Liquidation of the bank by disposal with liquidation of all or part of its assets and liabilities in favor of the
recipient bank.
3. Full or partial disposal of assets and liabilities of an insolvent bank in favor of the recipient bank by
revoking the banking license of the insolvent bank and its subsequent liquidation.
4. Creation and sale of a bridge bank to an investor by transferring the assets and liabilities of an insolvent
bank and subsequent liquidation of an insolvent bank.
5. Sale of an insolvent bank to an investor.
The first four methods can be defined as a way to liquidate an insolvent bank from the market, although the
first method is simply liquidation, and the others are the division and transfer of part of the insolvent bank's assets
to another bank, and then the liquidation of the insolvent bank.
And only the fifth way involves the sale of a temporary bank to investors, so it can be described as a
method of recovery or rehabilitation of the withdrawal of an insolvent bank from the market [4, p. 24].
It is known that deposit insurance is one of the elements of guaranteeing the financial stability of the
banking sector of the economy. The deposit guarantee scheme should not only protect depositors' money, but
also help it work with troubled banks to prevent crises.
Only the Law on the Deposit Guarantee Fund for Individuals, which set out the principles of the Deposit
Guarantee Fund and the scope of relations with the Verkhovna Rada of Ukraine, the National Bank of Ukraine
and outlined the procedure for compensation of bank depositors, was adopted only in September 2001.
Only ten years later, in February 2012, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine on the
Deposit Guarantee Scheme for Individuals [5]. This law expanded the powers of the DGF, in particular,
introduced a procedure for removing insolvent banks from the market through the introduction of an interim
administration and the liquidation of insolvent banks.
This law also outlined the conditions under which a commercial bank may fall into the category of troubled
and insolvent banks. According to the law, members of the guarantee fund are banks in which participation is
mandatory and which become members of the guarantee fund on the day of obtaining a banking license.
Openness and transparency of the Fund's activities are necessary preconditions for effective management
of deposits of individuals and withdrawal from the market of insolvent banks, as well as prerequisites for the
transformation of the country into the European Union. Transparency means that certain citizens and legal
entities affected by the Fund's decision or action must be fully aware of it and how it is applied.
The characteristics of the interaction of the Deposit Guarantee Fund of Individuals of Ukraine (hereinafter DGF) and the National Bank of Ukraine (hereinafter - the NBU) in ensuring the stability of the banking system and
the consequences of such legal relations deserve special attention.
These are, on the one hand, legal relations that arise in connection with the performance of the functions of
the DGF and the NBU in the field of depositors' rights, and on the other hand, legal relations that arise due to the
fact that both are endowed and exercise their powers. by withdrawing insolvent banks from the market.
Accordingly, the former are protective in nature, while insolvency relations are regulatory and protective.
Legal insolvency of banks is a statutory relationship between the National Bank of Ukraine, the Deposit Insurance
Fund and an insolvent bank regarding the introduction, implementation and termination of a temporary
administration, ie the organization of withdrawal of an insolvent bank from the market by legal means. in the
context of the proceedings in the case of temporary management or liquidation of insolvency [6, p. 22].
The question arises about the legal nature of the interaction between the DGF and the NBU. It should be
noted that the legal relationship between the two entities is of a coordinating nature. This is explained as follows.
In accordance with Article 7 of the Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine", the NBU carries out
banking regulation and supervision individually and collectively. The main purpose of banking regulation and
supervision is set out in Article 55 of the Law on Ukraine on the National Bank of Ukraine - security and financial
stability of the banking system, protection of the interests of depositors and creditors [7].
Conclusion. In view of the above, it should be noted that banking insolvency is a regulated relationship
between the National Bank of Ukraine, the Deposit Insurance Fund and a bank that is insolvent due to the
introduction, implementation and termination of the interim administration, ie the organization of bankruptcy.
withdrawal of the bank from the market by means of the ways provided by the legislation at its liquidation owing to
temporary administration or insolvency.
Prospects for further research can be reflected in the recovery of the bank after the elimination of
insolvency.
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАРЕВЕН ФУД ЄВРОПА» м. БІЛА ЦЕРКВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Анотація. У доповіді розкрито суть, зовнішні та внутрішні проблеми підприємств при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності, з якими стикаються сучасні переробні підприємства в процесі експортноімпортної діяльності. Досліджена зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «МаревенФуд Європа» та
сформовано шляхи подолання проблем.
Україна – країна, яка є інвестиційно привабливою. Родючі чорноземи, сприятливі природнокліматичні умови, відносно дешева робоча сила, всі ці фактори сприяють тому, що можна вирощувати
широкий спектр продукції. Тому, на сьогоднішньому ринку велика кількість харчових підприємств які мають
частку іноземних інвестицій, а вони присутні у молокопереробній м’ясопереробній, плодоовочевій галузях,
тощо.
Яскравим прикладом є - Компанія «Маревен Фуд Європа», дочірнє підприємство міжнародного
холдингу «Маревен Фуд Холдінгс Лімітед» зі 100% в’єтнамо-японським капіталом, спеціалізується на
виробництві широкого асортименту продуктів харчування швидкого приготування. Підприємство
знаходиться в м. Біла Церква Київської області, функціонує на вітчизняному ринку з 2011 року, на якому
сьогодні працює близько 500 осіб.
Маревен – це міжнародна Група компаній Mareven Food Holdings (Cyprus), яка спеціалізується на
прямих інвестиціях в інфраструктурні проекти з виробництва продуктів харчування. Акціонери Групи мають
успішний досвід реалізації інвестиційних проектів в більш ніж 70 країнах світу.
ТОВ «Маревен Фуд Європа» – це дочірнє підприємство Mareven Food Holdings. Життєдіяльність
компанії забезпечують близько півтисячі співробітників, які виготовляють і реалізують продукцію в Україні,
а також країнах Європи, Близького Сходу та Африки.
За роки своєї діяльності ТОВ «Маревен Фуд Україна» не одноразово отримували дипломи «Кращий
роботодавець», золото у престижній номінації «Експортер року» Національного Бізнес Рейтингу.
Продукція підприємства випускається під торговельною маркою «Роллтон».
ТМ «Роллтон» - це прості, якісні, доступні за ціною і зручні продукти: вермішель та локшина
швидкого приготування, картопляне пюре, яєчна локшина швидкого варіння та універсальні приправи.
Продукція ТОВ «Маревен Фуд Європа» представлена не тільки в Україні, а експортується в 33 країни
світу, в трьох частинах світу - країни Європи, Близького Сходу та Африки. [6]
Високий рівень концентрації на світовому ринку роздрібної торгівлі харчовими продуктами, послуг
харчування та виробництва харчових продуктів означає, що український сектор повинен зосередити
зусилля на продажі своєї продукції через основні канали дистрибуції, якщо він бажає суттєво впливати на
ринок. Саме великі дистрибутори вимагають дотримання певних умов: формування значних за обсягом
партій продукції, гнучких умов та цін, а також стислих термінів виконання замовлень на постачання.
Для забезпечення престижності та популяризації підприємства, отримання якомога більших
прибутків, виробники харчових продуктів зі свого боку прагнуть налагодити стабільне безперебійне
постачання необхідних напівфабрикатів та інгредієнтів, готових виробів на підставі 10–річних інвестиційних
планів. Досліджуване підприємство не є винятком, Департаментами розроблено чіткий стратегічний план
по експорту продукції, де чітко вказані строки постачання. При чому орієнтація на зовнішні ринки
здійснюється під кожну окрему країну індивідуально, враховуються національні традиції країни, що
регламентуються строками поставок, а це і святкові дні, сезон відпусток, тощо.
Зростаючий рівень гігієнічних вимог та стандартів безпечності харчових продуктів означає, що
виробники харчової та переробної промисловості на усіх ділянках ланцюга створення вартості продукції
повинні мати належні системи забезпечення якості, щоб їхня продукція була прийнятною для експортних
ринків.
Продукція ТМ «Роллтон» виготовляється із високоякісної української та європейської сировини з
використанням сучасних технологій на японських, європейських лініях. У «Маревен Фуд Європа»
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впроваджені міжнародні стандарти якості та харчової безпеки продукції ISO 9001: 2008, ISO 22000: 2005,
IFS Food v6, Halal, використовувані найбільшими світовими лідерами харчової промисловості. На
підприємстві дотримуються норми харчової безпеки на всіх етапах виробничого процесу і контролюється
весь ланцюжок – від виробництва сировини до споживання готової продукції. Витрати на контроль якості
на підприємстві враховані у бізнес–моделі виробництва. [6]
У контексті якості підприємство пропонує ЄС низку продуктів, які відповідають наведеним вимогам, а
це картопляні вироби швидкого приготування, макаронні вироби традиційного приготування, макаронні
вироби швидкого приготування, приправи універсальні. Проте, виробник постійно відстежує рівень викидів
СO2, вся продукція відповідає новітнім вимогам пакування продукції та застосовуються альтернативні
варіанти пакування «під замовника».
Зростаюча популярність здорової їжі та органічних харчових продуктів означає, що українські
виробники, які бажають працювати у відповідному сегменті, повинні слідувати цьому тренду та належним
чином адаптувати свої рецепти і асортимент (наприклад, знижувати вміст жирів та пропонувати продукти
безпечні для споживачів, які страждають на алергію), а також активізувати використання механізмів
сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції на відповідність вимогам
законодавства із залученням акредитованих організацій. «Маревен Фуд Європа» дбайливо ставиться до
навколишнього середовища. Компанія працює з новітнім сертифікованим обладнанням, яке мінімізує
відходи від виробництва. На всіх фабриках Маревен здійснюється роздільний збір сміття. Підприємство
відправляє на переробку 90% всіх відходів: пластика, пакувального картону, стрейч-плівки, металізованої
упаковки, в тому числі 100% харчових відходів. Також з 2014 року компанія втілює в життя проект
енергозбереження, будуючи нову котельню, яка працює без використання газу. [5, с. 45]
Але головний компонент якісних макаронних виробів – українське борошно вищого ґатунку, яку
поставляють локальні агропідприємства. Здійснюється співпраця лише з відповідальними виробниками,
оскільки внутрішні вимоги Компанії до якості сировини суворіше діючих офіційних стандартів. Це гарантує
натуральність всіх інгредієнтів і чудовий смак продукції, що випускається.
Зростаюча увага до екологічних аспектів з боку споживачів означає, що велика кількість торгівельних
мереж бажають купувати продукцію поблизу та доставляти її автомобільним транспортом. Логістична
система ТОВ «Маревен Фуд Європа» передбачена так, що для перевезення своєї продукції, компанія
використовує транспортні засоби відомих спеціалізованих, логістичних компаній. [6]
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності багато підприємств стикаються з такими внутрішніми
проблемами, як комунікаційні, транспортні, взаємо узгодженість між підрозділами стосовно доставки,
якості сировини та інші. Також серед проблем внутрішнього характеру можна виділити ще й такі як:
– низький рівень визнання та невисокий імідж українських підприємств;
– низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробника, що більшою мірою зумовлена
недостатнім рівнем якості в порівнянні з іноземними аналогічними товарами;
– недостатня кваліфікація персоналу, зайнятого в управлінні зовнішньоекономічній діяльності;
– нестабільна воєнна ситуація в країні, яка спричинила гальмування розвитку економіки, політики та
втрату зв’язків з іноземними інвесторами.
І не минучі зовнішні - це митні, мовні бар’єри, сертифікація та стандартизація продукції, транспортнологістичні та інші.
Серед зовнішніх факторів можна виділити такі як:
– неефективність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
– нестабільність законодавства в цілому, стосовно здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
– політична та економічна нестабільність в державі;
– втрата зовнішньоекономічних зв’язків з Російською Федерацією, оскільки Росія багато років була
стратегічним зовнішньоторговельним партнером України, частка якої становить 21,1% в українському
експорті та 28,0% українського імпорту. Найбільшими партнерами з експорту також були: Туреччина,
Китай, Німеччина, Польща, Білорусь; Казахстан, Італія, Індія. [4, с. 67]
За оцінками експертів Всесвітнього економічного форуму, проблеми, з якими стикаються українські
експортери, — це відсутність доступу до торгового фінансування, недостатній рівень технологій
виробництва і навичок персоналу, труднощі у визначенні потенційних ринків і покупців, невідповідність
продукції міжнародним технічним вимогам і стандартам, а також проблеми доступу до імпортних ресурсів,
необхідних для виробництва. Насамперед, експортерам слід підвищити ефективність власного бізнесу. [7]
Існуючі проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні, потребують здійснення суттєвих змін та
впровадження в економіку країни прогресивних, сучасних, інноваційних заходів, які б дали можливість
вийти на новий рівень розвитку як міжнародних відносин, так і країни в цілому. Для того, щоб принципово
змінити ситуацію, достатньо лише навести лад у системі державного регулювання експортних процедур,
прибрати бюрократичні бар’єри, створити дійсно рівні для всіх умови. Стратегічно важливим також є
розвиток інфраструктури з урахуванням потреб міжнародної торгівлі. І не тільки розвиток терміналів та
мережі доріг, але і транспортних послуг — дистрибуції, логістики, страхування, а також політичних,
юридичних і фінансових умов надання цих послуг [2, с. 17].
Підприємства Європейської спільноти, випускають конкурентоспроможну продукцію, виходячи на
зовнішні ринки та отримують світове визнання, мають стабільно високі прибутки, це саме те, до чого наші
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організації повинні прагнути в своїй діяльності. Адже досягти позитивних результатів можливо тільки
застосовуючи передовий світовий досвід та правильні управлінські стратегії розвитку підприємства.
Подолання проблем на ТОВ «Маревен Фуд Європа» здійснюється шляхом взаємодії усіх підрозділів
підприємства, контролем збоку посадових осіб за діяльністю всіх служб та Департаментів, своєчасне
виявлення та усунення проблем різними шляхами.
Отже, подальший розвиток економіки України повинен бути пов'язаним з тією економічною стратегію,
яка орієнтована на розвиток зовнішньоекономічної діяльності, експортно орієнтованих галузей та
підприємств, підвищення конкурентноздатності продукції національних виробників. Україна повинна
зайняти своє гідне місце в інтеграційних об’єднаннях, особливо в рамках ЄС.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПО ФОРМУВАННЮ І ВИКОРИСТАННЮ
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз наукової літератури свідчить, що категорія «капітал» була і є предметом вивчення багатьох
наукових шкіл та напрямів: фізіократів, представників класичної школи, марксистів, неокласиків,
інституціоналістів тощо. Тобто капітал є досить багатогранною категорією за своєю сутністю і сучасна
економічна думка трактує його, відображаючи при цьому розвиток людства та еволюцію товарного
виробництва, усієї сукупності соціально-економічних відносин.
Капітал (фр., англ. – Capital, лат. – Capitalis – головний) визначається в економічній літературі як
багатство, що використовується для його власного збільшення, самозростаюча вартість. Його
матеріальним змістом традиційно визнавалося матеріальне майно, цінні папери, грошові кошти.
Сучасна економічна теорія (Д. Хайман, П. Хейне, П. Самуельсон та ін.) визначає капітал як ресурс
тривалого користування, створюваний з метою виробництва більшої кількості товарів і послуг. Так, як
вважає Самуельсон: «Капітальні блага, вироблені самою економічною системою, існують для того щоб
застосувати їх в якості факторів виробництва для подальшого виготовлення споживчих і інших товарів і
послуг. Такі капітальні блага можуть функціонувати протягом як тривалого, так і короткого проміжку
часу» [1, с. 290]. Бідник О.І надав інше визначення капіталу й розглянув його «як власність, що належить
фізичним чи юридичним особам у даний момент і чітко відокремлена від доходу, отриманого від цієї
власності протягом певного періоду» [2]. За визначенням О.Г. Біли включено в поняття «капітал»
відповідну структуру: власний, залучений й позичений, але при цьому обґрунтовує дану категорію як
грошовий ресурс [3, с. 114].
Із твердження Г.О. Швиданенка з поняття капіталу виключено короткострокові фінансові
зобов’язання та вказується що капітал є «частиною фінансових ресурсів, задіяних підприємством в оборот,
і доходи, що вони приносять від цього обороту» [4, с. 167]. Означене твердження вважаємо неповним і не
досить зрозумілим.
З необхідним фактором виробництва пов’язує визначення капіталу підприємства Є.Ф. Брігхем – «це
необхідний фактор виробництва, він включає компоненти боргу, нерозподілений прибуток, привілейовані
акції і звичайні акції» [5, с. 231]. Найбільш комплексно висвітлено зміст категорії «капітал» підприємства у
своїх дослідженнях Катан Л.І. [6, с. 82], відповідно досліджень якого вказується на функціонування капіталу
саме як економічної категорії, що забезпечує накопичення запасу благ у формі грошових коштів і
капітальних товарів, що залучаються його власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс і
фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в економічній системі базується на
ринкових принципах і пов’язане з фактором часу, ризику і ліквідності.
Таким чином, дефініція «капітал» підприємства є одним з найнеоднозначніших і незрозумілих
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понять, що досліджували і досліджують науковці. Таке поняття включає в себе сукупність змістовних
аспектів складного економічного процесу.
Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства, слід зазначити такі його характеристики як:
капітал підприємства є основним чинником виробництва; капітал характеризує фінансові ресурси
підприємства, що приносять доход; капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості.
Вивчення різних трактувань та підходів до визначення терміна «капітал», з огляду на наступне
практичне використання окремих теоретичних положень за напрямом його структурування, дозволило
запропонувати наступне визначення капіталу підприємства – сукупність запасу фінансово-економічних
благ, як у формі грошових коштів так і не грошовій формі й капітальних інвестицій, що залучаються
суб’єктами господарювання до економічного процесу як інвестиційний ресурс і фактор операційної
діяльності в напрямі отримання фінансового результату, функціонування яких в економічній системі
базується на ринкових принципах і пов’язане з фактором часу, ризику і ліквідності.
Узагальнимо, що в процесі розвитку економічної думки підходи до визначення сутності капіталу
ґрунтувались на розумінні останнього як: 1) фактору виробництва у вигляді запасів, результатів праці
тощо; 2) суспільних відносин, сформованих в процесі виробництва та обміну; 3) фінансово-економічного
ресурсу у вигляді грошей, здатного приносити дохід у вигляді відсотка.
Проаналізувавши широку базу визначень категорії «капітал» можна зробити такі висновки:
 не дивлячись на різноманітність трактувань капіталу, основні підходи – які визначають його
сутність – залишаються актуальними і на сьогоднішній день, а саме це: предметно-функціональний,
соціально-економічний, грошовий, часової концепції та капіталовкладення;
 основний акцент дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних, робиться на таких характеристиках
капіталу, як його постійний обіг та дохід, який він приносить;
 спостерігається різниця у принципах досліджень вітчизняних і зарубіжних економістів. Тобто, в
зарубіжній літературі «капітал» розуміється, як чітко уніфікована категорія і дослідники не намагаються
внести корективи у вже існуючі трактування – основна мета полягає у глибокому аналізі попередніх
досліджень. В той час, як вітчизняні економісти намагаються внести у визначення власне розуміння даної
категорії.
Даний аналіз дає змогу зрозуміти, що категорія «капітал», за своєю сутністю, є досить широка, що
підтверджує велика кількість інтерпретацій його визначення. Якщо провести узагальнення та уточнення
даної категорію, то можна зазначити, що капітал – це економічний ресурс, який формується з джерел
утворення та сукупності різнорідних основних і оборотних засобів підприємства, які мають вартість,
підпорядковується власникові, спрямований на виробництво та визначається такими характеристиками, як:
обіговість, дохідність, ризиковість та періодичність використання. Він виступає у вигляді сукупності усього,
що має вартість: вкладення, праця, інформація, інтелектуальна власність, основні і оборотні фонди тощо –
тобто те, що визначає процес господарської діяльності ринкового суб’єкта та формує умови для цього
процесу, а також проміжні форми і результати даної діяльності.
Наведені характеристики дають змогу сформувати ряд функцій капіталу підприємства (суб’єкта
господарювання). Крамаренко ГО і Чорна О.Є. визначають такі як [7, с. 297]: фінансова функція; виробнича
функція; функція відтворювання; накопичення; інвестування; функція вартісної оцінки. В свою чергу
Терещенко О.О. формує широкий перелік функцій капіталу, який включає в себе функції [8, с. 198]:
1) заснування; 2) відповідальності; 3) захисту; 4) фінансування та ліквідності; 5) управління дивідендами;
6) розподілу майна; 7) управління та контролю; 8) рекламна функція. Виходячи з наведених характеристик
капіталу можна уточнити відповідні його функції (табл. 1).
Таблиця 1
Функції капіталу підприємства
Функція
Стартова функція
Гарантійна функція
Захисна функція
Функція
регулювання
Функція
репрезентування

Сутність
капітал виступає стартовою ланкою у започаткуванні та ведені господарської
діяльності підприємства;
капітал підприємства виступає кредитним забезпеченням для кредиторів. Розмір і
структура капіталу впливають на розмір збитків, які здатне понести підприємство у
критичній ситуації;
включає в себе забезпечення життєдіяльності підприємства, фінансування діяльності
та забезпечення ліквідності, забезпечення незалежності від кредиторів;
дана функція покриває формування дивідендної політики, управління і контроль за
діяльністю власників, формуванням резервних фондів і реінвестиціями, кадрову
політику тощо;
капітал визначає ступінь довіри до підприємства з боку кредиторів, інвесторів,
клієнтів та інших контрагентів.

Наступним кроком у виявленні та уточненні сутності капіталу є систематизація існуючих форм
капіталу в залежності від різних критеріїв групування (рис. 1). Слід також відмітити, що капітал
підприємства одночасно включає в себе усі наведені характеристики і не може бути віднесеним лише до
одної або декількох груп.
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Рис. 1. Систематизація форм капіталу за критеріями його групування
Така структура узагальнено відображає усі форми капіталу, які широко використовуються
підприємством в процесі господарської діяльності. Деякі форми капіталу визначають відповідні джерела
фінансування. Такими джерелами фінансування є власні або запозичені, тобто формують власний та
запозичений капітал (рис. 2).

Рис. 2. Джерела фінансування капіталу підприємства
Власний капітал – це джерела, внесені засновниками підприємства, з метою фінансування його
діяльності, розмір реінвестицій, сформованих з накопиченого прибутку, а також дарчий капітал. В свою
чергу власний капітал (власні джерела фінансування) включає в себе: статутний, пайовий, додатковий,
резервний і вилучений капітали, а також суму нерозподіленого прибутку.
Запозичений (позиковий) капітал – це зовнішні джерела сформовані з банківських кредитів,
облігаційних позик, позик фінансових компаній, різного роду кредиторської заборгованості, лізингу,
податків, комерційних паперів тощо. Поділяються на довгострокові зобов’язання і короткострокові
зобов’язання. Зазначені джерела фінансування діяльності підприємства складають базу для формування
структури капіталу і являють собою загальний капітал фірми.
Таким чином, у сукупності визначені сутнісні властивості та риси, структура, його форми, джерела та
функції закладають основи більш глибокого розуміння змісту капіталу.
Слід підкреслити, що поліпшення використання капіталу підприємства та оптимізації джерел його
формування відбувається за наступними напрямами: забезпечення максимального обсягу залучення
фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, що можливо шляхом збільшення оборотності та
підвищення рентабельності власного капіталу та застосування прискореної амортизації основних засобів;
залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел обов'язково має враховувати вартість залученого
капіталу; підприємство повинне контролювати середньозважену вартість залученого капіталу і не
допускати його перевищення над рентабельністю власного капіталу та рентабельністю інвестицій.
Структура капіталу, що використовується підприємством, визначає багато аспектів не тільки
фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, активно впливає на кінцеві результати його
діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного капіталу, визначає систему
коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності та у результаті, формує співвідношення дохідності
та ризику в процесі розвитку підприємства.
Визначення оптимальної структури капіталу вимагає вибору компромісу між ризиком та дохідністю,
що ґрунтується на положенні того, що: зростання частки позикового капіталу підвищує фінансовий ризик;
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вище значення частки позикового капіталу забезпечує більше значення доходності на власний капітал,
підвищує рентабельність власного капіталу підприємства і величину прибутку, що отримується.
Слід зазначити, що управління формуванням, використанням та збереженням власного капіталу є
основним у системі менеджменту і існує навіть на малих підприємствах, а от питання визначення ринкової
вартості компанії, дієвості її фінансово-господарської діяльності та формування оптимальної структури
капіталу зазвичай виникають лише на великих підприємствах.
Висновки. Отже, в умовах ринкової економіки в Україні процеси, що пов’язані з вдосконаленням
системи управління капіталом підприємства, зокрема його формування та використання, набувають
особливого значення, оскільки створення та розвиток необхідної фінансової ресурсної бази є важливою
умовою сталого економічного зростання.
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Анатолій Овсієнко
(Переяслав, Україна)
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах трансформації національної економіки особливого значення набуває проблема формування
трудового потенціалу, спроможного забезпечити ефективне управління підприємством, зростання
конкурентоспроможності функціонування суб'єктів його господарської діяльності. Особливої актуальності
набуває конкурентоспроможний персонал і ефективність соціально-трудових відносин, оскільки кадрова
політика є важливою складовою генеральної стратегії діяльності підприємства та основною його
конкурентною перевагою. Це пов’язано з тим, що ефективна діяльність підприємства в умовах ринкової
конкуренції залежить не тільки від якісних і кількісних характеристик працівників, а й від результативності
методів і механізмів управління ними.
Головним елементом усієї системи управління є персонал, який одночасно може виступати як
об'єктом, так і суб'єктом управління. Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через
кадрову політику. Якщо в умовах командно-адміністративної системи це завдання розглядалося як
другорядне, то при переході до ринку проблема розробки ефективної кадрової політики стала актуальною і
вийшла на перший план, а в її вирішенні є зацікавленим кожне підприємство [1, с. 49].
На думку О. Чубукова кадрова політика підприємства – це система принципів, ідей, вимог, що
визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми і методи. Кадрова політика визначає
генеральний напрям і основи роботи з кадрами, загальні та специфічні вимоги до них. Її основною метою є
своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його
розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці [3, с. 171].
Як запевняють дослідники А.В. Череп та О.О. Єкімова, механізм реалізації кадрової політики – це
система планів, норм і нормативів, а також організаційних, адміністративних, соціальних, економічних та
інших заходів для вирішення кадрових проблем, задоволення потреб суб’єктів господарювання в
персоналі [4].
Аналіз літературних джерел показав, що у науковців відсутнє єдине розуміння сутності кадрової
політики. Проте, у всіх визначеннях чітко виділяються основні складові цього поняття: мета і зміст,
реалізація стратегії організації (підприємства), систематизація засобів управління персоналом, що
реалізується через діяльність кадрових служб, соціальний та економічний контекст. Ще однією спільною
рисою вище наведених визначень є сприйняття персоналу як об’єкта, на який потрібно здійснювати певний
вплив для досягнення стратегічних цілей.
Слід підкреслити, що цільове завдання кадрової політики підприємства може бути вирішене порізному, при цьому існують такі альтернативні варіанти: звільняти працівників або зберігати; якщо
зберігати, то яким шляхом; проводити підготовку працівників самостійно або шукати тих, хто вже має
необхідну підготовку; проводити набір персоналу із зовнішніх джерел або перенавчати працівників, які
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підлягають звільненню з підприємства; проводити додатковий набір персоналу або задовольнятися
існуючою кількістю за умови більш раціонального її використання; вкладати гроші у підготовку «дешевих»,
але вузькоспеціалізованих працівників, або «дорожчих», але маневрених тощо [3, с. 171].
Важливе значення, на підприємствах, повинно приділятися елементам кадрової політики, серед яких
доцільно виділити: кадрове планування, розробку заходів щодо залучення та відбору персоналу,
запобігання плинності кадрів та аналіз причин цього явища, створення постійно діючої системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, здійснення систематичної атестації персоналу та
забезпечення кар’єрного зростання, створення резерву на заміщення посад, внесення в кількісний та
якісний склад робочої сили оперативних змін, яких вимагає впровадження новітніх технологічних процесів,
чітке визначення принципів, форм і систем стимулювання та мотивації праці, оптимізація витрат на
управління персоналом, визначення довгострокової стратегії управління персоналом, розробка стратегії
персоналу в умовах кризи.
Розробку кадрової політики можна схематично поділити на такі взаємопов’язані етапи: визначення
мети та головних цілей кадрової політики, їх пріоритетів, виходячи зі стратегії, програм і планів розвитку
підприємства; формулювання проміжних цілей, що випливають з головних, з урахуванням умов їх
реалізації (структуризація цілей); визначення сукупності взаємопов’язаних напрямів дій (функцій),
необхідних для досягнення цілей з урахуванням прийнятих стратегій та концепцій; з’ясування умов та
обмежень, за яких буде реалізовуватися політика; вибір відповідних засобів, інструментів і дій у межах
обраної політики; виявлення та діагностування проблем у межах реалізації обраної політики.
Варто зазначити, що ключовими етапами розробки кадрової політики є: обґрунтування цілі розвитку
кадрового потенціалу і формування складу структурних ланок, які забезпечують досягнення цих цілей;
розробка та обґрунтування методичних рекомендацій по створенню цільових програм розвитку
організаційних комплексів управління людськими ресурсами; вибір оптимального варіанту програми
кадрової політики, який передбачає досягнення найбільшої ефективності менеджменту людських
ресурсів [5, с. 148].
Як пріоритети сучасної кадрової політики суб’єктів господарювання України доцільно виділити:
відновлення належної поваги до праці в усіх сферах професійної діяльності; відтворення на якісно новому
рівні кадрового потенціалу нації виходячи з концепції розвитку людських ресурсів та потреб розвитку
суб’єктів господарювання, визначення реальної та прогнозної потреби в кадрах; формування національної
кадрової еліти; розв’язання проблеми отримання адекватної зарплати за кваліфіковану працю;
забезпечення відкритості та «прозорості» кадрової політики; підвищення якості підготовки кадрів
відповідно до освітніх державних стандартів з кожної спеціальності, професії; відновлення системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на підприємствах усіх форм
власності; запровадження на державному рівні комплексних механізмів для посилення впливу на
управління ринком праці; зосередження уваги на правовій освіті, мовній підготовці, засвоєння сучасних
інформаційних технологій [4, с. 152].
Для запровадження ефективної кадрової політики важливо ще на стадії формування передбачити
основні критерії оцінки її ефективності. Це дуже складно, оскільки в Україні немає досвіду оцінювання
ефективності кадрової політики взагалі, а не лише окремих її складових. Кадрова політика має
акцентувати увагу на інтелектуальному, соціальному, організаційному та інших складових [6, с. 324].
Основними складовими кадрової політики є: політика набору, відбору і розстановки кадрів; політика
профорієнтації, адаптації та підвищення кваліфікації кадрів; політика зайнятості; політика управління
службовим зростанням; політика стимулювання; соціальна політика.
Кадрова політика підприємства повинна бути розрахована на тривалий термін і мати чітку
спрямованість на розвиток людських ресурсів, вдосконалення кадрів, певну перспективу економічного,
політичного та культурного росту суспільства.
Кадрова політика, як правило, здійснюється після структурного аналізу професійно-кваліфікаційного
складу персоналу. Структурний аналіз персоналу ґрунтується на врахуванні рівня кваліфікації, вікового
складу, тривалості трудового стажу працівників, співвідношення працівників за статтю.
Також, при розробці кадрової політики оцінюється ефективність використання робочого часу на
підприємстві, коефіцієнти плинності кадрів, прогнози зайнятості в регіоні та ін.
В умовах конкуренції змінюється роль та місце трудових показників у плануванні, впроваджуються
нові показники. Для ринку немає особливого значення, який складеться в організації фонд заробітної
плати або якою була середня зарплата. Важливий інший показник: скільки було витрачено праці на
виготовлення одиниці продукції. До того ж порівнювати його необхідно буде з величиною, досягненою
конкурентами. Таким чином, на перший план виходять не чисельність персоналу, не фонд заробітної
плати і не середня зарплата, а розмір витрат на персонал, віднесений до одиниці виробу.
Витрати на персонал – це загальноприйнятний для країн ринкової економіки інтегральний показник,
який включає в себе усі витрати, пов'язані з функціонуванням людського фактора: витрати на заробітну
плату; виплати роботодавця за різними видами соціального страхування; витрати організації на соціальні
виплати та пільги; витрати на утримання соціальних служб, на навчання та підвищення кваліфікації
персоналу, на виплату дивідендів та купівлю пільгових акцій. При цьому, витрати на заробітну плату
становлять менше половини загальної величини витрат на персонал.
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В реалізації головної мети кадрової політики важливе місце займає набір необхідних підприємству
категорій персоналу, підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.
Набір на роботу – це ряд дій, що визначаються підприємством для залучення кандидатів, які
володіють якостями, необхідними для досягнення цілей, поставлених підприємством. Джерела набору
кадрів поділяються на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні джерела – біржі праці; підприємства та організації з працевлаштування, в т. ч. міжнародні;
контракти підприємства з навчальними закладами; об'яви у пресі, на радіо, телебаченні та ін.
Внутрішні джерела – підготовка робітників на підприємстві; просування по службі; через своїх
працівників; інформування свого колективу про вакансії, що з'являються тощо.
Перевага зовнішнім чи внутрішнім джерелам задоволення потреби в персоналі залежить звичайно
від особливостей ситуації. Кожен з них має свої переваги і недоліки.
Так, перевагами наймання персоналу із сторони вважаються: широкі можливості вибору кандидатів;
поява нових ідей про розвиток організації, які вони із собою приносять; зниження загальної потреби в
кадрах за рахунок залучення додаткових людей.
До недоліків такої форми відносять: великі витрати, погіршення морально-психологічного клімату
внаслідок конфліктів між новачками і старожилами; високий ступінь ризику через необізнаність людини;
погане знання нею організації і потреба в тривалому періоді адаптації.
Переваги залучення своїх працівників полягають у можливості планування цього процесу, низьких
витратах; наданні людям перспектив службового зростання, що підвищують їх задоволеність роботою, віру
в себе; збереженні основного складу при скороченні штатів і швидкому заповненні вакансій при звільненні
з посади; гарному знанні претендентами організації, що забезпечує їм легку адаптацію; безболісному
рішенні проблеми зайнятості.
Хоча в цілому внутрішнє залучення кадрів вважається найкращим, проте воно також має свої
недоліки: характеризується малою кількістю вакансій, обмежує вибір місця прикладення праці; вимагає
додаткових витрат на перенавчання; приводить до напруженості в колективі внаслідок внутрішньої
конкуренції; зберігає загальний дефіцит робочої сили.
Підбір – процес, у якому підприємство відбирає зі списку заявників кандидата чи кількох кандидатів,
які найкраще відповідають критеріям вакантного місця, беручи до уваги умови навколишнього
середовища.
Критеріїв підбору не повинно бути занадто багато, інакше він виявиться складним. Основними
критеріями підбору вважаються: освіта, досвід, ділові якості, професіоналізм, фізичні характеристики, тип
особистості кандидата, його потенційні можливості. Вибір кадрів складається з певних етапів: попередній
відбір; анкетування; співбесіда; тестування; перевірка інформації про кваліфікацію; рішення про прийняття
на роботу; рішення про розмір оплати праці.
Найбільш прийнятною для ринкових умов є форма наймання працівника на основі контракту, тобто
строкового трудового договору, укладеного письмово. Дана форма дозволяє передбачити усі права і
обов'язки сторін, конкретизувати окремі умови стосовно до індивідуaльногo випадку. У контракті повинні
бути обговорені такі умови: місце, рід занять і термін діяльності; режим праці та відпочинку; технічна
забезпеченість праці; обов'язки адміністрації з оплати праці; надання соціальних пільг; можливість
підвищення кваліфікації; відповідальність за невиконання обов'язків за контрактом; підстава для
розірвання контракту; порядок розгляду трудових суперечок. У випадках, не обговорених контрактом,
сторони повинні керуватися діючим трудовим законодавством.
В основі заробітної плати лежить ціна праці, як фактора виробництва, який зводиться до його
граничної продуктивності. Відповідно до теорії граничної продуктивності працівник повинен виготовити
продукт, який відшкодовує його заробітну плату, отже заробітна плата ставиться у пряму залежність від
ефективності роботи працівника.
Отже, сутність кадрової політики полягає в пошуку та застосуванні підходів і методів, які забезпечили
б бажаний перебіг подій на підприємстві, спонукали його працівників до продуктивної праці та створення
матеріальної і психологічної задоволеності працівників трудовою діяльністю.
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Василь Денисюк
(Луцьк, Україна)
МІСЦЕ ТА РОЛЬ КИЇВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У ВІДНОСИНАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА
ЛИТОВСЬКОГО ТА КРИМСЬКОГО ХАНСТВА В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XV – НА ПОЧАТКУ XVІ СТ.
Станом на середину XV ст. Київська земля мала статус удільного князівства. Це була найбільша за
територією земля у складі Великого князівства Литовського, що мала давні традиції співжиття з
кочівниками Північного Причорномор'я. Незважаючи на те, що заселеність Київського воєводства була
низькою через постійну загрозу з боку татар, Київ залишався головним культурним, релігійним центром та
одним з найважливіших торгівельних пунктів Великого князівства Литовського. Роль Києва у відносинах
між Литвою та Кримським ханством не була сформована остаточно в другій половині XV ст. Важливе місце
Києва як центру воєводства на півдні Великого князівства Литовського спонукали кримських ханів вести
безпосередні зносини з київським воєводою.
У період правління Казимира Велике князівство Литовське не покращило свого становища.
Головною загрозою на сході Литви стало у цей час Велике князівство Московське, а на півдні – Кримське
ханство. З іншого боку, Кримське ханство у середині і навіть наприкінці XV ст. не мало усталеної державної
традиції, що теж позначалося на його становищі. За наступників Хаджі Гірея відбулося підпорядкування
Кримського ханства Османській імперії. Проте Кримське ханство зберегло високий рівень самостійності в
зовнішній політиці [3, с. 52].
У 1471 р. київське удільне князівство було ліквідоване. Тогочасні літописи описали цю подію як
передачу київським князем Семеном Олельковичем, що був при смерті, опіки над дружиною і князівством
Казимиру Ягайловичу. Крім того, за словами Я. Длугоша, було передано коня і меча, «з допомогою яких
[князь Семен – В.Д.] мав звичай воювати з татарами». Кияни просили на князювання Михайла
Олельковича, який в той час князював в Новгород-Сіверському. Проте Казимир вирішив поставити
воєводою в Києві Мартина Гаштовта [7, s. 275–276; 8, s. 835–836].
Київськими воєводами призначали у цей час представників вищої литовської та руської знаті:
М. Гаштовта, І. Ходкевича, Ю. Паца, Д. Путятича. Г. Літвін підкреслює широкі повноваження «воєводств
окраїнних» у складі Речі Посполитої та їхньої шляхти навіть в першій половині XVІІ ст. Він звертає увагу на
тому, що їхнє становище було значно більш привілейованим у порівняні, скажімо, з Підляським [5, с. 16].
Київське воєводство було найбільшим у складі Великого князівства Литовського у XV ст. Воно
охоплювало величезні території на правому (частково – і на лівому) березі Дніпра, що на півдні межували
зі Степом. Порубіжні з Кримським ханством землі були важливим елементом в системі оборони та
міжнародних відносин Великого князівства Литовського через велику кількість татарських набігів із 70-х
років XV ст. Литва потребувала постійного врегулювання дипломатичних відносин з Кримським ханством,
тому листування та надсилання послів з обох сторін було досить активним у цей час. Часто роль першого
представника литовського князя відігравав київський воєвода. В переважній більшості випадків йому
доводилося приймати послів, вести безпосереднє листування з кримським ханом або ж передавати листи
кримського хана литовському князю [9, с. 96–97]. Київські воєводи М. Гаштовт та І. Ходкевич (до
розграбування Києва в 1482 р.) вели постійну переписку з кримським ханом. В поодиноких випадках
київський воєвода міг бути направлений як посол до Кримського ханства. Наприклад, після початку
чергової війни Литви з Москвою у 1500 р. Д. Путятич був направлений литовським князем Олександром до
Менглі Гірея. Примітно, що на відміну від попереднього листування, Д. Путятич повинен був передати
послання з різкішими формулюваннями. Воно містило натяки на залежність в зовнішньополітичних
відносинах та сплату данини Кримським ханством Османській імперії, а також на зрівняння у відносинах
Кримського ханства і Московського князівства, чого раніше нібито не було. Д. Путятич повинен був
переконати Менглі Гірея у користі союзу з Великим князівством Литовським, в тому числі за рахунок
щедрих обіцянок. Разом з тим, інструкція Д. Путятичу свідчить, що Олександр надавав можливість послу
говорити на власний розсуд по інших питаннях [9, с. 154–156].
У 1502 р. після перемоги над заволзьким ханом Шейх-Ахмедом на Чернігово-Сіверщині Менглі Гірей
надіслав послання київському воєводі Д. Путятичу, де повідомляв про повний розгром союзника Великого
князівства Литовського. Після такої кардинальної зміни ситуації київського воєводу Д. Путятича знову було
направлено послом до Менглі Гірея. Однак цього разу Менглі Гірей не відпускав посла (Д. Путятича) не
менше року. Варто врахувати, що паралельно з переговорами татари здійснювали набіги на південні
кордони Великого князівства Литовського (з контексту послання великого князя Олександра можна
припустити, що йшлося не тільки про відомий похід кримських татар на чолі з синами Менглі Гірея у
1503 р. на білоруські та литовські землі, але й прикордонні території Київщини) [9, с. 181–182, 219–221].
Загалом, київський воєвода відігравав важливу роль у відносинах Великого князівства Литовського та
Кримського ханства у 80-х роках XV ст. – на початку XVІ ст., в тому числі як посол з особливими
дорученнями та повноваженнями.
Кримські татари здійснювали набіги на усі сусідні регіони, в тому числі українські. Недостатньо добре
вивченими залишаються такі фактори цієї проблеми, як географічні і географічні контури, причини, вплив
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на економіку, демографію (для постраждалих та нападників) [3, с. 52]. У контексті досліджуваної проблеми
дискусії можуть викликати питання чисельності виведених в полон людей (в одних випадках йдеться про
кілька сотень людей, в інших – 100 тис.). Якщо аналізувати такі набіги з точки зору впливу на економіку
господарства, то безсумнівним є негативний характер впливу, зокрема пограбування, виведення в полон
людей, вбивства. Татарські набіги відображалися негативно не тільки на демографічних показниках
населення Київщини, про що писав Я. Дашкевич [4], але й на розвитку господарства. Венеціанський купець
Й. Барбаро, що прожив 16 років в місті Тана (в гирлі Дону), детально описав результати набігу татар на
невеликий риболовецький та рибозаготівельний пункт неподалік міста. Татари забрали усе, що могло мати
матеріальну цінність (рибу, ікру, сіль, дерев'яні дошки, навіть металеві стержні від млинів, для чого було
зламано усі три млини) [2, с. 144]. Подібним чином набіги відображалися і на тих селах Київщини, що
піддавалися нападам. Я. Длугош яскраво описав напад кримських татар в 1474 р.: «Земля подільська в
усіх місцях була спустошена по людях і худобі. Було чути там і в інших місцях Русі крики і
плач…» [7, s. 350–351].
Слід визнати, що джерела не дають можливості повноцінно дослідити кількість та величину
татарських набігів. Я. Дашкевич, намагаючись ввести методологічні основи дослідження проблеми
виведення ясиру з українських земель, пропонував класифікувати татарські набіги на великі (до 100 тис.
татар), середні (20–30 тис. татар) та малі (100–300 татар) [4, с. 41]. Від чисельності вершників залежала і
кількість виведених в полон людей.
Є підстави припустити, що татари здійснили велику кількість малих набігів, що не знайшли свого
відображення в тогочасних літописах та документації. Крім того, сусіди Київщини – Поділля, Волинь,
Чернігово-Сіверщина, білоруські землі – теж були об’єктами постійних набігів кримських татар, що могло
позначаатися і на захищеності Київського воєводства. Набіги татар організовувалися таким чином, що
після встановлення коша (центру набігів) загони розпорошувалися по величезній території, що могла
охоплювати і сусідні регіони. Наприклад, під час походу кримських татар на Волинь, Поділля і Галичину,
окремі загони кримських татар добралися до Мозира (на межі з Київським воєводством). Автор
Волинського короткого літопису згадав про це тільки у зв'язку з непересічністю події, пов'язаної з появою
тут татар – вбивством ними київського митрополита Макарія [6, с. 125]. Про дрібні набіги як типове явище
для 60–70-х років XV ст. писали і венеціанські купці та дипломати Й. Барбаро та А. Контаріні [2, с. 144,
151, 212].
Важливим елементом набігів татар був вибір напряму. Починаючи від 90-х років XV ст. важливим
пунктом у цьому відношенні стало місто Тягині. Його побудова на правому березі нижньої частини Дніпра
дала можливість Менглі Гірею до останнього залишати литовців та поляків у невіданні щодо основного
напрямку удару. При Тягині була переправа через Дніпро. У 1492 р. литовський князь Олександр жалівся
польському королю Яну Ольбрахту на те, що коли татари направляються до Тягині, невідомим
залишається, по якому березі Дніпра вони підуть. Від цього залежало, який регіон стане ціллю
набігу [9, с. 64–65, 121–122]. Київщина піддавалися набігу тільки у випадку, якщо татари переправлялися
на правий берег Дніпра. Хоча переправа через річку (в тому числі через велику) не була нездоланною
проблемою для військових загонів, все ж вони затримували татарські загони, подекуди на кілька днів.
Основною перевагою татар була швидкість та раптовість нападу. Тому під час набігу татари не
здійснювали переправи через Дніпро біля прикордонних литовських замків [2, с. 146, 150–151, 212, 224].
За хроніками Я. Длугоша, М. Бельського та Волинським коротким літописом, татари здійснили великі
напади на Київщину в 1469, 1473, 1474, 1482, 1489 рр. Зокрема, в 1469 р. одна з трьох татарських орд
(варто відмітити, що, імовірно, йшлося про заволзьких татар) напала на Волинь і Київщину. Через малу
чисельність військ литовці не наважилися виступити проти них, тому татари повернулися з полоненими. У
1473 р. татари напали на землі біля Києва і забрали в полон, за свідченням хроніста, 700 людей. У1474 р.
сім тисяч татар під керівництвом брата Менглі Гірея Айдара здійснила напад на Поділля, Галичину,
Київщину. Великі втрати та беззахисність Київського воєводства пояснювалася раптовістю нападу і
нерішучістю київського воєводи М. Гаштовта [7, s. 254-256, 328, 350-351; 8, s. 855-856]. У 1482 р. татари
разом з турками взяли Київ і полонили київського воєводу І. Ходкевича [6, c. 123, 126]. У 1489 р. кримці
напали на Поділля та Київщину. Вони були розбиті сином Казимира Яном Ольбрахтом у двох битвах на
річці Саврань [8, s. 882–883].
Варто відмітити активність кримськотатарських набігів на територію Великого князівства Литовського
та Польського королівства в 90-х роках XV ст., що визначалося антилитовським союзом кримського хана і
московського князя. Але в 90-х роках XV ст. татари здійснювали набіги, в основному, на Поділля, Волинь і
Малу Польщу, а в 1503–1506 рр. – на Литву (через Чернігово-Сіверщину, яка тоді була завойована
Великим князівством Московським). Однак окремі татарські загони здійснювали походи і на Київщину, що
не знайшло свого відображення в літописах, як це було у випадку із згаданим вбивством київського
митрополита Макарія у 1497 р. Іншим свідченням на користь цього припущення є лист великого князя
литовського Олександра Менглі Гірею у 1493 р., де він жалівся на те, що навіть після грабежів козаками
татар під Тягинею у 1492 р. і відшкодування втрат, татари продовжили набіги і здійснювали «шкоди»
підданим литовського князя, в тому числі «киянам» і «черкасцям» [6, с. 73]. Однак, у літописах згадок про
татарські набіги за 1492–1493 рр. немає. Це дає підстави стверджувати, що малі походи кримських татар
були перманентним явищем для кордонів Київщини.
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Загалом, роль Київського воєводства у відносинах Великого князівства Литовського та Кримського
ханства визначалася переважно його стратегічним розташуванням. Київщина була одним з об'єктів
систематичних набігів кримських татар, що призводило до значних руйнувань та виведення в полон
мешканців краю. Київський воєвода відігравав важливу роль у контексті дипломатичного листування
литовського князя та кримського хана. У виняткових випадках воєводу могли направляти послом до
кримського хана. У згаданому контексті джерела особливо відмічають особистість київського воєводи
Д. Путятича, що мав помітне значення у налагодженні відносин між двома державами.
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Мүтәл Жарас Советұлы
(Нұр-Сұлтан, Қазақстан)
ҚАЗАҚТЫҢШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТҮЙЕНІҢ РӨЛІ
Байырғы заманнан бастау алған көшпелі тұрмыс салты қазақ халқының өзіне тән дүниетанымы мен
мәдениетін қалыптастырды. Сондай-ақ, табиғаттың қатал мінезіне қарсы тұрып жыл он екі айда төрт рет
қоныс аударып көшкен халықтың табиғатқа үйлесімді өзіндік тіршілік кешудің формуласы қалыптасты.
Мысал ретінде, ауа райының ықпалына қарай қамданып ерте көктемде Бетпақдаладан жаз жайлауы
Арқаға еріген қар суын жалдай отырып көшуді айтуға болады. Осындай көшіп-қонуға негізделген қазақ
халқының тіршілік жүйесінде түйенің орны жоғары болды. Қазақ халқы көші-қонға таптырмас көлік қызметін
атқарған түйені ежелден төрт түліктің төресі ретінде бағалаған.
Қазақтың шаруашылық жүйесінде негізінен түйенің бір өркешті (дромадер) және екі өркешті
(бактриан) түрі кездеседі. Бір өркешті түйені – нар, екі өркешті түйені – айыр деп атайды. Нар айыр түйеге
қарағанда бойы және күші жағынан мықты болғанымен суыққа төзімсіз келеді. Ал, түркі-моңғол түрі болып
саналатын айыр түйе нардан әлсіздеу келгенімен суыққа төзімдірек. Қазақ даласының солтүстік
аймақтарында айыр түйе ұстаса, табиғаты жайлы оңтүстік өңірлерде екі түрі де кездеседі [1, с. 157-158].
Зерттеуші Ғ.Себепов айыр түйені сыртқы түріне, түгіне, күшіне қарай үшке бөлінетіндігін айтады. Екі
өркеші биік, арасы алшақ келген, жүні тығыз және шудасы ұзын, ұшы тегіс, көбінесе бойы аласалау түйені
– таза айыр деп атайды. Бұл екі таза айырдан немесе айыр мен қоспақтан туады. Қоспақ – екі өркеші
қосылыңқырай, арасы жақын біткен қос өркешті түйе. Бұл тұқым нар мен айырдан туады. Айыр түйенің
үшінші түрі мырза қоспақтың екі өркешінің орны болар-болмас қана болып, арасы алшақ және жүні сирек
қылшықты келеді [2, 146 б.]. Сондай-ақ, Ғ.Себепов бір өркешті түйенің де үш түрі бар екендігін келтіреді:
таза нар – өркеші доғаланып біткен, жүні тықыр, тұрқы ұзын, сирақтары тақыр, жіңішке келеді; біртуған –
төңкерілген жарты шеңбер сияқты өркеші сүйір келетін денесі ірі бір өркешті түйе. Бұл түйе тұқымы үлек
пен таза айыр інгеннің қан қосылуынан пайда болады; қылағай – әуелден шатыс біртума нарға үлек
шағылысқаннан немесе аруанаға жөңбай шөккеннен сыртқы түрі маяға ұқсас, жүні ылақ жүн, бойы
аласалау нар туады. Бұл тұқым туралы Ғ. Себепов былай келтіреді: «Бұл тұқымның сауып сүті жоқ, мәз
жүні жоқ, жұмсап күші жоқ, азды-көпті қыс түсетін қазақ жеріндегі ең қадірсіз түйе осы қылағай» [2, 147 б.].
Қазақ шаруашылық жүйесінде нардың еркегін – үлек, ұрғашысын – аруана деп атайды. Айыр түйенің
еркегін – бура, ұрғашысын – інген деп атайды. Ал, атан деп – ақталған (піштірілген) айыр түйенің еркегін
атаған.
Түйе таулы жерлер мен нулы өзенді аймақтарға қарағанда, Арабия мен Моңғолия сияқты кең және
шөлейтті жерлерде өзін жайлы сезінеді. Сырдария, Маңғыстау өңірінің климаты мен жері жоғарыда
аталған елдермен сәйкес келгендіктен, түйе осы аймақтарда көп кездеседі [1, c. 158].
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Түйенің суыққа төзімсіз келетіндігі туралы Э. Эверсман былай дейді: «түйелер суыққа өте сезімтал
болып келеді. Кейде, тіпті солтүстік бөліктерде оларға күтім көрсетпесе суықтан өліп қалатын. Қыстың
күндері жолды қардан тазартып, жерді кетпенмен қазып, оған түйелерді бірінен соң бірін жылы болуы үшін
салып отыратын. Егер оларды қарға немесе қатты жерге ішімен жатқызып қойса, олар әдетте көз жұмып
отырған. Сол себепті де қазақтар ауа райы жылы, қысы жайлы, қары аз жауатын оңтүстікте қыстап
шыққан. Үскірік аяздан аман алып қалу үшін, олардың үстіне киіз жабатын» [3, c. 240]. Ортағасырларлық
деректерде солтүстік өңірді жайлаған қимақтардыңқыстың қаһарлы суығына шыдап бермейтіндіктен
түйелерді оңтүстікке қарай айдап отырғандығы туралы айтылады [4, с. 91].
Түйе жылқы мен қой сияқты тебіндеп жайылмайтындықтан, қарсыз аймақтар мен бойы қар
деңгейінен биік өсімдіктерді азық етеді. Сондықтан түйені арнайы қарсыз аймаққа айдаған немесе арнайы
шөп жинаған [5, с. 141-142]. Көктемде түйелер арықтап, кейін көкке ілінгеннен кейін қайта қоң жинайтын.
Егер түйе семіздеу келіп, өркештері тік болса, олар әлсіздеу болады; бұндай құбылыстарды көктемде және
күз мезгілдерінде байқауға болады [3, с. 240-241]. Үлкен түйелердің салмағы 35-тен 50-ге дейінгі пұтты
құрайды. Қазақтар егер түйе қартайса немесе ауырса оны сойып отырған. Кәрі малдың еті қатты
келгенімен амалсыздан сойған [6, с. 359].
Түйенің мінез-құлқы, табиғаты туралы А.И. Шахназаров мынадай мәлімет келтіреді: «жалпы түйе
адамдарға икемді, жуас жануар. Ақылымен және есте сақтау қабілетімен ерекшеленбегендіктен, ауылдар
мен қыстақтарды есте сақтай алмайды. Қатты боран соққанда, түйелер қорғаныш іздейді. Егер түйені
жалғыз жіберсек, ол ауылға жете алмайды, керісінше олар желге қарсы жүріп отырады. Түйе өзінің шөлге
және тамаққа шыдамдылығымен ерекшеленетін жануар. Шөптер қурап, қатал суық күндерде сусыз ен
далада барлық қиындықтарға төзіп отырады. Жалпы алсақ, түйелер – көнбіс, төзімді және жайлы жануар.
Оларға дөрекілік танытпасаң, түйе мінезінде қырсықтық пен ашушаңдық кездеспейді»[6, с. 359].
Күнделікті тұрмыста қазақтар үшін түйе өгіз бен жылқының орнына қолданылған. Жылдамдығы
жағынан жылқыға жетпегенімен, түйенің шөлге шыдамдылығына өзге түлік түрлері теңесе алмайтындығы
даусыз. Көшпелі халықтың жаз жайлауға, қыс қыстауға көшіп-қонуына түйе құмды жерлерде шыдамдылық
танытып, халыққа таптырмас көлік қызметін атқарған. Көктем мезгіліндегі жауынды күндерден кейінгі
батпақта жылқы мен өгіз дәрменсіз күйде қалғанда, түйе ғана жуан табанымен, ұзын аяқтарымен
қазақтардың бір жерден екінші жерге қоныс аударуына мүмкіндік беретін [7, с. 215].
Қазақтардың көш-қон қозғалысы негізінен түйе арқылы жүзеге асырылды. Олар түйемен үйге қажетті
ұсақ-түйек бұйымдарды тасып, мінсе көлік қылып үй шаруашылығына пайдаланатын. Қазақтардың
шаруашылық жұмыстары мен керуен кәсіптерінің барлық қозғалыстары алты айдың көлемінде, яғни сәуір
айынан басталып, қазан айына дейін жалғасқан. Қазақтар жүкшілік кезінде және қыз мезгілінде тек түйені
пайдаланған. Осы алты айға тағы екі айды қоссақ, түйе қызметін пайдаланудың есепке алынатын белгілі
бір жұмыс кезеңінің аралығы қамтылады.
Жүк тасымалында түйеге теңдерді екі түрлі жолмен орналастырған. Теңнің жоғарғы бөлігін жіппен
орап, жатқан түйенің арқасына аударып отырған. Бір теңді бір жақ бетіне, екінші теңді екінші жақ бөлігіне
тиеген. Теңдерді байлайтын жіптер екі өркешті түйелердің өркештерінің арасына байланса, бір
өркештілердің өркештеріне байланады. Үлкен жәшіктер мен үлкен қатты заттарды, ауыр жүкті
тасымалдауда жүк кішкене ағаш баспалдақтарға (аруана) байланған. Баспалдақтардың төменгі бөлігіндегі
бұтақтарының бойлығында жүк сүйенетін ағаштан жасалған көлденең тұрған қылқандар болады, ал
жоғарғы бөлігінде баспалдақтар өзара баумен байланып, түйенің екі жақ бетіне де байланады [6, с. 358].

Сурет. Қазақ даласындағы түйе санының жан басына шаққандағы үлесі. Россия. Полное географическое
описание нашего отечества. Настольная идорожная книга для русских людей / Под редакцей
В.П. Семенова. Т. 18.. «Киргизский край» (СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1903) аттыеңбектен
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Төзімділігі мен күшінің көптігі жағынан бір өркешті түйелер алда тұрады, әдетте олар арқаларына 1618, тіпті 20 пұтты құрайтын жүкті көтере береді, тәулігіне жаздың аптапты ыстық күндерінде 60 шақырымға
дейін, қыста және жауынды күндерде 35 шақырымға дейін жүре алады. Әдетте олар 50 пұтты көтерсе,
жақсы жегілген нар 60 пұтқа дейін көтере алады. Міністе жүрген түйе тәулігіне шамамен 70 шақырым
жүрсе, ал мықтылары 100 шақырым жолды артта қалдырып отырады. Осындай шақырымды олар 4
тәулікке дейін қайталап отыра алады. Екі өркешті түйелер нардан кем түспейді. Әдетте жүкті түйе 4-тен 5
шақырымға дейін жүріп отырса, міністегі түйелер 8-ден 10 шақырымды тастап отырған [6, с. 359].
ХІХ ғасырда қазақтардың арасында Қазалы, Перовск, Түркістан, Шымкент уездерінде шаруа
иелеріне түйе шаруашылығынан көп түсім беретін кіре тарту кәсібі жақсы дамыды. Бұл шаруашылықпен
бұрынырақ Орынбор мен Сібір жолымен Бұхар мен Хиуаға тауар таситын Кіші Орданың кірешілері
айналысқан; орыстардың әкелім саудасы мен әкетілім саудасының жақсы дамуына байланысты бұл
кәсіпке Кіші және Орталық Орданың өзге толқындары келіп қосылып, сондай-ақ отырықшы халықтың
тарапынан бәсекелестік жойылып, барлық тасымал жолдары қазақ даласы арқылы өткен. Соңғы
жағдайлар облыстың біршама сауда бекеттерінің арасында жарамды жолдарының болмауымен
түсіндіріледі. Жергілікті қос дөңгелекті арба жолға ыңғайлы болғанымен де, жолдың кеңдігін қажетсінеді, ал
түйе қамысты, кедір-бұдырлы, сондай-ақ жыралар мен қыстың батпақты жерлерімен де еркін өтіп
отырады. Арбакеш өзінің арбасымен және жылқысымен далалы және шөлді аймақтар тұрмақ, жергілікті
бекеттерге де жеткізуі қиын. Осы тұрғыда түйе таптырмас көлік болып табылады. Түйелерге жай ғана
теңдерді ғана тиемей, сонымен қатар ауыр жүктерді де артатын [1, c. 158-159].
Түйе жылқы, бұқа мен есекке қарағанда ауыр жүкті ұзақ көтере алатын төзімділігімен қатар, құрғақ
және шөлейтті жерлерді өтерде де өзінің ерекше қасиетімен дараланып тұрады. Осыған байланысты қазақ
халқы түйені шөл кемесіне теңеген. Сондықтан да бүгінгі таңда түйелердің сол аймақтарды мекендеуі өмір
сүру жағдайы әлі де уездер тұрмақ, бір губерниядан екіншісіне көшіп отыруды қажет етіп отыратын
мекендер арқылы түсіндіріледі. Осындай сипатқа Сырдария облысы қазақтарының, атап айтар болсақ
Қазалы, Перовск, Түркістан, Шымкент уездері ие болып отырған. Басқа облыстардан, әсіресе темір
жолдар салынғаннан кейін түйе шаруашылығы азая бастады.
Түйенің жүніне қарағанда қойдың жүнінің сапасы жоғары. Десе де түйенің жүнінің құны жоғары
жүреді. Сонымен қатар, қазақтар түйенің жүнінен таптырмас дүниелер жасайтын. Оларды түйенің жүнінен
өзге жүн орнын алмастыра алмас. Түйенің жүнінен су өтпейтін, сапасы жоғары маталар әзірленіп, одан
шапан, киіз үйге арналған тоқыма баулар, қысқы жамылғылар мен шекпендер тігілетін.
Капитан О.А. Михайлов «Туземцы Закаспийской области и их жизнь этнографический очерк» атты
еңбегінде қазақтың екі өркешті атан түйесі түрікмен түйесіне қарағанда бойы шағындау, жұмысқа әлсіздеу
және шудасы аз келетіндігін айтады. Қазақ түйесі шамамен 10–12 пұт, ал 16 пұтқа дейін жүк көтеретіндері
сирек кездеседі [8, с. 21]. Ал, Г.Спасский қазақтардың түйеге қысқа қашықтыққа 30 пұтқа дейін, ұзақ
қашықтыққа 10-нан 18 пұтқа дейінгі салмақта жүк артатындығын келтіреді [9, с. 182].
Зерттеуші О.А. Михайлов жан басына шаққанда шамамен 1 түйе, бір жылқы және 13 қой-ешкіден
келетіндігін айта отырып, Маңғыстау уезіндегі қазақтарды тұрмыс деңгейіне қарай 4 топқа бөледі:
1) байлар – 100 жылқы, 20 түйе және 500 қой; 2) бақуаттылары 10-нан 100-ге дейін жылқы, 10-нан 20-ға
дейін түйе және 100-ден 300-ге дейін қой; 3) ортаңқол 5-тен 10-ға дейін жылқы, 10-ға дейін түйе және 100ге тарта қой; 4) басқаларға жалданушы түгі жоқ кедейлер [8, с. 21]. Маңғыстау уезінде 1900 жылғы есеп
бойынша 553 мың қой-ешкі, 44 мың түйе, 33 мың жылқы және 460 бас ірі қараны құраған.
Қазақ даласында Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде тұрмыстық сұраныс пен ортаның ерекшеліктеріне
қарай мал шаруашылылығының 60 %-ын қой, 12 %-ын ешкі, 13 %-дан астамын жылқы, 12 %-ын ірі қара
құраса, ал түйе бар-жоғы 3 %-дан астамын құрады. Қазақтың шаруашылық жүйесінде мал басының негізін
18–18,5 млн. қой, 4 млн. жылқы, 3,5–4 млн. ірі қара, 3–3,5 млн. ешкі және 1 млн. түйе құраған [10, с. 85].
Статистикалық деректерге қарасақ, Ақмола облысының (мал басы – 2189432) барлық мал басының
55 %-ын қой мен ешкі, 26,4 %-ын жылқы, 9,7 %-ын ірі қара, 4,2 %-ын түйе, Семипалатинск облысында (мал
басы 2663231) 73,3 %-ын қой мен ешкі, 16,6 %-ын жылқы, 7,5 %-ын ірі қара, 2,2 %-ын түйе, Торғай
облысында (мал басы – 2474085) 60,6 %-ын қой мен ешкі, 22,6 %-ын жылқы, 11,8 %-ын ірі қара, 5,9 %-ын
түйе, Бөкей Ордасында (мал басы – 1871240) 67 %-ын қой мен ешкі, 18 %-ын ірі қара, 10 %-ын жылқы,
5 %-ын түйе құраған [11, с. 23-24].
ХХ ғасырдың бірінші ширегінде темір жолдардың салына бастауы түйе шаруашылығына кері
ықпалын тигізгенімен, жүк тасымалында түйеге деген сұраныс осы ғасырдың 50-60 жылдарына дейін
сақталды. Бұған мысал ретінде, Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары біздің әулет Арал маңынан
(Қарақалпақстаннан) түйемен тұз тасығандығын айтуға болады. Сол жылдары соғыс жасына жеткен атам
тұз тасуға деп «броньмен» қалдырылған екен. Бұл шағын естеліктің өзі соғыс жылдарында тыл еңбегінде
түйенің орны орасан зор болғандығын көрсетеді.
Қорытындылай келе байырғы заманнан негіз алған көшпелі тұрмыс салты қазақтардың өздеріне
ғана тән дүниетанымы мен мәдениетін қалыптастырды.Көшпелі елдің ұрпағы болғандықтан халқымыз
әрқашан да өздерінің малдарына шұрайлы жер іздеген. Сонымен қатар ауа райының ылғалды болуына да
аса көп мән берген.
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Ольга Міскевич
(Луцьк, Україна)
ОДЯГ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ
Величезний матеріал з історії запорізького козацтва представлений і у працях видатного вченого
Д.І. Яворницького [3], який ввів до наукового обігу великий масив архівного матеріалу, чим створив
сприятливі умови для подальших студіювань тематики. Вивчення історії українського козацтва
продовжувалося і надалі, зокрема у працях такого відомого дослідника козаччини, як І. П. Крип`якевич [2].
Мета дослідження – еволюція одягу запорізьких козаків, який органічно доповнював образ цих
українських народних захисників і героїв.
Як за зовнішнім виглядом, так і за внутрішніми якостями запорізькі козаки загалом були
характерними представниками свого народу і свого часу.
Одяг запорізьких козаків спочатку був надто простим: запорізькі козаки не могли навіть думати про
те, щоб займатися своєю зовнішністю й виряджатися в дорогі «шати». Козак і злидні тоді були синонімами.
До того часу цілком можна відносити слова української пісні – «сидить козак на могилі та й штани латає»,
або слова козацького віршу «козак – душа правдива – сорочки не має» [3, 150]. Ганяючись за звіром
безкраїми степами, глибокими балками, непролазними лісовими хащами, проводячи ночі переважно під
відкритим небом, висиджуючи по кілька годин у грузькому болоті й густому очереті, запорожці були більше
схожими на злиденних голодранців, ніж на «славних лицарів», ім'я яких уже в ранні часи їх існування
гриміло в Європі. Та і в пізній період запорізької історії, коли у козаків уже ввійшли в силу певні звичаї й
певний костюм, багато хто з них, у силу різних випадків на війні чи у себе вдома, через бідність і
злиденність, а часом навіть через особливе бажання шикнути злиденним одягом, часто вдягався надто
просто. Бувало, «поголить собі запорожець голову, застромить оселедця свого за вухо, зав'яжеться
шматиною, натягне на себе опанчу, взує капці зі свинячої шкіри, та так собі й ходить, а інший впіймає козу,
облупить й, вичистить шкіру від вовни, одягнеться в неї, взує постоли зі шкіри вершкової товщини, а
завдовжки зо дві четверті, та й тиняється степом» [3, 153].
Але з плином часу, з одного боку через вдалі війни, з другого – з розвитком життя, багато що
змінилося в поняттях і побуті запорізьких козаків. Розбивши татар чи турків, пограбувавши панів чи євреїв,
козаки, повертаючись на Січ, привозили із собою безліч грошей, одягу й дорогих тканин. Дані, що дійшли
до нашого часу, свідчать, що саме з одягу здобували собі запорізькі козаки на війні – шуби, жупани,
шаровари, сорочки, шапки, чоботи, чекмені, смушкові шкури тощо. Багатство здобичі тоді виявлялося в
тому, що запорожці дерли на шматки китайкову тканину й накручували її на ноги замість онуч. У народній
думі про козака Голоту розповідається, як цей герой, убивши багатого татарина, одягнув на себе його
дорогий одяг, чоботи, жупан і оксамитовий шлик, і в такому вигляді гуляв у Січі й вихваляв Килиїмське
поле [3, 157]. Із тих самих свідчень дізнаємося, що у запорожців ніколи не було одноманітного одягу; що
нерідко під час війни вони одягалися в такий одяг, який був у неприятеля, і що їх похідний одяг взагалі був
бідним, зате домашній парадний – дуже розкішним [3, 156].
Перші відомості про одяг запорізьких козаків знаходимо в подорожніх нотатках XVI століття
німецького посла Еріха Лясоти. Лясота каже, що у запорожців були у вжитку татарські кобеняки – Kepnikh –

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

55

або плащі, які були їх головним одягом, і тут же додає, що головний начальник козаків, відпускаючи посла
з Січі, подарував йому куничу шубу й хутряну шапку з чорних лисів [3, 157].
Відомості про одяг запорізьких козаків знаходимо в праці французького інженера де Боплана. Він
пише про сорочки, шаровари й жупани, виготовлені з грубого сукна, які становили повсякденний одяг
козаків. Але ці відомості надто загальні й невиразні [3, 158].
У XVIII столітті польські письменники вже докладніше описують запорізький одяг. За їх словами,
запорізькі козаки носили шаровари з широким золотим галуном замість блямів, сукняні напівкунтуші з
відкидними рукавами, білі жупани з шовкової тканини, шовкові пояси з золотими китицями й високі шапки зі
смушковими околицями сірого кольору й червоним шовковим верхом, що закінчувався золотою китицею.
Наприкінці того ж століття сучасник запорізьких козаків, запорожець Микита Корж, головним одягом
запорожців називає жупан, черкеску, саєтові яскравих барв шаровари, завширшки чотири аршини,
сап'янові кольорові чоботи, шалевий пояс, шапку-кабардинку з річкового звіра кабарги чи виднихи або
видри, оздоблену навхрест позументом, і, врешті, кудлату вовняну бурку для негоди, звану поляками
вільчурою. Такий одяг, за словами Коржа, запорожці носили вдома в Січі і в походах під час війни [1, с. 99].
Академік Василь Зуєв, котрий жив у XVIII столітті, каже, що обов'язковим одягом запорізьких козаків
були сорочка і шаровари: цей одяг був у них звичним, і вони носили його, не міняючи, доки він не
розпадався на клаптики, а щоб збавитися від миття й комах, вони просочували його риб'ячим жиром і
в'ялили на сонці. Зрештою, крім цього найнеобхіднішого одягу, запорожці, за словами того ж Зуєва, носили
хороший сукняний одяг, оксамитові шапки, шовкові пояси й сап'янові чоботи [2, 245].
Свідки, що жили значно пізніше за М. Коржа й В. Зуєва, описують запорізький одяг так: «Жупани у
них були сині й виготовлялися з такого хорошого сукна, що воно ніколи не линяло; відлоги на рукавах (їх
звали «закаврашами») та пояс були червоними, шаровари сині, китайчані, на очкурі. Саме такий жупан був
у мого батька: темно-синій, а закавраші зелені, запинався він гапликами до самої гори, комірчик у нього
був тоненьким на два пальці, а на комірці два гачечки та дві бабки; гаплички від гори жупана до самого
пояса йшли так густо, що за ними не видно було й гачечків. Як у кого, пояс був зеленим чи якимось іншим,
але мій батько весь час носив червоний, і йому це дуже личило; свій жупан він називав каптанком; рукави
в ньому були вузенькі й на кінцях защіпалися гачечками при самій руці. Точнісінько так одягався й
дід» [2, 244].
За іншим описом, кожен жупан робили рясним у подолі, «карваші» доштуковували з оксамиту, клини
«повинні бути цілими» й повинні пришиватися до підпашників між собком і передами, весь він шився
зеленим шовком, неодмінно з боковими «гаманками» [2, 245].
Але й цей перелік одягу неповний: писані документи, що дійшли до нас, називають серед
запорізького одягу ще сукняні широкі киреї й короткі юпки, схожі на турецькі куртки, а старовинні картини,
крім того, показують козаків у коротких шкірянках [3, 183].
Ясне й більш-менш точне уявлення про запорізький одяг дають нам гравюри, ікони, прапори й
портрети минулого століття. Три такі гравюри є у творі Рігельмана. Одна з них зображає вибори військової
старшини, дві інші – запорізьких козаків; запорожці одягнуті в широкі шаровари, довгі каптани, низькі шапки
й кошлаті бурки. Дві ікони, одна в Одеському публічному музеї старожитностей, інша в церкві села
Покровського, де колись була остання запорізька Січ: на першій зображено групу запорожців, що моляться
Богоматері й одягнуті в червоні нижні черкески й верхні темно-зелені каптани з відкидними рукавами,
широкі, з низькими спусками, червоні шаровари, підперезані кольоровими, з набором та без нього,
поясами, і взуті у червоні гостроносі чоботи. На другій іконі представлено двох запорожців, котрі стоять на
колінах і одягнуті в нижні вузького крою черкески й верхні, дуже широкі, жупани, схожі на киреї. Великий
військовий прапор, що зберігається в Ермітажі, має зображення запорожців у різнобарвних каптанах,
нижніх черкесках, шовкових поясах, різних шапках — низьких, притиснених, і високих з гострими кінцями, зі
смушковими околицями й сукняним чи шовковим верхом, у широких шароварах і неодмінно з довгою
хусткою при поясі уздовж шароварів [3, 191].
Як свідчить Д.І. Яворницький, портрети запорізького полковника Опанаса Федоровича Ковпака та
двох незначних запорожців, Івана та Якова Шиянів, писані олією майже на весь зріст з натури,
зберігаються в Самарському Пустинно-Миколаївському монастирі поблизу м. Новомосковська
Катеринославської губернії та в Одеському публічному музеї старожитностей. На них зображено
запорожців з відкритими головами, з шапками в руці чи під пахвою, у червоних каптанах, шовкових
штофних із візерунком черкесках, широких червоних шовкових поясах і сап'янових червоних чи жовтих
чоботях. Ці портрети найточніше зображають одяг запорізьких козаків [3, 193]. Запорізький одяг
складається з двох нижніх уборів, так званих черкесок, на людину більшого зросту й малого; одна з них
бурякового кольору, друга червоного, обидві завдовжки трохи нижче колін. Ззаду обидві мають по два
вуси, як каптани чи черкески кубанських козаків, та шовкові бабки на коротеньких шовкових шнурках
попереду. Обидві мають на кінцях рукавів невеликі відлоги з темного оксамиту, прикріплені до рукава
металевими гачками; обидві досить широкі в плечах і досить вузькі в попереку; нарешті обидві підбиті
картатою китайкою. Перевага крою цих черкесок в тому, що вони дозволяють людині махати рукою вперед
і назад, зовсім не сковуючи рухів. До цих черкесок є й пояси, виткані з перського шовку-сирцю, завширшки
дві з половиною четверті, 2 завдовжки в одинадцять аршинів бурякового кольору, з позолоченими на три
четверті кінцями і з шовковими плетеними шнурками аршинної довжини, прикріпленими до кожного з кінців
пояса. Другий такий самий, але завдовжки в сім аршинів, ліловий, з посрібленими кінцями. Третій такої ж
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ширини й довжини, але без позолоти на кінцях і витканий з чудової шовкової тканини з квітами й
візерунками, так званої шальової. Із дослідження І.П. Крип’якевича ми дізнаємося, що черкеска та два
перші пояси зберігалися у внука запорожця з с. Лапинки Катеринославського пов. селянина Мокія Лося і
дійшли до нас без жодної переробки, що засвідчила вся громада села; тепер вони зберігаються у
приватному музеї збирача козацьких старожитностей Г. П. Алексєєва в Петербурзі [2, 247]. До цього опису
потрібно лише додати кілька слів про шкіряні пояси: кілька запорізьких поясів є у катеринославському
зібранні О. М. Поля. Довжина їх не перевищує необхідної, щоб охопити живіт, але зовнішнє оздоблення
найрізноманітніше. Воно складається з різних металевих накладок, як на черкеських поясах на
Кавказі [3, 190].«Коли козакові треба було оперезатися, він прив'яже пояс шнурочком до цвяха та й
повертається, так весь пояс на себе й намотає. Потім шнурки зав'яже або позад себе, на спині, або на
боці, а позолочені кінці залишить попереду, на животі, та так і ходить, як справжній лицар. Пояси були
різних кольорів: зелені, червоні, голубі, коричневі. Крім довгих поясів запорожці носили й короткі, зроблені
зі шкіри чи з волосся, ззаду до них чіпляли китиці, а попереду гачки, пряжки, ремені для кинджалів, шабель
та люльок» [3, 110].
«Багатий одяг запорожців при їхніх поїздках на Україну, – справедливо зауважує Каховський, –
часом був не більш ніж розкішним у магазині для приманки покупців. Багато хто, спокусившись запорізькою
розкішшю, йшов у свою чергу шукати здобичі й слави і примножувати собою запорізьке військо та його
значення» [3, 191].
З усіх наведених свідчень видно, що найдорожчий одяг запорізьких козаків виготовлявся з шовку,
польського й англійського сукна, кармазину й оксамиту. Вбрання з шовкової штофної тканини, схожої на
тканину шалей, називалося у запорожців шалевим; вбрання з польського й англійського сукна звалося
саєтами, від польського слова «sajeta» з тим же значенням; вбрання з червоного східного сукна звалося
кармазинним від татарського слова «киримизи» – червоний; нарешті, вбрання з оксамиту називалося
оксамитним; оксамит – це дорога тканина, зроблена з шести ниток, тому й отримала свою назву від
грецького слова складеного з двох слів – шість та – одяг, звідки пішло латинське «examitum», німецьке
«samet», нижньолужицьке «samot».
Оксамит – золота чи срібна тканина, щільна, ворсиста, схожа на бархат, з травами, розводами й
кольоровими візерунками, мов парча, шита золотими й срібними петлями; оксамит здобували переважно у
Візантії й використовували давні руси на церковні убори, одяг для князів та багатих бояр, а у запорожців
переважно на нижній одяг, черкеску.
Нема сумніву, що крій запорізького одягу, особливо високих шапок, широких шароварів, довгих
жупанів і широких поясів, східного походження і запозичений ними від татар і турків. Це запозичення
здійснювалося або захопленням під час наїздів, або купівлею, або шляхом дарування з боку вищих
татарських і турецьких властей запорізьким козакам.
Таким чином, одяг запорізьких козаків був практичним, багатофункціональним. Перевага його була у
тому, що він не сковував рухів людини й був пристосованим до клімату країни.
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ТУЫСТЫҚ ЖҮЙЕНІ ЗЕРТТЕУДІҢ ТҮЙІНДІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Туыстық мәселесі әлеуметтік ғылымдардың негізгі және маңызды тақырыптарының бірі болып
есептеледі. Мұның себебі, туыстық қатынастардың адам өміріндегі мызғымас бір бөлігі болып
табылатыны. Кейінгі жылдарда туыстық қатынастар мен отбасы проблемасын зерттеуге байланысты
әлеуметтік ғылымдардың ішінен субпәндердің бөлініп шығу тенденциялары да байқалады және жаһандану
жағдайында отбасы, туыстық сияқты анықтаулардың мазмұндық өзгеруін бақылауға болады. Бұл ғылымда
қалыптасқан "отбасы" ұғымын түсіндірудің заманауи тәсілдерін зерттеудің ерекше маңыздылығын
көрсетеді.
Туыстық жүйе ежелгі дәуір қоғамының құрылымы негізінде қалыптасса да, бүгінгі заманда оның
өзектілігі жоққа шығарылмайды. Керісінше, адамзат қоғамының даму перспективасының бағытын анықтап,
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әлеуметтік, этникалық және басқа да қоғамдық проблемалардың алдын алып, табиғатын түсінуге мүмкіндік
береді.
Мәдениеттің көптеген символикалары мен элементтері әлеуметтік құрылым заңдылықтарын түсінуге
жол ашады. Бұл мақсатқа бірқатар әлеуметтік ғылымдардың пәнаралық байланысы арқылы жетуге
болады.
Жоғарыда айтылғандай, туыстық жүйе әрдайым этнология мен антропологияның негізгі зерттеу
мәселелерінің қатарында. Әлеуметтану ғылымында туыстық категориясы көбінесе салалық білімдерде отбасы шеңберінде және тұлғааралық қатынастармен шектеледі. Ал антропология ғылымында туыстық
табиғатының ерекшеліктері, оның тарихилығы мен сабақтастығы, мазмұндық және жүйелік өзгеру
үдерістері қарастырылады.
Археология ғылымына келер болсақ, бұл - туыстық жүйе тарихынан көп мәлімет бере алатын
ғылымдардың қатарында, бірақ археологиялық еңбектерде арнайы туыстық пен отбасына арналған үлкен
тараулар жоқтың қасы [1, с. 16]. Сондықтан ғылымдар арасындағы келістік пен проблемалық тақырыптарға
қатысты тапсырмаларды біріге анықтауды қажет ететінін көрсетеді. Бірақ әлі күнге дейін кері тенденция
жиі байқалады, мысалы, әлеуметтік ғылымдарда қалыптасқан методологиялық және зерттеу тақырыптары
мен объектілеріне қатысты өзге ғылым салаларын араластырмауға тырысу немесе оқшаулану сияқты
құбылыстар.
Туыстық ешқашан тек генетикалық немесе лингвистикалық болған емес, сонымен бірге бұл
материалдық құндылық болып табылады [2, p. 32]. Яғни археологтардың назарын тек даму үдерісіндегі
материалдық факторларға ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік байланыстардың қалыптасуына да
аударуының қажеттігі туындайды.
Әрине, археологиялық материалдық ескерткіштер туыстық қатынастардың паттерндерін тікелей
көрсетіп бере алмайды, бірақ оның басқа әлеуметтік ғылымдарда көрсетілген мазмұнын растап немесе
жоққа шығаруы мүмкін. Ол үшін археология мен мәдени антропология, лингвистика және этнология
ғылымдарының тығыз пән аралық байланысы керек.
Ғылыми әдебиеттерде «туыстық» терминіне қатысты ортақ қабылданған анықтама туралы келісім
жоқ. Кейбір ғалымдар оны тек нуклеарлық отбасына ғана, албасқалары бүкіл отбасы түрлеріне қатысты
қолдану жағдайлары жиі кездеседі [3, с. 6]. Ал «отбасы» және «туыстық қатынастар» ұғымдарын
анықтауда әдістемелік жағынан бөліп қарастыруға байланысты нақтылықтың болмауы елеулі
мәселелердің бірі. Мұның себебін әлеуметтік пәндер тарапынан зерттеле отырып, кезінде бұл ұғымдар
белгілі бір тарихи кезеңге, мәдениетке байланысты айтылып, бүгінде паттерндік трансформацияға
ұшырауына байланысты, түрлі пікірталастың объектісі болып отыруымен байланыстыруға болады.
Отбасы әлеуметтік ғылымдарда туыстық қатынастардың іргетасы ретінде танылады. Дегенмен,
«отбасы» мен «туыстық жүйе» ұғымдары әлеуметтік ғылымдарда түрлі концептілік тұрғыда
қарастырылатынына байланысты, ортақ тұжырымның болмауы әлеуметтік ғылымдарда қиындық
тудыратыны сөзсіз. Сонымен қатар әрбір мәдени және ғылыми ортада туыстық пен отбасының
заңдылықтарына түрлі қырынан қарау тенденциясы да кездеседі. Мысалы, қазақ туыстық жүйесіндегі
отбасы - туыстықтың мызғымас іргетасы ғана емес, әлеуметтік, генеалогиялық және туыстық қатынастар
тәжірибесі тізбегіндегі мықтап орын алатын функционалды бірлігі. Яғни, қазақ мәдениетіндегі туыстық жүйе
мен отбасы арасындағы байланыстың әлеуметтік аспектілері басым және бұл байланыстар бүгінде тарихи
қалыптасқан күйінен аса көп трансформацияға ұшырамаған деуге болады. Мысалы, ерлі-зайыптылар
арасындағы қарым-қатынас көптеген бүгінгі мәдениеттерде туыстықтың іргетасы ретінде қарастырлатын
болса, қазақ туыстық жүйесінің негізіерлі-зайыптылар қарым-қатынасымен шектеле алмайды, ол
отбасындағы ер адамның ата-анасы және сиблингтерімен қарым-қатынасына дейінгі шеңберге
кеңейтіледі.Мысалы, әдеттегі жағдайда ерлі-зайыпты мен ата-ана –бала арасындағы қарым-қатынасына
көбірек көңіл бөлінсе, қазақ туыстық қатынастарын зерттеу барысында мұның қатарына қазақ отбасы
шеңберіне отағасының әке-шешесі мен сиблингтерінің қарым-қатынасы мәлеселі қосылады, бұл олардың
бір отбасы шеңберіндегі қарым қатынастарының тығыз болатынын білдіреді.
Осы тұста айта кетер тағы бір мәселе - өмір тәжірибесінде шынайы көрініс алатын туыстық қарымқатынастар ғылыми тұрғыда көзге ілінбей қалуы мүмкін. Мұндай жағдайларда мәдениеттің туыстық жүйесі
мен отбасы дәстүрі мәселелерінің картинасы толық аяқталмаған болады.
Туыстық тек неке қатынасынан және биологиялық негізде ғана туындайтын фактор емес: туыстық бұл адамның бүкіл өміріндегі өзіндік болмысын анықтайтын фактор. Туыстық қатынастарды
генеалогиялық, әлеуметтік, ментальді тұрғыдан қарастыру жиі кездеседі [4, с. 8]. Соның ішінде туыстықты
көбіне генеалогиялық және ментальді тұрғыда сезіну қазақ халқына тән деуге болады. Қазақ туыстық
жүйесі генеалогиялық жағынан «Жеті ата» шеңберінде реттеліп, ментальді түрде бір отбасының басын
қосатын үш ұрпақтың байланысы вертикалды және горизонталды жағынан берікболып келеді. Ал
әлеуметтік жағынан жоғарыда аталған екі модустың негізінде реттеледі.
Туыстық қатынастарды зерттеу мәселесіндегі идеологиялық айырмашылықты да айта кеткен жөн.
Әлемде туыстық байланыс пен отбасылық институттың деградациясы туралы айтылатын ғылыми пікірлер
жиі кездеседі. Дегенмен, отандық және батыс ғылымында осыған байланысты елеулі айырмашылық бар.
Бұл - отандық ғылымның көбіне туыстық жүйе мен отбасы институтындағы өзгерістерді деградациялық
үдеріс ретінде, ал батыстық ғылымда мұндай сипат берілмей, тек өзгеріс деп қана қарастыруы.
Соңғысында туыстық жүйедегі өзгерістерге жақсы немес жаман деген сипат беру кейінгі орындарда
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тұратын критерий. Сонымен бірге отандық және ТМД ғылымында көбіне дәстүрлі туыстық жүйесі мен
отбасылық құндылықтарды идеалды үлгі ретінде қарастырып, бүгінгінің өзгерістерін сол идеалдан ауытқу
деп бағалау бағыты басым, ал батыстық ғылымда мұндай салыстыру тағы да кейінгі қатарда, олар ең
алдымен өзгерістердің үдерісі заңдылықтарына көңіл аударады.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Анастасія Гашевська
(Ізмаїл, Україна)
РОЛЬ МАТЕМАТИКИ У РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ШКОЛЯРІВ
Головною метою навчання математики в школі – забезпечити свідоме і міцне оволодіння учнями
системою математичних знань і вмінь, необхідних у трудовій діяльності та повсякденному житті в цілому.
Практична значимість шкільного курсу математики обумовлена тим, що її об'єктом є кількісні відносини і
просторові форми дійсного світу. Математична підготовка необхідна для розуміння принципів, пристрої та
використання сучасної техніки. Математика важлива для повсякденної практичної діяльності людини.
В сучасних умовах математика є мовою науки і техніки. З її допомогою моделюються, вивчаються і
прогнозуються багато процесів і явища, що відбуваються в світі, в суспільстві і природі.
В силу цього підготовка учнів з математики є необхідною умовою прискорення науково-технічного
прогресу. Від її якості безпосередньо залежить науковий і економічний потенціал країни.
Математика вимагає від учнів розумових і вольових зусиль, концентрації уваги, активності
розвиненої уяви. Вона також розвиває моральні риси особистості (наполегливість, творчу активність,
самостійність, цілеспрямованість, працьовитість).
Найважливішим завданням шкільного курсу математики є розвиток логічного мислення. Математика,
як жоден інший досліджуваний в школі предмет, ми маємо можливості на кожному кроці навчати учнів
логіці на практиці [2, с. 120-136].
У процесі засвоєння математичних знань вирішується завдання розвитку в учнів навичок проведення
логічних міркувань і характерних для дедуктивного мислення умінь знаходити логічні наслідки з даних
початкових умов, здатності абстрагувати, тобто виділяти в конкретній ситуації сутність питання,
відволікаючись від несуттєвих деталей.
Вивчаючи математику, учні опановують вміннями аналізувати дане питання, узагальнювати,
виділяти необхідні і достатні умови, визначати поняття, складати судження, знаходити шляхи вирішення
поставленого завдання.
Все це формує мислення учнів і сприяє розвитку їх мови, особливо таких якостей вираження думки,
як порядок, точність, ясність, стислість, обґрунтованість. [5]
Основними цілями викладання математики в шкільному курсі є:
1. Формування мислення через навчання діяльності; вміння адаптуватися всередині певної системи
щодо прийнятих в ній норм, усвідомлено будувати свою діяльність по досягненню мети і оцінювати власну
діяльність і її результати.
2. Формування системи цінностей і її прояви в особистісних якостях.
3. Формування уявлень про математичний метод дослідження реального світу, роль і місце
математики в системі наук.
4. Оволодіння математичними знаннями, що забезпечують включення учнів в діяльність на уроках
математики, суміжних предметах і в практичному житті. [3]
Сутність освітнього процесу полягає в тому, що кожна освітня галузь включається до змісту
загальної освіти двояко: по-перше, як окремий навчальний предмет і, по-друге, імпліцитно – як «наскрізні
лінії» в змісті шкільної освіти в цілому.
При вивченні предмета «Математика» у учнів розвивається логічне і математичне мислення,
створюється уявлення про математичні моделі; учні опановують способи математичного міркування;
навчаються застосовувати математичні знання при вирішенні різних завдань і оцінювати отримані
результати; опановують вміння вирішення навчальних завдань.
Для здійснення формування логічного мислення учнів 5-6 класів система розвиваючих завдань така:
 аналогія;
 виключення зайвого;
 класифікація;
 логічні задачі;
 завдання з геометричним змістом;
 завдання «на переливання»;
 завдання-жарти;
 числові ребуси;
 завдання - софізми;
 цікаві завдання. [1, с. 58-87]
Виходячи, із переліченого вище, наведу декілька вправ для розвитку логіки на уроках математики
для учнів 5-6 класів.
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Аналогія
Аналогія – це подібність між об'єктами в деякому відношенні. Використання аналогії в математиці є
однією з основ пошуку рішення задач. Завдання цієї серії спрямовані на відпрацювання таких пізнавальних
прийомів, як проведення словесних аналогій і знаходження аналогій між фігурами.
Наприклад:
 зменшуване – різниця, множник –...?
 Ціну на товар спочатку підвищили на 15%, а потім знизили на 15%. Що сталося з початковою ціною
товару?
Рішення. Нехай товар коштував 1000 грн.
Підвищили на 50% (половину) – 1500 грн.
Знизили на 50% (половину) – 750 грн.
Ціна знизилась.
Виключення зайвого
У кожному завданні цієї серії вказані чотири об'єкти, з яких три значною мірою подібні між собою, і
тільки один відрізняється від усіх інших.
Наприклад:
 Числа: 2,9; 12; 8; 15.
 Одиниці вимірювання: см, дм, м², км.
Класифікація
Класифікація – це загально-пізнавальний прийом мислення, суть якого полягає в розбитті даного
безлічі об'єктів на попарно непересічні підмножини (класи). Число таких підмножин, а також їх склад
залежить від підстави класифікації (тобто ознаки, істотного для даних об'єктів), яке може набувати різних
значень.
Наприклад:
 Що об'єднує слова довжина, площа, маса?
 Яке слово до них підходить: секунда, центнер, величина, метр?
Логічні завдання
Логічні вправи прямо і безпосередньо орієнтовані на розвиток логічного мислення учнів. Логічні
вправи являють собою завдання творчого характеру.
Вони дозволяють організувати на уроках цікаві діяльні ситуації, які сприяють кращому засвоєнню
програмного матеріалу і розвитку логічного мислення. Педагогічна практика показує, що у основний маси
учнів здоровий глузд випереджає математичну підготовку. Це обумовлює високий інтерес школярів до
вирішення таких завдань. Від звичайних вони відрізняються тим, що не вимагають обчислень, а
вирішуються з допомогою міркувань. [4, с. 189-202]
Однак при вирішенні таких завдань учні багато витрачають часу на міркування про те, з чого почати.
Наприклад:
 Іра, Даша, Коля і Митя збирали ягоди. Даша зібрала ягід більше всіх, Іра не найменше. Чи вірно,
що дівчатка зібрали ягід більше, ніж хлопчики?
 Наташа вимовила істинне твердження. Лена повторила його дослівно і воно стало хибним. Що
сказала Наташа?
Завдання з геометричним змістом
Наприклад:
 Накресліть два трикутника так, щоб їх спільною частиною були: а) шестикутник; б) п'ятикутник;
в) чотирикутник; г) відрізок; д) точка.
 Розрізати квадрат на дві рівні фігури (10 способів).
Завдання на переливання
Завдання на переливання – це завдання, в яких за допомогою судин відомих ємностей потрібно
відміряти певну кількість рідини. Найпростіший прийом вирішення завдань цього класу полягає в переборі
можливих варіантів.
Наприклад:
 В перший посудину входить 10 літрів води. Як, використовуючи ще два порожніх судини по 5 і 7
літрів, розділити воду на дві частини?
 Восьми літровий бідон наповнений водою. Як за допомогою трилітрової і п'яти літрової банок
відлити 1л води?
Завдання-жарти
Наприклад:
 Гусь коштує 20 гривень і ще половину того, скільки він насправді коштує. Скільки коштує гусак?
 Який математичний знак потрібно поставити між 5 і 6, щоб отримане число було більше 5, але
менше 6?
Отже, дана система вправ по формуванню логічного мислення учнів дозволяє зробити наступні
висновки:
 Логічне мислення розвивається інтенсивніше, якщо створювати на уроці атмосферу поваги,
заохочувати ініціативу і стимулювати творчість учнів;
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 Система розвиваючих завдань дозволяє прищепити інтерес до предмету, дає більш глибоке і
повне розуміння досліджуваних тим, розвиває мислення учнів.
Таким чином, проектуючи задум сучасного навчального заняття з математики, учитель повинен
стимулювати навчальні мотиви учня, активізувати навчальну діяльність, заохочувати ініціативу
забезпечувати рефлексію навчальної діяльності, а також організовувати контроль за процесом і
результатами діяльності учня [3].
Література:
1. Струве Г. Елементарна логіка. Підручник для викладання і самонавчання / Генріх Струве., 2016. – 168 с.
– (Зі спадщини світової філософської думки. логіка)
2. Лихтарников Л. М. Математическая логика / Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева., 1998. – 288 с. – (Окреме
видання).
3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим
доступу
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx.
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Режим
доступу
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Науковий керівник:
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СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Анастасія Дорожкіна
(Харків, Україна)
ПЕРСПЕКТИВА СТВОРЕННЯ МАЗІ НА ОСНОВІ СУХОГО ЕКСТРАКТУ АРНІКИ
За оцінками ВООЗ, опік – одна з найбільш поширених травм. Ступінь тяжкості їх різна, але навіть легкі
опіки стають проблемою. Вони сверблять, болять і вимагають часу для відновлення шкіри. Регенерація
епідермісу багато в чому залежить від правильної обробки рани і догляду за травмованим місцем. [1, с. 30 ].
За характером травмую чого агента розрізняють опіки: термічні, хімічні, електричні, променеві,
комбіновані, термохімічні та електротермічні. Покращенню результатів лікування пацієнтів з опіками сприяє
правильне і своєчасне надання медичної допомоги [2, c. 22].
В Україні препарати для місцевого лікування опіків випускаються 22 фармацевтичними
підприємствами, які наведено на рис.1.

Рис. 1. Діаграма препаратів для місцевого лікування опіків на фармацевтичному ринку України
В Україні з усієї кількості зареєстрованих лікарських засобів для лікування опіків частка моно
компонентних препаратів становить 55,24%, а комбінованих препаратів – 44,76% (рис.2).

Рис. 2 Розподіл асортименту лікарських засобів для лікування опіків
Найбільш ефективними і часто використовуємими препарати в - пії опіків є антибіотики і антисептики
(бетадин, етоній, сульфадіазинусрібла та ін.) та препарати, що стимулюють загоєння (усі лікарські засоби
із декспантенолом, Солкосерил, Aктовегінта ін.) та комбіновані (Левомекольта ін.) [3, c. 9].
В останні роки спостерігається зростаючий інтерес до рослинної сировини з точки зору його
потенційної антимікробної активності. Рослини багаті різноманітними речовинами, такими як дубильні
речовини, терпеноїди, алкалоїди та флавоноїди, для яких invitro було виявлено антимікробні властивості.
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Дослідження доводять перспективу розширення асортименту існуючих лікарських препаратів та створення
вітчизняних оригінальних препаратів з використанням рослинної сировини.
Як відомо, рослини роду Arnica містять цілий спектр біологічно активних речовин з протизапальними,
антиоксидантними і антимікробними властивостями, що прогнозує створення препаратів на її основі для
лікування опіків [4, с. 22]. В якості діючої речовини нами обрано сухий екстракт арніки.
Перший етап наших експериментальних досліджень присвячено вибору оптимального складу
емульсійної основи мазі. Розробка емульсійних основ передбачає підбір оптимального співвідношення
масляної і водної фаз. Склади основ наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Досліджувані склади основ
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва компонента
Кукурудзяна олія
Montanov 68 / Емульсійна база Olivoil
glutamate emulsifie
Ксантанова камедь
Nа КМЦ
Карбопол Ultrez 10
Триетаноламін
Гліцерин
Вода очищена

1
10

2
10

3

3

Склад зразків мазевих основ, %
3
4
5
10
10
10
3

3

6
10

3

3

1
0,5
5

5

1
1

5

5

5

5
до 100,0

Основи готували додаванням зовнішньої фази (водна фаза складалась із 1% розчинів високо
молекулярних сполук),а до внутрішньої – кукурудзяну олію. Зразки готували, змінюючи емульгатор.
Приготовані основи оцінювали за органолептичними і споживчими властивостями, визначали колоїдну та
термостабільність, рН, структурну в’язкість, дисперсність і ступінь пенетрації в агаровий гель. Визначення
дисперсності часток масляної фази емульсійної системи проводили за допомогою електронного
мікроскопа. Проведені дослідження дозволили обрати раціональний склад основи (№ 5 з використанням в
якості емульгатора - Olivoil glutamate emulsifie).
В процесі розробки емульсійної мазі досліджували вибір консерванта з метою запобігання
мікробного забруднення. В якості консерванту обрано калію сорбат. Проведені комплексні
експериментальні фізико-хімічні, фармако- технологічні, біофармацевтичні, біологічні та мікробіологічні
дослідження надали змогу обґрунтувати раціональний склад емульсійної мазі на основі арніки для
лікування опіків.
Література:
1. Бобровников А. Э. Остаточные длительно существующие ожоговые раны: определение и особенности
лечения / А. Э. Бобровников, М. Г. Крутиков, М. Г. Лагвилова, А. А. Алексеев // Комбустиология. – 2010.
– №40. – С. 28–33.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Тамара Драч
(Львів, Україна)
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ-АУТИСТІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
Анотація. Хореографічне мистецтво як засіб розвитку дітей-аутистів – це питання, яке
актуальне в повсякденній реальності, де серед психічно здорових дітей, трапляються випадки
захворювань дітей аутизмом. Надзвичайно важливо, не стояти осторонь цих проблем, а науково
вирішувати та досліджувати можливості творчого розвитку таких дітей, що буде сприяти їхній
подальшій соціальній адаптації.
Ключові слова: діти дошкільного віку, аутизм, хореографічне мистецтво, сучасна хореографія,
танець-модерн, методика викладання.
Постановка проблеми. Наразі хореографічне мистецтво введене в програму дошкільних
навчальних закладах, загальноосвітніх та позашкільних організаціях, які забезпечують творчий розвиток та
культурне дозвілля дітей різного віку та рівня підготовки.
Однак серед фізично та психічно здорових дітей, трапляються випадки, коли на заняття з
хореографії приводять учнів з різними видами відхилень у психічному та фізичному стані, тож доводиться
зважати на особливості підготовки цих дітей. Одним з таких відхилень у мозковій діяльності дитини є
аутизм.
Аутизм (розлади аутистичного спектру (РАС) – це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку
головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та
спілкування. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до
соціального життя. В Україні з 2008 по 2013 рік за даними МОЗ України захворюваність на розлади зі
спектру аутизму зросла в 3,8 разів з 2,4 до 9,1 на 100 000 дитячого населення [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Це питання досліджували такі науковці як Анреєва Н. С.,
Бабіч В., Базима Н.В., Волошина Н. П., Івашура Н. Г., Кравець Н. П. (2003), однак питання творчого
розвитку дітей-аутистів засобами хореографічного мистецтва, в тому числі сучасної хореографії, ще не
піднімалося у науковій літературі.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Творчий розвиток дітей з аутизмом є
важливим етапом у їхній адаптації до нормального соціального життя. Для того, щоб адаптувати дитину до
соціального життя слід залучати дитину до соціально бажаної діяльності (сучасної хореографії, занять
співом і т.д.). Збагачувати знання дитини про власний організм та здоров’я; формувати у дитини потребу
дбати про своє здоров’я, розвивати рухові якості - швидкість, спритність, загальну витривалість; розвивати
потребу в щоденній руховій діяльності та самостійність у рухливих іграх, створювати сприятливі умови для
виховання самостійності, наполегливості, працелюбності. Саме хореографічне мистецтво може стати
хорошою мотивацією дитини до спілкування та самовдосконалення, що слід науково обґрунтувати та
дослідити.
Формування цілей дослідження. Головною ціллю дослідження є визначення методів розвитку
творчих здібностей дітей-аутистів засобами сучасної хореографії.
Для цього перед нами були поставлені завдання:
- дослідити основні ознаки хвороби аутизм та визначні особливості поведінки дітей-аутистів;
- визначити важливі творчі напрямки розвитку дітей-аутистів;
- дослідити можливість застосування хореографічного мистецтва в процесі розитку дітей-аутистів
- охарактеризувати програму з сучасної хореографії для розвитку дітей-аутистів.
Виклад основного матеріалу дослідження
Розлади аутистичного спектру починаються у дитинстві, проте зберігаються у підлітковому і
дорослому віці. У більшості випадків ці стани проявляються у перші 5 років життя.Діагностувати ризик
розвитку аутизму можна вже в 1,5 річному віці дитини за допомогою спеціального скринінгового тесту.
Люди з аутизмом можуть бути надзвичайно обдарованими, проте їм потрібно набагато більше часу,
щоб навчитися чомусь дуже простому. Рівні розумової діяльності у людей з РАС варіюють в надзвичайно
широких межах – від важкого порушення функцій до чудових невербальних когнітивних навичок. Такі діти
проявляють здібності – іноді просто геніальні – до малювання, музики, конструювання, математики,
хореографії, тощо. При цьому інші сфери життя не будуть цікавити дитину. До 6 років мозок дитини
активно засвоює інформацію. І якщо намагатися розвивати «дитину дощу», як їх ще називають, до цього
віку зусиллями психологів, арт-терапевтів, логопедів, то з часом таку дитину можна адаптувати до
соціального життя [1, c. 6].
Такі діти мають:
1. Порушення мови: часто повторюють почуті десь слова і фрази, придумують власні слова
(неологізми) і не користуються мовою для спілкування.
2. Відсутність емоційного контакту з людьми: Малюки не дивляться людям в очі, не тягнуться до
батьків на руки, не посміхаються, часто чинять опір спробам взяти їх на руки, приголубити.
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3. Усамітнення: дитина з аутизмом відчуває сильний дискомфорт серед інших людей, а з часом –
тривогу. Вони не завжди грають з однолітками, не розуміють емоцій інших людей і тому віддають перевагу
усамітненню, яке захищає їх від сильних переживань з приводу складнощів спілкування.
4. Напади агресії: Будь-яка невдача може викликати у дитини спалах гніву, спровокувати істерику,
фізичну атаку. Агресія у дітей-аутистів може бути спрямована на інших і на самих себе, останнє
зафіксовано у 30% хворих.
5. Слабкий інтерес до іграшок: наприклад, дитина не катає машинку, а годинами крутить її колесо.
Інший варіант – прихильність тільки до однієї іграшки або її частини, до одних і тих же дрібних предметів.
6. Стереотипність поведінки, страх змін: діти-аутисти схильні здійснювати одні й ті ж дії протягом
довгого часу: повторювати одне і те ж слово, бігати по колу, розгойдуватися з боку в бік, дивитися на
обертові об'єкти, вертіти щось тощо [2, c. 52].
Працюючи з дітьми-аутистами, навіть, якщо це одна дитина в групі або індивідуальні заняття
стикаєшся з повною ізольованістю дитини від спілкування з іншими дітьми та викладачем, доводиться
постійно тримати їх увагу, привертати до себе увагу різноманітними засобами. Ці не реагують на
оточуючий світ, більше реагують на фізичний контакт та увагу до них, тому важливо спонукати їх до чогось
цікавого та різноманітного. Діти-аутисти вкрай рідко роблять різноманітні рухи, повторювання однієї і тієї ж
вправи для них є своєрідним засобом зняття нервового напруження. Як ми вже зауважили, вкрай рідко
діти-аутисти в дошкільному віці розмовляють. Переважно їх лексикон є вкрай бідним, але вони потребують
нашої підтримки та уваги, адже вони залежні від оточуючих, котрі спрямовують їхні дії в певному напрямку.
Цікавим є те, що ці діти проявляють іноді геніальні здібності в творчості, науці або спорті. Вони
цікавляться речами, які вкрай незвичні для адаптованої до соціуму дитини. Дітей-аутистів приваблює
яскраве світло, предмети, що рухаються, складні та цікаві трюки на знаряддях, пілоні, повітряному кільці,
повітряних полотнах. Серед стилів хореографії з дітьми можна займатися хіп-хопом, диско, техно, або,
наприклад, модерн, модерн-джаз та ін.. Вони реагують на зміни інтонацій в голосі, яскраву музику, та цікаві
творчі підходи до занять. Важливо зауважити, що дітей-аутистів важко передбачити, тому з ними варто
займатися індивідуально, або в групі, так, щоб з цією дитиною поряд був дорослий. Дуже часто такі діти
різко змінюють зацікавлення одним заняттям на інше, можуть почати бігати по залу або кричати. Такі зміни
настрою повинні слугувати сигналом, що варто змінити направлення діяльності та спробувати
переключитися на щось інше. Окрім того, важливо усвідомлювати наскільки фізично здорова дитина та що
саме можна з нею практикувати. В модерні це може бути імпровізація з різними реквізитами, наприклад,
хусточка, шишки, листя, можливо це буде іграшка чи м’яч. Варто розуміти що дитину з аутизмом не слід до
чогось примушувати, на відміну від здорових дітей, адже вона може на це реагувати агресивно, та робити
непередбачувані речі. Тож, тільки спираючись на зацікавлення дитини можна будувати заняття, щоб воно
було корисним для неї. З танцю-модерн можна використати елементи хореографічних зв’язок, які би
змогла повторити дитина [4, c. 28].
Дитина з відхиленнями у психіці стикається з рядом труднощів, які не дозволяють їй адаптуватися до
нормального соціоактивного життя. Однак залучення дітей-аутистів до танцювальної практики дозволяє
сформувати їх навички у хореографії та адаптувати їх до корисного соціального спілкування. Хореографія
модерну формує в них відчуття музики, розвиває танцювальність та гнучкість, формує в них пластичність.
Важливо зазначити, що діти-аутисти при правильному підході у викладанні можуть вдало проявляти свою
артистичність та виконливість.
З ними можна виконувати bounce з модерну, наприклад, або робити партерну гімнастику в стилі
модерн. Однак, не бажано довго виконувати одну і ту саму вправу, адже в них не вистачає зосередженості.
Слід відразу переключати їхню увагу на нову вправу, наприклад, це можуть бути вправи на пілоні, підлази,
виси, крутки на динамічному пілоні. Такі діти легко вдаються до імпровізації під музику та різноманітних
творчих завдань, наприклад, зобразити звірятко чи який предмет [5, c. 65].
Спочатку робота з такими дітьми може викликати паніку та непорозуміння у недосвідченого
викладача, адже учень, який не реагує на зауваження та повторює одні й ті самі рухи важче піддається
навчанню. Такі діти можуть агресивно реагувати на те, що їм не подобається чи не цікаво. Важливо, на
цьому етапі не розгубитися та продовжувати займатися. Придивлятися до чого дитина проявляє цікавість
та як реагує на ті чи інші вправи та заняття, щоб постаратися сформувати програму, яка би була цікава
саме цій дитині. Це можуть бути елементи повітряної акробатики та полотнах та кільці (якщо зал
обладнаний відповідними снарядами) та відповідне поєднання з хореографічними елементами.
Діти з діагнозом аутизм можуть мати різні прояви цієї хвороби, але основним завданням викладача в
роботі з такими дітьми - знаходити з ними контакт.
Таких дітей можливо підготувати і до виступу чи показового заняття при правильному підході та
взаємодії з батьками. В такому випадку дитина йде на контакт та може вивчити потрібні рухи, та під час
виступу вдало показати свої хореографічні таланти [3, c. 25].
Висновки з даного дослідження і перспективи. Для дитини з аутизмом характерними є
стереотипні, часто незвичні рухи головою, тілом, руками, пальцями, ногами інтенсивніші при збудженні
(гойдання, скакання, крутіння частинами тіла, ходіння на пальчиках), моторні манеризми (наприклад,
крутіння долонями, пальцями, складні рухи усім тілом), така дитина любить крутитися на місці чи
захоплюється предметами, що крутяться. Навчити танцювати таку дитину вкрай важко, але можливо. При
правильному підході з боку викладача, на нашу думку можна розвинути творчі здібності дитини засобами
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сучасної хореографії. В ході нашого дослідження ми дослідили основні ознаки хвороби аутизм та визначні
особливості поведінки дітей-аутистів; визначили важливі творчі напрямки розвитку дітей-аутистів;
дослідили можливості застосування хореографічного мистецтва в процесі розвитку дітей-аутистів;
охарактеризували програму з сучасної хореографії для розвитку дітей-аутистів.
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Енциклопедичним визначенням поняття плакат є – крупноформатне видання (зазвичай у вигляді
малюнка, зображення, яке супроводжується коротким текстом), що виконує завдання наглядної агітації і
пропаганди, інформації, реклами, інструктажу чи навчання [1, 124]. Наведена характеристика відносить
плакат до тиражованих творів графічного дизайну, ціленаправлена дія якого відбуваєтся шляхом
візуального сприйняття. Плакат як продукт графічного дизайну має свої художні властивості,
функціональні закономірності та методологію створення. Плакат має дизайнерські характеристики –
естетичне навантаження, композицію, графічну майстерність автора, відповідність часовому контексту та
документальні якості.
Ця характеристика конкретизує функціональні особливості плаката, які ми можемо назвати базовими
чи основними. На сьогодні існують деякі нюанси
згаданих завдань. Незмінною у всі часи існування плакату, як мистецтва, та в перспективі його
розвитку є остаточна мета – візуальний діалог з глядачем, активізація його мислення та дія в реальному
часі. З огляду на це влучним є формулювання плакату, подане практикуючими дизайнерами, як «зведене
до чіткої візуальної формули повідомлення, звернене до сучасників для висновків та конкретних дій» [2].
Відповідно до наведеного визначення об’єктом розгляду відповідного дослідження є твори
агітаційного, рекламного чи інформативного характеру, які засобами графічного дизайну порушують певні
проблеми та спонукають людину до діяльності. Тому широкоформатні твори авторського чи поліграфічного
характеру, які використовуються як наглядні, дидактичні посібники для лекцій, доповідей чи навчальних
закладів, а також репродукції художніх творів та фотографій для оздоблення інтер’єру знаходяться поза
межами дослідження.
Плакат є естетичним, актуальним, комунікатив ним об’єктом мистецтва дизайну. Він розвивається у
тісному зв’язку з культурними, соціальними, ринковими чинниками. Кожен часовий зріз розкриває нові
можливості плакату та корегує особливості його дизайну.
Плакат у своїй основі – мистецтво, призначене для масового експонування. Кінцевим пунктом
призначення плакату є середовище існування людини – стіни, будинків, вітрини, інтер’єри громадських
приміщень та транспорт, робочі місця і т. п. Кожен з них незалежно від свого змістового навантаження стає
візуальною складовою повсякденного життя. «… унікальна особливість плаката, – каже відомий японський
плакатист Кейзо Мацуі – це його здатність відображати оточення. Плакат завжди змінюється в залежності
від контексту, в якому існує, прагне до гармонії із середовищем свого існування» [3, 31]. Дизайн плакату
має загальні та особливі характеристики, які залежать від призначення твору, середовища в якому він
знаходиться, часу контакта з глядачем, його розміру, цільової аудиторії. Незалежно від зовнішніх чинників
для дизайну плаката притаманно лаконізм, чіткість, графічна виразність, миттєвість сприйняття та образна
подача інформації.
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Плакат у своїй цілісності – є тим видом мистецтва, яке має ціленаправлену пряму дію на глядача.
Якщо проблематика плакату змінюється залежно від часу та обставин, то його мета – спонукати цільову
аудиторію до конкретних дій (чи зупинити певну діяльність) – залишається однією з головних ознак твору.
Важливою якістю плаката у цьому аспекті є його візуальний контакт з реципієнтом. Комунікативні функції у
мистецтві плакату реалізуються за допомогою характерних засобів виразності, унікальної символічнообразної мови, сформованої на засадах раціоналізму та естетики. Дослідниками плакату були
сформульовані універсальні вимоги до плакату: 1) захопити глядача візуально; 2) примусити його
задуматись; 3)налаштувати на вирішення проблеми чи спонукати до активної діяльності [4, 21]. Способи
втілення цих задач змінюються залежно від хронологічних, географічних рамок та функціональних
особливостей твору. Усі ці вимоги втілюються через елементи плаката: візуальний образ, текст (слоган) і
логотип (у рекламному плакаті). Візуальний образ – це зображення, яке міститься на плакаті. Воно прямо,
образно, символічно, асоціативно чи емоційно вказує на певний об’єкт, подію, поняття.
Тож сучасним дизайнерам, щоб вирішити поставлені задачі в соціальному плакаті, варто
враховувати найважливіші властивості сприйняття:
• предметність,
• цілісність,
• константність (сталість),
• співвідношення фігури і фону.
Предметність - це закономірність сприйняття, в якій відбувається поділ єдиного інформаційного
поля на чітко окреслені предмети з властивими їм кордонами і властивостями. У цьому сенсі, говорячи про
предмет соціальної реклами, потрібно створювати чіткі уявлення про його форму, межі, властивості або
інші особливості.
Цілісність - властивість сприйняття передбачати невидимі оку частини об'єкта, домальовувати
відповідно до свого внутрішнього досвіду тильну сторону об'єкта або ситуації.
Константність - особливість сприйняття, яка дозволяє зберігати незмінними властивості предмета,
незалежно від того, в якій системі координат і під яким кутом зору вони розглядаються. [4]
Співвідношення, фігури і фону - особливість сприйняття, яка визначається особистісними і
соціальними чинниками. Будь-яке зображення на площині очей людини поділяє на фігуру і фон, а при
тривалому сприйнятті фон і фігура міняються місцями. Творцям соціальної реклами необхідно
враховувати, що певні кольори мають тенденцію сприйматися як фігура, тобто як щось більш важливе і
тому висунуте вперед. Предмети, пофарбовані в жовтий, червоний, синій і зелений кольори, людина
схильна сприймати як фігуру, фоном ж стають для нього те, що вирішено в коричневому, фіолетовому,
сірому кольорах. Фон не повинен бути багатшими змістом, оригінальне і більш насиченою, ніж те, що
виступає в даному контексті як фігура. [4]
На живописних полотнах, як і в реальних ситуаціях, фігура сприймається глядачем як якась
предметна форма, розташована ближче до нього, а простір навколо неї становить фон. Чим контрастніше
фігура по відношенню до фону, тим легше відбувається її виділення. Закономірності взаємодії фігури і
фону завжди враховуються художником: спираючись на них, він може візуально акцентувати той чи інший
фрагмент картини, полегшити сприйняття контуру фігури або, навпаки, завуалювати якусь деталь, зробити
її малопомітною.
У різних школах і напрямках живопису художники по-різному використовують психологічний вплив
контрастів і взаимопереходов фігури і фону. У мистецтві плаката співвідношення «фігура - фон» набуває
принципово важливе значення. Саме ці закономірності дозволяють автору за допомогою вельми
економічних образотворчих засобів (трьох-чотирьох локальних контрастують квітів) досягти необхідної
помітності, лаконічності й виразності. Практично невичерпність прийомів, побудованих на підкресленому
співвідношенні «Фігура - фон», можливість тонких нюансів значно знижують небезпеку докучання таких
прийомів глядачеві.
Дизайнерам важливо також знати особливості так званого підпорогового, або несвідомого,
сприйняття. Суть його полягає в тому, що людина здатна емоційно відреагувати на те, що досягло порогу
усвідомленого сприйняття. Постійне повторення одних і тих же стимулів, які усвідомлюються людиною,
здатна виробити певні рефлекси.
Більшість з людей сприймають інформацію через сприйняття і оцінку самого себе. Ступінь
корисності та інтересу для себе стає визначальним фактором при виборі того чи іншого предмета, події
або іншої. особистості. Відомо, що та реклама, в якій присутній чоловік, сприймається як позитивна, на
відміну від демонстрації неживого рекламованого продукту.
«Герой реклами», сприймається позитивно і емоційно, особливо якщо з ним відбувається будь-яка
зміна. Той, хто сприймає, мимоволі співвідносить себе героєм реклами, оцінює його відповідно до своєї
системи цінностей. У цьому сенсі можна сказати, що взаємне сприйняття реклами має набагато важливіше
значення, ніж безпосередньо сприйняття зорове. Серед вивчених механізмів міжособистого сприйняття
можна виділити наступні, які потрібно знати і враховувати творцям сучасної реклами:
• ідентифікація - сприйняття іншої людини шляхом ототожнення з ним себе, окремих якостей власної
особистості або ряду схожих проблем;
• емпатія - сприйняття іншої людини шляхом емоційного вчування в світ властивих йому зараз
переживань;

68

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

• стереотипізація - конкретне співвіднесення цієї людини з тією чи іншою соціальною групою;
• психологічна рефлексія - переоеознаніе будь-яких власних мотивів або вчинків.
Вони важливі, особливо в соціальних плакатах. За їх допомогою гдялач повинен замислитися над
проблемою. [5]
Отже, з необхідності швидкої і однозначної передачі інформації в плакаті випливає вимога простоти і
лаконічності художнього рішення: скорочення глибини простору, обмеження планів до одного-двох,
мінімальне використання світлотіні, локальності кольорів, простота і різкість контуру, силуетність
зображення, відсутність повітряної перспективи і т д. Все це ускладнює задачу дизайнера. Щоб
максимально захопити глядача, він має користуватися найважливішими властивостями сприйняття.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ
ПРИРОДОТЕРАПІЇ
Сучасний екологічний стан у світі в цілому та в Україні, зокрема, багатьма вченими розцінюються як
катастрофічний. Такий невтішний результат багаточисленних досліджень з даної проблематики
активізував процес виникнення маси концепцій, які визначають шляхи підвищення ефективності
перебудови суспільства і пристосування його до вимог сучасної екологічної ситуації.
Важливою умовою подолання становища, яке склалося, є формування в учнівської молоді культури
здоров’я, основою якої виступають, з однієї сторони, високий рівень знань про здоровий спосіб життя у
єдності зі щоденною діяльністю, спрямованою на їх реалізацію (заняття фізкультурою і спортом,
раціональне харчування, дотримання розпорядку дня, оптимальні зміни видів діяльності тощо), з іншої –
сформованість екологічної культури, в основі якої лежить високий рівень екологічних знань. Найбільш
сприйнятливою категорією до такого впливу є учні початкової ланки закладу загальної середньої освіти з їх
природною допитливістю. Тому надзвичайно важливо, щоб саме в цьому віці прищепити їм любов до
природи, закласти в них підвалини бережливого ставлення до неї, а значить спонукати їх постійно дбати
про своє здоров’я.
Послідовність у розв’язанні питань екологічного виховання передбачає закладання його підвалин з
раннього віку з компетентним залученням сім’ї, дошкільних закладів і школи, у якій початкова школа
виступає першою обов’язковою та системною інституцією. Молодший школяр знаходиться у тому віковому
періоді, коли для дитини питання взаємодії з природою є важливими, необхідними, цікавими і значущими.
Власне крізь призму цієї взаємодії відбувається процес гармонійного становлення особистості – її
успішного розвитку, навчання, виховання й соціалізації [1].
Виходячи з того, що у сучасній теорії еколого-соціальної освіти однією з центральних проблем є
проблема кризи освіти і виховання екологічного співжиття, вчені розглядають екологію як
полідисциплінарну галузь знань про довкілля та сутність процесів її функціонування, а екологічну освіту і
виховання як поліпредметну освітньо-виховну галузь, яка формує новий спосіб мислення особистості,
сприяє усвідомленню себе частиною природи. Екологічна компетентність учня – це інтегративна риса
особистості, яка визначає її здатність взаємодіяти в системі людина – суспільство – природа відповідно до
засвоєних екологічних знань, умінь, навиків з переконанням, мотивами, ціннісними уявленнями, екологічно
значимими особистісними рисами і практичним досвідом екологічної діяльності. Нині в теорії екологічної
освіти молодших школярів розроблено низку педагогічних підходів, які поширилися в різних країнах світу, у
тому числі й в Україні, і які використовують у практиці екологічної освіти. До них належать:
- суб’єкт-об’єктивний підхід (викладач – суб’єкт, учень – об’єкт педагогічної діяльності) передбачає
рівноправну взаємодію учня і викладача, без якої вирішення екологічних проблем освітніми засобами
неможливе;
- інтерактивний підхід (це навчання, занурене у спілкування). До інтерактивних методів навчання
школярів можна зачислити, зокрема, спрямовану дискусію, рольові й імітаційні ігри, моделювальні ситуації
– спрямовані на вирішення соціально-екологічних проблем;
- холістичний підхід (заснований на цілісній єдиній роботі обох півкуль головного мозку).
Нині вже доведено, що спілкування з природою здійснює потужний терапевтичний вплив на людину.
Дослідження вчених зарубіжжя показали, що довготривалі прогулянки на природі допомагають позбутися
симптомів депресії, а окрім ліків люди повинні отримувати сеанси екотерапії (природотерапії). Таке
лікування «живою природою», на думку вчених, включає прогулянки в парку, садівництво й інші види
відпочинку на природі. Спів птахів, шелест листя, шум дощу – це природне звукове середовище, яке
дитина закарбувала з моменту свого народження, вони закріплені в її генетичній пам’яті й супроводжують її
протягом усього життя. Сучасне звукове середовище насичене техногенними шумами (транспортними,
виробничими, побутовими), а природні звуки практично відсутні. Тому дитина, особливо сьогодні, відчуває
дефіцит природних звуків.
Аналіз педагогічних досліджень українських та зарубіжних науковців щодо феномену екологічної
компетентності особистості показав, що:
- екологічна компетентність розглядається як прояв способу буття особистості у гармонії із
природним світом;
- екологічна компетентність виражається у теоретичній і практичній готовності до реалізації
професійних функцій;
- передбачає відповідальність за наслідки власної діяльності в довкіллі;
- здатність до ситуативної діяльності;
- здатність реалізовувати знання, уміння, досвід, способи мислення, особистісні якості, для
успішного вирішення задач і проблем різного рівня складності у життєвих і професійних ситуаціях;
- інтегрований результат навчальної діяльності;
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- здатність і готовність будувати гармонійні відносини з природним і штучним середовищем
проживання і своїм соціальним оточенням;
- здатність і готовність до діяльності по збереженню, покращенню стану природного середовища у
процесі виявлення, вирішення і попередження екологічних проблем, досвід даної діяльності;
- центральним компонентом, вихідною категорією у розумінні феномена екологічної компетентності
виступає екологічна культура [2, с. 8-11; 3, с. 47-58].
Науковці визначають набуття екологічної компетентності особистістю як дотримання нею системи
нормативних вимог для вирішення екологічних проблем щодо збереження і охорони довкілля, розглядають
як один із етапів формування екологічної культури [3, c. 32]. Екологічна культура визначається як
виховання розуміння усвідомлення важливості, актуальності сучасних екологічних проблем держави і
світу, відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання
любові до природи, подолання споживацького ставлення до неї, розвиток особистої відповідальності за
стан довкілля на різних рівнях (місцевому, регіональному, державному і глобальному), творча свідома
діяльність людей у процесі освоєння та збереження життєво необхідних вартостей природного
середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки, виховання глибокої поваги до власного
здоров’я та вироблення навичок його збереження.
Отже, ми розглядаємо природотерапію як специфічну педагогічну технологію формування
екологічної компетентності на засадах впливу об’єктів природного оточення, усвідомлюючи при цьому
необхідність розроблення сукупності відповідних технологічних прийомів щодо організації роботи з учнями
молодших класів.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Дошкольный возраст определяется как период закладывания основ личностного развития и
накопления начального нравственного опыта, необходимого для вхождения в социальную среду. Именно
нравственное воспитание является приоритетной задачей практически всех программ дошкольного
образования, создание новой системы ценностей, способствующей становлению нравственной культуры
ребенка.
Это обусловливает необходимость обеспечения нравственного развития, осуществляемого в ходе
личностного становления в период дошкольного детства. Среда может рассматриваться как источник
воздействия на личность, который непосредственно определяет ее поведение. При этом основой и
движущей силой развития личности выступают групповая деятельность и общение в ней, факторы
нравственного воспитания, благодаря которым происходит движение личности в мире людей,
приобщение ее к моральным нормам, ценностям и нравственной культуре. Ребенок приобретает
нравственный опыт, усваивая нравственные ценности общества, в которой проживает, получая в
воспитательном микросоциуме положительные нравственные образцы. Нравственное развитие, являясь
фундаментом личности, определяется уровнем усвоения императивов морали и показателями
деятельностной сферы. Специфичность этого напрямую связана с возрастными и индивидуальными
особенностями дошкольников, относительно формирования у них представлений о нормах общественной
морали, принципах регулирования нравственного поведения и т. д.
Исходя из сказанного, важным является «признание самоценности дошкольного детства, его особой
роли в развитии личности;... создание благоприятных условий для формирования личностной зрелости
ребенка, его базовых качеств;... предоставление приоритета социально-нравственному развитию
личности...» [1, с. 16-22].
Ребенку дошкольного возраста необходимо обеспечить возможности для реализации его
личностных проявлений, привить умение регулировать собственное поведение, направив его в сторону
морально целесообразного. Именно таким образом будет происходить становление личности, важной
составляющей которой является нравственная. Период дошкольного детства является начальным этапом
становления личности, когда закладываются основы характера, формируется отношение к окружающему
миру, к людям, к самому себе, усваиваются нравственные нормы поведения, и, следовательно,
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осуществляется процесс нравственного воспитания. С другой стороны, нравственная воспитанность
определяет уровень развития личности ребенка, является первоочередной для периода дошкольного
возраста. Ребенок стремится утвердиться в своих моральных качествах, которые формируются на основе
развития морально целесообразных форм поведения, начинает осознавать нравственные нормы,
которые представлены в виде правил, используя их в своей деятельности, проявляя уверенность в
собственных возможностях.
Для изучения проблем нравственного становления личности в дошкольном возрасте
фундаментальное значение имеют работы психологов Л. И. Божович [2], Л. С. Выготского [3],
Д. Б. Эльконина и др. В их трудах раскрыты основные стадии процесса формирования личности ребенка,
описаны диалектика, движущие силы и механизмы последовательной смены ведущих мотивов его
деятельности. Определено, что в детстве формируются основные мотивационные, инструментальные и
нравственные черты личности. В работах Л. С. Выготского разработана культурно-историческая теория
личности, сущность которой в том, что ситуация развития ребенка сама по себе является социальной и
культурной ситуацией: все его контакты опосредуются отношениями с другими людьми, в первую очередь
со взрослыми [3]. Соответственно, отношения между ребенком и взрослыми являются основой
нравственного воспитания.
Поэтому цель процесса нравственного воспитания – формирование нравственной личности, что
достигается на основе учета таких базовых положений:
 движущей силой развития личности является становление ее самосознания как механизма
регуляции поведения;
 психологические закономерности, механизмы и условия становления личностной позиции как
элементарной формы самоопределения дошкольника выступают ориентиром для осуществления
воспитательных воздействий.
Итак, под формированием личности следует понимать процесс развития личности, изменение
психологической динамической функциональной структуры личности и ее содержания под воздействием
внешних факторов, то есть влиянием нравственного воспитания. Согласно Л. С. Выготскому, «воспитание
можно определить, как планомерное, целесообразное, умышленное влияние и вмешательство в процесс
естественного роста организма» [3, с. 91-92].
Учитывая это, ведущей целью является обеспечение систематического и последовательного
педагогического влияния на развитие личности дошкольника, поскольку формирование личности в этом
возрасте осуществляется в процессе направленного воспитания, усвоения им моральных норм и правил
поведения. Поэтому нравственное становление личности предусматривает, прежде всего, ее воспитание
– обогащение нравственного сознания и поведения, приобщение к миру выработанных человечеством
ценностей. По убеждениям Коваль А.Н, личность – это сложная система, в которой дифференцируются и
интегрируются психические свойства, развивающиеся в индивиде под влиянием социальных факторов в
условиях осуществления им деятельности и общения с другими людьми. Он подчеркивал, что структура
личности как система имеет такую четырехкомпонентную измеримость: мотивационную, эмоциональную,
познавательную, и деятельностную [4, с. 747], что включает и нравственную составную. Характеризируя
психологические закономерности личности в дошкольном возрасте, Л. И. Божович отмечает: «Ребенок
рождается не злым и не добрым, не аморальным. То, какие нравственные качества у него будут
развиваться, зависит, прежде всего, от отношения к нему людей, которые его окружают, от того, как они
его воспитывают» [2, с. 81]. Исследования Мельниковой Н.В. базируются на положении, что «личностное
становление дошкольника является целостным по содержанию и характеру, перспективно направленным
процессом сменяемости в ходе его развития социальной и индивидуальной зрелости, оно фиксирует
непрерывный переход качества бытия дошкольника как личности с низкого на более высокий уровень» [8].
Это доказывает, что исследователи единодушны в аргументах, сущность которых состоит в следующем: в
период дошкольного детства ребенок становится субъектом собственной жизнедеятельности, начинает
осознавать нравственные ценности, подчиняться собственным желаниям и стремлениям, учитывая
требования других; у него формируются умения оценивать свои поступки и поступки других людей,
возникает соподчинение мотивов произвольного поведения (по В. К. Котырло, Ю. А. Приходько [5],
способность к сопереживанию, сочувствию, что приводит к усвоения нравственных эталонов поведения и
в целом – нравственного становления личности. В современной научной литературе представлено ряд
разработок по формированию у дошкольников нравственных качеств, динамике развития нравственной
сферы личности в дошкольном возрасте, как интегрального единства и взаимодействия нравственного
сознания, поведения, отношений, чувств и переживаний ребенка.
Сущность выполнения задач нравственной составляющей в личностном росте ребенка дошкольного
возраста сводится к тому, что осуществление психолого-педагогического воздействия заключается в
следующем:
- приучение к проявлению активности собственного «Я» (себя);
- развитие эмоционально-чувственной сферы;
- культивирование фигуральности нравственного поведения;
- воспитание положительных (нравственных) черт характера;
- расширение мировоззрения детей и их индивидуального жизненного опыта.
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При условии формирования у ребенка положительного образа собственного «Я» (образ является
неотъемлемым от поступков) происходит самоутверждение его как личности. Это ведет к самореализации
и «зеркальному» отображению нравственности как сложившегося качества в структуре личности, а затем
в ее росте.
Как отмечает Е. Л. Котырло, в этом возрасте происходит «становление дошкольника как субъекта
предметно-практической деятельности, что означает, с одной стороны, совершенствование его
практических действий (функциональных достижений), с другой – рост способности к самостоятельной и
нравственной активности, самоорганизации и саморегуляции (личностные достижения)» [4, с. 37]. То есть,
на этапе дошкольного детства закладываются основы нравственного становления личности путем
обеспечения результативного процесса нравственного воспитания.
По мнению И. Д. Кулачковской С. Е. «... ребенок соответствующим образом развивается, развивает
себя сам, поскольку осуществляет внутреннюю деятельность, направленную на нравственное
самосовершенствование» [6, с. 89], что обеспечивается внутренними мотивационными согласованиями
(побуждениями) и проявлениями внешнего поведения. То есть, нравственное становление личности
ребенка-дошкольника базируется на восприятии и овладении им нравственных представлений (знаний о
моральных нормах) и их осознании.
В Государственном общеобязательном стандарте дошкольного воспитания и обучения определены
ориентиры нравственного становления личности ребенка-дошкольника (образовательная область
«Социум», «Коммуникация»):
- устанавливает причинно-следственные связи между событиями жизни; адекватно реагирует на
различные жизненные ситуации;
- соотносит характер эмоционального поведения с его последствиями для других; ориентируется в
своих добродетелях и пороках;
- стремится утвердиться в своих моральных качествах, проявляет уверенность в своих
возможностях» [7]. Поэтому для нравственного становления личности в дошкольном возрасте необходимо
оснащать ребенка навыками практической жизни, учить взаимодействовать с другими, развивать гибкость
поведения. Такой подход к осуществлению воспитательного воздействия будет способствовать тому, что
«к концу дошкольного детства сформируются более-менее устойчивые особенности личностного
реагирования на происходящее рядом [7, с. 17].
Таким образом, нравственное воспитание предполагает становление у ребенка системы
доминирующих мотивов, которые соответствуют моральным нормам и определяют его отношение с
окружающими людьми.
Недостатки в формировании нравственных, качеств в период дошкольного детства, определяющих
нравственный образ личности, негативными последствиями отражаются на ее дальнейшей жизни.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод:
- нравственное становление личности является одной из важных задач практики воспитания,
оказывающей влияние на нравственное развитие. Под нравственным развитием принято понимать
уровень усвоения представлений о нравственных нормах, формирования нравственных чувств и
нравственного поведения.
- Период дошкольного возраста является наиболее благоприятным для осуществления
нравственного воспитания и, соответственно, основополагающим в становлении личности дошкольника (в
частности нравственного).
- Формирование нравственного становления личности ребенка путем целенаправленного процесса
нравственного воспитания обеспечит его полноценную жизнедеятельность.
Литература:
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Ботагоз Асанкулова
(Тараз, Казахстан)
ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ
Казахстан – многонациональная страна. Уважение к историческому прошлому, воспитание
патриотизма, сознательность, ответственность, чувства собственного достоинства, гордость за свою
Родину – это залог гражданского становления личности. Большую роль в патриотическом воспитании
молодого поколения играет народная педагогика. Лидер Нации Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что основа народной педагогики - это
духовная культура, народные обычаи, традиции, социально этические нормы [1].
Духовное богатство народа тесно связано с народной педагогикой.
Народная педагогика исторически сложилась в глубокой древности. Она существует столько
времени, сколько существует сам народ. Основными факторами народной педагогики, соответственно и
народного воспитания, является природа, язык, слово, дело, общение, традиция, быт, искусство, религия.
Основная цель народной педагогики – воспитание молодого поколения на основе богатейшего
исторического опыта – трудолюбивого патриота – защитника своей родины, знающего свою культуру,
свою историю [2].
Принципы народной педагогики исходят из общечеловеческих ценностных ориентиров. Передача
молодому поколению социально-нравственных ценностей предшествующих поколений, прогрессивных
традиций народа осуществляется через труд, созидательную деятельность, и приобщение молодёжи к
своей истории и произведениям народного творчества. Народные праздники, ритуалы, эпос, легенды,
сказки, пословицы и поговорки, в которых воплощена народная мудрость, особенно богаты моральноэтическими назиданиями, наставлениями, во многом отражают бесценный педагогический опыт,
направленный на приобщение к богатствам национальной культуры, приобщение к общенациональным
ценностям.
Начиная с младшего возраста закладывается фундамент будущей личности гражданина своей
страны. Главные задачи, стоящие перед педагогами, – воспитывать любовь к Родине и народу,
доброжелательное и уважительное отношение к людям разных национальностей. Елбасы Назарбаев Н.А.
в своей статье пишет: «Патриотизм начинается с любви к своей земле, своему аулу, городу, региону, с
любви к малой родине. Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это
важнейшая черта патриотизма [1].
На протяжении столетий наши предки защищали наши благодатные земли. Они сохранили
будущее. Настоящий патриот - это человек, постоянно работающий над своим физическим и моральным
обликом, образованием, образом жизни, культурой поведения, имеет семью, почитает своих предков,
растит и воспитывает своих потомков, умеет реализовать себя в обществе и быть полезным для своей
страны.
Основным объектом патриотического воспитания является молодежь Казахстана, среди которой
закладываются основы нравственного, духовного, культурного, физического развития личности. Известно,
что патриотическое воспитание молодежи должно быть постоянным и целенаправленным.
Многие казахстанские ученые затрагивали темы патриотизма в своих трудах: К.Б. Жарикбаев,
К.М. Аргынгазин, К.Ж. Аганина, Ш.А. Абдраман, Е.З. Батталханов, К.Болеев, С.Т. Каргин, Г.М. Кертаева,
С. Калиев, К.Ж. Кожахметова, С.А. Узакбаева, попроблемам этнокультуры М.Х. Балтабаев,
Ж.Ж. Наурызбай, А.С. Сейдимбек, по патриотическому воспитанию труды С.К. Нурмукашевой, Н.Р.
Рамашовой. Ученные отмечают, что важной составляющей частью национальной педагогики является
патриотическое самосознание, духовное наследие народ [3].
Безусловно, система патриотического воспитания призвана обеспечить формирование у молодежи
активной жизненной позиции в соответствии с общенациональными интересами страны. Именно молодое
поколение будет определять будущее нашей страны в XXI веке. Обычно в народе говорят: что посеешь,
то и пожнешь. Поэтому мы должны посеять добрые зерна воспитания, чтобы получить хорошие плоды.
Независимость государства формировал благоприятные условия для развития национального
мировоззрения других национальностей и народов Казахстана. На территории нашей страны существует
общественная организация, как Ассамблея народа Казахстана. Интернационализм казахстанского
патриотизма достоин больших похвал и особой гордости. Воспитание патриотизма казахстанской
молодежи приобретает очень большое значение.
Для современного казахстанского общества важно, чтобы каждый человек не только помнил свою
историю, гордился своей страной и понимал, что от успеха страны зависит счастье каждого, но при этом
не оставался безучастным к событиям, происходящим в государстве. Умение реализовать себя в
обществе и быть полезным для своей страны, – это программа предложенная Елбасы Н.А. Назарбаевым.
В высших учебных заведениях патриотическое воспитание студентов должно вестись всесторонне.
Патриотами не рождаются, ими становятся. Следует также отметить, что стержнем новой идеологии
Казахстана выступает духовное и историческое наследие казахского народа. Она обогащается путем
использования гуманистического, нравственного потенциала. Национальная гордость, национальный дух,
национальное достоинство воплощаются в идее патриотизма. В настоящее время, в стране уделяется
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большое внимание патриотическому воспитанию студенческой молодежи. Проводятся мероприятия,
приуроченные к государственным праздникам и памятным датам. Особое место в патриотическом
воспитании занимает государственная символика. Стало традицией торжественное проведение Дня
государственных символов — 4 июня. Уважение к государственным символам свидетельствует о силе и
достоинстве казахстанского народа, является проявлением нашего патриотизма и высокой
гражданственности, формирует чувство общности нации. Долг каждого гражданина - способствовать миру
и согласию в нашем общем доме.
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Інна Балакіна, Вікторія Веклич
(Мелітополь, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Успіх у навчанні - єдине джерело внутрішніх сил дитини, що породжує енергію для подолання
труднощів, бажання вчитися. У педагогічному сенсі успіх може бути результатом продуманої, підготовленої
тактики всіх учасників освітнього процесу - вчителя, сім’ї, інших. Успіх - категорія не абстрактна. Радість
успіху молодшого школяра відрізняється від радості підлітка. Молодший школяр не стільки усвідомлює
успіх, скільки переживає його. Завдання педагога в тому, щоб зробити «важке-звичним, звичне - легким,
легке – приємним», і тоді навчання доставлятиме дітям радість. В основі очікування успіху - прагнення
заслужити схвалення; прагнення утвердити своє «Я», свою позицію, зробити заявку на майбутнє.
Ситуація успіху - це суб’єктивний психологічний стан задоволення результатом фізичного або
морального напруження виконавця справи, творця явища. Вона досягається тоді, коли дитина сама
визначає цей результат як успіх. Успішність теж тлумачиться як успіх, однак він є зовнішнім, бо оцінюється
іншими. Усвідомлення ситуації успіху учнем, розуміння її значимості виникає після подолання
психологічних бар’єрів страху бути не таким як усі, труднощів незнання, невміння тощо [1].
Традиційна педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» допомагає долати труднощі, включає
створення різноманітних видів радості, використання прийомів, за допомогою яких розгортається робота з
різними категоріями учнів [2].
У цій педагогічній технології всі учні умовно поділяються на групи:
«Надійні» - це школярі, які мають добрі здібності, працюють самостійно, сумлінно ставляться до
своїх обов'язків, самостійні, упевнені в собі. У класі такі діти почуваються спокійно, упевнено, захищено.
Основа їх надійності - у постійному відчутті радості, що відбулася як результат усвідомлення ними своєї
значущості в шкільному житті. Та хоча радість їх у чомусь буденна, проте постійна та глибока. Такі учні
користуються авторитетом у класі та серед учителів. У роботі з ними потрібна спеціальна методика.
«Упевнені в собі» - здібності таких учнів можуть бути і вищими, ніж у «надійних», однак система їх
роботи не настільки налагоджена. Періоди успіху, злету змінюються розслабленням, спадом. Діти дуже
емоційно реагують і на досягнення, і на невдачі. У класі викликають симпатію, однак вадами таких учнів,
крім можливих збоїв у роботі, є швидке звикання до успіху, переростання впевненості в самовпевненість.
«Невпевнені» - це загалом успішні школярі, пізнавальні інтереси яких пов’язані, зазвичай, з
навчанням. Вони більш-менш відповідально ставляться до справи. Головна розпізнавальна риса їх невпевненість у своїх силах. Причини цього можуть бути різні: занижена самооцінка, нестійкий настрій,
складна психологічна атмосфера в сім’ї, епізодичні невдачі тощо. Найбільш хворобливо такі діти реагують
на несправедливість учителів, на необ’єктивність оцінювання. Вибір прийомів роботи вчителя з учнем цієї
категорії залежить і від особистості учня, і від рівня взаємин з учителем, і від конкретної ситуації.
Категорія учнів «Зневірені»-це переважно діти, які мають непогану підготовку, здібності. Однак після
відчутної колись радості сподівань, що здійснилися, з різних причин втратили її. Причини відчаю можуть
бути різноманітні. Серія невдач, нетактовність педагога, ситуація в родині, у якій спочатку дитина займала
місце загального улюбленця, а потім потрапила в ситуацію «Попелюшки».
Отже, створення ситуації успіху має певний алгоритм:
1. Зняття страху. Допомогає перебороти невпевненість у власних силах, боязкість,
острахсамоїсправи й оцінкиоточуючих.
2. Авансування успішного результату. Допомагає вчителю висловити тверду переконаність у тому,
що його учень обов’язково впорається з поставленим завданням. Це, в свою чергу, переконує дитину у
своїх силах і можливостях.
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3. Прихований інструктаж дитини про способи і форми здійснення діяльності. Допомагає дитині
уникнути поразки. Досягається шляхом побажання.
4. Внесення мотиву. Показує дитині, заради чого, кого здійснюється ця діяльність, кому буде добре
після виконання.
5. Персональна винятковість. Визначає важливість зусиль дитини в діяльності, що здійснюється або
здійснюватиметься.
6. Мобілізація активності або педагогічне виконання. Спонукає до виконання конкретних дій.
7. Висока оцінка деталі. Допомагає емоційно пережити не результат в цілому, а якоїсь окремої
деталі.
Емоція успіху не стане сильним переживанням, якщо результати діяльності незначущі для її
суб’єкта. Учень, особливо на початку навчання, однаково інтенсивно переживає успіх у «головних» і
«неголовних» навчальних предметах. Знижуючи значущість успіху, який переживає учень, ми, дорослі,
впливаємо на ставлення учня загалом до навчального процесу.Ось чому, оцінюючи учня, необхідно
виходити з індивідуальних особливостей кожного учня. Просування вперед треба заохочувати,
підбадьорювати щоб учень не відчував невдачі, порівнюючи свої результати з раніше встановленими
нормами, особливо якщо вони для нього неосяжні [3].
Отже, ситуацію успіху в навчальній діяльності створює вчитель. Як і будь яку іншу діяльність,
навчання можна уявити у вигляді простого ланцюжка дій: установка на діяльність (емоційне налаштування
учнів на вирішення навчального завдання) - мотиваційний етап; забезпечення діяльності (створення умов
для успішного вирішення навчального завдання) - організаційний етап; порівняння отриманих результаті з
очікуваними (усвідомлення ставлення до результатів своєї навчальної праці) - результативний етап.
Кожна дитина особлива, по-своєму неповторна й обдарована. Звернення вчителя до її найкращих
почуттів обов’язково матиме успіх і знайде відгук у дитячих серцях. Дати дітям відчути радість праці, щастя
успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття власної гідності - ось наше найперше завдання, бо успіх у
навчанні - єдине джерело внутрішніх сил дитини, що породжує енергію для боротьби з труднощами,
бажання вчитися.
Отже, педагогічне призначення ситуації успіху полягає в створенні умов особистого індивідуального
розвитку учня. При створенні ситуації успіху допомога вчителя має бути непомітною, ненав’язливою, для
того, щоб учень був упевненим у тому, що успіху він досягнув лише завдяки власним зусиллям,
наполегливості. Необхідно, щоб навіть найменші успіхи учнів, їхні зусилля та прагнення вчитися краще
були помічені та підтримані вчителем.
Особливо це важливо для учнів, що не користуються авторитетом у товаришів. Умови
доброзичливості, вміння бачити краще в кожному, цінити й побачити кожного учня як особистість
допомагає навіть найслабшим повірити в себе. Що стосується похвали, то вона потребує певних умов її
застосування, інакше може стати некоректним засобом позитивного підкріплення.
Вчителі початкових класів використовують різні методи, засоби та прийоми стимулювання з метою
зацікавлення учнів, формування мотивації навчання. Використання прийомів створення ситуації успіху з
метою забезпечення успіху учнями та формування бажання його досягати є доволі перспективними і
відповідають сучасній дитиноцентриської парадигмі розвитку освіти.
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(Переяслав, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕРАКТИВНОМУ НАВЧАННІ
СТУДЕНТІВ У ЗВО
В умовах європейської інтеграції та адаптації вітчизняної освітньої системи до стандартів Євросоюзу
посилюється відповідальність закладів вищої освіти України за результати освітньої діяльності. Нові реалії
сучасності, інтеграція молодої демократичної держави у світовий освітній простір вимагають створення
нової системи освіти, якій притаманні, з одного боку, особливості національного характеру, а з іншого, –
відповідність міжнародним критеріям і вимогам. На перший план виступають завдання перегляду змісту,
форм і методів навчання, орієнтації вищої освіти на особистість студента, запровадження інноваційних
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педагогічних технологій навчання, які забезпечували би високу якість підготовки випускників вищої
школи [1, c. 88].
Поява інтерактивних дошок, графопроекторів, мультимедійних проекторів, комп’ютерної техніки,
сучасних засобів відтворення цифрових носіїв, розвиток глобальної мережі Інтернет, використання її в
навчальних закладах сприяли прискореному наповненню освітніх Інтернет-ресурсів, актуалізували весь
арсенал засобів навчання у ЗВО. Розвиток мультимедіа, використання мультимедійних продуктів у
навчальному процесі привели до необхідності розвитку технологій, що сприяють підвищенню якості
підготовки фахівців, відповідаючи власним вимогам ринку праці.
У процесі проведення навчальних занять останнім часом значна увага приділяється вибору
індивідуальних прийомів, форм і засобів подачі навчального матеріалу. Особлива увага приділяється
інтерактивним методикам та засобам навчання. Інтерактивні засоби навчання – це засоби організації
активної взаємодії студентів і викладачів у навчальному процесі з метою досягнення визначених
дидактичних результатів [2, с. 47].
На сьогодні значна увага приділяється методам інтерактивного навчання із застосуванням
комп’ютерних програм, що реалізують діяльнісний підхід до навчання. Засобами реалізації такого підходу
слугують комплекси програмно-апаратних засобів (комп’ютер, мультимедійний проектор, сенсорна дошка,
Веб-камера, графічний планшет тощо), за допомогою яких здійснюється навчально-пізнавальна діяльність
студентів у ЗВО.
Інтерактивні дошки, комп’ютери та інформаційні технології – це зручні інструменти, які при
розумному використанні здатні привнести в заняття елементи новизни, підвищити інтерес студентів до
набуття знань, полегшити викладачу завдання підготовки до занять. За умови систематичного
використання мультимедійних навчальних програм у навчальному процесі в поєднанні з традиційними
методами навчання та педагогічними інноваціями значно підвищується ефективність навчання студентів з
різнорівневої підготовкою. Організація навчання, в якому використовуються ІКТ та інтерактивні дошки
дозволяють якісно готувати фахівців у ЗВО.
Комплекс апаратних засобів, необхідних для забезпечення інтерактивного навчання, як правило,
складається з комп’ютера, інтерактивної дошки, мультимедійного проектора та пристроїв зв’язку (Вебкамера, система передачі даних, адаптер тощо). До складу комплекса може також входити пристрій
тактильного введення даних (інтерактивний безпровідний планшет; інтерактивний рідинокристалічний
дисплей (інтерактивна графічна панель), об’єднуючий в собі функції монітора і цифрового планшета;
система інтерактивного опитування – пульти, безпровідні мікрофонні системи) і система звукового
супроводу [3].
Викладач, стоячи біля інтерактивної дошки, може задавати свої запитання, а студенти за
допомогою інтерактивних безпровідних планшетів можуть відповідати на запитання викладача, ставити
свої запитання, брати участь в процесі обговорення. Таким чином, між викладачем і студентами виникає
інтерактивний діалог, що значно підвищує рівень сприйняття і розуміння матеріалів заняття. Якщо студент
працює біля дошки, то викладач може вільно переміщатися по аудиторії і вносити корективи за допомогою
безпровідного планшета.
Для контролю знань зручно використовувати безпровідні пульти. Під час заняття викладач ставить
запитання, а студенти відповідають на них простим натисненням на кнопки пульта. Результати опитування
зберігаються і відображаються в режимі реального часу. Після закінчення заняття результати опитування
можна експортувати в MS Excel або інший програмний продукт і проводити аналіз.
Використання безпровідних мікрофонних систем дозволяє студентам чути викладача, що сприяє
концентрації уваги на занятті, підвищує ефективність процесу навчання.
Всі компоненти, які входять до складу комплексу апаратних засобів можуть працювати як єдине ціле,
так і незалежно один від одного. Навчальні заклади можуть підібрати собі будь-який комплект відповідно
до освітніх завдань які необхідно вирішити.
Досить ефективним є новий технічний засіб з використанням інформаційних технологій – це
інтерактивні дошки, які в майбутньому можуть поступово витіснити традиційні дошки на основі крейди та
маркерів.
Інтерактивні дошки інтегрують у собі чотири компоненти:
 комп’ютер;
 мультимедійний проектор;
 програмне забезпечення;
 власне дошка.
Як свідчить досвід впровадження інтерактивних дошок з мультипроектором у провідних
університетах світу під час проведення теоретичних та практичних занять їх можна використовувати
наступним чином:
− для відображення візуальної інформації. В цьому випадку дошка фактично перетворюється в
звичайний екран, на якому відтворюються відеоматеріали, слайди, презентацій тощо;
− для заміни класичної дошки з крейдою. Сучасні інтерактивні дошки мають спеціалізоване
програмне забезпечення, яке надає можливість використовувати їх як класичні дошки, але з
застосуванням сучасних технологій (кольорові електронні маркери та стирачки, заготовки стандартних
фігур, інструменти для підсвічування та виділення фрагментів зображення тощо). Як правило, таке
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програмне забезпечення надає можливість збереження всього, що було написане на дошці з можливістю
подальшого повторного відтворення;
− для відображення інтерактивних матеріалів, які передбачають зворотний зв’язок (мають елементи
управління з використанням сенсорів дошки). Найефективнішим застосуванням дошки є її використання з
поєднанням двох попередніх способів та спеціально розробленого програмного забезпечення.
За умови впровадження інтерактивних дошок у навчальний процес необхідно знати технічні
можливості комп’ютера, добре орієнтуватися в комп’ютерних програмах та програмному забезпеченні
інтерактивних дощок, володіти методикою застосування їх у навчальному процесі. Це потребує
попередньої підготовки викладачів. Недосвідчені викладачі у більшості випадків використовують
інтерактивну дошку або як проектор, або як традиційну крейдову дошку, користуючись електронним
маркером як крейдою, часто навіть без збереження виконаної роботи [5].
Але інтерактивне заняття – це не лише презентація в традиційному розумінні, де можна було просто
застосувати проектор. В процесі використання інтерактивної дошки потрібно працювати з навчальним
матеріалом, наприклад, щось викреслювати, компонувати, демонструвати роботу одного студента всім
іншим в аудиторії, демонструвати Веб-сайти через інтерактивну дошку всім слухачам, використовувати
групові форми роботи, здійснювати спільну роботу з документами, таблицями або зображеннями, керувати
комп’ютером без використання самого комп’ютера.
Саме тому, важливим завданням будь-якого ЗВО є підготовка і перепідготовка професорськовикладацького складу, і навіть, підготовка викладачів нової формації, які володітимуть новими
технологіями, ефективно, доцільно поєднують систему традиційного навчання з інноваційними.
Використання ІКТ в освіті надає можливість освітянам не лише зробити вивчення навчального матеріалу
більш наочним і проблемно-орієнтованим, а й сприятиме зв’язку між окремими дисциплінами та галузями.
При цьому важливим залишається належне тематичне наповнення навчального матеріалу, його
спрямованості та призначення.
Сучасні методи навчання потребують відповідних засобів їх реалізації, саме тому обов’язковою
складовою навчального середовища є сучасні інтерактивні засоби навчання. Використання їх у процесі
навчання дозволяє значно підвищити рівень взаємодії між викладачем і студентом. Однак, педагогічно
доцільним, дидактично обґрунтованим є застосування сучасних засобів навчання тільки тоді, коли
викладач знає особливості засобу навчання, має навички управління цим засобом [4, c. 21].
Отже, в сучасному інформаційному суспільстві головною діючою особою при проведені аудиторних
занять залишається викладач який володіє сучасними активними методиками, а всі засоби інформаційнокомунікаційних технологій є тільки допомогою в його діяльності.
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Алима Елькеева, Кулбаршын Метербаева
(Алматы, Қазақстан)
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ БІЛІМ САЛАСЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДА ФИЗИКАЛЫҚ
ҚҰБЫЛЫСТАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІК ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ОТАНДЫҚ ҒАЛЫМДАРДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Қазіргі кезде өркениетке ұмтылған еліміздің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму жағдайына
сай қоғам өмірінің барлық саласына белсенді атсалысатын, ісәрекетінде шығармашылық бағыт
ұстанатын жеке тұлғаны қалыптастыру өзекті мәселе болып отыр. Сондықтан балалардың танымдық
белсенділігін дамытуға, білімі мен біліктерін өмірдің жаңа жағдайында пайдалануға, жаратылыстану білім
саласын таныстыруды ұтымды ұйымдастыруға тікелей байланысты.
Балада физикалық құбылыстар туралы түсініктерін қалыптастыру - оның жаратылыстану білім
саласы негізінен саналы әрекет ету қабілеті мен танымына тәуелді. Балада физикалық құбылыстар
туралы түсініктерді қалыптастырудың ең алғашқы сатысы - мектепке дейінгі кезең, ол айрықша қарқынды
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түрде кең ауқымда ересек жаста көрінеді. Ересек жастағы балалардың физикалық құбылыстар туралы
түсініктерін қалыптастыру, ақпараттық кеңістіктің кеңеюімен сипатталатын осы заманда ерекше маңызға
ие. Ақпараттардың ұлғаюы балада өзіне қойылған талаптар шеңберінен асып, өз ойын жүзеге асыруда
ерекше шешімдер табуға мүмкіндік беретіндей қасиеттерді қалыптастыруды талап етеді. Бұл талаптар
жаратылыстану білім саласы негізінде жүзеге аспақ.
Физикалық құбылыстар — өте маңызды құбылыс, онсыз жаратылыстануды елестету мүмкін емес.
Сол себептен де жаратылыстану білім саласы негізінде мектеп жасына дейінгі балада физикалық
құбылыстары туралы түсініктер қалыптасуыныңң алғашқы қадамы болмақ.
Қазақстандағы табиғат құбылыстарын түсіндіруде стихиялық материализм позициясын ұстанған,
философиялық ой-пікір айтқан ғалым, ағартушы-демократ Шоқан Уәлиханов болды. Табиғатты
“Жаратушы” ғаламат күштің жоқ екендігін айта келіп, ол құдайды ойлап шығаратын адамның өзі деп
тұжырымдайды: “Табиғат пен адам, тіршілік пен өлім аса таңдандыратын нәрселер болды... Нәресте
сияқты адам Күнді, Айды, жұлдыздарды және біз табиғат немесе әлем деп атайтын шексіз, мәңгі де алуан
түрлі нәрселердің бәрін құрметтеуге келтіреді” деген [1, 44 б.]. Бұл пікірлердің құндылығы ғажайып табиғат
құбылыстары адамды ғасырлар бойы таңқалдырған, өзінің тылсым сырларын ашуға жетелеген материя
екендігінің дәлелденуінде.
Балалардың жаратылыстану туралы алғашқы білімдерін қалыптастыру өте ерте басталады.
Сондықтан, балаларға мектеп жасына дейінгі кезеңде өлі және тірі табиғат объектілері мен физикалық
құбылыстары туралы нақты түсініктер беріп, бағдар сілтеп, табиғаттың заттарын тануды ешқандай
қоспасыз, дәл өз қалпында қабылдауға мүмкіндік туғызылуы керек. Жоғарыда келтірілген деректер,
алдыңғы қатарлы ғалымдар пікірінен физикалық құбылыстар туралы түсініктің қалыптасуына
жаратылыстанудың әсері өте жоғары болғандығын көреміз.
Белгілі қазақ психологы Т. Тәжібаев өзінің ғылыми еңбегінде: “Мектепке дейінгі бала дүниедегі
заттар мен құбылыстардың шын мазмұны мен қарым-қатынасын да толық аша алмайды. Заттардың
мазмұны мен ішкі байланыстарын дұрыс аша алмағандықтан, бала көбінесе заттардың сыртқы көрінісі мен
құрылысына қарай бір-бірімен байланыстыра қабылдайды” деп көрсетсе [2, 27 б], Қ. Жарықбаев: “Мектеп
жасына дейінгі балалар түрлі нәрселерді ұстап, байқап, сипап қарайды, олардың формасын, үлкенкішілігін көреді. Кейін есейіп, тәжірибесі артып, ой-өрісі кеңейген кезде заттардың кеңістікке орналасуын
жақсы аңғара алатын болады” деп пайымдайды [3, 39 б]. Бұл сыртқы дүниені танудағы алғашқы қадам
сезім мүшелерін түйсігі, физикалық құбылыстардың қасиеттерін бейнелеу арқылы тани білетіндігін
көрсетеді.
Ал, М. Мұқанов: “Мектеп жасына дейінгілердің таным әрекетіне жаратылыстану заттары мен
физикалық құбылыстары бірінен соң бірі тәртіпсіз көрінеді. Оны қабылдау үшін ойша тәртіпке келтіруді
ұсынады. Ойша тәртіпке келтіру деп отырғаны мынау: құбылыстар мен заттар тым шексіз, форма мен
қызмет жағынан ұқсас болып келеді. Заттар мен құбылыстардың осындай ұқсас жақтарын, біріншіден, бір
ұғымға жатқызып, топтастырып отыру қабылдау кезінде тәртіпсіздікпен күресуге мүмкіндік беретінін
айтады. Екіншіден, тиісті нәрселерді ойша тәртіпке келтіру үшін нендей қасиеттер мен құбылыстар
нәрсенің қандай түріне жататынын білу қажет. Үшіншіден, біз бәлендей заттың салмағын, көлемін ұзын не
қысқа екенін өлшемей-ақ шырамыта алмасақ, онда ортамызға бейімделу қиынға соғар еді. Топтастыруды
алсақ, бұл қасиетке бала (5-6 жасынан) ие бола бастайды. Мысалы тас, боран, қарт.б. бала “құбылыс”
деген ұғымға жатқызып, осыларды әр түрлі нәрселерден мысалы, стол, орындық, диван, т.б. ажыратады.
Топтастырудың бұл түріне мектепке дейінгілер үйрене алмаса, психикалық даму жағынан оқуға даяр бола
алмас еді” – деп [4, 49 б], ой тұжырымдайды. Ғалымның пікірінен мектепалды балаларының заттар мен
құбылыстарды топтастыруда айнала жаратылыстану туралы білімді қабылдаумен баланың байқағыштық
қасиетін дамытудың мәні зор екенін көреміз.
Сонымен Қазақстандағы іргелі ғылыми дүниелер біздің зерттеу нысанамызға сәйкес талданған
тұжырымдар, мектеп жасына дейінгі балалардың физикалық құбылыстары туралы түсініктерін
қалыптастырудың психологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін анықтауға бағыт көрсетеді. Бұл
психологиялық зерттеулердің көпшілігі балалардың физикалық құбылыстары туралы түсініктерін
қалыптастыру мен жаратылыстану білім саласында дүниені танып-білуін ғылыми негіздеп, оның
нәтижелері балабақша тәжірибесіне ене бастағанымен, мектеп жасына дейінгі балалардың физикалық
құбылыстары туралы түсініктерінің психологиялық негіздері әлі де жеткілікті түрде зерттелмей келгеніне
тоқталған. Дегенмен, мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық даму ерекшеліктері тұрғысында
Х.Т. Шерьязданова, т.б. ғалымдар арнайы ғылыми зерттеулер жүргізіп, психология ғылымының дамуына
өзіндік үлесін қосуда. Х.Т. Шерьязданова “Баланы қоршаған дүниемен таныстыру – баланың психикасын
дамытудың, оның жеке бастың сапасын қалыптастырудың қажетті шарты. Жаратылыстануды танып-білу
балаларды адамдарға деген сүйіспеншілікке, олардың қайғысы мен қуанышына ортақтасуға,
мейірімділікке, еңбек адамын құрметтеуге тәрбиелеумен тығыз ұштастыру қажет” деп көрсетеді [5, 26 б].
Психологтың көзқарасынан жаратылыстануды белсенді түрде танумен байланысты қызмет неғұрлым көп
болса, физикалық құбылыстарды көру соғұрлым терең және түсінікті болатыны жайлы ой-тұжырым
жасаймыз.
Бала кішкентайынан өзін қоршаған дүниені барлық сезім мүшелері арқылы сезінеді, ұғынады. Ол
өзін қоршаған заттарды тек көріп қоймайды, қолына ұстап байқайды, кейде дәмін де татады. Бала әр
затты түсіне бастаған кезден бастап, үлкендер олардың атымен, қасиеттерімен таныстырғаны жөн.
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Мектепке дейінгі педагогика ғылымы мектеп жасына дейінгі балалардың жаратылыстану білімдерін ақылой тәрбиесімен бірлікте қарастырады. Өйткені ойлау процесі заттар мен құбылыстардың жалпы сипатын,
заңды байланыстары мен кейбір ерекшеліктерін бейнелесе, сол заттардың шындық болмысы ойда
сәулеленіп, яғни ұғым сөз арқылы танылады.
Физикалық құбылыстар туралы зерттеуші-ғалым С. Ғаббасов: “Айналамыздағы тау мен тастар,
қырат-бедер, өзен мен көлдерде өздерінің қойнауларындағы өсімдіктер мен жануарлар әлемін қоспағанда,
салыстырмалы ұғыммен қарағанда оларды өлі табиғаттар қатарына жатқызады. Бірақ, бұлар да уақыттың
мезгілдеріне қарай сан қилы құбылыстар мен өзгерістерге ауысып отырады. Жыл мезгілдерінің ауысуына
байланысты өзгеретін судың әр түрлі қалыптарын мысалға келтіруге болады. Қыста су мұзға, жазда су
буға, керісінше мұздың да, будың да суға айналатынын көзбен көруге болады. Жаздағы жаңбырдың
жаууы, күздегі бұршақтың түсуі, қыста қардың жаууы, жазғытұры қардың, мұздың еріп суға айналуын 5
жасар балалар өте жақсы түсінеді” деп, ғылыми тұрғыда дәлелдеген [6, 82 б]. Сондай-ақ, балада
физикалық құбылыстары туралы түсініктерінің қалыптасуына жыл мезгілдерінің ауысуына байланысты
болатын ауа-райының өзгерістері: боран мен үскірік, жел соғуы, найзағай отының жарқылдауы, жайдың
түсуі, жер бетін тұман басуы, өзендерде сеңнің жүруі сияқты табиғат құбылыстарын бір-бірімен
байланыстыра түсіндіруді қажет деп санаймыз.
Мектеп жасына дейінгі балалардың жаратылыстану білім саласы негізінде физикалық құбылыстары
туралы түсініктерінің қалыптасуы ойынмен тығыз байланыста дамуы тиіс. Балалар ойынды іс-әрекетпен
бейнелеп, ойнай отырып іскерліктері дамып, сөйлеу шеберліктері артады. Осы салада ғылыми-зерттеу
жүргізген педагог-ғалымдар Т.Иманбековтің еңбегінде қазақтың ұлттық ойындарының балалардың
физикалық құбылыстарын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратынына мән берген.
Жоғарыда талданған ғылыми еңбектерден біз жаратылыстану білім саласы негізінде балаларда
физикалық құбылыстар туралы түсініктерін қалыптастыру, олардың жас ерекшелігіне қарай жүйелі
ұйымдастырылған жұмыс нәтижесінде жүзеге асатындығын байқаймыз.
Жоғарыдағы теориялық зерттеулердегі ой-тұжырымдар балалардың физикалық құбылыстар туралы
түсініктерін қалыптастыру жаратылыстану білім саласы негізінде жүзеге асырылатынына негіз бола алады.
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Ірина Жовтоніжко, Людмила Бойко
(Харків, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
На даний час здійснюється переорієнтація системи вищої освіти на нові цінності, що визначаються
гуманізацією педагогічного процесу та міжособистісними відносинами. Основною вимогою суспільства до
сучасної освіти є формування особистості, яка б вміла самостійно творчо вирішувати наукові, суспільні та
професійні завдання, а також критично мислити, мати свою точку зору, свої переконання, систематично та
безперервно поповнювати свої знання шляхом самоосвіти, удосконалювати та творчо застосовувати
набуті вміння та навички.
У зв’язку з цим, у навчальному процесі вищої школи пріоритетними напрямками є творча діяльність
та індивідуальний підхід до навчання, що передбачає розвиток активності, ініціативи та самореалізації
студентів. Вирішення цих завдань неможливе без здійснення варіативності освітніх процесів, що
забезпечують розвиток комунікативних, творчих та професійних знань, потреб у самоосвіті. Тому
з’являються різні інноваційні типи та види освітніх програм, що вимагають глибокого наукового та
практичного їх усвідомлення. Зокрема, виникає гостра потреба щодо застосування в освітньому процесі
вищого навчального закладу нових інноваційних технологій.
На сьогодні новим етапом впровадження інноваційних технологій в освітній процес вищого
навчального закладу є впровадження сучасних мультимедійних навчальних матеріалів. Тому, проблема
використання мультимедійних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу, зокрема під
час підготовки студентів у режимі дистанційної освіти набуває особливої актуальності.

80

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

Деякі питання використання мультимедійних технологій у навчальному процесі вищих навчальних
закладів розглядаються у працях Ю.М. Єгорова, В.А. Касторнова, М.В. Клємєшова, А.Ю. Кравцова,
А.В. Суворінова, А.В. Осіна, С.А. Хрісточевського, М.І. Фролова та інших.
Термін «мультимедіа» науковці розуміють як спектр інформаційних технологій, які з метою найбільш
ефективного впливу на користувача впроваджують різні програмні та технічні засоби. Мультимедіа –
інтерактивна технологія, що дозволяє комп’ютеру використовувати текст, графіку, відео та мультиплікацію
в режимі діалогу, що, тим самим, дозволяє розширити ділянки застосування комп’ютера в навчальному
процесі. Вони відкривають нові технологічні можливості процесу навчання [3; 4].
На нашу думку, мультимедіа є інструментом пізнання студентами різноманітної інформації.
Мультимедіа сприяє розвитку мотивацій, комунікативних здібностей, накопиченню фактичних знань, умінь
та навичок, а також розвитку інформаційної грамотності студента. За допомогою мультимедійних
технологій можна використовувати різні способи подання навчальної інформації, зокрема навчальний
матеріал облаштовувати відео- та звуковим супроводженням, а також високоякісною графікою та
анімаціями.
Аналіз науково-педагогічної літератури [1; 2; 4] показав, що мультимедіа сприяє: стимулюванню
когнітивних аспектів навчання, таких як сприйняття та усвідомлення інформації; підвищенню мотивації
студентів до навчання; розвитку навичок спільної роботи і колективного пізнання у студентів; розвитку у
студентів глибшого підходу до навчання, а, отже, формування ґрунтовного розуміння навчального
матеріалу.
Окрім цього, до переваг використання мультимедіа в навчальному процесі слід віднести:
− одночасне використання декількох каналів сприйняття студентами навчального матеріалу у
освітньому процесі, за рахунок чого досягається інтеграція інформації, що сприймається декількома
різними органами чуття;
− можливість моделювати складні, дорогі або небезпечні реальні експерименти, проведення яких у
вищій школі неможливе;
− візуалізація абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів;
− візуалізація об’єктів і процесів мікро- та макросвітів;
− можливість розвивати когнітивні структури та інтерпретації студентів, обрамляючи матеріал, що
вивчається, в широкий навчальний, суспільний, історичний контекст, і, пов’язуючи навчальний матеріал з
інтерпретацією студентів [5, с. 103].
Зазначимо, впровадження інформаційних та мультимедійних технологій у навчальний процес вищих
навчальних закладів у режимі дистанційної освіти докорінно змінює підходи до розробки навчальних
матеріалів. Адже мультимедійні програми дозволяють повніше реалізувати цілий комплекс методичних,
дидактичних і психологічних принципів, роблять процес навчання більш цікавим і творчим. Мультимедійні
технології надають можливість розробити завдання різного ступеня складності в рамках однієї програми,
що дозволяє реалізувати принцип індивідуалізованого та диференційованого підходу в навчанні. Тобто
диференціювати способи подання навчального матеріалу, створювати широкий діапазон стимулів для
залучення студентів до вивчення навчального матеріалу. Окрім того, за допомогою комп’ютерних програм
можна врахувати індивідуальний темп роботи кожного студента, різні стратегії оволодіння ним необхідним
навчальним матеріалом,що є досить важливим елементом процесу навчання, а також позитивно впливає
на якість навчання взагалі.
З власного досвіду роботи можна стверджувати, що провести заняття важко без залучення засобів
унаочнення. На допомогу приходить комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка. А засоби мультимедіа при
цьому додають яскравого психологічного ефекту, ніби «занурюючи» студентів у атмосферу навчального
предмету.
Вважаємо, що необхідно для викладення теоретичного матеріалу використання текстових та
графічних екранів, мультиплікаційних вставок, відеолекцій, відеоконференцій, відеокліпів, а також
різноманітних демонстраційно-ілюстративних програм, що супроводжуються анімацією та комп’ютерною
графікою. Окрім того, кожну тему доповнює чіткий і досить компактний перелік нових математичних
термінів, що необхідно засвоїти студенту. Студенти мають можливість перегортати сторінки з необхідними
відомостями вперед або назад, дивитися теорію з початку або з кінця, відшукувати потрібний розділ по
змісту.
Окрім того, впровадження мультимедійних технологій під час дистанційного навчання допомагає
викладачеві використовувати у освітньому процесі різноманітні педагогічні ідеї, методи та різноманітні
методики. Зокрема, методичні рекомендації до вивчення модулів; мультимедійні лекційні демонстрації,
гіпертексти лекцій та гіпермедіа, опорні конспекти; електронний практикум для вироблення умінь і навичок
застосування теоретичних знань із прикладами виконання завдань; вхідні, проміжні та підсумкові
комп’ютерні тести контролю знань на основі флеш-анімації; додаткові навчальні та довідкові матеріали для
самостійної роботи тощо [1, с. 68-69].
Таким чином, впровадження мультимедійних технологій у процес дистанційної освіти вищого
навчального закладу створює передумови для оперативного використання навчальної інформації,
дозволяє реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних та психолого-педагогічних принципів,
використовувати велику кількість ілюстративного матеріалу, а також сприяє активізації пізнавальної
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діяльності, досягненню цілей навчання за допомогою сучасних електронних навчальних матеріалів,
підвищенню рівня комфортності навчання, розвитку навичок самоосвіти і самоконтролю у студентів.
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Валентина Загалевич, Тетяна Марчак
(Кам’янець-Подільський, Україна)
МЕТОД ПРОЄКТІВ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Одним з головних компонентів організації навчальної діяльності є мотивація. Саме мотивація є
внутрішньою характеристикою особистості, системою спонукань до діяльності, що пов’язана із
задоволенням потреб людини.
Якщо аналізувати поняття навчальної мотивації, то слід зазначити, що мотивація ґрунтується на
потребі, яка стимулює пізнавальну активність дитини, її готовність до засвоєння знань. Наявність
пізнавальної потреби, потреби самореалізації та самовираження сприяє підвищенню зацікавлення та
стимуляції навчальної діяльності. Отримати високий рівень знань студентів можна лише за умови
правильної мотивації, яка сприяє пробудженню інтересу та захопленням навчальною дисципліною [2].
Одним з ефективних методів мотиваційної діяльності є метод проєктів, що передбачає розв’язання
певної проблеми, яку взято з реального життя.
Визначаючи сутність поняття «навчальний проєкт», слід зазначити, що воно вперше з'явилось у
XVII—XVIII століттях і служило синонімом словам «експеримент» у природничих науках і «розгляд справ» у
юриспруденції. Пізніше, у XIX столітті були визначені ще дві моделі проєктів, які використовуються і
сьогодні. Перша, давніша, модель Вудворта передбачає, що учні спочатку вивчають матеріал, набувають
знань та навичок, які в подальшому знадобляться для конструювання проєктів. Друга, сучасніша, модель
Ричардса передбачає «занурення» в проблему, її фундаментальне дослідження [1].
Відомо також, що проєктну систему навчання розробили в 20-ті роки ХХ століття американський
педагог Дж. Дьюї та його послідовник В. Кілпатрик. Даний метод характеризується спрямуванням на
самостійну діяльність студентів, індивідуальну, парну, групову, яку виконують протягом визначеного
викладачем терміну. В даному випадку студенти оволодівають системою навчально-пізнавальних
прийомів.
Аналізуючи метод проєктів, можна визначити його як педагогічну технологію, що є сукупністю
послідовно-пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Метод проєктів навчає вміння
«проєктувати у великому і малому, вибрати найоптимальніші й водночас конкурентоздатні варіанти
розвитку».
Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому
обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und Hand"), тобто осмислення
самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку
результатів в кінцевому продукті.
Яка мета творчих проєктів? На нашу думку, реалізовуючи даний метод педагог шляхом виконання
проєкту сприяє формуванню інтелектуальних, спеціальних і загально культурних знань, умінь здобувачів
освіти, розвиває ініціативність, навичок співробітництва. Даний метод формує навики логічного мислення,
розвиває вміння визначати проблему та приймати відповідальне рішення. В результаті виконання творчого
проєкту студент вчиться самостійно планувати, виділяти головне, формувати послідовність певних етапів
своєї діяльності, саморозвиватись, отримувати та використовувати інформацію.
Головною вимогою проектної технології є конкурентний, «відчутний» результат діяльності: доповідь у
відповідних службах, випуск газети, низка серії заходів, репортажів тощо.
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Щоб набути даних якостей, молоді люди повинні мати можливість упродовж усього періоду навчання
розвивати самостійність, отримуючи знання із спеціальних дисциплін та соціалізуючись у суспільстві.
Важливо зазначити, що педагоги виділяють різні види проєктів. Відома класифікація за методом або
видом діяльності, яка переважає в проєкті.
1. Дослідницькі проєкти характеризуються наявністю чітко продуманої структури, визначеної мети,
актуальності дослідження для всіх учасників, соціальної значимості, продуманих методів роботи.
2. Творчі проєкти зазвичай не мають чітко продуманої структури, вона розвивається,
підпорядковуючись інтересам учасників проєкту.Як правило, результати можуть бути упорядковані та
оформлені у вигляді збірника, сценарію, програми свята тощо.
3. Ігрові проєкти. Структура таких проєктів залишається відкритою до їхнього закінчення Учасники
виконують певні ролі. При чому результати можуть визначатися на початку проєкту або до його
завершення. Ступінь творчості у ігрових проектах досить високий.
4. Інформаційні проєкти Спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів
Потребують чіткої структури, можливостей систематичної корекції під час проєктної діяльності [3].
Важливо визначити основні структурні елементи такі, як мета проєкту-результат (стаття, реферат,
доповідь, відеоматеріали тощо); предмет інформаційного пошуку — поетапність пошуку з визначенням
результатів-аналітична робота над зібраними фактами — висновки — корекція, у разі потреби подальший
пошук інформації - аналіз нових даних - висновки — оформлення результатів.
5. Практично орієнтовані проєкти. Відзначаються чітко визначеним із самого початку результатом
діяльності учасників проєкту, який зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників роботи (газета,
документ, відеофільм, спектакль, програма дій, проєкт закону, довідковий матеріал тощо) Потребують
продуманої структури, навіть сценарію діяльності учасників із визначенням функції кожного Дуже важливо
добре організувати координаційну роботу через обговорення, корекцію спільних дій, презентацію
отриманих результатів та можливих способів використання їх на практиці, зовнішню оцінку проєкту. [3].
Які переваги проєктної діяльності? Великою перевагою проектної діяльності є вміння планувати
свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати; використовувати багато джерел інформації;
аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку; приймати рішення, розподіляти обов'язки,
взаємодіяти один з одним; створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності
(доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій).
Таким чином, метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована на застосування та отримання
нових знань, формування нових навичок і вмінь.саме під час методу проектів відбувається включення
студентів у різні види діяльності.
Досить сильно мотивує дослідницький проект, який за змістом може бути монопредметним
(виконується на матеріалі одного предмета); міжпредметним (інтегрується суміжна тематика декількох
предметів, наприклад географія, історія, іноземна мова, інформатика);підсумковим, коли за результатами
його виконання оцінюється засвоєння учнями певного навчального матеріалу;поточним, коли на
самоосвіту і практичну діяльність виноситься із навчального курсу лише частина змісту навчання [2].
Але найскладнішим для впровадження у навчальний процес дослідницьких проектів є організація
цієї діяльності, а особливо підготовчий етап.
Досить важливим, є чітка постановка мети, визначення завдань та результатів, з’ясування вихідних
даних. Доцільно розробити методичні рекомендації, пам’ятки, інструкції,де зазначено необхідна література
для саморозвитку студента,вимоги викладача до якості проекту, алгоритм виконання, та підбиття підсумків
чи оформлення результатів
Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Для раціонального використання часу та
ефективності навчально\ї діяльності студенти об’єднуються у группи, кумунікують між собою, що сприяє
формуванню соціалізованої особистості. Працюючи у команді діти вчаться взаємодіяти один з одним,
вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок етичного міжособистісного спілкування, брати
відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності [2].
Досвід свідчить, що найскладніше самостійно розподіляти обов'язки. Важливо зазначити, що тут слід
дотримуватися принципу "кожний робить те, що зможе зробити краще інших". Становленню особистості
сприяє також необхідність допомогти один одному, оцінювати один одного, критикувати, а найголовніше нести відповідальність за свою роботу перед собою, своєю групою, всім колективом [2].
Метод проєкту містить у собі розуміння того, що студенти повинні здійснювати інформативний
пошук, виділяти основне, аналізувати та систематизувати отриманні знання, що досить складно в
сучасному інформаційному просторі.
Доцільно розпочати навчання із пошуку і відбору необхідних відомостей, передбачаючи для цього
тренінгові форми занять у рамках майже всіх навчальних предметів. Певні труднощі для студентів
пов'язані з аналітичною частиною проекту, адже вони не завжди можуть розставити логічні та емоційні
акцепти, оцінити процеси в цілому. Доцільно проводити додаткові консультації для коригування проектної
роботи студентів.
Таким чином, метод проєктів є одним із ефективних методів мотиваційної діяльності студентів, тому
що він створює умови для творчої самореалізації студентів, підвищує мотивацію для отримання знань,
сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. В результаті проєктування студент навчається
вирішувати реальні проблеми на перспективу ідучи у майбутнє самостійне життя. Застосування методу
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проєктів можна вважати викликом сучасності, однією із складових освітньої політики майбутнього, тому що
передбачає глобальну освіту особистості й глибоке педагогічне оновлення.
Література:
1. Г. Ісаєва. Метод проектів - ефективна технологія навчання URL:
https://ru.osvita.ua/school/method/technol/1415
2. /Педагогічна психологія URL: https://pidru4niki.com/15880728/psihologiya/pedagogichna psihologiya
3. Проєктні технології навчання URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% D1

Ирина Ишутина, Ирина Броварник, Елена Бурлакова
(Атырау, Казахстан)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРИКАСПИЙСКОГО СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО
КОЛЛЕДЖА)
Все высшие учебные заведения и система ТИПо в Казахстане перешли с марта 2020 года на режим
онлайн-обучения, в связи с введением в стране особых мер безопасности, из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции.
Пандемия предъявила новые требования к организации обучения в удаленном и дистанционном
формате. В связи с этим, на первый план выдвинулось компьютерное обучение. Компьютеры, со
специальными обучающими программами, можно использовать для решения большинства дидактических
задач. Компьютерные технологии и раньше широко использовались также для тестирования, оценки,
повышая эффективность педагогического процесса [1, c. 85].
В последние годы понятие «компьютерные технологии» обучения все чаще заменяют термином
«информационные технологии» (НИТ - новые информационные технологии обучения) [2, c. 180]. Новые
информационные технологии в настоящий момент широко используются и при объяснении нового
материала, а также в процессе закрепления и контроля знаний.
Было отмечено и положительное влияние НИТ на развитие общих когнитивных способностей
обучающихся – решать поставленные задачи, самостоятельно мыслить, владеть коммуникативными
навыками (сбор, анализ, синтез информации), т.е. упор делается на процессы, лежащие в основе
формирования того или иного навыка [3, c. 516].
В настоящее время, педагог, работая на «удаленке», должен быть готов использовать средства,
предоставляемые новыми информационными технологиями, в обучении, воспитании и развитии своих
учеников. Одна из главных задач системы образования в период пандемии — подготовить учащегося к
быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, вооружить его современными
средствами и технологиями работы, сформировать у него способность к самообучению и освоению новых
программных средств, научить использованию широких возможностей Интернета.
В связи с переходом на удаленное обучение, преподаватели Прикаспийского современного высшего
колледжа начали вести занятия в on-line режиме. Для этого были использованы система Платонус,
программы для ведения видеоконференций Zoom и подобные ей, а также всевозможные интернет
сервисы для организации интерактивного объяснения материала, проведения опросов, тестирования и
контроля усвоения знаний и пр.
Для преподавателей колледжа был проведен обучающий семинар по организации и проведению
удаленного обучения студентов.
Исходя из нашего опыта применения образовательных сервисов и Интернет-ресурсов в условиях
дистанционного обучения, хорошо зарекомендовали себя такие сервисы, как:
 для создания опросов используются гугл-формы на google.com, а также сервисы anketolog.ru, или
https://yandex.ru/forms и пр.
 онлайн-конструктор учебных тренажёров eTreniki;
 для создания обучающих игр https://learningapps.org;
 для создания викторин https://create.kahoot.it;
 создание кроссвордов http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html;
 ребусов http://rebus1.com/index. php?item=rebus_generator;
 для создания облака слов https://wordscloud.pythonanywhere.com;
 для создания QR кодов QR Code Reader https://www.the-qrcode-generator.com.
 системы проверки знаний на платформе onlinetestpad.com, www.triventy.com и других подобных им.
Рассмотрим подробнее некоторые из них.
Для создания лент времени или временной шкалы можно использовать сервисы подобные When in
Time, Time to ast, Timeline JS. В данных сервисах можно размещать события в хронологическом порядке,
добавлять фиксированную дату, описание, ссылку, в некотрых случаях видео и изображение.
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Для создания интеллектуальных, ментальных или карт знаний используется ряд сервисов, в том
числе и https://coggle.it, http://popplet.com. и др. Данные ресурсы предоставят возможность как
преподавателю, так и студенту создавать опорный конспект в виде карт знаний. При построении карты
выделяют основное понятие, и от него строят ответвления в виде задач, понятий, классификаций и любых
других шагов. Каждое из ответвлений может содержать несколько более мелких подпунктов в которых
помимо текста и комментариев можно добавить картинку или видео со ссылкой на нужный ресурс. Этот
ресурс поможет учащемуся и учителю создавать конспекты к или занятиям, подготовить тезисный
материал по различным темам.
Сервисы для создания интерактивных плакатов и стенгазет (http://edu.glogster.com/,
http://www.speakingimage.org/, http://ru.padlet.com/) позволяют учителю грамотно организовать, как
объяснение материала, так и самостоятельную или внеурочную работу учащегося. С помощью плаката
учитель сможет собрать качественные информационные ресурсы по заданной теме, разместить
конспекты, задания к уроку, таблицы, схемы и другие рабочие материалы.
Сервисы для организации совместной работы с различными типами документов (сетевые
редакторы, например, Google Docs). Использование данного типа ресурсов возможно при выполнении
домашнего задания, совместных творческих проектов (создать презентацию, рисунок, документ, провести
расчеты в программе, составить коллаж, провести опрос и т.п.).
Сервисы для создания интерактивных презентаций (prezi.com и пр.). Сервисы для создания
интерактивных видео (Playposit, Thinglink, Animaker и др.), позволяют сделать видео более интересным,
значительно расширяют возможности применения учебного видео. Их можно использовать в
дистанционном обучении, с теми обучающимися, которые, в силу обстоятельств, пропустили занятие.
Для создания интерактивных викторин и опросов широко используются такие известные сервисы,
как Triventy, Kahoot, Quizizz, Coogl формы, Onlinetestpad и др.
К облачным сервисам по визуализации информации относят: Tagxedo, Wordle, Tagul, Word It Out и
др. Эти сервисы дают возможность пользователю создавать облако ключевых слов. Для этого
необходимо просто ввести ключевые слова или словосочетания в специальное поле и ресурс генерирует
облако, отображая наиболее часто используемые слова крупным шрифтом.
Интересный онлайн-сервис для создания интерактивного контента для блогов и сайтов:
презентаций, интерактивных плакатов, игр, инфографики Genially, также имеет место в обучении. Его
можно использовать, как для подготовки материала для объяснения темы (Презентации и интерактивные
плакаты), для закрепления знаний и активизации деятельности обучающихся (игры, квизы), так и для
самостоятельной домашней работы учащихся.
Сервис Canva, инструмент для медиа-контента, объединяющий в себе графический конструктор,
каталог шаблонов, фото- и видеоредактор, а также библиотеку стоковых фотографий, видео и музыки.
Можно использовать этот ресурс для создания интерактивных презентаций, интерактивных плакатов,
коллажей, для создания гиф-анимации, и для создания публикаций в соц.сетях. У сервиса есть удобное
мобильное приложение для iOS и Android. Установить его просто — в Google Play и App Store загрузка
приложения бесплатна. С помощью него можно создавать дизайны максимально быстро, используя
заготовки.
Активно применяются Google-формы для создания и проведения опросов, тестирования, как для
проверки знаний учебного материала, так и для проведения онлайн-викторин среди студентов колледжа и
не только. Сервис отличается тем, что можно быстро собрать ответы и сделать анализ проведённого
опроса или викторины. Также следует отметить наличие возможности поделиться онлайн викториной в
социальных сетях, в библиотечных группах позволяет привлечь к участию большее количество
участников, сделать ее международной. Например, викторина к 85-летию поэта Жумекена Нажимеденова
изначально планировалась для проведения среди студентов колледжа, потом ссылка была отправлена в
областной методический кабинет и получилось областное мероприятие. Всего приняло участие 182
человека, из них 91 человек, студенты и преподаватели нашего колледжа. Информация о викторине “О
поэте говорят стихи” была отправлена в социальные сети ФБ, ВК и в рабочий чат колледжа. Страны
участники: Казахстан, Россия, Беларусь, ДНР, ЛНР, Узбекистан, Республика Крым, Украина, Палестина.
Контингент участников: школьники - 86; студенты -123, учителя - 37; библиотекари - 109; прочие 13;
студенты нашего колледжа - 119; преподаватели - 6. Всего приняло участие - 368 человек.
Для создания квестов отлично подходит сервис LearningApps. В самом сервисе создаются
интерактивные упражнения по определенной тематике, потом объединяются в сетке приложений и
получается квест с любым количеством игр-заданий. Для получения результатов и выдачи сертификатов
участникам можно использовать гугл-формы. Были проведены квесты “Великий сын казахского народа” (к
175-летию Абая Кунанбаева) и квест “Атырау - город у светлой реки” (к 380-летию города Атырау).
География участников квеста “Великий сын казахского народа” разнообразна: Казахстан, Россия,
Республика Крым. Всего приняло участие 230 человек. В квесте “Атырау - город у светлой реки” приняло
участие 36 студентов колледжа.
Sway – это приложение, которое применяют для визуализации данных в виде презентации. Сервис
позволяет использовать изображения, текст, видео, можно встроить другой медиаконтент, который
смотрится одинаково хорошо и на ПК и мобильных телефонах. В этом сервисе были подготовлены
работы “Твои песни и сегодня живут среди нас” (к юбилею автора музыки Гимна Республики Казахстан
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Шамши Калдаякова); “Абай великий гений казахской степи” (к 175-летию Абая Кунанбаева); “Главный
закон страны” (ко дню Конституции Казахстана); “Моя семья - моё богатство” (к международному дню
семьи); “И нет конца Есенинскому чуду…” (к 125-летию С.А. Есенина); “Следуйте путями доброты” (к дню
рождения Д.С. Лихачёва).
В заключении хочется сказать, что интернет - ресурсы и современные сервисы можно и нужно
применять в преподавании любого предмета. Вдумчиво проработанный и методически грамотный
контент, созданный учителем самостоятельно, или подобранный им по определенной теме, делают
усвоение или закрепление материала более понятным. У обучающихся заметно возрастает интерес к
изучаемому предмету. Студенты с удовольствием вовлекаются в совместную деятельность, происходит
повышение мотивации, процесс обучения становится увлекательным и творческим. Применение интернет
сервисов в обучении очень помогают разнообразить и оптимизировать образовательный процесс, в том
числе и в условиях удаленного обучения.
Литература:
1. Ревская Н.Е. Педагогика: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 144с.
2. Волкова А.А. Психология и педагогика для студентов вузов / А.А. Волкова, Л.В. Димитрова. – Изд. 2-е. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 249 с.
3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит.
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Ольга Кисіль, Валерія Вітер
(Мелітополь, Україна)
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Традиційна система підготовки вчителів сьогодення вимагає системної трансформації. Закладений в
її основу когнітивний компонент вимагав формування певного комплексу знань, умінь та навичок без
урахування компетентнісного підходу, який від початку розрахований на формування кваліфікованого
фахівця. Відповідно, аби провести системну модернізацію освітньої галузі, в Україні було прийнято низку
державних нормативних документів: «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.»
(2012), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Проект Концепції розвитку освіти України на період 20152025 років (2014), Закон України «Про освіту» (2016), Концепція «Нова Українська школа». Загалом ці акти
спрямовані на реалізацію нагальної інноваційної політики в освіті, однак містять також вказівки щодо
розвитку освітньої галузі, теоретичні основи для організації процесу підготовки майбутніх учителів
початкової школи. Актуальність інноваційних перетворень покладено в основу Концепції «Нова українська
школа». Концепцією передбачається виконання низки положень, на яких варто зупинитися: новий зміст
освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; орієнтація на потреби учня в
освітньому процесі, дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який формує цінності; нова структура
школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя; децентралізація та
ефективне управління, що надасть школі реальну автономію [1, с. 7].
Для успішної підготовки майбутнього учителя початкової школи до окресленого напряму роботи
необхідно окреслити педагогічні умови, за яких максимально ефективно буде здійснюватися процес
реалізації завдань. Словник української мови тлумачить поняття «умова» як «необхідна обставина, яка
робить можливим здійснення чого-небудь або сприяє чомусь» [2, с. 442]. Трактування поняття «педагогічні
умови» розглядається в працях багатьох учених. Відомий учений Ю. Бабанський розкриває педагогічні
умови як «обставини, за яких компоненти навчального процесу представлені в найоптимальнішій взаємодії
і які дають можливість учителю плідно працювати, керувати освітнім процесом, а учням – успішно
працювати» [3 с. 125]. Із огляду на вищесказане, під педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів
початкової школи до роботи в умовах Нової української школи розуміємо необхідні й достатні обставини,
за яких процес їхньої професійної підготовки забезпечить ефективне здобуття знань, умінь і навичок
студентів зазначеного фаху в процесі оновлення початкової освіти. Отже, необхідним є визначення
педагогічних умов, оскільки саме вони обумовлюють подальші закономірності професійноїпідготовки. За
С. Гончаренком педагогічні умови це такі обставини, за яких компоненти навчального процесу (навчальні
дисципліни, методика його викладання, навчання і виховання) подані в найкращих взаємовідносинах та
взаємозв’язках, що дають можливість учителям плідно викладати, керувати навчальним процесом, а
учням - успішно навчатися. Педагогічними умовами, які забезпечують роботу в умовах Нової української
школи, нами визначено такі: діагностика реальних можливостей і рівня професійної компетентності
вчителів; мотиваційна спрямованість педагогічного колективу щодо інноваційних змін; розроблення та
забезпечення грамотного науково-методичного супроводу інноваційного розвитку закладу загальної
середньої освіти.
Компетентнісний підхід розглядають як такий, що дозволяє подолати розрив між існуючою освітньою
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практикою та новими вимогами до результатів освіти в умовах інформаційного суспільства. Поширення
ідей компетентнісного підходу відбувається під впливом зміни мети освіти та можливих шляхів її реалізації.
Компетентнісний підхід уважається ключовою інноваційною ідеєю сучасної освіти. Для конструювання мети
й змісту освіти у формі стандартів, програм і підручників сьогодні вирішальним є розуміння компетентності
як спроби специфічного збільшення, й конфігурації одиниць планових результатів навчального процесу.
Змушують виявляти обережність і передбачливість при інтеграції окремі закономірності навчального
процесу, такі як:
- дотримання вимог щодо оволодіння учнями найважливішими загально-навчальними навичками
читання, письма, рахунку, визначених програмою;
- дотримання принципу доступності з метою не допущення появи зневіри у свої здібності, у
можливості виконати те чи інше завдання багатогранної діяльності;
- відмова від штучного створення інтегративних зв’язків;
- формування морально ціннісних орієнтацій в процесі навчання.
Концепція «Нова українська школа» ґрунтується на принципово новій філософії освіти, яка має
глибоку ціннісну основу. Тому одним із напрямів розробки грамотного науково-методичного супроводу є
осмислення цінностей. Отже, перший напрям означеної роботи на сучасному етапі - закласти міцний
«фундамент» змін, сприяти усвідомленню вчителями ціннісних засад реформи, адже саме це надає
глибокого смислу і значущості оновленню змісту і технологій освітнього процесу.
У системі розробки науково-методичного супроводу Нової української школи розвиваються
професійно важливі особистісні якості педагога, формуються та усвідомлюються нові цінності,
оновлюються знання, посилюється здатність до їх практичного застосування. Науково-методичний
супровід стає чинником розвитку освітніх систем різного рівня. Цей процес передбачає науково-методичне
обґрунтування, педагогічні технології впровадження, моніторинг результатів діяльності закладів освіти.
При цьому, на нашу думку, пріоритетом науково-методичної роботи залишається професіоналізм
педагогів.
Реформування змісту і структури навчання загальної середньої освіти потребує кваліфікованого
розроблення науково-методичного супроводу освітнього процесу на компетентнісній основі, який
сприятиме проектуванню освітнього середовища Нової української школи.Формування ключових
компетентностей і наскрізних умінь, передбачених НУШ, можливе за умови опонування педагогами
відповідних методик викладання. Реалізація цілей та принципів реформи НУШ потребує зміни способів
взаємодії педагогів з учнями. Результати спостереження вченими за проведенням уроків показують, що в
українській початковій школі переважає тип взаємодії, де досить вираженим є домінування вчителя. В
межах проходження додаткових навчальних програм та курсів підвищення кваліфікації, педагоги мають
бути забезпечені методиками, що формують такий тип взаємодії з учнями як співпраця. Те саме
стосується і розроблення освітніх програм у педагогічних закладах вищої освіти, що готують майбутніх
педагогів. Вчителі повинні вміти спонукати до командної роботи, нагороджувати і заохочувати, приймати
пропозиції та ідеї, спонукати до самостійного пошуку рішень, дискутувати та розмовляти тощо.
У центрі навчання в Новій українській школі є особистість учня, його потреби, мотиви, попередній
досвід, здібності, активність, інтелект, індивідуально-психологічні особливості, ціннісні орієнтири, отже,
навчання є антропоцентричним за метою, змістом і формами організації, усі методичні рішення
спричинюються особистістю того, хто навчається. Завдання вчителя - скоординовувати й спрямовувати
діяльність учнів на формування комунікативних і навчально-пізнавальних потреб, вироблення узагальнених
способів і прийомів навчальної діяльності, постановку й самостійне вирішення конкретних навчальних
завдань (пізнавальних, дослідницьких, перетворювальних, проектних та ін.), засвоєння нових знань,
удосконалення вмінь в усіх видах діяльності тощо. Лише за умови якісної підготовки вчителя у закладі
вищої освіти та постійного особистісного та професійного його саморозвитку може бути зреалізовано це
завдання.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
Системний аналіз поняття «освітнє середовище» посідає одне із вагомих місць у сучасній
педагогічній науці. Реалізація ключових засад Концепції «Нова українська школа» передбачає створення у
закладі освіти нового освітнього середовища – середовища, яке належить дітям, де широко представлені
дитячі роботи, творчі виставки, результати учнівських досліджень, фотографії тощо [1].
У такому середовищі забезпечуються потреби і запити школярів, поєднуються різні види діяльності,
створюються умови для розвитку та самореалізації кожної дитини, для спілкування і міжособистісної
взаємодії.
У Методичних рекомендаціях МОН України щодо організації освітнього простору Нової української
школи зазначається, що особливістю сучасного закладу освіти є «організація такого освітнього
середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини».
Отже, актуальною стає проблема визначення характеристик фізичного та психологічно безпечного
освітнього середовища сучасної початкової школи, механізмів його створення. Аналіз наукової літератури
з проблеми дослідження дає підстави стверджувати, що поняття «освітнє середовище» часто розглядають
у співвідношенні з поняттям «освітній простір». Так, А. Цимбалару визначає, що освітній простір – це
«педагогічна реальність, у якій відбувається зустріч, взаємодія, осмислення і пізнання особистістю (подія)
оточуючих її елементівносіїв культури (освітнього середовища), що забезпечує суб’єктивацію і
прогресивний розвиток об’єктів (фігурантів і предметів)» [2, c. 45]. Авторка розглядає взаємодію суб’єктів
освітнього простору як активне відношення з середовищем, яке постає в якості інформаційного
компонента освітнього простору, структурованого так, що воно здійснює активний вплив на інших суб’єктів
освітнього простору. Середовище розглядається не як об’єкт, а як суб’єкт освітнього простору, що
забезпечує його самоорганізацію. У сучасних дослідженнях освітнє середовище тлумачать як спеціально
створене предметне й соціокультурне оточення учня, яке включає різні види умов і засобів здобуття
освіти, способи забезпечення продуктивної діяльності [3, c. 34].
Воно є складною системою, яка поєднує інтелектуальні, культурні, методичні, організаційні, технічні
ресурси, і становить сукупність матеріальних, просторово-предметних і міжособистісних відносин.
Розглядаючи освітнє середовище як фактор розвитку особистості дитини, Н. Гонтаровська стверджує, що
освітнє середовище – це сукупність природних, фізичних та соціальних об’єктів та суб’єктів, які впливають
на формування учня, на його творчий, професійний та особистісний розвиток, сприяють становленню
міжсуб’єктних взаємодій та особистісно орієнтованих комунікацій в освітньому процесі, забезпечують
умови комфортної життєдіяльності учня у закладі освіти і поза його межами [4, c. 18].
Сучасні підходи до організації освітнього середовища базуються на принципах гуманізму, демократії,
дотриманні прав і свобод кожної особистості незалежно від її фізичних та психологічних особливостей.
Л. Коваль свідчить, якщо у дитини є особливі потреби, то вона включається в освітнє середовище на своїх
власних умовах: не дитина пристосовується до середовища, а середовище до дитини. Реформа освітньої
системи надає пріоритетного значення створенню інклюзивного освітнього середовища, яке у працях З.
Шевців трактується як «комплекс спеціальних умов, створених для отримання освіти дітьми з обмеженими
освітніми потребами та дітьми з нормативним розвитком, із якими вони спільно навчатимуться в одному
класі, завдяки матеріально-технічному, навчально-методичному, інформаційному та кадровому
забезпеченню, безперешкодному доступу до навчального закладу та переміщення в ньому, яке загалом
сприятиме ефективній соціалізації, навчанню, вихованню, розвитку, корекції та реабілітації учнів із
обмеженими можливостями здоров’я та не перешкоджатиме навчанню дітей загального
розвитку» [5, c. 11].
Отже, важливою вимогою до інноваційного освітнього середовища сучасного закладу освіти є
організація середовища, комфортного для кожного учасника освітнього процесу, яке є безпечним фізично і
психологічно. Вивчаючи проблему безпечного освітнього середовища, сучасні дослідники трактують це
поняття як стан середовища, яке характеризується безпечними умовами навчання і праці, комфортною
міжособистісною взаємодією, що сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів і батьків, де відсутні
будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також дотримано норм і правил
фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.
Створення такого середовища передбачає систематичне і постійне реагування на нові умови, пошук
можливостей для реалізації принципів, серед яких:
- принцип домінування життя людини як головної цінності;
- принцип регіональної специфіки;
- принцип комплексності оцінки небезпек (ризиків);
- принцип максимальної ефективності управління системою заходів і педагогічних умов,
спрямованих на забезпечення безпеки освітнього середовища [6, c. 12].
Вчитель сучасної школи повинен упроваджувати різноманітні методи і прийоми створення
психологічно безпечного середовища, зокрема: забезпечувати школярам свободу вибору у процесі
навчання, сприяти формуванню спільних демократичних цінностей та створенню спільноти у класі,
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розвивати навички взаємодії і толерантного ставлення до оточуючих, долучати учнів до організації
освітнього середовища, застосовувати різні форми роботи (ранкові зустрічі, інноваційні уроки, екскурсії
тощо). У Методичних рекомендаціях МОН України щодо організації освітнього простору Нової української
школи акцентується увага також на організації фізичного середовища закладу освіти. На підставі аналізу
зарубіжних досліджень Т. Водолазська доводить, що фізичне середовище має значний вплив на
дидактичний процес, на загальну атмосферу школи. Брюс Мау на основі вивчення сучасних досліджень з
педагогіки, психології, архітектури та результатів експерименту розглядає середовище у якості «третього
вчителя», що значною мірою впливає на результативність процесу навчання [7, c. 10-12]. Створення
ефективного фізичного середовища досягається через організацію навчальних осередків, які
передбачають забезпечення умов для навчально-дослідної діяльності, для індивідуальної та групової
роботи: осередок навчально-пізнавальної діяльності; змінні тематичні осередки (дошки, стенди тощо);
осередок для гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор); осередок художньо-творчої діяльності з
поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт; куточок живої
природи; осередок відпочинку; дитяча класна бібліотечка; осередок вчителя. Навчальні осередки
організовуються у такий спосіб, щоб учитель міг спостерігати за роботою кожного учня у класі, а діти при
цьому могли вільно пересуватися і виконувати різноманітні завдання.
Узагальнюючи можна констатувати, що формування інноваційного освітнього середовища закладу
освіти дає можливість цілком реалізувати цілі формування та розвитку індивідуальності сучасної дитини в
умовах інноваційного суспільства та підготувати її до оптимального входження у доросле життя.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ФАСИЛІТАЦІЇ» ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ДОРОЖНЬОМУ ВІДДІЛЕННІ ХДАДК
В сучасній концепції Української освіти наведено (цитата з тексту концепції):
«В Українській освіті має бути новий викладач, який використовуватиме сучасні методики
викладання. Гарний викладач це не просто людина, яка вміє передати знання, а той, хто заохочує і
дозволяє учневі або студенту знаходити й обирати свої способи засвоєння та застосування знань у
взаємодії з іншими учнями. Саме фасилітація стає одним із актуальних методів навчання в рамках
сучасної Української освіти, оскільки вона втілює такі принципи:
 педагогіка ґрунтується на партнерстві між студентом і викладачем;
 орієнтація навчального процесу на потреби студента.
Майбутня освіта працюватиме на засадах «педагогіки партнерства».
Фасиліта́ція (від англійського слова «facilitation» − допомога, полегшення, тобто «робити легшим
або полегшувати».) − це метод активного колективного розв'язання проблем у групі, який керується
фасилітатором (ведучим).
Використання методу фасиліта́ції дозволяє ефективно організовувати обговорення складної
проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням
учасників процесу.
Педагогічна фасилітація не має директивного характеру. Якщо при традиційних формах
викладання педагог змушує учасників групи виконувати власні інструкції та розпорядження, то у випадку з
фасилітацією, викладач має поєднувати у собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу.
 Використання методу фасилітації забезпечує студентськоцентрований принцип сучасної освіти.
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Становлення оновленої освіти передбачає розвиток та корективи стилю діяльності викладачів. Це
означає, що викладач має бути:
 відкритим до діалогічної взаємодії зі студентами, що передбачає рівність психологічних позицій
обох сторін;
 відкритим у прагненні досліджувати проблеми та вибирати найкращі способи їх вирішення;
 відкритим до розвитку і удосконалення свого “Я”, гармонізації свого внутрішнього світу.
Чинникі, які відрізняють традиційного викладача від “викладача-фасилітатора”:
 викладач визначає, що студент має знати, а фасилітатор, працюючи разом зі студентами,
визначають, яка інформація їм потрібна і чому (вирішальна роль мотивації);
 викладач надає інформацію, а фасилітатор надає і показує, як знайти потрібну інформацію;
 викладач оцінює окремого студента, а фасилітатор взаємодіє з усіма учасниками обговорення
проблеми і демонструє компетентність кожного;
 викладач стоїть перед аудиторією, а фасилітатор поміж студентами;
 викладач демонструє, що знає як розв’язати проблему, а фасилітатор спонукає шукати традиційні і
альтернативні відповіді.
Основні дескриптори терміну “фасилітація” стосовно навчання:
− навчання відбувається у групі, рівноправними учасниками якої є викладач- фасилітатор і студенти,
які мають право корегувати зміст і напрямки обговорення проблеми;
− засвоєння нового матеріалу відбувається в процесі взаємодії учасників групи й базується на
розв'язанні не тільки професійно-практичних, але й соціальних та особистих проблем;
− керованість процесом взаємодії відбувається непомітно;
− використання всіх доступних ресурсів усіма учасниками групи, в тому числі й залучення студентами
для розв’язання проблеми викладача-фасилітатора;
− самостійне визначення рівня своїх досягнень студентами − основний метод оцінювання прогресу
чи успіху.
У літературі існують такі поради викладачу-фасилітатору:
− бути впевненим у гарному результаті;
− заохочувати учасників до взаємодії;
− говорити мало, давати можливість говорити студентам;
− бути готовим допомогти;
− давати можливість учням «фасилітувати» процесс.
У педагогіці існує перелік ключових компетенцій викладача - фасилітатора, їх ще називають
«ролями», які він виконує. Шість основних ролей викладача – фасилітатора: лікар, шоумен, сценарист,
медіатор, режиссер, аналітик
 Лікар
Хороший лікар, перш ніж починати лікувати пацієнта, проводить ретельне обстеження і ставить
діагноз. Для викладача − це актуалізація опорних знань, коли перш ніж пояснити новий матеріал, потрібно
зрозуміти, що студенти знають з попереднього матеріалу даної дисципліни і з інших дисциплін по заданій
темі заняття.
 Сценарист
Мета сценариста − створення докладного сценарію заняття. Сценарій прописується по кроках,
ретельно підбираються потрібні інструменти, тобто методи навчання, вибирається тип лекції (частіше за
все це проблемна лекція з елементами бесіди). Написання докладного сценарію починається з кінця.
Викладач-фасилітатор задає собі питання: «Що я хочу отримати в результаті проведеної лекції?»
Фасилітатор чітко розписує таймінг заняття, враховуючи час, який буде витрачатися на всі етапи
лекції (актуалізація, пояснення нового матеріалу, закріплення знань і висновки). Завдання сценариста
створити такий сценарій заняття, який зацікавить всіх студентів. Тому викладач-фасилітатор застосовує всі
можливі методи активного навчання. Викладач-фасилітатор витрачає досить багато часу саме на
складання цікавого і ефективного сценарію.
 Режиссер
Мета режисера − втілити задуманий сценарій на практиці, вирішуючи цілий ряд завдань. Режисер
грає кілька своїх ролей.
Викладач-фасилітатор в ролі режисера виконує такі функції:
- чітко дотримується виконання всіх елементів заняття (згідно сценарія);
- максимально залучає всіх студентів у процес обговорення тієї проблеми, яка вирішується на лекції;
- гнучко управляє обговоренням проблеми, по черзі включаючи дивергентні й конвергентні моделі
мислення (дивергентне мислення − пошук можливості декількох шляхів вирішення проблеми,
конвергентное мислення − пошук єдиного правильного шляху вирішення проблеми);
- компетентно відповідає на запитання студентів.
 Шоумен
Викладач-фасилітатор артистично виконує роль організатора і дійової особи процесу навчання,
виключаючи наявність нудного монотонного викладання матеріалу і тим самим активізуючи групу.
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 Модератор
Модератор − це людина, яка стежить за порядком в аудиторії. Модератор це організатор, який керує
мирним процесом обговорення проблеми. В процесі обговорення можуть виникнути палкі суперечки, які
потрібно вміти направляти в потрібне русло. Важливо вміння переконувати, заспокоювати. Іноді цю
здатність називають «Умінням розрулити ситуацію».
 Аналітик
Аналітик дає оцінку прийнятого студентами рішення. Аналітик при винесенні оцінки рішення повинен
бути дуже толерантним. Тобто викладач-фасилітатор, як аналітик, повинен навіть коли він дає негативну
оцінку рішенням студентів, завжди підкреслювати, що не помиляється той, хто не працює.
Приклад використання методу «фасилітації» під час проведення актуалізації опорних знань
на лекції з дисципліни «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
Тема лекції: «Установка металевих прогінних будов на опори мостових споруд»
Тип лекції – формування компетентностей.
Вид лекції – проблемна лекція з елементами бесіди.
Актуалізація опорних знань виконується шляхом фронтального опитування за
допомогою зображень, що демонструються проектором.
Ролі викладача-фасилітатора:
 Лікар: поставити діагноз, тобто визначити, що знають студенти з попередніх тем дисципліни;
 Сценарист: підібрати цікаві візуальні запитання;
 Режисер: організувати опитування так, щоб оцінку правильної відповіді давали самі студенти.
 Шоумен і модератор: організувати опитування так, щоб студентам було цікаво але порядок
надання відповідей був керованим.
 Аналітик: демонструє толерантність при оголошенні оцінки відповіді студента.
Опитування:
1) Які елементи металевих мостів виготовляють з металу, а які з залізобетону?
2) Проаналізуйте переваги і недоліки металевих мостів.
3) Дайте назву видам з’єднань елементів металевих мостів, що наведені нижче.

-?

-?

-?

4) Наведіть класифікацію металевих мостів по виду основних несучих елементів:
-?
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-?

5) Наведіть класифікацію металевих мостів по рівню проїзду
-?

-?

-?

6) Наведіть класифікацію металевих прогінних будов по абрису поясів
-?

-?

ВИСНОВКИ:
 «Фасилітація» − це ефективна взаємодія викладача і студентів, націлена
на досягнення професійної компетентності студентів під керівництвом професійного «викладачафасилітатора».
 Використання методу «Фасилітації» при викладанні дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки (на прикладі дисципліни «Будівництво мостів та інших штучних
споруд») дає можливість викладачу сформувати у студентів такі компетентності, як: толерантність,
здатність до критики й самокритики, креативність, здатність до системного мислення, турбота і
відповідальність за якість результатів виконуваної роботи.
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ
(НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА»)
Актуальність роботи полягає в активному впровадженні інформаційних технологій в усі сфери
людської діяльності зумовлює необхідність використання сучасних форм підготовки високопрофесійних
кваліфікованих кадрів в області професійної освіти, також в необхідності розробки моделі, алгоритму і
програмного засобу для створення сучасної адаптивної системи дистанційного навчання для вивчення
«Педагогіки», яка буде відповідати сучасним освітнім стандартам і в той же час підтримувати
індивідуалізацію навчального процесу для підвищення якості його результатів.
Головним завданням роботи є розробка інформаційно-комунікаційного забезпечення для підтримки
курсу дистанційного навчання. Даний програмний засіб надасть змогу педагогам створювати ресурси для
підтримки дистанційного навчання. Для користування даним програмним забезпеченням педагогам
потрібно буде залогінитись як адміністратор і у них з’явиться можливість переглядати результат
проходження студентами тестів, для студентів також потрібно залогінитись і у них появиться можливість
вивчення курсу та проходження тестів по даній темі.
Увесь користувацький інтерфейс поділений на 2 головні вкладки. Перша вкладка – це головний
екран, на якому відображається загальна інформація про програмний засіб. Друга вкладка – цевже
вкладка з тестами, де студент матиме можливість вибрати відповідний розділ вивчити літературу та
пройти тестування та отримати бал.
Сервіс має достатню надійність, зручність у використанні та передбачає можливість внесення змін
для розширення його функціоналу.
Враховуючи те, що проект був розроблений у вигляді веб-системи раціональним буде використання
архітектури клієнт-сервер. Однією з основних причин використання саме цієї моделі взаємодії є те, що
функціонал системи чітко поділений (на клієнтську та серверну частину), таким чином обчислювальні
навантаження також зменшиться.
Клієнтська частина системи складається з безлічі компонентів, основними з яких є: сторінки, чи
окремі її частини, які в свою чергу стали самостійними компонентами для того, щоб забезпечити
лаконічність коду, завдяки чому не буде дублювання коду.
Серверна частина системи надає доступ до бази даних. Також вона відповідає за конвертування уже
отриманих даних у комфортний для користувача вигляд та формат. Також саме в ній відбувається
реалізація бізнес-логіки з сервером.
Висновки. Для кращої реалізації власного проекту було проведено огляд новітніх інформаційних
технологій, та програмного забезпечення, що могли б бути використані для розробки сучасного,
ефективного та головне конкуренто здатного програмного продукту. В ході виконання роботи був
отриманий програмний засіб для вивчення курсу «Педагогіка», повністю готовий до застосування.
Слід зазначити, що створена система дистанційного навчання є початковим етапом по
впровадженню сучасних технологій в процеси навчання. При подальшій роботі необхідно враховувати
конкретні вимоги освіти вищого навчального закладу. Зокрема можливо впровадження технологій відео
зв’язку, як наступний етап розробки системи дистанційного навчання.
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ РЕФОРМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ
Сучасна системи освіти в Україні перебуває в стані активного реформування та характеризується
змінами в усіх її підсистемах, ланках та змісті освіти. Зміст реформ вітчизняної системи освіти зумовлений
державною політикою у сфері освіти – інтеграцією в європейський освітній простір.
Нині система підготовки майбутніх педагогів у закладі вищої освіти орієнтується на вимоги сучасних
міжнародних і українських нормативних документів, а саме: Болонської декларації (1999 р.), «Про
встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього
життя» (2008 р.), «Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в
європейський освітній простір» (2011 р.), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.,
(2012 р.), Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), Законі України «Про освіту» (2017 р.), в яких
визначено мету і пріоритетні напрями розвитку вітчизняної освіти, зокрема її інтеграція до європейського
та світового освітніх просторів, розвиток людини як головної мети, ключового показника і основного важеля
сучасного прогресу, формування національних і загальнолюдських цінностей, виховання професійно
мобільного молодого покоління, здатного здійснювати особистісний духовно-світоглядний вибір.
Сучасна педагогічна сфера України перебуває на етапі реформування системи освіти на всіх її
ланках та перегляду вже існуючих стандартів і вимог. Так, Закон України «Про освіту» метою освіти вбачає
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних,
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення
освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору [1].
На сьогодні вища педагогічна освіта є одним із основних факторів формування професійної зрілості
вчителя, бо суттєво впливає на інноваційну спрямованість педагогічної діяльності, без якої неможливо
досягти високого рівня професіоналізму. Саме вищий педагогічний заклад покликаний розробляти нові
методики й технології навчання та виховання, що мають допомогти майбутньому педагогу досягти
високого рівня викладання, якості знань учнів, сприяти його професійному зростанню [5, c. 51].
Підвищення якості вищої педагогічної освіти, забезпечення її мобільності, привабливості,
конкурентоспроможності на ринку праці вимагає подальшого вдосконалення організації навчального
процесу у вищих навчальних закладах на засадах гуманності, розвитку і саморозвитку студентів та
передбачає: впровадження кредитно-трансферної системи навчання; використання інформаційнокомп’ютерних технологій і мультимедійних засобів; індивідуалізацію навчально-виховного процесу та
посилення ролі самостійної роботи студентів; впровадження електронних засобів навчання, комп’ютерних
навчальних програм; технічну і технологічну модернізацію навчальних лабораторій та засобів навчання;
використання сучасних систем контролю якості знань студентів та проведення моніторингу якості освіти.
Педагогічна підготовка студентів значно ускладнюється відсутністю до цього часу науково
обґрунтованої професіограми педагога. За таких умов кожен викладач, виходячи з особистого бачення
образу педагога, намагається визначити потребу певних знань, умінь і навичок, якими має оволодіти
студент у процесі вивчення тієї чи іншої педагогічної дисципліни. Відсутність чіткого бачення мети
навчального предмета негативно позначається на мотиваційно-стимулюючому компоненті педагогічного
процесу. Студенти досить часто не усвідомлюють значущості тієї чи іншої педагогічної дисципліни в
професійному становленні. Це спричиняє те, що рушійною силою навчальної діяльності виступає
здебільшого зовнішня мотивація (страх перед викладачем, прагнення отримати високий бал тощо), а
внутрішня мотивація (зацікавленість процесом і результатами професійного становлення) майже не діє на
студента.
Слід також врахувати, що на ставлення студентів до навчання, а отже, і на якість педагогічної
підготовки, впливає не лише зміст навчальної дисципліни, а й суттєве значення має організація
навчального процесу. Саме тоді, коли студенти матимуть можливість проявляти ініціативу, самостійність і
творчість, можна очікувати належної мотивації навчальної діяльності.
Сьогоднішнє соціальне замовлення України щодо професійної підготовки майбутніх педагогів
актуалізує сутнісний зміст педагогічної освіти, її діяльнісний характер, спрямований передусім на
оволодіння фахівцем практичними вміннями й навичками організації навчально-виховного процесу. У
цьому контексті особлива роль відводиться педагогічній практиці у ЗВО. Вона дає студентам можливість
відчути значущість педагогічної теорії для професійної діяльності, апробувати рівень своєї підготовки,
посилює інтерес до наукових джерел. Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними
методами і формами організації освітнього процесу в освітніх установах, формування на базі знань,
отриманих у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок для самостійної роботи за
отриманою спеціальністю; прийняття самостійних рішень у процесі конкретної роботи в реальних умовах;
виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній
діяльності [2, с. 1]. Тому правильна організація практики, наголошують педагоги, сприяє формуванню умінь
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і навичок помічати й аналізувати педагогічні явища і процеси, відчувати всю складність і водночас
привабливість обраної професії. Однак, незважаючи на особливу роль педагогічної практики в
професійному становленні студентів, як майбутніх учителів, сьогодні намітилась тенденція до поступового
згортання окремих її видів. Зокрема це стосується дидактичної та пропедевтичної (навчально-виховної)
практик. Однією з причин є відсутність умов для її якісного проведення: школи не зацікавлені у студентахпрактикантах, які поки що не можуть нічим допомогти учителям, а лише спостерігають за результатами їх
праці.
Необхідність занурення студента (майбутнього педагога) в педагогічне середовище зумовлена
усвідомленням гармонізації інтелектуальних, емоційних, духовно-моральних і особливо професійних
якостей майбутнього фахівця освітньої галузі. Особливо значимим є формування інтелектуальної
педагогічної еліти на засадах навчально-пізнавальної діяльності, професійного саморозвитку,
самоствердження особистості, прояву її культури, інтелігентності й творчого стилю діяльності в реальних
умовах школи.
Вимоги часу, перспективи реформування вищої школи, зокрема зазначені у Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки є:
- оновлення законодавчo-нормативної бази системи освіти;
- модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу,
переорієнтації на цілі сталого розвитку;
- створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, навчальних
закладів різних типів і форм власності, різноманітних форм та засобів отримання освіти;
- створення ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;
- забезпечення доступності та неперервності освіти упродовж життя;
- формування здоров’я зберігаючого середовища, валеологічної культури учасників навчальновиховного процесу;
- розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній
основі;
- інформатизація освіти, удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти і науки;
- розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті;
- забезпечення національного моніторингу системи освіти;
- підвищення соціального статусу педагогів;
- створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;
- інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір [3].
Реформування підготовки майбутніх учителів зумовлене передусім істотними змінами освітньої
парадигми, що полягає в утвердженні ідей особистісно орієнтованого навчання і виховання підростаючого
покоління, у новому баченні завдань, які покладаються на сучасного вчителя, у кардинальних змінах його
просвітницьких і виховних функцій, оскільки сучасна школа із суто педагогічного явища перетворюється у
відкриту для навколишнього світу систему. Таким чином, проблема підготовки висококваліфікованого
вчителя залишається однією з головних у функціонуванні вищої школи як у теоретичному, так і
практичному плані.
Провідною ідеєю реформування педагогічної освіти на сучасному етапі є піднесення ролі
професійної підготовки майбутнього вчителя. Створення оптимальної системи взаємозбагачення школи і
вищого педагогічного навчального закладу у процесі підготовки такого спеціаліста, який володів би
необхідним рівнем теоретичних знань, сучасними практичними вміннями та новітніми технологіями
педагогічного процесу, є реальним завданням побудови загальної теорії вищої педагогічної освіти.
Важливим на сьогодні освітнім явищем в Україні є поширення дистанційної вищої освіти. Її плюси в
тому, що вона дозволяє самостійно обирати курси і темп освіти, дає можливість навчатись також й
інвалідам. Студент завдяки скайп-зв’язку, інтернету та іншому програмному забезпеченню може не тільки
отримувати необхідну інформацію, але й спілкуватися з викладачем, ставити запитання й отримувати
відповідь. Такий спосіб навчання дозволяє забезпечувати діалог між студентом і викладачем, організувати
освітній процес, застосовувати різні прийоми та методи навчання.
Система вищої освіти України нині визначає такі тенденції: зростання вартості вищої освіти;
збільшення частки недержавних ЗВО у системах освіти; зближення державного та недержавного секторів
вищої освіти; зростання обсягу годин, який відводиться на самостійну роботу студентів, на практичну
підготовку фахівців; збільшення обсягу навчальних предметів за вибором; установлення оптимального
поєднання теоретичної і практичної підготовки, велика перевага надається індивідуальним заняттям та
навчанню студентів у малих групах та ін.
Проблема забезпечення освітнього процесу, яку має вирішувати кожен заклад вищої освіти, кожен
викладач, є проблема відбору змісту, який має відображати всі особливості професійної діяльності
випускника закладу вищої освіти в проекції на освітній процес. На сьогодні залишається висока
результативність навчання студентів, що в свою чергу вимагає від викладачів закладів вищої освіти,
необхідність використання відповідних методів та форм навчання, включаючи і новітні технології,
використанні різних платформ в умовах дистанційного навчання, використовувати творчий підхід до
викладання між педагогічною теорією, науковими дослідженнями та власним педагогічним досвідом,
проводити власні дослідження та втілювати їх у практику [4].
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Отже, слід відмітити, що за останні 25 років української історії вища школа зазнала чимало реформ,
метою яких перш за все було підвищення якості освітніх послуг щодо підготовки майбутніх педагогів.
Питання оптимального співвідношення теоретичного і практичного знання у системі підготовки
педагогічного персоналу повинне залишатися одним із центральних аспектів реформування освітньої
системи України. Вихід системи освіти в Україні на рівень систем освіти розвинених країн світу шляхом
докорінного його реформування концептуальних, структурних і організаційних основ – на сьогодні є
стратегічними пріоритетними завданнями реформування системи вищої освіти України.
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С.Т. Сиргебаева, Э.А. Аманбаева, У.Ж. Жумабекова
(Алматы, Казахстан)
SEARCH FOR A NEW MODEL OF SPIRITUAL CULTURE OF A TEACHER
Pedagogy developed as a theory of children's upbringing. This definition is actively used today, but
pedagogy is considered not only as a science, but as important as the subject of our research, and as art,
technology, politics of the state in the field of education. Each of these areas is associated with questions of
methodological nature, which allow to identify philosophical and pedagogical problems in the development of the
spiritual culture of the teacher.
Pedagogy as a science stands in a series with such categories as religion, morality, law, art. The
development of the spiritual culture of the teacher needs to understand their interrelationships, the creation of
integrative theoretical courses and practical teaching disciplines [1].
Today it is obvious the weak development of the philosophical and pedagogical block of educational
discipline, which could systematize the axiological training of the teacher, to show the application of the values of
the worldview of the social system to the pedagogical profession and the pedagogical profession.
Recognition of the pedagogical science of the existence of subtle matter, new approaches to the
understanding of consciousness, subjectivity, spirituality testify to the fact that not everything in the field of
development of spiritual culture of the teacher is subject to the control of consciousness today. The development
of the spiritual culture of the pedagogue is connected in pedagogy with a glance at the person, in accordance with
the achievements of modern science, as in the manifestation of the spirit-matter: the harmony of spirit and matter.
The harmony of the inner world of the teacher, his thoughts, emotional and emotional culture, as a
qualitative state of the spirit, affects his psychophysical health and destiny [2]. It is said that the purpose of the
purposeful scientific work is the scientific research of the problems of spiritual development of the teacher, as well
as the organization of the full educational and auxiliary process of spiritual development. In this direction,
scientific research has revealed the need to determine and the basic ideas of a new model of spiritual culture of
personality.
Pedagogical art is characterized by such general categories as intuition, search, imagination, ability to
reasonable risk, pedagogical skills, etc. The creative process is associated with the stages of ascent to the top of
the pyramids of pedagogical experience and the degree of freedom in its use, aspiration to the ideal.
The development of the spiritual culture of the teacher helps the appeal to the works of art: painting, music,
etc. Beauty is associated with harmony and inseparability from art, developing imagination. The use in the
pedagogical process of training of spiritual and ethnic nature, the works of masters of art allows to optimize the
development of spiritual culture of the teacher.
Pedagogy as a technology affirms the fullness of pedagogical science, complementing it in practice. A lot of
experience has been accumulated in this area in the USA and Western Europe. We hold a conference of
teachers on this issue.
A modern educator cannot convincingly teach the meaning of existence if it is not a whole personality. This
quality of the spiritual culture of the teacher acquires a high value in modern society. Such personality is
conducive to conscious self-regulation, self-organization. It acts wholeheartedly, realizing the potential of spiritual
freedom and avoiding spiritual slavery (unprincipledness, lack of ideals) and alienation from the profession. The
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relevance of pedagogical technologies in the formation of the subjectivity of the teacher is difficult to
overestimate [3].
Crisis processes professional identification of teachers, related to the ethnos crisis, State and civilizations,
increases the need for purposeful work on the development of spiritual culture of the teacher, it allows to realize
the ideal of social development, general trends and values of education and to comprehend the ways of achieving
the pedagogical ideal, self - creation of the image of the teacher through self-improvement.
The self-awareness of the educator becomes an effective force for overcoming the difficulties of selfdetermination in the conditions of global instability of the modern world. Its formation is related to education, as
well as to the interaction of the subject with the surrounding world. The leading role in mutual relations belongs to
the mass media. The power of their influence in modern society is great.
Pedagogy is forced to arrange work with the social institute of information. The new system-forming
principle - information - requires special attention to the side of pedagogical technology.
The Kazakh educator can not only count on the help of the media in the educational process, but forced to
overcome them. Their impact on the audience does not contribute to the appreciation of the values of democracy
and personal freedom. On the contrary, it disorients the relative evaluation of Good and Evil, leading to a crisis of
moral consciousness. This can be seen as a source of mass demoralization.
The development of the spiritual culture of the teacher in the aspect of pedagogical technology requires the
study of intellectual, emotional and volitional characteristics of the spiritual world of the teacher in the
development of his spirituality, the organization of spiritual activity.
The philosophical and pedagogical foundations of this process provide a philosophical attitude to
professional life: the definition of the ideal, the hierarchy of spiritual values, altruistic aspirations to the supremacy
of the value of the monotheistic orientation. This requires the expansion of the consciousness of the modern
teacher, the purposeful formation of his self-consciousness.
In connection with this it is important to understand the pedagogical science of a number of philosophical
categories, with which the formation of the subjectivity of the teacher: the meaning of life, the concept of life, the
picture of the world of personality, position and style of life.
In the XXI century, the world has become more dynamic, and personality - more autonomous and
independent in its self-realization. Today's man, including the teacher, is not only deprived of instincts, which
dictate. That he needs, but and, in contrast to the man of yesterday free from tradition, dictating "what he
deserves." Not knowing what he needs, not what he should have, the person lost a clear representation of what
he wants.
As a result, he either wants the same thing and others (conformism), or does what others want from him
(totalitarianism). And the successful formation of valuable orientations (ideals, values-meanings), the position of
the teacher and the individual style of professional activity as a manifestation of the spiritual culture of the teacher
is difficult, first of all, the pursuit of the highest quality, the pursuit of all qualities [4]. The reasons for this are, first
of all, the ideologization and de-monopolization.
The change of ideals, the hierarchy of values in terms of diversity of events in society does not allow to
see, to understand the dominance of social development; secondly, the expansion of the spectrum of spiritual
values from traditional-national, religious, to the values of general, planetary values.
As a result of the teacher's confusion in the new social conditions, there is a mass of personality. E. Fromm
showed that it is convenient for a modern person to "have" and be, "as everything", but he avoids life's hardships
and uncomfortable situations associated with the problem of choice.
Spiritual growth is possible only through the strengthening of the self - the transformation itself.
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Лариса Ткаченко, Олена Хмельницька
(Переяслав, Україна)
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий
освітній простір. Приєднання нашої держави до єдиного європейського освітнього простору (в результаті
підписання Болонської декларації) вимагає від вищої школи підвищення якості підготовки фахівців до рівня
міжнародних стандартів. Сформованість культури мовлення є одним з таких стандартів. Цей
реформаційний процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та освітній практиці,
відбувається зміна освітньої парадигми.
Разом з тим в освітньому процесі закладів вищої освіти спостерігається деяке відставання практики
підготовки майбутніх викладачів до комунікативної діяльності від вимог сучасного суспільства. Причиною
цього є нерозробленість теоретичних і методичних основ формування культури мовлення майбутніх
фахівців, недосконалість методик, технологій і засобів навчання, недостатня підготовленість викладачів до
впровадження освітніх інновацій в сфері освіти.
Однією з головних завдань вищої освіти є виховання національної еліти в сфері науки, освіти,
мистецтва, культури і державного управління. Для успішного вирішення цього завдання необхідні фахівці,
які не тільки добре володіють українською мовою, а й культурою мови.
Тому сьогодні, як ніколи, система освіти вимагає нових підходів до підготовки майбутніх фахівців, які
володіють теоретичними знаннями за фахом і практичними вміннями професійного спілкування. Із
пріоритетних напрямків перебудови технології навчання мови у вищій школі є оволодіння різними видами
мовленнєвої діяльності і формування у здобувачів вищої освіти культури мовлення.
Багато питань цієї проблеми знайшло своє відображення в методичних дослідженнях Н. Бабич,
А. Бєляєва, А. Богуш, Л. Мацько, Л. Паламар, а також і у дослідженнях психологів Л. Виготського,
А. Зимової, В. Семченко та ін.
Праці таких науковців, як В. Барковський, Г. Береговий, Т. Окуневич, Л. Паламар, М. Тоцький і ін.
присвячено удосконаленню культури мовлення майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.
Науковцями зроблені спроби пошуку ефективних шляхів запобігання та усунення помилок у мовленні
майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей.
Культура мови передбачає дотримання мовниками норм літературної мови, цілеспрямоване і
майстерне використання коштів мови, є показником рівня освіченості, професіоналізму, національної
свідомості. Система комунікативних якостей мовлення і вчення про систему комунікативних якостей мови –
два семантичні аспекти мовної культури, визначає Б. Головін.
Отже, культура мови має теоретичний і практичний аспекти, останній не може бути вичерпаним
ніколи, тому що проявляється кожного разу для кожного мовця неповторно, не може передбачити всі
можливі ситуації функціонування мови [1].
Важливу роль у формуванні культури мовлення майбутніх фахівців відіграє, на думку А. Гойхман і
Т. Надейни, читання як вид мовленнєвої діяльності. Методика диференціального алгоритму читання,
запропонована цими вченими, ставить за мету формування уміння відділяти основну інформацію від
другорядної під час читання. Головна інформація міститься у ключових словах, які несуть основне
смислове навантаження; мозок людини дає своє трактування змісту, спираючись на ключові слова.
Відбувається перекодування повідомлення на мову власних думок читача. У результаті мозок виділяє
основну думку [2, с. 59].
Формування культури мовлення у здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей відбувається
перш за все у процесі викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)». Побудова цього курсу спирається, по-перше, на загально-дидактичні принципи і принципи
навчання у вищій школі, які оптимізують весь процес мовної підготовки, а по-друге – на специфічні
(методичні), що характеризують процес удосконалення мовленнєвих умінь і навичок студентів.
Відповідно до цих принципів відбирається і конструюється зміст навчальної дисципліни і необхідні
найбільш ефективні способи педагогічної взаємодії викладача та студентів (методи навчання) та засоби
навчання. Поєднання змісту, методів і засобів навчання складає основи методики навчання дисципліни.
Нами визначено основні особливості підготовки майбутніх фахівців педагогічних дисциплін у процесі
здобуття вищої освіти, дотримуючись традиційних підходів з проблеми розвитку мови, що містяться в
працях мовознавства, і розділяючи погляди сучасних вчених, які вивчають проблеми формування культури
мовлення.
Проаналізувавши науково-педагогічну літературу стало зрозуміло, що суть класичного підходу до
мовного розвитку полягає в тому, щоб збагачуючи пам’ять здобувачів вищої освіти словниковим запасом,
навчити їх користуватися ним із дотриманням елементарних граматико-синтаксичних правил, уміти брати
участь у діалогічних і монологічних ситуаціях мовлення.
До структури системи формування культури мовлення майбутніх фахівців педагогічних
спеціальностей включено:
 оволодіння словниковим багатством професійної термінології;
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 оволодіння нормативними вимогами і діючими документами щодо функціонування української мови
як державної;
 засвоєння самої техніки мови (вміння вибрати тон, тембр, темп, динаміку звучання мови) для
самореалізації та саморозвитку;
 формування умінь ефективної комунікативної взаємодії у будь-яких сферах діяльності;
 усвідомлення своєрідної технічної тематики спілкування, вирішення професійних ситуацій шляхом
комунікативної взаємодії [1].
Під час практичних занять необхідно використовувати знання з психології, педагогіки з метою
розуміння майбутніми фахівцями ролі культури мови у суспільстві взагалі і в житті окремої людини.
Формування культури мовлення майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей є невідʼємною
частиною формування ділових якостей майбутнього фахівця. В умовах професійної підготовки майбутні
фахівці повинні отримати необхідний досвід спілкування, отримати відповідні знанння, уміння і навички
організації та здійснення різних форм комунікативної взаємодії з людьми.
Усе це підсилює увагу вчених-педагогів, психологів, методистів до проблеми формування культури
мовлення майбутніх фахівців, вимагає ретельного вивчення питань педагогічного змісту.
У процесі навчання у закладі вищої освіти здобувачам освіти необхідно допомогти осмислити і
освоїти практично такі три рівні формування культури мовлення: інформаційно фактичний, перетворюючи
творчий, конкретно-ситуативний.
Розглянемо кожен з названих рівнів.
Інформаційно-фактичний рівень передбачає оволодіння таких блоків знань, як: словникове
багатство; граматичні норми; визначення основних наукових понять свого предмета, педагогіки, психології,
філософії.
Перетворюючи творчий рівень – полягає у тому, що майбутній фахівець застосовує набуті знання і
уміння у комплексі, виходячи з даних аналізу ситуації освітнього процесу, але в нових для нього умовах
часто діє неадекватно, покладаючись на минулий чужий або свій досвід, а не на конкретику ситуації.
Конкретно-ситуативний – мовні уміння засвоєні на високому, творчому рівні, коли особистість уміє
розглядати їх як систему, яка може успішно спрацювати тільки за умови тісної взаємодії і гармонійного
розвитку всіх її елементів. Слово – найтонший і гострий інструмент, яким користуються педагоги. Тому ми
повинні вміло торкатися до сердець наших здобувачів вищої освіти словом. Саме педагогічне практичне
уміння є умовою відповідного впливу слова в освітньому процесі. Це означає, що мовна підготовка
здобувача вищої освіти – це, перш за все, формування у нього системи мовленнєвих умінь.
Культура мови майбутнього фахівця повинна відповідати наступним особливостям:
 точність формулювань (тобто сувора відповідність між словом і тим поняттям, яке цим словом
позначається), оскільки поняття «точність» включає два аспекти: точність у відображені дій і точність
вираження думки у слові. Найбільше нас цікавить другий аспект, пов’язаний з дотриманням норм
літературної мови, оскільки, щоб досягти точності формулювання, потрібно добре володіти мовними
теоретичними знаннями, розуміти значення слова, постійно стежити за відповідністю між словом і тим, що
воно має означати в висловлюванні;
 чистота мови, тобто відсутність в ньому елементів, не пов’язаних з нормами літературної мови:
штампів, слів (власне, власне кажучи, певним чином, фактично і ін.), діалектизми, просторічних слів, а
також слів і словосполучень, у яких допускаються помилки зумовлені впливом інших мов на українському
мовленні;
 виразність мови – використання адміністративно-управлінської термінології, сегментування тексту,
різних рівнів стандартизації, кліше;
 естетичність мови спирається на всі попередні ознаки: точність, чистоту, виразність, які у взаємодії
та пропорційності створюють гармонію усного або письмового тексту [3, с. 239].
Культура мови фахівця будь-якої спеціальності включає: володіння термінологією даної
спеціальності; уміння будувати виступ на професійну тему; уміння організувати професійний діалог і
керувати ним.
Підготовка здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей вимагає дотримання таких
важливих загально-педагогічних принципів організації навчання у процесі професійної підготовки:
науковості (відповідність змісту останніми даними системи наук, що становлять професійну підготовку
майбутнього здобувача вищої освіти), систематичність і послідовність (цілісна система знань про мову),
наступність і перспективність (опора на засвоєні здобутих раніше знань), доступність (облік індивідуальних
особливостей), наочність (яскраві, виразні приклади, використання засобів навчання), свідомості
(активність майбутнього фахівця), колективного характеру навчання виховання (використання
колективних, групових та індивідуальних форм роботи).
Принципи навчання є основними вимогами, що визначають загальний напрямок педагогічного
процесу, його цілі, зміст і методику організації, зокрема у формуванні культури мовлення майбутніх
фахівців педагогічних спеціальностей [4].
Особливості процесу формування культури мовлення, зумовлюють застосування в освітньому
процесі вищих навчальних закладів таких загальнодидактичних методів, як:
1) Організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності;
2) Стимулювання і мотивації навчання;
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3) Контролю і самоконтролю.
Системне застосування цих методів стало основою процесу формування культури мовлення
здобувачів вищої освіти усіх педагогічних спеціальностей. Що ж стосується форм навчання, то лідирують
колективні, які передбачають взаємодію та спілкування, сприяють дотриманню норм літературної мови,
засвоєнню усної та письмової форм мови, розумінню інших, аналізу власного і чужого мовлення,
коректному і аргументованому веденню дискусії, формуванню предметних і соціальних якостей
професіонала, вихованню особистості майбутнього фахівця.
Отже, практичними принципами культури мови слід вважати систематичність знань, їх постійне
поглиблення, інтерес, увагу до мови взагалі і до рівня власного мовлення зокрема, поліфункціональність
мовної практики і переконаність в суспільну значимість високого рівня культури мовлення кожної
особистості.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Анна Дядченко
(Харків, Україна)
БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ
Українське суспільство прагне утвердитися у світовій спільноті як демократичне, гуманістичне, вірне
загальнолюдським цінностям і засадам ринкової економіки, політично стабільне, багате духовно і з
належним добробутом населення. І на шляху до цієї мети всіляко старається позбутися від усього
негативного, що псує існуючий в мріях ідеал, який, однак, у кожного свій.
Оскільки, економічна злочинність складна і багатогранна, то її досліджують як державні, так і
неурядові організації, у складі яких є юристи, економісти, соціологи, психологи, політологи тощо. Проте їхні
підходи й висновки неоднозначно і несистематизовано сприймаються владними структурами. А тому й
нема підстав говорити про комплексне впровадження цих рекомендацій у суспільну практику. На мою
думку, це відбувається ще й тому, що в нашому суспільстві термін "економічна злочинність" все ще
вважають об'єктом професійної діяльності лише юристів та правоохоронців. Насправді ж поняття
суспільної користі та суспільних збитків за своїм змістом виходить далеко за межі права як такого і
відповідно компетенції правоохоронців.
Тезa «економічна злочинність» в крімінaльному прaві Укрaіни утворилося з утворенням перехідної
«ринкової» економіки на бaзі недосконалостей регулювання і управління економічними процесами. З
метою боротьби з фінaнсовими злочинами, а конкретніше злочинністю, як феноменом, в Україні задовго
до прийняття функціонуючого КК зі значенням розділу «Господарські злочини», в 1993р. було сформовано
спеціалізовані відділення по боротьбі з організованою злочинністю на органах МВС, СБУ, а також
концепцію профільних здійснюють контроль організацій, кількість співробітників яких регулярно зростає
одночасно з розширенням масштабів злочинної діяльності в різних напрямках економіки.
Труднощі боротьби зі злочинністю в області економіки об'єднані з новими проявами дій,
використанням все більш винахідливих методів і обсягу вчинення злочинів, на що вказує сьогоднішній стан
економіки України і підвищення прибутку заможних людей.
Боротьбa з фінансовою злочинністю вимaгає фронтального приходу, а безпосередньо: використaння
результaтивних способів розкриття та розслідування економічних злочинів; запобігання факторів і умов
появи економічної злочинності та її усунення з використанням оперативно-розшукових заходів,
процесуальних і нестандaртних, які вважаються адекватними чинників протидії злочинного угруповання.
Іншим чином, розкриття подібних злочинів вимагають застосування науково аргументованих способів, про
що раніше розповідали нaуковці, а концепція злочинів, скоєних в різних напрямках економіко-фінансової
діяльності, передбачених КК України, визначена за їх з'єднують.
Зв'язок суб'єктів уникнути економічної злочинності хaрaктеризується присутністю різних
взаємозв'язків, вивчення яких дозволить збільшити результативність впливу держaви на нейтралізацію
чинників, що обумовлюють фінансову злочинність. Взaємозв'язку, що характеризують суть взаємодії
правоохоронних, а також інших оргaнів в області боротьби з фінансовою злочинністю, зобов'язані мати
власне юридичне закріплення і спирaтися на єдиних принципах.
Показання взaємозв'язку в системі суб'єктів боротьби з економічною злочинністю зобов'язані бути
взaємопов'язaні, а також скоординовaні, і також в свою чергу ніяк не повинні дублюватися. Це і визначає
знaчимість вивчення взаємодії (координації) суб'єктів уникнення фінансової злочинності при здійсненні
ними своїх функцій.
Зaкон Укрaїни «Про Запобігaння та протидії корупції» не включaє клaсифікації оргaнів, що протидія
корупційним діям і фінaнсовими злочинaми. У той же час допускається відзначити категорії державних
органів, які мають відповідні повновaження в дaній сфері:
1. оргaни, які здiйснюють контроль за виконaнням зaконів у сферi запобiгання економiчної
злочинностi (контролюючi оргaни);
2. оргaни запобiгaння та оргaни, що здiйснюють боротьбу з економiчної злочиннiсть (правоохороннi
оргaни);
3. оргaни, що здiйснюють прокурорський нaгляд за виконaнням законів у сфері запобiгання
економічної злочинності.
4. оргaни, що приймають рiшення у спрaвaх про економiчнi злочини (судовi оргaни);
У свiтi вже дaвно нaзрiла потребa замiни моделi дiяльностi вiтчизняних прaвоохоронних органiв, які
зaймaються боротьбою з економiчними злочинaми. Сформовaнa ситуaцiя з розслiдуванням економiчних
прaвопорушень, вимaгає стрiмкого і результaтивного рiшення, яке зaдовольнило б вимоги i очiкування
суспiльства, експертного товaриствa, а також бiзнесу.
Мiжнaрoдний дoсвiд оргaнiзaцiї концeпцiї прoтидiї фiнaнсовiй злoчиннoстi гoвoрить про те, що
знижeння числa правooхорoнних оргaнiв, якi зaймaються протидiєю фiнaнсовим злочинaм, лишe тiльки
збiльшує рeзультaтивнiсть їх робoти.
Необхiднo видiлити те, що недoстaтньo зaтвeрдити вiдповiдний зaконодaвчий aкт і сфoрмувати
тaкий оргaн, нeобхiдно зaпропонувати подiбну модeль органiзацiї його дiяльностi, якa моглa б вiдповiдaти
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нинiшнім вимoгам і очiкуванням суспiльствa. Для цього необхiдно нaдзвичaйно передбaчити всі без
винятку нюaнси йогo функцioнувaння, такі як структурa, пiдслiднiсть, кoмпетeнцiя, повнoвaження,
пiдпорядкувaння, пpинципи poботи, aнтикорупцiйні мeханiзми, тощо.
В зaконoдaвстві вiдсyтнe таке пoняття як "фiнансові або екoномічні злочини". Критeрієм зарaхування
прaвопорушень до числa фiнансових або eкономічних можнo ввaжати сфeру гoсподaрської дiяльності, яку
фoрмують екoномічні взaємини і на яку зaзiхає бyдь-який пoдiбний злoчин.
У тoй же чaс фiнансові та eконoмічні злoчини чaсто мaють кoмплeксний харaктер, тoбто мoжуть
відбувaтися в сукупнoсті з iншими прoтипрaвними дiями, вiдповiдальнiсть за здiйснeння яких пeрeдбачeнa
стaттями рiзних роздiлiв Осoбливoї чaстини Кримінального кодексу України.
Eконoмічна злoчинність дoсить чaсто мaє тiсний взaємозв'язoк з oргaнізованою злoчиннiстю,
корyпцiєю, тiньoвою eкономiчною дiяльністю. Зазнaчене oбумовлює рaціонaльність зaрaхувaння до
пeрeліку злочинiв в eкoнoмiчнiй і фiнaнсовiй сфeрі і рядy інших посягaнь, які є в iнших рoзділах Особливoї
чaстини Кримінального кодексу, але також скoєних у сфeрі господaрської дiяльності та таких, які завдaють,
вiдповідно, шкoди господaрським, eкономiчним віднoсинaм.
Ввaжaю вiдповiдним вiднести до економічної злочинності нaступнi злoчини:
1. видaння нoрмaтивно-прaвових aктів, що зменшyють нaдходження до бюджетy або збiльшyють
витрaти бюджетy всyпереч зaконy, якщо рoзслідyвання цьогo злoчину не нaлежить до пiдслiдностi
Нацiонального aнтикорупційного бюрo Укрaїни;
2. пiдроблення дoкyментiв, якi нaдaють для провeдeння дeржaвної рeєстрaцiї юpидичнoї ocoби тa
фiзичниx ociб – пiдпpиємцiв;
3. пpотидiя зaконній гocподaрській дiяльнocті;
4. пpотипрaвне зaвoлодіння мaйнoм пiдпpиємства, устaнови, оpгaнізації, якщо poзслідувaння цьогo
злочинy не нaлежить до підслiдності Національного aнтикорупційного бюро України;
5. нeцільовe викоpистaння бюджетниx кoштів, здiйснeння видaткiв бюджетy чи нaдaння кредитiв із
бюджетy без устaновлeних бюджeтних признaчeнь aбо з їх пeревищeнням;
6. yхилeння вiд сплaти подaткiв, збopiв (oбoв'язкoвиx плaтeжів);
7. шaxрaйство з фiнaнсовими рecyрсами;
8. вигoтовлeння, збyт і викoристaння пiдроблeних нeдeржaвних цiнних папeрів;
9. нeзаконнe викoристaння знaка для товaрів і послyг, фipмового нaйменyвання, квaліфіковaного
зазнaчення походжeння товapy;
10. незaконну привaтизaцію дepжавного, комyнального мaйнa та тп.
Порівнявши змiст рiзних стaтей, якi є в рiзних рoзділах Особливoї чaстини Кримінального кодексу
України, можнo зрoбити виснoвок, що до злочинiв, які за конкрeтних умoв можнa ввaжати eкономічними,
нaлежать: привлaснення, рoзтрaта влaсності або привлaснення ним шляхoм зловживaння службoвим
стaновищем; злoвживaння влaдою aбо службовим стaновищем; зловживaння повновaженнями службoвою
осoбою юридичнoї осoби привaтного правa, незaлeжно від oрганізaційно-прaвoвої фoрми; службoве
підрoблeння; слyжбoвa безвiдпoвідaльність тощо. Зa умови, що подiбні злoчини скoюють в сферi
господaрської дiяльностi.
Необхідність створення єдиного органу для розслідувань фінансових злочинів викликана, перш за
все, великими втратами нашої країни через різні зловживань.
Тенденція криміналізації економічної сфери вимагає розробки нових підходів до удосконалення
перш за все превентивних заходів у сфері забезпечення безпеки. Внесення поправок до чинної
законодавчої бази являє собою один з варіантів регулювання.
Однак, цього недостатньо. Всі зміни, на мій погляд, повинні носити комплексний характер. Поправок і
змін вимагають, в першу чергу, свідомість громадян, а вже потім стратегія і тактика забезпечення безпеки,
а також можливі нові федеральні програми, що в сукупності може виразитися в створенні нової,
нетрадиційної галузі законодавства.
Науковий керівник:
Кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна
Карнаухова Валерія
(Харків, Україна)
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
Скоріш за все, майже кожна людина у наш час мріє залишити відбиток у історії, да так щоб усі
запам’ятала його ім’я. Будь то книга, пісня, скульптура або якійсь винахід. Але все це має бути підкріплено
законом.
У зв'язку з прийняттям Закону України «Про авторське право і суміжні права» Верховна Рада України
Постановою від 4 лютого 1994 р. внесла до ЦК України такі зміни:
1. Статтю 472 викласти в такій редакції: «Стаття 472. Законодавство України про авторське право і
суміжні права. Законодавством України охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх
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правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва
(авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).
Відносини, що складаються у зв'язку із створенням і використанням об'єктів авторського права і
суміжних прав, регулюються Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими
законодавчими актами України».
2. Статті 473—513 виключити.
Завдання авторського права — встановити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності,
забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним принципом є
поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Авторське право проголошує і забезпечує
широкий захист особистих (немайнових) і майнових прав авторів.
Джерела авторського права представлені нормативними актами, до яких передусім належать
конституційні та законодавчі акти, що визначають основні засади, Закон України «Про авторське право і
суміжні права» та інші закони. Так, законодавство, яке безпосередньо регулює відносини власності, визнає
за громадянином виключне право розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.
Зокрема, Закон України «Про власність» проголошує в статті 13, що об'єктами права власності громадян є
твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки та інші результати
інтелектуальної діяльності. Твори науки, літератури і мистецтва є об'єктами права інтелектуальної
власності.
Об’єкти авторського права можуть бути самі різні:
 об’єкти архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 твори образотворчого мистецтва;
 музичні твори з текстом і без текста;
 драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші;
 аудіовізуальні твори;
 комп’ютерні програми;
 ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології,
топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого
характеру (книги, брошури, статті тощо);
 тексти перекладів;
 виступи, лекції, промови, проповіді та інше;
 бази даних;
 об’єкти прикладного мистецтва;
 сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних,
інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої роботи;
 інші об’єкти.
Слід розрізняти майнові та немайнові права автора.
До немайнових прав відносяться:
 право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на
примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 право вимагати збереження цілісності творіння і протидіяти будь-якому перекрученню,
спотворенню чи іншій зміні або будь-якого іншого посягання, що може зашкодити честі і репутації автора.
 право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор
бажає залишитись анонімом;
 право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на примірниках і під час
будь-якого його публічного використання;
До майнових прав відносяться:
 виключне право на використання об’єкта;
 виключне право на дозвіл або заборону використання іншими особами.
Користуючись майновим правом, автор здатний забороняти відтворення, публічне виконання,
переробку творіння, а також вимагати гонорар або роялті за відповідний дозвіл.
Саме тому авторське право має ряд переваг:
По-перше, попереджає проблеми з доказом авторства і зміцнює захищеність інтелектуальної
власності. Впевненість в майбутньому – одне з найсильніших переваг наявності свідоцтва.
По-друге, з отриманням такого документа зростає цінність об’єкта інтелектуальної власності. При
необхідності, можна вигідно продати твір з передачею прав, обґрунтувавши ціну саме наявністю законних
доказів авторського права.
По-третє, хто володіє підтвердженим авторським правом, може з легкістю користуватися всіма його
перевагами – вирішувати і забороняти використання, а також отримувати за дозвіл винагороду, яке часто
буває досить вигідним.
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По-четверте, судова практика свідчить на користь зареєстрованого права, оскільки його
достовірність і доступність незрівнянно вище, ніж «народні методи» доказів, наприклад, зберігання
чернеток або відправка готового примірника самому собі поштою.
І, нарешті, по-п’яте, без зайвого клопоту передати у спадок авторські права при наявності свідоцтва,
що підтверджує права спадкоємця. Тому такий крок, як отримання свідоцтва, стане турботою про майбутнє
для нових поколінь правовласників.
Реєстрація авторських прав – хороший інструмент для вирішення багатьох спірних ситуацій, як в
бізнесі, так і в юридичних аспектах власності. Очевидно, що для судових спорів, оформлення спадщини і
отримання прибутку будуть потрібні докази авторського права, і найкращим варіантом буде наявність
документа про його реєстрацію.
Недоліків тут можна знайти набагато більше. Про перший прямо говориться в ст. 8 Закону про
авторське право: «Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження
твору й не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи,
концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі». Таким чином,
можна, змінивши оформлення програми, але не змінюючи її суті, одержати новий об’єкт охорони. Не
зовсім коректним є й порівняння комп’ютерних програм із літературними творами.
На відміну від літературних творів, текст комп’ютерної програми (вихідний чи об’єктний код) не
мають самостійної цінності без можливості їх застосування в комп’ютері. Отже, сприйняття комп’ютерної
програми відбувається не безпосередньо людиною, а опосередковано, за допомогою комп’ютера.
Ще один недолік авторського механізму охорони випливає зі способу написання більшості сучасних
програм. Як відомо, програми не пишуться «з чистого листа», а створюються в середовищі розробки при
використанні певної мови програмування. При цьому програмісти використовують готові шаблонні
конструкції, які є в середовищі розробки. Отже будь-яка програма, створена в середовищі розробки (а це
80-90% від загальної кількості програм), може вважатися складеним твором.
Термін охорони особистих немайнових прав автора необмежений. Інші права (майнові) підлягають
охороні за життя автора і 70 років після його смерті. У разі коли твір створено у співавторстві, термін
охорони прав закінчується через 70 років після смерті останнього із співавторів твору. Для творів,
оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після
того, як твір було оприлюднено.
У разі, якщо твір вперше опубліковано в термін 30 років після смерті автора, авторські права на
нього діють протягом 70 років з моменту публікації. Авторське право на твори посмертно реабілітованих
авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.
Окремо в Законі розглянуто випадок опублікування після закінчення терміну охорони авторського
права твору, яке до цього не було обнародувано — особа, що вперше його опублікувала, користується
захистом, рівноцінним захисту майнових прав автора. Термін охорони цих прав становить 25 років від
першої публікації.
Виходячи з вище сказаного можно зробити висновок, що ніщо не вічне, та не ідеальне. Незважаючи
на те, що Закон «Про авторське право і суміжні права» добре пропрацьован і усі його переваги, усе ж таки,
у ньому вдалося знайти кілька недоліків, особливо в області комп'ютерного програмування. І це ще без
розгляду піратсва, особливо у Інтернеті. Основою авторського права є унікальність об’єкта – неможливість
незалежного створення ідентичного твору. Саме тому для визнання прав автора не потрібна обов’язкова
реєстрація. Відсутність унікальності (а серед комп’ютерних програм є велика кількість аналогів, які
однаково виконують ті самі функції) також суперечить основам авторського права і може розглядатися як
підстава для порушення питання про правомірність віднесення програм до об’єктів авторського права. А
це означає, що ще є шляхи вдосконалення авторського права в Україні.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент
Леонтьєва Ліна Віталіївна
Сергій Логвиненко
(Харків, Україна)
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
Невід'ємною складовою національної безпеки України є фінансова безпека банків, які знаходяться в
країні. Забезпечення належного рівня безпеки, як з боку держави та її органів, так і з боку недержавних
суб’єктів. Термін “адміністративно-правове забезпечення” не має точного визначення серед наукових
праць, саме це є об’єктом дослідження. Проте, на основі аналізу тотожних або схожих термінів ми
виокремили певну своєрідність і характерні риси, що полягає у наступному:
1. Адміністративне право за своїм глибинним призначенням має визначатися як «право
забезпечення і захисту прав людини». У цьому – сутність усієї трансформації теорії і практики українського
адміністративного права на сучасному етапі [1, с. 67].
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2. До правовідносин, що є предметом адміністративного права належать відносини щодо
державного управління. «Реалізація державних інтересів перебуває у площині управлінської діяльності,
яка не мислиться такою без імперативного методу. Тому захист державних інтересів та використання
імперативного методу правового регулювання є серцевиною будь-якої публічно-правової галузі» [2, с. 127].
3. Однією з найважливіших правових форм управління є видання правових актів управління,
оскільки правові акти є важливим організаційним засобом у вирішенні завдань, які поставлені перед
органами управління [3, с. 63].
4. Адміністративне право – це галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини
управлінського характеру, що виникають у зв’язку з організацією та безпосереднім здійсненням виконавчої
і розпорядчої діяльності органами виконавчої влади, а також у зв’язку із здійсненням іншими державними
органами внутрішньо-організаційної управлінської діяльності [4, с. 8].
Отже, наведене дає підстави вважати, що своєрідність адміністративно-правового забезпечення
полягає не тільки у особливостях адміністративних норм та адміністративно-правовому регулюванні, а у
тому, що саме адміністративне право надає можливості розкрити форми і методи діяльності органів
державної влади.
Відповідно, ми вважаємо, що «адміністративно-правове забезпечення – це безперервна діяльності
суб’єктів права у сфері державного управління зі створення правових умов закріплення, реалізації,
гарантування, охорони та захисту прав і свобод осіб та їх груп».
Синтез понять «адміністративно-правове забезпечення», «національна безпека» та «фінансова
безпека» слугує для виокремлення змісту нового складного поняття «адміністративно-правового
забезпечення фінансової безпеки банків». І важливою умовою цього є розуміння особливостей об’єкта
правового забезпечення – фінансової безпеки банків як складової національної безпеки.
Серед особливостей такого явища як фінансова безпека банків, які необхідні при врахуванні для
виведення поняття «адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки банків» необхідно
виділити наступні:
1. Суб’єкт права забезпечує своє функціонування (існування) та захист власних законних
фінансових інтересів шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, у поточному та майбутніх
періодах з метою стійкого розвитку. Економічна свобода визначається через ступінь свободи,
функціональні можливості суб’єкта, тобто правомочності щодо фінансових потоків та ресурсів які закладені
у праві. Рівень фінансової безпеки має ключове значення при обранні форм, методів, способів та заходів
забезпечення фінансової безпеки суб’єктів. Протидія внутрішнім та зовнішнім загрозам з метою стійкого
розвитку за межами правового поля неможлива, а отже однією зі складових фінансової безпеки є правова
складова [5, с. 50].
2. Фінансова безпека банку перебуває у постійному русі, а отже потребує управління нею
безперервно.
3. Суб’єкти забезпечення фінансової безпека банків уповноважені на безперервну діяльність
законом. Це твердження ґрунтується на тому, що фінансова безпека є невід’ємною складовою
національної безпеки суб’єкти забезпечення якої визначені Законом України «Про основи національної
безпеки України» [6]. Національний банк України є центральним банком України, а саме особливим
центральним органом державного управління [7], а отже він виступає суб’єктом забезпечення фінансової
безпеки банків в Україні. Банки, що діють в Україні забезпечують свою фінансову безпеку через систему
органів створених у ньому, які здійснюють управлінську діяльність визначену Законом України «Про банки і
банківську діяльність» [8].
Прийнявши до уваги наведені особливості фінансової безпеки банків та обґрунтоване вище поняття
«адміністративно-правове забезпечення» вважаємо, що під адміністративно-правовим забезпеченням
фінансової безпеки банків необхідно розуміти управлінську діяльності уповноважених суб’єктів у сфері
фінансової безпеки банків зі створення правових умов закріплення, реалізації, гарантування, охорони та
захисту економічних прав, свобод і законних фінансових інтересів банків та їх контрагентів шляхом
протидії загрозам з метою стійкого розвитку.
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МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
Постановка проблеми. Одним з яскравих виявів глобалізації, що є найпоширенішим напрямом
міжнародних відносин, є міжнародна трудова міграція. Значущість визначення особливостей міграційних
процесів викликана значним їх впливом на економічно-соціальну сферу країни.
В умовах сьогодення міграція спричинена переважно перебігом подій внаслідок кризи різних типів
відносин: економічних, політичних, соціальних та культурних. Більшість країн мають потребу в
кваліфікованих фахівцях з огляду на відсутність власних спеціалістів високого рівня. Актуальність даної
теми полягає в стрімкому зростанні кількості переїздів населення і трудових ресурсів на внутрішньо- та
міждержавному рівнях.
Аналіз останніх досліджень. Певні проблеми міжнародної міграції та аспекти, що стосуються саме
трудової міграції розглядаються в роботах таких вчених, як А. Фітісової, А. Солодько, Т. Сперендон,
Н. Бортник, Е. Лібанова, В. Стешенко А. Доценко, М. Галотті, Т. Петрова та ін.
Постановка завдання. Головною метою статті є вивчення причин та наслідків міжнародної трудової
міграції, яка виступає важливим елементом розвитку країн, і в той же час є неабиякою загрозою як
національній, так і міжнародній безпеці.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна міграція являє собою процес переселення людей, які
виїжджають з країни свого постійного проживання або походження, в іншу країну тимчасово або
постійно» [1, с. 32].
Міграція населення може передбачати також і трудовий характер, представляючи один з основних
факторів формування пропозиції робочої сили на міжнародному, національному та регіональних ринках
праці [2].
Міжнародна трудова міграція – це форма міжнародних відносин економічної спрямованості, яка
передбачає переміщення факторів виробництва. Це неупереджений процес, характерний ринковій
економіці. Трудові ресурси в межах ринкових законів діють задля знаходження найбільш сприятливого
застосування, аби забезпечити максимальну ефективність.
Конвенції міжнародної організації праці № 97 та № 143 наголошують, що «працюючий мігрант» – це
особа, яка мігрує або мігрувала з однієї країни в іншу з метою отримати роботи, включаючи будь-яку
особу, що законно в'їхала в країну в якості «працюючого мігранта» [3, с. 194, 215]. Однак це пояснення не
враховує деяких категорій робітників, наприклад, таких як сезонні працівники, особи вільних професій і
деякі інші групи.
Проте з часом це визначення удосконалюється: іноземні працівники-мігранти – це «іноземці,
допущені в країну приймаючою державою з конкретною метою займатися економічною діяльністю, яка
оплачується з джерел в приймаючій країні. Тривалість їх перебування зазвичай не обмежена, як і рід
діяльності, якою вони можуть займатися» [3, с. 118].
Розгляд впливу трудової міграції на економічний розвиток країни досі залишається актуальною
темою. Це пояснюється з точки зору адміністративно-правового сектору в галузі регулювання процесів,
пов’язаних з трудовою міграцією. Вони мають свою специфіку на етапі економічної трансформації і є
вагомою складовою соціальної політики України.
Варто відмітити, що трудові мігранти – це категорія мігрантів, що перетинають кордони (внутрішні чи
міжнародні) з метою пошуку роботи або придбання або, навпаки, продажу незначних партій товару.
До основних причин такого виду міграції можна віднести безробіття, незадоволення заробітною
платою, озлидніння та ін. Частіше всього мігрантами стають саме некваліфіковані робітники, або ті, які
мають низький статус у суспільстві. Однак, не слід забувати, що трудовими мігрантами також вважаються і
професіонали, професії яких є дефіцитними в їх країні.
Зазвичай, трудові мігранти надають перевагу розвиненим країнам Західної Європи та Північної
Америки. Збільшення їх чисельності формує велику кількість проблем, що в подальшому можуть
призвести до посилення негативних настроїв тієї частини населення, що є мешканцями приймаючої
країни. Останнім доводиться спрямовувати свої дії на обмеження напливу мігрантів та загострення заходів
стосовно контролю та нагляду. Більшість міжнародних організацій усіляко підтримують ідею створення
системи добре контрольованої впорядкованої та планової трудової міграції [4, с. 345–347].
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Причинами міграції можуть виступати економічні, національні, екологічні, релігійні та політичні
аспекти. Визначальну позицію серед усіх можливих мотивів займають стан навколишнього середовища,
низький рівень економічного розвитку, можливість здобути освіту та підвищити матеріальний добробут
тощо.
Міграційні процеси впливають безпосередньо на трудовий потенціал та його розвиток. Сучасні
міграційні переміщення не лише ґрунтовно трансформують загальну пропозицію робочої сили в регіоні,
але й радикально діють на її природу та сутність. Поясненням цього явища є різна участь носіїв якісних
ознак у міграційному переміщенні.
Отже, можемо засвідчити, що трудова міграція населення України представляє собою складний
процес, що реалізовується різних чинників (соціальних, економічних, демографічних, політичних та інших).
Проте, слід підкреслити, що цілковите визначення поняттю «трудова міграція» має брати до уваги
ряд характеристик, які б точно виділили всі аспекти даного процесу як виду переміщення населення. До
них можна віднести добровільний рух робітників, ціллю яких є передача робочої сили на відповідний
термін за визначену плату.
Досить чітке визначення трудового мігранта надав І. В. Івахнюк, вважаючи, що це «особа, яка
здійснює міждержавне територіальне переміщення (міжнародну міграцію) з метою зміни місця проживання
і роботи, назавжди або на визначений строк (від 1 дня до декількох років)» [4, с. 14].
У такому випадку роль і значення трудової міграції відносно створення ринку праці на національному
рівні та його частин виявляється специфічним чином, так як трудова міграція як переселення з метою
одержання робочих місць під час економічної кризи ще цілком не сформувалася.
Економічні чинники, як правило, виступають пріоритетними складовими в ході формування
міграційних потоків, і є істотною закономірністю регулювання трудових міграційних процесів у межах
ринкового середовища.
Недоліки вітчизняного законодавства стосовно правового регулювання міграційних трудових
процесів дають підстави для переведення працівників-мігрантів у країни, які мають вищий рівень розвитку
за всіма сферами. Тому можна погодитися з твердженням вченого О. Топчієва, що «сучасні трудові
міграції зумовлені нерівністю соціально-економічного розвитку одних країн та лібералізацією доступу
іноземної робочої сили в інші країни» [5].
Формування незалежних стандартів для трудящих-мігрантів можливе лише за наявності відповідних
умов постійного регулювання відносин у сфері праці. Проте стрімкий розвиток процесів євроінтеграції
передбачає також покращення позицій як українських працівників, так і мігрантів у законодавчому
регулюванні праці [6].
В ході аналізу міжнародної трудової міграції можна виділити як позитивні, так і негативні наслідки,
зокрема соціально-економічні. Передусім, найвигідніше положення займають здебільшого самі мігранти, з
огляду на те, що вони, направляючись в інші країни, розраховують на поліпшення своїх умов. Також за
таких умов виграють і роботодавці, що наймають мігрантів на роботу, оскільки їх запити щодо розміру
заробітної плати нижчі.
Потрібно зауважити, що даний вид міграції дає можливість країні-імпортеру трудових ресурсів
заощаджувати грошові фінансові ресурси на підготовці кваліфікованих фахівців, зменшувати витрати на
виробництво шляхом переважно молодої дешевої робочої сили.
І взагалі, завдяки процесам міжнародної трудової міграції у виграші опиняється все світове
господарство в цілому. Перш за все, це відбувається внаслідок переміщення трудових ресурсів, що значно
поліпшує їхнє використання та сприяє збільшенню частки світового сукупного продукту.
До негативних наслідків для країн-імпортерів трудових ресурсів відносять наступні чинники:
виникнення проблем щодо соціального захисту іммігрантів та пошуку місця роботи для місцевого
населення, відтік національної валюти за кордон за рахунок здійснення переказів.
Що стосується негативних наслідків для країн-експортерів трудових ресурсів, то можна виділити
декілька головних аспектів. По-перше, це втрата кваліфікованих та, відповідно, додаткові витрати на
підготовку нових спеціалістів. По-друге, потреба пошуку ефективних методів захисту робітників-мігрантів
від дискримінації [7].
Початковим етапом з приводу залучення України у світові міграційні процеси стало, перш за все,
формування відкритої економіки та поривання до утвердження статусу України як країни з ринковою
економікою.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день дані процеси для України є досить суперечливими та
складними. Передусім це пояснюється недостатнім рівнем регулювання ряду соціальних, правових та
економічних питань. Їх вирішення миттєво створить передумови для повномасштабної адаптації України
до норм та стандартів Європейського Союзу.
Висновок. Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що міграційні процеси
мають істотний вплив на всі елементи суспільного життя, а також процеси, що постійно відбуваються
політичній та економічній сферах, культурі, релігії тощо. Зважаючи на це, Україна має створити політику
стосовно міграційних правовідносин, яка б, в першу чергу, максимально ефективно використовувала
переваги, що передбачає трудова міграція, та вирішувала нагальні проблеми суспільства. Також нинішня
міграційна політика має бути спрямована на інвестиційні та економічні процеси щодо підвищення попиту
на вітчизняному ринку праці.
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ПРИНЦИП ЄДНОСТІ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРАЦІ
В Україні єдність правового регулювання трудових відносин базується на ст. 2 КЗпП, яка юридично
закріплює принцип рівності трудових прав, що конкретизуються в інших статтях КЗпП та законодавчих
актах про працю. У той же час, з цілого ряду причин, виникає необхідність диференційованого підходу до
регулювання трудових відносин. У зв’язку з цим проблема потребує науково обґрунтованого аналізу та
дослідження питання про оптимальне співвідношення єдності та диференціації правового регулювання
трудових відносин.
Дослідженню проблеми єдності та диференціації регулювання праці присвячені праці вітчизняних
вчених, серед яких: О.М. Ярошенко, О. І. Процевський, В. I. Прокопенко, І. С. Войтинський, О. Ф. Скакун,
Т. А. Коляда та ін., однак дана проблема і надалі залишається актуальною та потребує більш детального
вивчення.
Метою цієї статті є визначення особливостей сутності єдності та проявів диференціації правового
регулювання праці.
Розуміння сутності понять «єдність» та «диференціація» правового регулювання суспільних
відносин, які складають предмет трудового права, потребує з’ясування їх термінологічних витоків і
наукового тлумачення. Під «єдністю» розуміється тісний зв'язок, згуртованість, цілісність, неподільність;
«диференціація» – це поділ чого-небудь на окремі елементи [1].
Організація правового регулювання праці будується на принципах права. Так на думку О.Ф. Скакун,
під принципом права розуміють вихідні положення права, що є основою його втримування [2]. У свою
чергу,В. І. Прокопенко уточнює, що під принципами трудового права слід розуміти виражені в правових
актах економічні закономірності організації суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних
положень, основних засад правового регулювання трудових відносин, які визначають загальну
спрямованість і найбільш істотні риси його змісту [3].
Сучасна українська дослідниця Т.А. Коляда зазначає, що єдність правового регулювання полягає в
наявності єдиних підходів держави до регулювання трудових відносин, а диференціація правового
регулювання трудових відносин здійснюється не лише шляхом конкретизації загальних норм права
спеціальними нормами, але й шляхом прийняття локальних норм з тих питань, які взагалі не врегульовані
в централізованому порядку [4, c. 96]. Тобто по суті в даному випадку мова йде про прояв категорії єдності
та диференціації через джерела права.
Щодо забезпечення єдності та диференціації правового регулювання у трудовому праві, то
В.І. Прокопенко розкриває ці положення як складові принципу рівності трудових прав [3]. Тобто, єдність і
диференціація праці розглядаються як засіб забезпечення цього принципу, що обумовлено об’єктивними і
суб’єктивними чинниками, які визначають різнорідність суспільних відносин предмету трудового права.
Наявність об’єктивних особливостей, викликаних природними умовами, умовами праці, а також
статевими і віковими особливостями і недопущення будь-якої дискримінації зумовило необхідність
диференціації трудових прав і обов’язків працюючих. Слід зауважити, що принцип єдності та диференціації
правового регулювання трудових відносин характерний і для міжнародно-правового регулювання.
Положення Конвенції МОП №158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р.»,
яке свідчить про єдність правового регулювання трудових відносин, викладено у формі правового припису:
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«Положення конвенції поширюються на всі галузі економічної діяльності та на всіх осіб, які працюють за
наймом» [5].
Необхідно відмітити, що ні в законодавстві про працю, ні в науці трудового права України термін
«диференціація» не застосовується. Але наука трудового права використовує його для того щоб, поперше, підкреслити єдність норм трудового права по відношенню до усіх працюючих і, по-друге,
підтвердити наявність особливостей правового регулювання суспільних відносин, які потребують
збільшення або зменшення прав і обов’язків суб’єктів трудового права.
Слід зазначити позицію О.І. Процевського, який розкриває питання єдності та диференціації через
функції трудового права. Він вважає, що однією із функцій трудового права є соціальна подія, яка
необхідна для виникнення і подальшого існування всієї системи відносин працівник – роботодавець.
Результатом такої необхідної соціальної події є трудовий договір, який і слугує підставою виникнення
другої соціальної події – трудових відносин. Таким чином, якщо трудове право є система
загальнообов’язкових правових норм, виконання яких забезпечується державою, то призначення його
функції можна визначити як підтримку на певному рівні взаємозв’язку працівника і роботодавця заради
існування і розвитку спільного виробництва матеріальних і духовних благ для всього суспільства. І в цьому
випадку можна говорити про соціальну цінність і активність функції шляхом дослідження наслідків
диференціації правового регулювання. Користь диференціації полягає у досягненні єдності правових норм,
рівності усіх в правах і свободах. Тобто, диференціація має задовольняти загальні вимоги єдності у
правовому регулюванні суспільних відносин трудового права [6].
Диференціація правового регулювання праці може відбуватись різними способами: шляхом
конкретизації загальних норм права; встановленням додаткових пільг і переваг для працівників порівняно з
чинним трудовим законодавством; шляхом прийняття нормативних актів із питань, не врегульованих у
загальному трудовому законодавстві [7]. Тобто диференціація правового регулювання праці найбільш
повний вираз знаходить у нормативно-правових актах трудового законодавства України. Наприклад,
диференціація правового регулювання праці за категоріями працівників проводиться різними правовими
способами: шляхом включення в загальні законодавчі акти про працю спеціальних положень стосовно
тільки певної групи працівників (наприклад, в КЗпП України є окремі глави «Праця жінок», «Праця
молоді» [8], прийняття особливих нормативно-правових актів, що розповсюджуються тільки на ту або іншу
категорію працівників (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від11 серпня 1995 p. №648 «Про
умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах» [9]; Рекомендації про порядок надання
працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці,
затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 p. №7
та ін.) [10].
Погоджуючись із В.І. Прокопенко щодо критеріїв диференціації правового регулювання праці, що
використовує законодавство України [3, с. 84], можна запропонувати такі види диференціація правового
регулювання праці:
 за суб’єктом (соціально-демографічні критерії; суспільна значущість трудової функції, що
виконується працівником);
 за об’єктом (національна належність засобів виробництва; належність підприємства до державної
форми власності; ставлення працівника до майна підприємства, установи, організації);
 за змістом (можливість укладення контракту, коли це передбачено законом);
 за юридичним фактом (особливі природні географічні і геологічні умови; умови підвищеного ризику
для здоров’я; тривалість строку дії трудового договору – тимчасовачи сезонна робота).
Таке виділення видів диференціації правового регулювання праці визначає ті моменти, які треба
встановити та піддати диференціації, порівняно із подібними. І дозволяє розглянути будь-яке
правовідношення з приводу праці на предмет необхідності її диференційованого врегулювання.
Отже, можна констатувати, що диференціація правового регулювання праці у трудовому праві – це
об’єктивне явище, правове забезпечення якого має свої об’єкти (правовідносини) та засоби (норми права,
правові акти, методи регулювання). Тому саме на вдосконаленні останніх і необхідно зосередити увагу, що
дозволить забезпечити належний рівень прав, свобод і обов’язків учасників трудових взаємовідносин.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Анастасия Ишутина
(Атырау, Казахстан)
ПАЛЬЦЕВОЙ ИНДЕКС, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АГРЕССИВНОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ У ИСПЫТУЕМЫХ
В современном мире опасения вызывает рост агрессивности, агрессии и тревожности у
большинства населения различных стран, причем эта негативная тенденция охватывает все слои
населения. Растет число преступлений против личности. Конфликтность, как отмечают аналитики,
увеличилась и продолжает расти.
Актуальность данной проблемы и обуславливает необходимость детально изучить данный вопрос и
подобрать наиболее эффективную методику для выявления уровня агрессивности студентов. Следует
изучить природу агрессии и агрессивности, чтобы поняв ее причины, стремится к предотвращению явных
актов насилия.
В настоящий момент личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать
большой круг ситуаций, как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги [1, с. 94].
Исследованием степени выявления агрессивности занимались, такие ученые как У. Шелдон,
К. Лоренц, Э. Фромм, Д. Доллард, А. Басс, А. Бандура, Г. Беккер, Д. Матц и др.
Согласно теории А. Басса, агрессия - это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее
ущерб другим [3, с. 62]. В своих работах А. Басс разделяет агрессию на физическую - вербальную,
активную – пассивную, а также прямую - непрямую.
Исследования Эриха Фромма направлены на обобщенный анализ видов человеческой
агрессивности и деструктивности. Согласно Э. Фромму агрессия во всех её проявлениях является
реакцией человека на разрушение нормальных условий бытия [4, с. 66]. Э. Фромм разделяет
агрессивность на доброкачественную (инстинкты) и злокачественную (деструктивные побуждения
личности).
Существующие сегодня теории агрессии по разному объясняют причины и механизмы агрессивного
поведения человека. Фрейд и Лоренц связывают агрессию с инстинктивными влечениями, Доллард и
Берковитц трактуют агрессию, как непосредственную реакцию на фрустрацию [5, с. 61]
Современные исследования в области проявлений человеческой агрессивности являются
актуальными и на сегодняшний момент. Причины возникновения агрессии, формы её проявления и
диагностики интересуют не только специалистов в области психологии личности, но и социологов,
педагогов, работников правоохранительных органов. Одним из современных исследователей в области
природы агрессивного поведения являются Роберт Бэрона и Дебора Ричардсон.
На сегодняшний момент используются следующие методы изучения агрессивности, в первую
очередь это тесты и опросники:
 опросник MMPI, диагностирующий агрессивное поведение
 тест фрустрационных реакций Розенцвейга;
 Фрайбургский опросник агрессивности Х. Сельга (используется преимущественно в
немецкоязычных странах);
 шкала агрессивности (М. Закс и Р. Вальтере);
 шкала агрессивности из «Списка личностных предпочтений» (А. Эдварто);
 методика «Тест Руки» (Наnd-тест);
 методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев);
 опросник агрессивности А. Басса, А. Дарки [2, c. 5];
 диагностические критерии агрессивности, использующие схему наблюдения за ребенком и
специально разработанные анкеты; диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей);
 тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут);
 методика измерения уровня тревожности по Тейлору [1, с. 99].
На сегодняшний момент остается не достаточно раскрытой проблема своевременного выявления
скрытой формы агрессии у людей.
Наше исследование, направлено на проверку и выбор оптимальной методики выявления скрытой
агрессии у опрашиваемых. Результаты исследования позволят бороться с агрессией в обществе и
впоследствии стремиться искоренить все факты ее проявления.
Целью исследования явилось изучение соотношения длины указательного и безымянного пальцев
рук с чертами агрессивности студентов.
Проанализировав накопленный опыт определения агрессивности, в своем исследовании, мы
остановили свой выбор на методике, разработанной А. Басс и А. Дарки. Этот опросник сейчас широко
применяется в зарубежной и отечественной практике, он позволяет определить уровни проявления
агрессии и враждебности. А. Басс и А. Дарки рассматривают агрессию, как комплексный феномен.
Опросник содержит 8 индексов, которые считают важными показателями агрессии, при этом испытуемому
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предлагается диагностический опросник, состоящий из 76 вопросов, который мы и использовали для
проведения опытно-экспериментальной работы.
Как показала практика, использование данной методики затрачивает время и не совсем удобна для
проведения опроса для большого числа респондентов.
Поиск альтернативных методик привел нас к методу пальцевого индекса.
Пальцевым индексом краткое называют соотношения длины указательного и безымянного пальца
руки человека. Пальцевой индекс (отношение второго пальца к четвертому 2D:4D) - черта полового
диморфизма и имеет более низкий показатель у мужчин (меньшее значение). Меньший, более
маскулинный пальцевой индекс является показателем уровня пренатального тестостерона или большей
чувствительности к андрогенам.
Свой вклад в развитие и применение метода пальцевого индекса внесли такие ученые как Гленн
Уилсон и Джон Мэннинг. Согласно их исследованиям, чем ниже значение пальцевого индекса, тем более
агрессивное поведение у испытуемых. Они показывают большее стремление к достижениям и
доминантности [6, c. 52].
По нашему мнению, подобные исследования можно использовать в социальной практике для
выявления агрессивно настроенных членов общества, также проведения своевременной
психокоррекционной работы.
Исследования английского психолога Д.Т. Мэннинга показала, что данная методика позволит
рационально выбирать лидеров в коллективах, потому что не секрет, что такие качества как лидерство и
агрессия в значительной мере определяются уровнем тестостерона.
В ходе работы мы решили проверить действенность пальцевого индекса на определение уровня
агрессивности. Свои результаты исследования пальцевого индекса мы сравним с результатами
полученными при помощи дифференцирующего опросника А. Басса и А. Дарки.
Нами было обследовано 62 студента ЗКМУ им. М. Оспанова в возрасте 17- 20 лет. Оценку
агрессивности проводили при помощи опросника Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory, 1957), длину фаланг
второго и четвертого пальцев правой руки дважды измеряли циркулем Вебера по методике,
разработанной Дж. Меннингом в 1998 году. Индекс 2D:4D вычисляли для каждой руки путем деления
длины второго пальца на четвертый. Среднее значение 2D:4D в нашей выборке составило 0,98484±0,07.
Статистическую обработку полученных результатов исследования проводили с вычислением
средней арифметической величины и среднего квадратического отклонения (смотри таблицу 1).
Степень достоверности различия между двумя сравниваемыми рядами вариант (p) определяли с
использованием критерия Манна-Уитни (U). Полученные результаты считались достоверными при
p<0,0500. Обработка цифровых данных производилась с использованием прикладной программы
«STATISTIKA».
Таблица 1-Результаты исследования
p-уровень
Пальцевой индекс
(рабочая рука)
Физическая агрессия
Раздражение
Вербальная агрессия
Враждебность
Подозрительность

0,03282

Сред-нее
0,96619

0,01624
0,00217
0,00103
0,00245
0,00001

73,8571
52,1905
68,5714
34,0476
31,4762

Мальчики
Ст.откл.
0,09584
15,64380
10,2109
16,0642
16,8329
11,7755

N набл.
21

Сред-нее
0,99439

Девочки
Ст.откл
0,06033

N набл.
41

21
21
21
21
21

62,8536
40,4634
82,4146
47,6097
60,0488

15,9524
15,5693
13,1243
13,8111
19,1402

41
41
41
41
41

Проанализировав связь агрессивного поведения, пальцевого индекса и гендерных различий мы
можем сделать следующие выводы.
1. Нами были выявлены половые различия агрессивного поведения и пальцевого индекса среди
студентов ЗКГМУ им. М. Оспанова: – юноши имеют меньший пальцевой индекс, чем девушки;– юноши
имеют более высокие оценки по физической агрессии и раздражительности, тогда как девушки – по
подозрительности, враждебности и вербальной агрессии.
2. Пальцевой индекс коррелирует со шкалой раздражительности у юношей, но не у девушек.
В заключении можно сделать вывод, что определение уровня агрессивности при помощи
исследования пальцевого индекса более простой и дешевый способ выявления уровня агрессивности, по
сравнению с использованием дифференцирующего опросника А. Басс и А. Дарки. По нашему мнению,
использование пальцевого индекса при определении уровня агрессивности можно использовать в
массовой практике для определения уровня агрессивности сотрудников в различных организациях и
учреждениях. Например на производстве, в военных учреждениях, системе образования и в других
социальных службах, где имеется большой охват служащих. Так как данная методика, по сравнению с
общепринятой практикой, позволяет быстрее определить скрытую агрессивность сотрудников. Она менее
затратна и проста в применении. Эффективность данной методики подтверждается результатами,
проведенного нами исследования.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ НА ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Сучасні світові тенденції вищої освіти свідчать про посилення уваги до ціннісного ставлення
майбутніх фахівців щодо набуття професіоналізму. Суть цих тенденцій полягає в створенні умов для
розвитку майбутнього фахівця як яскравої індивідуальності, людини культури, здатної до творчості у
вільних формах діяльності, до саморозвитку і самовдосконалення. Психологічна наука плідно працює над
пошуком таких механізмів психічного розвитку людини, які б дали їй можливість досягти повної реалізації
своєї індивідуальності відповідно до людської сутності, яка моделює свій ціннісний світ й орієнтується на
ідеальні зразки людського буття. Особливого значення набуває проблема психологічних основ впливу
ціннісно-смислової сфери особистості на становлення майбутнього педагога, формування якостей
професіонала в студентської молоді.
Ціннісно-смислова сфера займає провідне місце у становленні особистості, в її прагненнях до
самореалізації, самоздійснення і включає ціннісні орієнтації, ціннісні відношення і систему особистісних
смислів. Майбутній педагог може відчувати себе задоволеним від своєї професійної діяльності тільки в
тому разі, коли він буде вільним, здатним звільнятися від влади природи, минулого, звичок та пристрастей.
Виходячи з цього, професіоналізм можна розглядати як прагнення презентувати світу своє «Я»,
зафіксуватися в результатах своєї діяльності [1, 4, 7].
Водночас важливою передумовою набуття професіональних якостей є наявність у майбутнього
педагога відповідальності: у процесі навчання, у спілкуванні, у процесі самоорганізації, саморегуляції
тощо. Слід наголосити, що студентська молодь не завжди чітко орієнтується у виборі професійних
цінностей, бо безпосередньо ще не стикається з специфічними аспектами майбутньої професії. Для них є
ускладненими відповіді на запитання, пов’язані з особистісними якостями представника обраної професії,
з ідеалом професіонала. Саме їхні уявлення про ідеал професіонала є показником усвідомлених
цінностей.
Нам близька точка зору Т. Буякас [2, 3] щодо ролі ціннісно-смислової сфери в особистісному і
професійному становленні студентської молоді, яка уявляється автору «контекстом більшого», який
оформляє і пронизує загальним смисловим відношенням потік життєдіяльності професіонала. Т. Буякас
підкреслює, що ціннісно-смислова сфера особистості є тією віссю, навколо якої вибудовується діалог
процесів особистісного і професійного становлення. Вона звертає увагу на те, що суттєво значущим у
наших діях є не тільки визначення цілей і засобів, але й питання щодо смислу цього діяння для мене,
тобто для особистості. У процесі діяльності відбувається перетворення особистості завдяки зміни її
ціннісних пріоритетів, що призводить до народження нового смислу, який привносить нове знання про
себе, розширює моє смислове поле.
Цінності, ціннісні орієнтації, смисли є домінуючою основою у виборі професії, у процесі становлення
майбутнього фахівця. Невипадково вчені наголошують на пошуках ефективних засобів розвитку
професійних ціннісних орієнтацій. О. Бодальов [1] зазначав, що окрім здібностей до певної професійної
діяльності людина повинна розвивати загальні здібності і привласнювати загальнолюдські цінності в свої
власні, що сприяє розвитку рівня моральної вихованості. Важливою умовою ціннісного ставлення до
професійної діяльності є «емоційна одержимість».
Однією з важливих функцій цього підходу є формування в майбутнього педагога установки на свої
найвищі досягнення, на найбільш повну самореалізацію. В цьому визначну роль відіграє рефлексія як
провідний психологічний механізм (особливо в юнацькому віці) становлення й самовизначення
особистості, що безпосередньо впливає на характер її ціннісно-смислової сфери. Е. Клімов [6] розглядає
професійний розвиток як зустріч професії й особистості. Саме в результаті гармонійного співпадіння цих
складових можна передбачити рух до набуття професійних якостей, на основі прийняття системи як
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професійних, так й особистісних цінностей, які становлять смисли його професійної діяльності.
Професіоналізм особистості вчений розглядає як якісну характеристику суб’єкта праці, що відбиває
високий рівень професійно важливих й особистісно-ділових якостей, акмеологічних інваріантів
професіоналізму, високий рівень креативності, адекватний рівень домагань, мотиваційну сферу і ціннісні
орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток спеціаліста [6]. Під прогресивним розвитком
професіонала розуміється розширення суб’єктивного простору особистості, її професійне й моральне
збагачення.
Особистісне і професійне знаходяться в нероздільній єдності, що проявляється в процесі ціннісносмислового ставлення до світу, завдяки чому професійна діяльність одухотворюється життєвим світом та
культурним полем особистості. Професійне становлення майбутнього фахівця ми розглядаємо як
динамічний процес вибору особистістю і корекції професійних цінностей, які для неї є смислозначущими,
формування професійних ідеалів завдяки чіткому уявленню про характер і особливості майбутньої
професійної діяльності під час навчання, виробничих практик.
Слід зазначити, що сьогодні особливістю вибору майбутньої професії, на жаль, є такі об’єктивні
чинники, як вартість навчання у ЗВО та конкурсна ситуація. Абітурієнти подають одночасно заяви в
декілька ЗВО, на різні спеціальності: в одні – на гуманітарні, в інші – на технічні. Тому чітких уявлень про
майбутню професію в них немає. Вплив ціннісно-смислової сфери на професійне становлення
майбутнього педагога пов’язано з прагматичним, аксіологічним аспектами, вищими цілями,
самоутвердженням особистості. Зважаючи на те, що найвищою цінністю є життя і людина як неповторна
індивідуальність, особливого значення в процесі професійного становлення набуває розвиток людських
якостей. Саме набуття людських якостей дає можливість студентській молоді самостверджуватися в
майбутній професійній діяльності і особливою значущості тут набуває ставлення до праці, до своїх
професійних обов’язків, відповідальність за результати своєї праці.
Оскільки ціннісно-смислова сфера особистості є визначальним чинником у проектуванні її життєвої і
професійної стратегії, необхідно враховувати психологічні основи її впливу на професійне становлення
майбутнього фахівця. Від прийнятої особистістю системи цінностей, яка стає у відповідних історикокультурних умовах і за певної соціальної зрілості основним смислом її життєдіяльності, залежить процес
професійного становлення, професійного росту, професійної творчості й професійної самореалізації.
Завдяки розвиненій ціннісно-смисловій сфері особистість володіє здатністю до саморегуляції,
саморефлексії, до сприйняття та розуміння професійної діяльності як цінності свого життя, як потреби у
творчому ставленні до неї, у формуванні професійно значущих якостей, у моделюванні своїх професійних
дій на основі професійного ідеалу [4, 5, 7].
Ціннісно-смислове поле людини сприяє розвитку саме тих людських якостей, які є необхідними як у
професійній діяльності, так й у різних аспектах життєтворчості. Слід підкреслити такі якості, як
відповідальність, розвинене почуття обов’язку, креативність, прагнення до пізнання нового у професійній
діяльності, до дослідницько-експериментальної роботи, до самовдосконалення, позитивно-емоційна
установка на всі види власної професійної діяльності. Водночас, саме ціннісно-смислова сфера як
динамічна система, постійно розвиваючись і удосконалюючись, сприяє формуванню духовно-моральних
якостей особистості. Основним мотивом, яким при цьому керуються молоді фахівці, є розчарування в
реальності та сформованого ідеалу професійної діяльності.
Таким чином, психологічними основами впливу ціннісно-смислової сфери на професійне
становлення майбутнього фахівця є такі положення: особистісне й професійне становлення майбутнього
фахівця пов’язано з цілісністю людини в контексті взаємодії її внутрішнього світу і буття, з досвідом
духовного, культурного, історичного розвитку людства; становлення ціннісно-смислової сфери є
визначальною психологічною особливістю юнацького віку, в якому відбувається процес особистісного [7].
Важливим компонентом професійного становлення майбутнього фахівця є формування його
компетентності. Проблема компетентності є однією з визначальних у питаннях функціонування та розвитку
суспільства. Будь-який напрям життя суспільства (економіка, політика, культура, освіта тощо) потребує
певної компетентності людей, які в ньому працюють. І сама людина потребує постановки таких
особистісно-професійних цілей, які надають смисл її життю. Людина може бути компетентною як
професіонал, але відсутність у неї належним чином розвинених власне особистісних компетенцій
(комунікативність, повага до людей, толерантність, гнучкість тощо) значно зменшує результативність та
ефективність її роботи. Саме особистісні компетенції дають можливість досягти успішності в професійній
діяльності. Бути компетентним фахівцем – значить бути всебічно обізнаною в усіх сферах своєї
професійної діяльності особистістю, вміти на основі здобутих знань і навичок кваліфіковано орієнтуватися
в будь-якій неординарній ситуації і приймати нестандартні рішення [7].
Модель поведінки людини, що розглядається в контексті компетентності, передбачає урахування
таких позицій: пріоритет оцінки мотивації до здібностей; важливі людські якості складаються з
гетерогенних чинників; цінності як інтегральний компонент поведінки людини [5].
Згідно традицій психологічної науки професійна діяльність інтегрує в нерозривній єдності
когнітивний, емоційний, поведінковий компоненти, які висвітлюють ціннісне ставлення особистості до світу
в цілому, до себе, до інших. Кожен із цих компонентів виконує специфічну функцію в становленні
компетентності майбутнього фахівця [6].
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Можна назвати низку причин, що впливають на процес набуття знань, на формування пізнавального
інтересу, на формування інтелектуальних почуттів та потреб. Серед цих причин, перш за все, необхідно
відзначити складність для студентів самостійно проводити відбір наукової інформації, яка є необхідною й
достатньою на певному етапі навчання, та результативно користуватися нею в процесі навчання. Як
правило, інформація «добувається» з мережі Інтернету без її критичної обробки і механічно
використовується на заняттях без належного осмислення, що значно стримує розвиток пізнавальних
процесів (сприйняття, пам’яті, мислення). Викликає занепокоєння той факт, що студенти сьогодні мало
читають, мало працюють із книгою, що збіднює їхні можливості щодо формування ерудиції, кругозору,
загальної й професійної культури.
Процес самостійного вивчення навчального матеріалу, на який сьогодні відведено у ЗВО значну
частину навчальних годин, не співвідноситься із застосуванням самостійно здобутих знань у професійній
практиці, яка дає можливість перевірити їх необхідність і життєздатність. Пріоритет самостійного
здобування знань, який має місце у вищій школі, зобов’язує сприяти розвитку в студентів образного,
творчого та критичного мислення, усвідомленню того, що знання є цінністю в майбутній професійній
діяльності.
Шлях професійного становлення особистості та її компетентності пов’язано з чіткими уявленнями
про особливості трудової діяльності, про специфіку професійної діяльності, про образ людинипрофесіонала, про взаємодію різних суб’єктів у професійній діяльності тощо.
Задовольняючи свою потребу в компетентнісному становленні, усвідомлюючи себе фахівцем із
глибокими професійними знаннями, широким професійним кругозором, арсеналом умінь, які забезпечують
здатність до ефективної діяльності, особистість відчуває задоволення і позитивну тональність свого
професійного шляху. Це в свою чергу сприяє набуттю таких особистісних якостей, як упевненість,
самоповага, самодостатність, самоефективність, прагнення до прийняття креативних рішень, що сприяють
досягненню поставленої мети та результативних очікувань [5].
Таким чином, у контексті дослідження психологічних основ впливу ціннісно-смислової сфери
особистості майбутніх фахівців розглядаємо професійне становлення як динамічний процес вибору
особистістю і корекції професійних цінностей, які для неї є смислозначущими, формування професійних
ідеалів завдяки чіткому уявленню про характер і особливості майбутньої професійної діяльності під час
навчання, виробничих практик. Відповідно, цінності-цілі є своєрідними дороговказами досягнення
бажаного, ідеального, цінності-норми здатні орієнтувати майбутнього фахівця на моделі поведінки в
професійній діяльності, цінності-принципи є трансформацією ціннісних орієнтацій у внутрішні переконання,
які стають підґрунтям для формування ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності, яке
завжди зорієнтоване на професійний ідеал.
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Ольга Крецул
(Ізмаїл, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ В УЧНІВ З
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
Загальновідомо, що реалізація прав дитини безпосередньо спрямована на забезпечення всіх дітей,
у тому числі дітей з вираженими відхиленнями в психофізичному розвитку, повноцінного суспільного
життя, на створення умов, необхідних для максимальної реалізації своїх можливостей шляхом
забезпечення їх навчанням і вихованням.
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Сучасна концепція реабілітації дітей з вадами розвитку передбачає інтегративний підхід до дитини,
комплексну оцінку структури дефекту і встановлення так званого функціонального діагнозу, що включає
оцінку як порушених, так і тих компонентів психіки, взаємозв'язок інтелектуально-пізнавальних порушень,
емоційно-особистісних особливостей та комунікативної поведінки яких тісно пов'язаний з розвитком
мовлення.
Важливо врахувати, що під час корекційно-медико-педагогічної роботи необхідно використовувати
комплексний підхід, що включає різні види терапевтичного впливу, як-от: 1) лікарські засоби, що впливають
на діяльність головного мозку і спрямовані на зменшення ступеня вираженості симптомів органічного
ураження центральної нервової системи; 2) фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура; 3) підтримуюче і
загартовуюче лікування для зміцнення організму (вітамінізація, фітотерапія); 4) лікування супутніх
захворювань; 5) логопедична робота з корекції і розвитку мовлення.
Відомо, що принципи логопедичної роботи визначають як загальні вихідні положення, що
зумовлюють діяльність логопеда і дітей у процесі корекції порушень мовлення.
Логопедичний вплив представляє собою педагогічний процес, в якому реалізуються завдання
коригуючого навчання і корекційно-виховної роботи, напрям і зміст яких визначаються залежністю
мовленнєвих порушень від особливостей інших сторін психічної діяльності дитини.
Навчання з усунення порушень мовлення дітей з обмеженими можливостями відбувається за
спеціально розробленою програмою, що включає певні завдання і відповідні методи роботи,
диференційовані в залежності від форми порушень мовлення, ступеня вираженості дефекту, етапу
захворювання й індивідуальних особливостей порушень мовлення. При цьому відновлювальна робота
проводиться над усіма сторонами порушеної функції. Крім того, таке навчання, перш за все, спрямовано
на відновлення комунікативних здібностей хворих. Варто зазначити, що залучення дитини до спілкування
має проходити не тільки на заняттях, але й у сім'ї та в громадських місцях.
У процесі комплексної корекційно-логопедичної роботи відбувається поліпшення мовлення, голосові
реакції стають більш інтенсивними, а фонетичні характеристики звуків більш точними. Хворі з порушенням
мовлення потребують допомоги з відновлення всіх ланок мовленнєвої діяльності: усного мовлення,
розуміння мовлення оточуючих, письма, читання і рахунку. При проведенні занять з дітьми з розладами
мовлення потрібна велика тактовність, адже вони психологічно надзвичайно вразливі та важко
переживають свої помилки.
Корекційний вплив відбувається за двома напрямами: 1) медичний напрям, що передбачає пряме
відновлення постраждалої функції з використанням медикаментозних засобів; 2) логопедичний напрям, що
забезпечує безпосереднє відновне навчання на спеціально організованих заняттях.
Як показують спостереження, ефективність логопедичних занять у дитячому віці вище, ніж у
дорослому. Розуміння мовлення в тій чи іншій мірі поступово відновлюється не тільки під впливом
логопедичних занять, але й у результаті щоденного спілкування хворого з оточуючими, сприйняття на слух
радіо-і телепередач [2, с. 231, 3, с. 96].
У хворих необхідно продовжувати тренувати слухову увагу до окремих слів. У неквапливому темпі
хворого просять показати оточуючі його предмети або картинки, що зображують їх, спочатку з одного
предмета, потім відразу по два чи три. Наприклад, Покажи виделку, тарілку, хліб, чашку, сковорідку і ніж.
Нерідко хворі розуміють назву предметів краще, ніж назви дій і ознак. Тому їм варто давати завдання з
виконанням дій: Застiбни..., розстiбни..., поклади на...; поклади перед склянкою, в склянку.
Перш ніж запропонувати дитині повторювати звуки за вчителем, треба в спокійній обстановці
допомогти їй навчитися відкривати і закривати рот, висовувати язик, надувати щоки, піднімати язик до
верхніх зубів тощо. Коли хворий зможе виконувати ці дії, переходять до вимовляння звуків: наприклад,
пропонують вимовити звук [а], широко розкривши рота; звук [у] – стягнувши губи в дудочку; звук [м] –
зімкнувши губи і т.п.. У міру оволодіння вимовою окремих звуків приступають до розучування простих
звукосполучень і слів: [ау], [уа], [му], [ам], [мама], [розум] тощо [1].
Дуже важливо навчити дитину стежити за артикуляцією, що передбачає визначення хворим
характерних для кожного звуку рухів язика і губ. Захоплюючим і дієвим методом при цьому вважають
артикуляційну гімнастику. Адже саме за допомогою артикуляційної гімнастики тренують правильні
повноцінні рухи мовленнєвих органів, що необхідні для правильної вимови звуків. Такі завдання можна
назвати «зарядкою для язичків» та легко зробити улюбленою і веселою грою для малюка.
Кожна з вправ має свою образну назву, при цьому під час занять з дитиною батьки можуть
використовувати її або дібрати свою, більш вдалу. Назви дозволяють перетворити артикуляційну
гімнастику на цікаву для дитини гру. Ще краще, якщо мама придумає цілу казку про веселого вигадника
Язичка, який не сидить на місці.
Необхідність проведення з дитиною артикуляційної гімнастики пояснюють наступними причинами:
1) за допомогою своєчасної методики проведення такої гімнастики і вправ з формування мовленнєвого
слуху діти можуть самостійно навчитися правильно і чисто говорити, не вдаючись до допомоги фахівця;
2) діти з серйозними відхиленнями у звуковимові можуть швидше виправити свої мовленнєві дефекти,
якщо з ними займатися: їх м'язова система буде підготовленою; 3) артикуляційна гімнастика надзвичайно
корисна й для дітей з правильною, але млявою вимовою звуків; 4) заняття артикуляційною гімнастикою
дають можливість усім – від малого до великого – навчитися правильно, красиво і чітко говорити. При
цьому слід пам'ятати, що виразна вимова є основою правопису в майбутньому [8, с. 32, 5, с. 85].
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Вивчивши відносно прості звуки [а], [у], [о], [м], варто переходити до вправ, необхідних для
вимовляння більш складних за артикуляцією звуків: [в] (злегка закусити нижню губу), [т] (упертися язиком
у передні зуби таким чином, щоб було видно його кінчик). З цих звуків і складаються перші прості слова
тут, там, тато, Вова, Тома. Усі засвоєні звуки слід записувати в зошит. Дитину слід навчити знаходити
букву, що відповідає звуку, і вміти її прочитати вголос. Потім навчають вимові звуків [і], [с], [п], [в] та ін., з
яких будують нескладні фрази Я сам..., я тут... [11, с. 57, 10, с. 63].
За умови засвоєння вимови слів і коротких фраз, хворий вчиться складати їх з фішок розрізної
абетки, читати і писати під диктування. Складання букв з фішок розрізної абетки допомагає дитині у
відновленні писемного мовлення. Спочатку складають короткі, часто вживані в мовленні слова, наприклад
будинок, суп, чай, каша.
Важливим етапом в роботі по відновленню мовлення є спільний з хворим аналіз слів, що
відрізняються близьким складом звуків. Наприклад, кит-кіт, бик-бук, сито-мито, рак-рік, Даша-Машакаша-Саша. З метою відновлення уявлень про звуковий склад слів варто давати завдання на відновлення
пропущених літер: в..сна, ст…л, до..ка, ка..ка, осін.., Ки..в та ін.
З тими дітьми, у яких вимова окремих слів з назвою предметів і дій відновилася, проводять роботу
над складанням фраз. Для цього хворому пропонують сюжетні малюнки, ілюстрації з журналів, газет для
вільного переказування. Крім того, відновленню допомагає намальована в зошиті схема, добре відома з
шкільних років: підмет + присудок + додаток (з питаннями до кожного слова).
Для самостійної роботи неповносправним учням можна давати по 5-7 вправ на вставляння в
реченнях пропущених букв чи слів (прийменників, дієслів, іменників), їх закінчень. Наприклад, Діти
йдуть... школи. Машина мчить … шосе. Птах... з клітки. Діти повертаються з лісу.... Для
вдосконалення усного мовлення хворому дають завдання прочитати вголос невелике (6-12 рядків)
оповідання, а потім його переказати. Крім того, можна застосовувати вправи зі складання речень за
кількома словами. Наприклад, дають слова машина і вулиця, з якими потрібно скласти фразу Машини
їдуть по вулиці (або По вулиці їдуть машини). Ступінь складності завдання має відповідати мовленнєвим
можливостям хворого. Чим краще він говорить, тим більш складний текст пропонують для читання й
переказування.
Наступним етапом з відновлення усного мовлення є робота над складанням оповідань-імпровізацій
на задану тему, проведення з хворим бесід-діалогів. Сюжет таких бесід може бути різним: «У магазині», «В
автобусі», «На пошті», «У поліклініці», «У бібліотеці» При деяких формах мовленнєвих порушень
проявляється своєрідний розрив між словами та поняттями, що відображають зміст цих слів. Такий хворий
може, наприклад, правильно повторити слово «стіл» і в той же час на прохання показати, де він стоїть,
вказати на стілець або шафу. У таких дітей спостерігається і зниження так званої слухомовленнєвої
пам'яті. Так, у відповідь на прохання повторити 3-4 слова підряд, вони зазвичай відтворюють лише однедва. Для корекції зорових уявлень і відновлення функції називання предметів хворим із такими
порушеннями рекомендують вправи зі змальовування окремих предметів з картинок. Потім змальовані
предмети просять відтворити по пам'яті, обов'язково з усіма їхніми істотними відмінними ознаками. Далі
хворому пред'являють ту саму картинку або сам предмет, аби зафіксувати увагу на припущених
помилках [9, с. 549].
Для відновлення слухомовленнєвої пам'яті слід пропонувати такі вправи: перед хворим викладають
серію предметних малюнків та пропонують обрати кілька з них, дитина прослуховує назви зображених
предметів та шукає зображення предметів у купі картинок. Часто у хворих, навіть при відносно легкому
ступені мовленнєвих розладів, виявляється порушеним розуміння складних логіко-граматичних оборотів
мовлення: пасивних зворотів, пропозицій, що відображають просторове розташування предмета, в яких,
наприклад, вживаються прийменники над, під, у, праворуч, ліворуч, знизу. Хворим із такими порушеннями
дають завдання з усного або письмового опису по різному розташованих предметів. Предмети ці можуть
бути наочно розташовані на столі або зображені на малюнку. Наприклад, Ручка лежить праворуч від
зошита і ліворуч від склянки. Птах сидить на гілці біля шпаківні тощо [6, с. 143, 7, с. 15].
Хворим з порушенням розуміння складних логіко-граматичних оборотів рекомендують такі види
завдань:
- Чи схожі за змістом такі слова (синоніми) сміливий, хоробрий, мужній; добрий, доброчинний,
небезкорисний; щедрий, багатий, рясний; брати, хапати?
- Доберіть до заданих слів слова з протилежним значенням (антоніми): новий – … (старий), високий
– … (низький), вузький – … (широкий) [12,с.125, 4, с. 34].
- Покладіть ключ праворуч від монети, ножиці ліворуч від ниток; кольоровий олівець праворуч від
гумки; ложку ліворуч від чашки та ін.
Таким чином, задля ефективного проведення корекційної роботи з дитиною з вадами мовлення слід
ураховувати її індивідуальні особливості та знаходити підхід до кожної окремо. Адже, корекційна робота
включає в себе тренування слухової пам’яті, розвиток артикуляційного апарату, вивчення простих окремих
звуків, що необхідні для вимовляння більш складних звуків та складів, аналіз слів та побудову розповідей
за заданою темою. Всі ці етапи забезпечать дитині успішне навчання в майбутньому.
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РОЗВИТОКЕМОЦІЙНО-ЧУТТЄВОЇСФЕРИ ДІТЕЙ З ООП МУЗИКОТЕРАПІЄЮ
Актуальною проблемою на сьогодення є не лише необхідність та ефективність корекційнорозвивальних методів спрямованих своїм впливом на позитивну динаміку розвитку емоційно-чуттєвої
сфери дитини з ООП, а й різноманіття їх форм. Музикотерапія унікальна своєю універсальністю в підході
до кожної дитини, спираючись на її можливості. Вона представляє собою такий метод впливу, який за
допомогою музики мобілізує інтелектуальні, емоційні, рухові, мовленнєві та інші функціональні можливості
людського організму, особливо в дитячому віці. [1] Використання музикотерапії в якості методу впливу
сприяє якісному та всебічному розвитку, також воно спирається на принципи доступності, емоційності,
свідомості й активності та індивідуального підходу до кожного.
Теоретична значущість роботи полягає в розширені теоретичних відомостей щодо використання
музикотерапії як методу впливу на розвиток дитини з ООП, особливо її емоційно-чуттєву сферу.
У дітей з особливими освітніми потребами (ООП) існує специфіка розвитку емоційно-чуттєвої сфери.
Особливості цієї дитини з аномаліями в розвитку, пов'язані, в першу чергу, з умовами її формування, які
значно відрізняються від умов розвитку нормальної дитини.
У ранньому дитинстві при нормальному розвитку емоції домінують над іншими сторонами психічного
життя дитини. З віком поступово збільшується стійкість почуттів, вони стають більш глибокими,
усвідомленими і узагальненими. У дітей з ООП найчастіше це становлення не відбувається через
дисгармонійний розвиток емоційної сфери.
Діти з затримкою психічного розвитку (ЗПР) складно розуміють і виказують свої емоції, не
транслюють їх на оточуючих. У дітей з порушеннями слуху розвиток емоційно-чуттєвої сфери страждає ізза їх «ізоляції» від однолітків. Частіше вони намагаються спілкуватися у закритих групах, де не проявляють
повністю свої емоції. Їм важко розуміти свої та чужі стани. Для дітей з порушеннями зору характерне
неповнота емоцій та почуттів. Під впливом порушень зору, звужуються сфери чуттєвого пізнання. Таким
дітям дуже важко встановлювати емоційний контакт з оточуючими. У дітей з порушеннями мовлення
основна проблема є вираження своїх почуттів. Їх вади не дають їм повноцінно спілкуватися, отримувати
емоцій від оточуючих, що негативно впливає на розвиток їх емоційної сфери. Вони в прямому сенсі не
можуть виказати свою почуття способом розмови чи бесіди. Частіше такі діти сором’язливі та невпевнені в
собі, з низькою самооцінкою.
Діти з ДЦП відрізняються характерною специфікою розвитку емоційно-чуттєвої сфери, формування
якої значно різниться від умов розвитку здорової дитини. Для таких дітей характерні необумовлені
перепади настрою, складність вираження своїх емоцій, інфантилізм чи навпаки підвищена збудливість,
образливість і плаксивість, сором’язливість. Їм важко адаптуватися до чогось нового і налагоджувати нові
контакти з людьми. Це пояснюється уповільненим формуванням вищих структур мозку.
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Однією з важливих характеристик особистості дитини з олігофренією є незрілість його емоційної
сфери. У такої дитини наявність в емоційній сфері грубих первинних змін сприяє своєрідному
психопатологічному формуванню характеру, нових негативних його якостей. Як і всі інші діти, діти з
олігофренією протягом усіх років свого життя розвиваються. С. Л. Рубінштейн підкреслював, що «Психіка
розвивається навіть при найглибших ступенях розумової відсталості... Розвиток психіки - це специфіка
дитячого віку, що пробивається крізь будь-яку, саму важку патологію організму». На відміну від здорового
школяра, у дитини з олігофренією не відбувається формування соціальних почуттів. Навіть при виражених
ступенях олігофренії нерідко збережені емоції, пов'язані з елементарними потребами, конкретною
ситуацією, а також "симпатичні" емоції: прояви співчуття до конкретних осіб, здатність до переживання
образи, сорому.
Порушення емоційно-чуттєвої сфери є провідною ознакою при синдромі РДА та може проявиться
незабаром після народження. Дітям притаманні різноманітні страхи, агресивність, неадекватність
поведінки, негативізм, відхід від спілкування навіть з близькими людьми, відсутність інтересу і розуміння
навколишнього світу. Також спостерігається виражена емоційна незрілість дитини, відсутність адекватного
емоційного реагування, що це відбувається в зв'язку з невмінням розрізняти емоційні стани оточуючих. У
такої дитини вкрай обмежений досвід емоційного взаємодії з іншими людьми, він не вміє співпереживати,
заражатися настроєм оточуючих його людей.
Отже, на підставі усього вище написаного зрозуміло, що при будь-якому порушені емоційно-чуттєва
сфери людини розвивається, але у дітей з ООП цей розвиток має свою специфіку. Перше за все розвиток
проходить, зазвичай, з затримкою на відміну від здорових дітей, на нього важче впливати і саме
формування емоційно-чуттєвої сфери проходить під впливом низки несприятливих факторів. Дуже
важливо, спираючись, на наявні збереженій функції і можливості дитини з ООП і знаючи специфіку,
особливості, своєрідність його емоційної сфери, вміло проводити корекційну-розвивальну роботу з
усунення або часткового усунення порушень в емоційній сфері.
В сучасному світі музика є одним із найдоступніших і ефективніших факторів формування
особистості, в тому числі дітей з ООП. Тому що, сприймання музики відбувається не від загального до
особистого, а від особистого до загального, тобто не від уявлень до почуттів, а від почуттів до уявлень. [3]
Музикотерапія – це перш за все використання музики при лікуванні та реабілітації людини, яка має
психічні або фізичні порушення. З 2003 року музикотерапія визнана офіційним методом лікування. У
системі корекційно-розвивальної допомоги дітям з ООП музикотерапія сьогодення займає одне з
найважливіших місць. В вигляді варіативної складової змісту освіти, вона може використовуватися як
метод, в якому музику застосовується як засіб мобілізації інтелектуальної, емоційно-чуттєвої, рухової,
мовленнєвої та інших функціональних сфер організму дитини з психофізичними порушеннями [6].
Музикотерапія є ідеальним засобом для корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП. Тому що є
можливість обрати будь-який індивідуальний вид роботи, котрий буде доречний для дитини враховуючи її
психофізичні порушення. Для цього слід ретельно вивчити емоційний та фізичний стан пацієнта, щоб не
нашкодити йому, провести пояснювальну бесіду з ним та батьками.[5] Доречніше буде, щоб дитини
сприймала це як гру, а не як засіб лікування. На допомогу спеціалістам існують безліч методичних
посібників, в нашій країні найпопулярнішими є навчально-методичний посібник «Особлива дитина в
інклюзивному навчальному закладі»./ Коваль Л.В., Компанець Н.М., Квітка Н.О., Лапін А.В., Луценко І.В.–
К.: 2017р.» і Програмно-методичний комплекс «Навчання музики дітей зі складними (комбінованими)
порушеннями психофізичного розвитку» методичний посібник з музикотерапії Н. Квітка 2013 року. В яких
ретельно розроблена програма, а також кожен із видів занять музикотерпії. Підібрані рекомендації та
поради для спеціалістів, зазначені моменти на які треба звернути увагу.
Музикотерапія була досліджена багатьма відомими світовими і вітчизняними вченими, такими як
М. Бурно, Н, Квітка, Л. Брусиловський, В. Бехтерєв, О. Ворожцова, С. Гроф, Л Коваль, Ю. Каптен,
Б. Карвасарський, Н. Компанець, З.Матейова, С. Машура, В. Петрушин і нині активно застосовується в
сучасних реабілітаційних центрах.
Завданнями корекційно-розвивальної програми з музикотерапії є: розвиток емоційно-чуттєвої сфери
дитини, розвиток музично-сенсорних здібностей, ознайомлення з музичним мистецтвом, культурне
збагачення, розвиток дрібної моторики, поліпшення координації рухів, корекція недоліків пізнавальної
сфери, підтримання комунікативних якостей особистості, поліпшення почуття ритму [4].
Для здійснення цих завдань музикотерапевтами використовуються такі види практичного
використання музикотерапії: дихальні та гімнастичні вправи під музику, співи, складання власних пісень,
чуттєве сприймання музики, відтворення музики на малюнку, музично-рухові ігри, виставі під музику,
психоемоційна релаксація, танці, злиття з ритмом музики.
Перед обранням засобу музикотерапії спеціалісту слід спиратися на можливості дитини і на її
бажання займатися такою творчою діяльністю, зацікавити її. Заняття мають бути спрямовані на
пробудження позитивних емоцій, формуванні культури слухання дитини, та головне розвиток її емоційночуттєвої сфери. Слухаючи музику дитина долучається до великого мистецтва, що формує в ній
необхідність займатися цим, переробляти і потім показувати свої емоції.
Курс музикотерапії розрахований на 2 роки по 2-3 заняття на тиждень протягом 20-30 хвилин, але
для деяких дітей можливе подовження цього терміну. Більш доречніший вік, при якому буде спостерігатися
найбільший вплив на розвиток емоційно-чуттєвої сфери є 5-7 років, дошкільний вік дитини.
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Музикотерапією можливо займатися навіть при тяжких психофізичних порушеннях (дитячий церебральний
параліч, затримка психічного розвитку, аутизм, порушення інтелекту, зору, слуху тощо) [2].
Існують правила і рекомендації, на які спеціалісти повинні спиратися, під час проведення занять, їх
можливо знайти в спеціально підготовлених методичних посібниках, які ще містять умовну програму і
приклади видів проведення занять.
Особливих застережень щодо використання музикотерапії немає, але вона має підбиратися
індивідуально для кожної дитини, враховуючи, що при загостреннях хвороби, чи тяжких формах
психофізичних порушень дитини надзвичайно вразлива, і будь який вплив на неї має бути ретельно
підготовленим та доречним.
Отож, підведемо плюси впливу музикотерапії: позитивно впливає на функції нервової системи;
регулює виділення так названих гормонів щастя та задоволення, поліпшує пам’ять, збільшує здібності до
навчання, знижує м’язову напруженість, поліпшує координацію рухів, дрібну моторику, по-особливому
впливає на серцевий ритм, підвищуючи чи понижаючи кров’яний тиск. І головне музика особливо впливає
на настрій та емоції людини, чим значимо може покращити рівень задоволеності її життя.
Висновки.
Отже, проведений теоретичний аналіз дозволяє виокремити низку висновків:
1. Музикотерапія є універсальні засобом для корекційно-розвивальної роботи з дітьми з ООП.
2. Музикотерапія має безпосередній вплив на розвиток емоційно-чуттєвої сфери людини, її
внутрішній світ. І тому ми розглядаємо її не лише як лікувальний, а й корекційно-розвивальний засіб.
3. При будь-якому порушені емоційно-чуттєва сфери людини розвивається, але у дітей з ООП цей
розвиток має свою специфіку.
4. Завданнями корекційно-розвивальної програми з музикотерапії є: розвиток емоційно-чуттєвої
сфери дитини, розвиток музично-сенсорних здібностей, ознайомлення з музичним мистецтвом, культурне
збагачення, розвиток дрібної моторики, поліпшення координації рухів, корекція недоліків пізнавальної
сфери, підтримання комунікативних якостей особистості, поліпшення почуття ритму.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Актуальність теми. Ставлення працівників банку до роботи їх індивідуально-психологічні
особливості забезпечують успіх в діяльності, в спілкуванні і легкість оволодіння професійними
здібностями. Звичайно, здібності не зводять до знань, умінь і навичок, наявних у людини, але вони
забезпечують їх швидке придбання, фіксацію і ефективне практичне застосування. Знання вимог фахівців
до професії, таких як ступінь задоволеності матеріальних і духовних потреб, можливість самореалізації,
дозволяють зрозуміти і оцінити ефективність роботи працівників в банківських установах.
Дослідження актуальних проблем управління персоналом, визначення ефективності кожного
працівника, набувають все більшої значущості для менеджменту, так як керівники можуть ефективно
управляти тільки в тому випадку, якщо будуть знатиi розуміти співвідношення індивідуально-психологічних
характеристик працівників різних напрямків діяльності банку і їх професійної ефективності.
Метою нашого дослідження є визначення специфічних індивідуально-психологічних особистісних
якостей, які підвищують ефективність професійної самореалізації кожного працівника банківської установи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед численних досліджень проблем підвищення
ефективності професійної самореалізації варто виділити значну кількість праць присвячених саме
розгляду
індиідуально-психологічних
особливостей
особистості
(Т. Амабайл
і
М. Коллінз,
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Д. Богоявленська, Дж. Гілфорд, В. Дружинін, Д. Мак-Кіннон, А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Моляко,
К. Роджерс,К. Тейлор, П. Торранс та ін.).В останні десятиліття в психології досить активно проводяться
дослідження особистісних якостей працівників комерційних організацій, банківської сфери, сфери послуг, в
тому числі менеджерів і керівників.
Виклад основного матеріалу. Ефективність діяльності банківських установ, в значній мірі,
залежить від компетентності, професіоналізму його працівників, рівня їх інтелекту, професійної освіти,
компетенції і вміння працювати на цьому ринку. Тому важливе значення має підбор персоналу з високим
рівнем професіоналізму, гнучкості, вмінням використовувати сучасні технології [3].
При оцінці особистісних якостей персоналу банківських установ застосовують принцип взаємозв'язку
між характеристиками особистості людини і його діяльністю: діяльність формує професійно-значущі якості
особистості, вивчення і оцінка яких дозволяють зробити висновок про можливість реалізації професійного
потенціалу людини і ефективності його діяльності в даній сфері. З метою оцінки ефективності діяльності
повинно створити модель особистості фахівця, визначити перелік еталонних (професійно-важливих)
якостей, необхідних для успішного здійснення даної діяльності [2].
Тому актуальним є вивчення співвідношення індивідуально-особистісних характеристик працівників
різних напрямків діяльності (фінансових аналітиків, фінансових консультантів, бухгалтерів, аудиторів,
юристів, операціоністів), що відносяться до банківської сфери, і їх професійної ефективності.
Ми погоджуємося з думкою О. Кужненкова, та І. Новикова, що люди з розвиненим абстрактнологічним мисленням, високими показниками розумової працездатності і продуктивності відрізняються
емоційною стійкістю і реалістичною оцінкою ступеня особистого вкладу в досягнення, з найбільшою
ймовірністю будуть успішні у своїй професійній діяльності і гнучкості в освоєнні нових видів робіт [1].
У своєму дослідженні ми не враховували особливості діяльності банківських працівників яка може
пред'являти різні вимоги до індивідуально-особистісних характеристик.
З метою виявлення специфіки індивідуально-особистісних особливостей банківських працівників
різних напрямків діяльності та їх співвідношення з рівнем професійної ефективності було проведено
емпіричне дослідження. Діагностування проводилося з використанням психологічних методик:
- аналітичні здібності (методики «Виключення понять», «Складні аналогії», «Виділення істотних
ознак», «Прогресивні матриці Дж. Равенна " »
- емоційна стійкість (методики «Вимірювання рівня тривожності Дж. Тейлора, оцінка способів
реагування в конфлікті К. М. Томаса");
- лідерські установки (методика "Структура темпераменту по В. М. Русалову», шкали соціальної
ергічності та емоційності);
- здатності до взаємодії (методика «Структура темпераменту по В.М. Русалову», шкали соціальної
пластичності, соціального темпу, соціальної емоційності);
- працездатність і продуктивність (методика «Оцінка розумової працездатності по Е. Крепеліну»);
- рівень суб'єктивного контролю (методика «рівень суб'єктивного контролю (РСК)»).
Для статистичної обробки даних використовувався аналіз достовірності відмінностей за критерієм
Вілкоксона і кореляційний аналіз у трьох професійних груп банківських працівників:
1) бухгалтер і касир: аналізує і планує витрати організації, крім цього, в область основної діяльності
входить раціональне використання коштів для зниження збитків.
2) фінансовий консультант: працює в основному з клієнтами, щоб проконсультувати їх і надати
можливі прогнози. Як наслідок, клієнт повинен отримати інвестиційні плани і діяти в їх відповідності,
використовуючи банк як посередник
3) операціоніст: робітник банку, в чиї обов'язки входить спілкування та надання клієнтам всієї
інформації про послуги, що надаються.
Кореляційний аналіз показників професійної ефективності та індивідуально-психологічних
характеристик виявив наявність декількох стійких зв'язків, значущих на рівні < 0,05.
У групі бухгалтер, касир: відзначається зв'язок професійної ефективності з інтернальністю (для
касових працівників зважаючи на специфіку їх професійної діяльності необхідність чітко слідувати
інструкціям, мати здатність до аналізу і самоконтролю), корелює з рівнем розвитку аналітичних здібностей,
емоційною стійкістю.
У групі фінансовий консультант, який працює в основному з клієнтами відзначається зв'язок
професійної ефективності з комунікабельністю і тактовністю; уважністю до деталей: часто працівникам
доводиться паралельно виконувати кілька завдань: відповідати на питання майбутнього позичальника,
складати контракт, перевіряти достовірність представлених відомостей, оцінювати платоспроможність
клієнта.
У групі операціоніст: відзначається зв'язок професійної ефективності з почуттям відповідальності за
свою роботу, уважністю до деталей, бо він здійснює перевірку правильності оформлення розрахункових
(платіжних) документів; перевірку достатності коштів на рахунку клієнта; здійснює операції по зарахуванню
або списанню грошових коштів з рахунку клієнта в автоматизованій системі.
Висновки. Таким чином, проведений кореляційний аналіз показників професійної ефективності та
індивідуально-психологічних характеристик працівників банківських установ показав їх схожість. Всі вони
володіють здатністю швидко аналізувати інформацію; емоційною стабільністю, відповідальністю,
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бажанням вчитися і розвиватися; вмінням вести переговори; здатністю запам'ятовувати великий обсяг
інформації; бажанням бути частиною компанії з власною корпоративною культурою.
Перспективами подальшого дослідження є вивчення інших професійних груп банківських
працівників, а також використання додаткових методів статистичної обробки результатів.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Школа - це місце де дитина отримує початкову освіту. Це не просто місце, для навчання - це те місце
де дитина отримує початковий урок життя. Тому виховна робота планується так, вчителем щоб сприяти
становленню особистості, як творця і практика життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями, між
учнями та педагогом, школою і родиною.
«Учитель - це той, хто виховує і виконує нашу зміну, це той, хто вкладає в маленькі голівки наших
дітей найвищі ідеали людства, прищеплює їм любов до життя і до праці, прекрасне почуття колективу, честь
і мужність, ясність у поглядах, безмежну жадобу до знань» (Максим Тадейович Рильський). [7]
Кожна дитина повинна мати не лише свої права й обов’язки, але й можливість здобувати освіту на
рівні з іншими. Петровська стверджує, що навчання дітей в школі є не актуально. Обсяг інформації
надзвичайно великий, але його доступ малий. В сучасному світі більш ефективним є орієнтування в
інформації, не забувати інформацію, розподіляти інформацію, вміти виявляти вірогідну інформацію, але
ніхто детально не розкаже.
Старе твердження “треба все робити якісно”, “не можна нічого робити, аби як”, але в сучасному світі
є інша паралельність вміння визначати, що ми робимо добре, а що погано, тому якраз цьому в сучасних
школах вчать добре.
Постійний тиск батьків на дітей за навчання, викликає у дітей почуття того, що в неї відібрали пульт
управління їхнім життям. І це викликає зменшення відповідальності сучасної молоді.
Неактуальність навчання в школі обумовлює наступні проблеми: [1]
 Зменшення працездатності молодшого покоління;
 Не цікавість навчання;
 Зменшення популярності життєво важливих професій людини;
 Збільшення осіб з інвалідністю;
 Діти не мають мети та пріоритету навчання, тобто не знають яким чином вони можуть застосувати
набуті навички.
Але ж тут є й інша сторона завдяки децентралізації (децентралізація– передача повноважень та
фінансів від державної влади якнайближче до людей – органами місцевого самоврядування) влада на
місцях (або місцеві органи виконавчої влади) отримують повноваження в розвитку освіти. Наприклад
раніше управлінням освітою займалася тільки районна рада, то тепер ці повноваження майже анульовані.
Влада на місцях сама вирішує скільки коштів з їхнього бюджету треба виділити додатково на освіту
середню, спеціальну, на облаштування або ремонт закладів освіти тощо. Таким чином заклади дошкільної
та шкільної освіти вже розробляють на основі тих даних, які надійшли до них з об’єднаної територіальної
громади (далі ОТГ) свої навчальні плани до виховання сучасних дітей в діджеталізації. [2]
Що здатне підвищити актуальність навчання дітей в закладах освіти,я вважаю, на всіх рівнях. Бо як
стверджує Петровська, що навчання дітей в школі є не актуально. Звісно ж так. За останні 10 років може
зникнути від 12-15 % сучасних професій. Зокрема і деякі педагогічні. Якщо вже зараз бракує фахівців на
природничі спеціальності (хімія, фізика, астрономія, математика), то за 10 років може виникнути дефіцит й
на філологічні спеціальності (українська мова та література, закордонна література та цілий ряд іноземних
мов) всі будуть працювати редакторами текстів різного рівня складності. Звісно ж тут варто зазначити й
нашу спеціальність, тому як всі йдуть працювати логопедами, тьюторами тощо, але не йдуть в освіту. Чому
ж так? Напевно, що низький рівень оплати праці та тяжкий ненормований графік роботи, це через те, що
бракує робочої сили на ринку праці.
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А тепер звернімо, ще на одну глобальну проблему – це інтернет. Інтернет змінює сучасних дітей
кардинально. Ви згодні? Сучасні педагоги не можуть відмовитись від нанотехнологій, якщо це було
можливо зробити у 2000-х, то зараз ніяк без них не обійдешся. Сучасні діти в прямому сенсі слова
народжені з гаджетами в руках. Вони краще та креативніше міркують про інтернет, але головне про
навчання забули в буквальному сенсі слова їм воно не потрібне, а гаджет так.
Я нічого не маю проти гаджетів, але якщо вони будуть використовуватися раціонально, якщо батьки
будуть контролювати цей процес, а діти не будуть зволікати на думку батьків. В такому випадку
навчально-виховний процес буде ефективним на всіх його рівнях.
Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на
принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до
освітнього процесу всіх його учасників.
Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими
освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних
відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість. [3]
Такі дітки повинні в першу чергу бути соціалізовані в навколишнє середовище. І тут немає ніякого
значення, які в неї є в наявності порушення, чи вона є вихованцем закладу інтернатного типу. Головне,
щоб вони могли пристосуватися до життя в соціуму і реалізувати себе, звичайно ж не без сторонньої
допомоги.
Щоб набути компетентностей, школярі навчаються за діяльнісними підходами:
- Частіше, щось роблять замість того, щоб просто сидіти за партами та слухати вчителя. Концепція
НУШ пропонує також впроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні
отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та навчаються
розв’язувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.
Учитель – це людина на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть
неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета –
сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус.
Щоб навчити по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обрати навчальні матеріали,
імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту» [4].
Я вважаю, що саме вміння застосовувати набуті навички є головним в розвитку освіти, та людей в
цілому. Тут також вміють вислухати учня, і дати йому мудру пораду, вчать критично мислити, відстоювати
свої права, не боятись висловити власну думку та бути відповідальним громадянином.
Вони то вчать, але дитина не завжди розуміє, яким чином вона має їх застосовувати. Я гадаю, що
навчити можна кожного як користуватися ручкою, але як нею писати, це вже для дитини з порушеннями
інтелекту буде вже цілим витвором мистецтва.
Також треба враховувати критерії стимуляції дитини з особливими освітніми потребами, до
навчання. Тут можна навести «Навчально методичному посібнику» [5. 12]
 поважати свою дитину;
 сприймати її такою, як вона є;
 дозволяти їй бути собою;
 хвалити й заохочувати до пізнання нового;
 стимулювати до дії через гру;
 розмовляти з дитиною, слухати її, спостерігати за нею;
 підкреслювати її сильні сторони;
 впливати на дитину проханням – це найефективніший спосіб давати їй.
Індивідуальна програма розвитку розробляється командою психолого-педагогічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти з метою надання додаткової підтримки в
освітньому процесі.
В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про здобувача освіти; рівень
підтримки, умови, механізми та обсяг необхідної додаткової підтримки в освітньому процесі; критерії
оцінювання здобувача освіти.
Заклади загальної середньої освіти надають додаткову підтримку в освітньому процесі для
здобувачів освіти в залежності від їхніх особливих освітніх потреб у порядку, визначеному центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти й науки.
Оцінювання досягнень здобувача освіти з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з
загальними критеріями оцінювання та з урахуванням його індивідуального навчального плану. [6]
3. Заклади загальної середньої освіти створюють інклюзивне освітнє середовище з урахуванням
вимог універсального дизайну для організації навчання осіб з особливими освітніми потребами, що
передбачає:
 приведення території закладу, будівель та приміщень у відповідність до вимог державних
будівельних норм щодо доступності;
 забезпечення необхідними навчально-методичними та наочно-дидактичними посібниками та
допоміжними засобами навчання відповідно до потреб здобувачів освіти
 облаштування ресурсної кімнати;

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

123

 забезпечення освітнього процесу необхідними працівниками відповідно до потреб здобувачів
освіти з особливими освітніми потребами.
9. Освітній процес для осіб з особливими освітніми потребами організовується з використанням
освітніх програм, підручників та посібників, рекомендованих МОН.
Учитель, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися. І ця свобода теж перед
бачена реформою. Має запрацювати принцип «гроші ходять за вчителем»: педагоги з можуть підвищу вати
кваліфікацію за державні кошти не лише він статутах після дипломної педагогічної освіти, а й в обраних
самими педагогами організаціях.
Таким чином, виховна робота дітей з особливими освітніми потребами в закладах шкільної освіти
триває на стадії розвитку. Реформування загальної середньої освіти говорить про те що, впровадження в
неї нових технологій освітнього процесу, створення належних умов навчально-виховного процесу, всіх
дітей, в тому числі й дітей з особливими освітніми потребами. Освіта, для дітей та дітей з особливими
освітніми потребами, є важливим та забезпечує їх адаптацію в колективі звичайних дітей. Це сприяє
якісному розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
Література:
1. Оsvita.ua [Електронний ресурс]: Заданими Google Analytics у грудні 2016 року\ Держ. освіта: ред. освіта
ua — К.: CD-вид-во «Освіта.ua»,2017 – І електрон. опс. освіт.
2. Децентралізація дає можливості [Електронний ресурс]:Заданими gov.ua — К.: CD-вид-во
Децентралізація дає можливості 2017 2017 – І електрон. опс. освіт.
3. Міністерство освіти і науки [Електронний ресурс]:Заданими kitsoft 2017-2019 року\ Держ. міністерство
освіти і науки: ред. Kitsoft — К.: unikef 2017 - І електрон. опс. освіт.
4. Закон України «Про освіту»: за станом на 5 вересня 2017 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР).
- Офіц.вид.- К,: Парлам. видаво, 2017, №38-39, ст. 380
5. Навчальний посібник «Інклюзивна освіта» навч.посіб./ Д. Порошенко М.А. - Київ:ТОВ «Агенство»
«Україна», 2019,-12с.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у
закладах вищої освіти»: за станом на 10 липня 2019 р. № 635 / Відомості Кабінет Міністрів України
(КМУ).- Офіц.вид.-К,:Парлам. вид-во, від 15 серпня 2011 р. № 872
7. Osvita. Ua [Електронний ресурс]: За даними GoogleA nalytics у грудні 2016 року \ Держ. Освіта: ред.
Освітаua— К.: CDвид-во “Освіта.ua”, 2017 – І електрон. Опс. Освіт.
Науковий керівник:
викладач Плюшинська Анжела Анатоліївна.

124

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

СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ МІСТА ЗАСОБАМИ СТІКЕРПАКІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Нині засоби спілкування в Інтернеті постійно розвиваються, а кількість їхніх користувачів зростає.
Двадцять років тому стандартне SMS було нормою. Люди поступово доповнювали їх візуальними
смайликами, емодзі, GIF-файлами. Зараз в Інтернет-спілкуванні наклейки (стікери)відіграють велику роль,
а тому ними не слід нехтувати, вважаючи несерйозними. Стікери  це графічні ілюстрації, що передають
настрій, емоції, речення чи фрази. Наклейка може передавати набагато ширший спектр думок та емоцій,
ніж звичайне текстове повідомлення. Така візуальна цифрова мова часом фактично замінює текстові
діалоги. Самостійно розроблений пакет наклейок стає все більш популярним засобом ідентифікації для
сучасних компаній. Це оригінальний рекламний інструмент, який підвищить популярність бренду і,
безумовно, підніме настрій.
Якщо стікер  це наклейка із цікавим зображенням, підписом чи логотипом, то стікерпак  це колекція
тематично об’єднаних наклейок, стисло розміщених на аркуші. Популярний формат наклейки  A5.
Набори наклейок стали настільки популярними не тільки завдяки їхній здатності пожвавлювати
спілкування. Вони також спрощують стосунки зі співрозмовником, особливо популярними стікери є серед
тих, кому важко спілкуватися в Інтернеті та починати розмову з новими людьми. Наклейки допомагають
зменшити напругу в розмові, тоді як смайлики часто плутають зміст повідомлення. Помилковою є думка,
що наклейки виготовляють тільки для сучасної молоді. Опитування Harris Poll [1] засвідчило, що 36%
людей віком від 18 до 35 років, які використовують наклейки, GIF-зображення та смайлики, вважають, що
їхні думки та почуття краще передаються за допомогою візуальних зображень, ніж слів.
Світові бренди давно визнали цінність пакетів наклейок в аспекті рекламного спілкування.
Наприклад, «Дісней» використовує наклейки як частину маркетингової кампанії: кожен новий фільм
супроводжується тематичним пакетом наклейок у соціальних мережах. Під час випуску платіжної картки
Monobank клієнт отримує наклейку з корпоративним героєм QR-котом, який пародіює різні популярні в
сучасній масовій культурі зображення, меми, жарти чи приказки. Стікери Monobank стали настільки
популярними, що клієнти банків їх збирають, обмінюються та торгують між собою.
Пакет наклейок повинен бути ефективним, щоб його помітили, завантажили та поділились у
месенджерах. Тому кожна наклейка повинна викликати позитивні емоції в різної аудиторії. Наприклад,
наклейки з кумедними тваринами є найпопулярнішими в месенджерах. На стікерах добре розміщувати не
лише жарти, але й роздуми про актуальні проблеми: побутові, соціальні чи політичні. Наклейка повинна
бути креативною і добре запам’ятовуватися. Речення мають бути стислі, акольори яскраві.
Створюючи пакет наклейок для бренду, треба пам’ятати про характеристики товару та цільову
аудиторію. Наприклад, розробники пакету наклейок для магазину «Будинок іграшок» на Luminescence
Media, враховували типові проблеми батьків, які вибирають подарунки своїм дітям до Нового року, та
додали нейтральні наклейки, актуальні під час зимових канікул. Для багатьох стікерпаків створюють
оригінальних персонажів з іменами. Наприклад, для магазину «Novus»cтворили корпоративний пакет
наклейок Ban Zaya. Корпоративний персонаж Ban Zaya став головним героєм усіх наклейок у колекції.
Разом із клієнтом розробники склали список основних дій та емоцій персонажа, а потім інтегрували його в
корпоративний мобільний додаток.
Тема локальних стікерів в Україні майже не розвинена. У пошуковій системі «Google» знаходимо
всього десять варіантів стікерів, які певною мірою репрезентують той чи той населений пункт (місто,
регіон, частину інфраструктури міста, його жителів та ін.). Так, в Ужгороді 2019 року презентували
стікерпак, який створив Василь Головей. Пакет стікерів налічує 17 наклейок з безкоштовним доступом [13].
Під час виготовлення цих стікерів творці обрали найвідоміші місця та терміни, що використовують в
Ужгороді. Наприклад, тепер жителям міста не обов'язково писати другу чи подрузі в «Viber» довге
повідомлення із запрошенням на каву, а можна просто надіслати стікер із написом «Пой на кавіль» («пішли
на каву»). Мешканці міста допомогли зробити наклейки, презентуючи свої ідеї. Автор стікерпака Василь
Головей сказав, що планує збільшити кількість наклейок майже до 40. Тематично вони стосуватимуться
всього Закарпаття.
Крім набору наклейок для Ужгорода, Закарпаття має ще два стікерпаки. Так, набір стікерів
«Я♥Закарпаття» створили в 2019 році для «Viber»Василь Головей та Анна Кривка. Кожна наклейка містить
справді цікаві барвисті закарпатські вирази. Для запрошення друга піти в центр погуляти достатньо
надіслати стікер із текстом «Пой у варош» («пішли в місто»). Інші наліпки цього стікерпака підійдуть для
різних ситуацій: «Я ся дико вибачаву» («я страшенно перепрошую»), «Мачка би тя копнула» («щоб тебе кіт
копнув (ударив)»), «Пой на децу» («ходи на чарку»), «З мене кавіль» («з мене кава») тощо [5]. Ще один
стікерпак для Закарпаття створив Михайло Данканич у 2020 році. У центрі уваги знову цікавий
закарпатський діалект (див. Додаток Г 7). На ілюстраціях зображені відомі персонажі, які вимовляють певні
фрази. Наприклад, «Розсомаха» із фільму «Люди Х» запрошує сходити «на гриби» («по гриби»), самурай
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із кінострічки закликає «пофестивалити», а «Ганібал» виявляє бажання з’їсти бограч. Стікер-пак можна
знайти в «Telegram» та «Viber» [9].
У Запоріжжі є можливість придбати паперовий стікерпак у стилістиці нового логотипу та айдентики
міста. У наявності два варіанти наборів: із 6 штук та 12 штук [10]. Айдентика міста символізує сім
найяскравіших туристичних напрямів: козацький, природний, історичний, індустріальний, подієвий,
видовищний, сакральний. Традиційна зірка з козацького прапору має шість кутів, а нова, що розташована
на перетині семи кутів, символізує сучасне Запоріжжя із сімома туристичними галузями. Окрім фізичного
стікерпака управління туризму Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради в 2020 році
створило наліпки для «Telegram». 22 наклейки показують історичні пам’ятки та основні туристичні визначні
пам'ятки міста [11]. Кожне зображення супроводжується оригінальним підписом та відповідним смайликом.
Наприклад, машина «Запорожець» стала «вбивцею доріг», графічний дизайн Олександрівської фортеці
назвали «зіркою оборони», круглий будинок  усміхненим будинком, замок Вальмана  пам’яткою з
характером, а дамбу Дніпро ГЕС–акумулятором міста.
Цікавими є приклади стікерів про Одесу. Один із стікерпаків під назвою «Odessa Online» створила
компанія із Житомира «Seo Buben Digital Marketing». Стікерпак містить 9 наліпок із зображенням мартина
та текстом з одеськими фразами російською мовою[2].Наприклад, емоцію незадоволення/несхвалення
зображає мартин із скептичним виразом обличчя та фразою «Не фонтан», а птах із хитрим поглядом
промовляє: «Я имею Вам кое-что сказать». Загалом кожен стікер відображає якусь емоцію або почуття.
Другий одеський стікерпак налічує 75 наліпок із текстовим наповненням фразами російською мовою,
які використовують жителі міста. Цей пакет стікерів створив маркетинговий відділ магазину «Skаy Ua».
Набір цих наліпок, з одного боку, відображає елементи мовної культури міста, а з іншого  містить рекламу
магазину [3]. Наприклад, там розміщено одеські фразеологізми: «Таки да!», «Шоб Вы так жили, как
прибедняетесь», «Опять тюльку гонишь?», «Шоб на Вас напали деньги». А на інших стікерах текст із
назвою магазину «SKAY.UA (048) 7028777 @SKAY_UA»та заклик купувати там «Так купите в Скай и не
нервничайте!».
У 2020 році художник Олександр Греков разом з мережею сидерій «Білий Налив» розмістили на
сторінках бару в соцмережах щоп'ятничні загадки із наліпками-ілюстраціями, на яких зображено
величезного краба, яблуню-колонію, Мамая на велосипеді та ін. [7]. Ці зображення-стікери символізували
міста України, в яких розташовані бари мережі «Білий Налив» і користувачі мали здогадатися, який
малюнок відповідає певному місту. Згодом ці 14 ілюстрацій сформували у стікерпак та запустили в
соцмережах «Viber», «Telegram», «Facebook» та «Instagram». Стікер складається з ілюстрації та назви
міста. Наприклад, Київ символізує переосмислене зображення пам’ятника Кию, Щеку, Хориву та Либеді, а
Одесу  авоська із продуктами та надувне коло для купання.
Вузькоспеціалізований стікерпак створили в 2020 році для «Музею Києва». Під час створення нової
айдентики дизайнерка Юлія Строй, щоб репрезентувати відвідувачам ідею відкритості та сучасності
київського музею, використала естетику спілкування в соціальних мережах як метафору нової
ідентичності [6]. Таким чином з’явилося 9 зображень в одній стилістиці, які символізують деякі пам’ятки та
особистостей Києва. Наприклад, на стікерах є пам’ятник Батьківщині-Матері, листок каштану, Марія
Заньковецька, Владислав Городецький та інші.
Тематику міста Києва розвиває також стікерпак, присвячений його станціям метро [12]. Наклейки з
назвами станцій виконані в кольорах відповідних гілок метро. Автором ідеї став Василь Яремій, художній
керівник студії «Mirrolab», а кураторка Катя Яцушек розробляла дизайн літер. Творці розповіли, що за
допомогою наклейок зручно відповісти на запитання «Де ми зустрічаємось?».
Стікери із зазначенням локацій міста є також у стікерпаку черкаської громадської організації
«Промолодь» [4]. Пакет стікерів створений у 2020 році й містить 17 зображень, 5 з яких присвячені
мікрорайонам міста. Наліпка зображає характерний для району впізнаваний малюнок та текст. Голуби на
фоні паркану навколо парку «Хіміків» ніби говорять: «Привіт з Хімпаса», а малюнок літака біля парку
«Перемога» підкріплюється текстом «ПЗР в моєму серці» та інші.
Унікальним у своєму роді є стікерпак, присвячений голові Рівненської ОДА Віталію Ковалю. У 2020
році колеги очільника області до Дня його народження створили для «Telegram»пакет наліпок із його
світлинами та словосполученнями, які часто вживає посадовець [8]. Автор ідеї такого подарунка –
заступник голови ОДА Сергій Гемберг. Дизайн виконав відомий рівненський ведучий МС Гонібез.
Фотостікери підкріплені такими висловами: «Залізний лайк», «Спасі, Господі», «Вітаю! Щастя, здоровля…»
та ін.
Зауважимо, що ми не лише досліджуємо стікерпаки, а й створюємо їх. Так, у 2020 році впроваджено
локальний персоналізований стікерпак про місто Черкаси. Пакет наліпок містить 22 елементи. У створенні
стікерів використано найпопулярніші в місті локації та об’єкти, символічні кольори та деталі, а також
притаманні жителям Черкас слова та фрази. Головним «героєм» стікерів обрано персоналізованого кота
рудого (помаранчевого) кольору, якого з метою локальної ідентифікації названо «Кіт Черкас». Ми наділити
персонаж популярними серед мешканців міста фразами, найбільш поширеними людськими емоціями та
використали в стікерпаку найбільш відомі локації міста як фон. В одному зі стікерів локацію, що
асоціюється з Черкасами, можна впізнати навіть за кольором. Це стікер «Капєц», який відображає ситуацію
в маршрутці (Рис. 1). Жовтий колір одразу підказує, що цей автобус виготовлено в Черкасах на заводі
«Богдан».
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Рис. 1

Рис. 2

В іншому ж стікерізміст розкрито жестом і реплікою, яка його підкріплює. Маємо на увазі стікер
«Кльово!» (Рис. 2). На ілюстрації рибалка використовує загальновживаний жест, що означає схвалення чи
задоволення від чогось. У рибальстві вживають термін «клювати» або «кльов», коли риба схоплює
принаду, наживку на вудці. У сленгу слово «кльово» означає: «добре», «чудово». З усіма наліпками
стікерпака можна ознайомитися у месенджерах «Telegram» (https://t.me/addstickers/kit_cherkas) та «Viber»
(https://cutt.ly/Qh3naf6).
Отже, українські міста лише протягом останніх двох років розпочали робити персоналізовані
локальні стікерпаки. Такий продукт створюють як приватні, громадські організації, так і муніципалітети.
Міські наліпки, в основному відображають мовну культуру населеного пункту та його архітектуру, іноді
використовують алюзії на героїв популярних фільмів або інші елементи масової культури. Часто міські
стікерпаки містять гумористичні елементи.
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СТИЛІСТИКА ШРИФТОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНОГО
ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ
Актуальність дослідження зумовлена застосуванням шрифтового оформлення як одного з
ключових засобів рекламного впливу, пов’язаного зі створенням певного образу та емоційного на́строю
товару. При створенні реклами з акцентом на візуальний складник максимальний ефект повідомлення
досягається за допомогою яскравого зорового образу – шрифту, який доповнює вербальний текст
візуальними асоціаціями. Вибір шрифтів для реклами будь-якого товару залежить від багатьох факторів і
має враховувати специфіку цільової аудиторії, категорію товару, його ключові цінності та переваги,
емоційне навантаження тощо.
Шрифтове оформлення в сучасній науці в основному розглядається у видавничій справі – у
візуальному оформленні видань різних типів. Цій тематиці присвячені наукові розвідки В. Шевченко,
В. Іванова, Е. Рудера, В. Фаворського, А. Шмельової та інших; дизайн тексту аналізують О. Буковецька,
С. Стефанов, А. Королькова, Дж. Феллічі. Сучасні дослідники реклами Є. Назарова, Ю. Маслова,
С. Оксамитна розглядають оформлення друкованої реклами у загальному вимірі.
Наявність значної кількості науково-теоретичних праць свідчить про різнобічний інтерес учених до
проблеми оформлення рекламного тексту, але водночас недостатня розробленість питань стилістики
шрифтового оформлення рекламного тексту як значного засобу впливу на аудиторію зумовила звертання
до спеціального дослідження.
Мета дослідження – виявлення стилістичних підходів до шрифтового оформлення рекламних текстів
як значного засобу впливу на споживача в умовах сучасного інформаційного простору.
Оскільки шрифт є важливим механізмом пам'яті культури, при грамотному виборі він може посилити
образне сприйняття рекламного тексту: букви сприймаються візуально, і слоган, набраний готичною або
стилізованою під арабську гарнітурою, може повідомити читачеві національну приналежність
рекламованого товару ще до прочитання власне тексту.
Важливість оформлення рекламного тексту можна проілюструвати на прикладі літери «М», що
позначає абсолютно різні поняття – «метрополітен» та «Макдональдс». На вигляд велика літера «М»у
кирилиці та латиниці однакові. Лише завдяки різному оформленню зі своїм смисловим та культурним
навантаженням реципієнт легко розрізнює ці знаки [2, с. 44]. Тут грає роль форма знаку («важкий»
рублений шрифт для метрополітену і «легкий» малонасичений декоративний – для «Макдональдсу») та
колір (зелений на білому фоні і жовтий на червоному несуть різне семантичне навантаження).
Для того, аби змусити читача звернути увагу на повідомлення, прочитати його, дизайнери вдаються
до різноманітних візуальних прийомів. Нині можна зустріти у рекламі букви, виколоті із чистої криги,
понівечені іржею, сплетені з ліан, подібні до хмарок – фантазії ілюстраторів та типографів немає меж.
У рекламі значення одного слова, а іноді й цілого тексту має бути виявлене за допомогою
типографіки, оскільки сприймається в першу чергу оптично, а вже потім читається.
Художня цінність шрифту може оцінюватися за тим емоційним впливом, який здатен здійснювати на
читача. Правильний підбір гарнітури, кеглю шрифту в руках професійного дизайнера стають
інструментами створення необхідного емоційного відтінку друкованого продукту, створення цілісного
графічного образу.
Американський дизайнер Р. Паркер пропонує цілий ряд стилістичних схем, за допомогою яких можна
створити потрібний настрій для видання, реклами. Частина його стилів виділена на базі хронології, інші – з
огляду на приналежність до певних напрямків мистецтва [3, с. 76]:
 «традиційний стиль» – засічки, невелика висота символів, довгі виносні елементи;
 «сучасний стиль» – рублена гарнітура, велике поле символу, короткі виносні елементи;
 «високий стиль» – засічки, злегка стиснутий простір між буквами, форма символів дещо витягнута
по вертикалі;
 «неформальний стиль» – заокруглена форма внутрішньо буквенного простору та символів;
 «вишуканий постмодерністський стиль» – дуже стиснутий або деформований простір муж буквами,
видовжена форма символів.
Подібні узагальнення є умовними, але тим не менш при виборі певного стилістичного напрямку
майбутнього рекламного повідомлення можна спиратися на деякі візуальні особливості, властиві тій чи
іншій групі шрифтів.
Антиквені шрифти із засічками – це компроміс між старим та новим. Чіткі та досить прості, вони
мають ясно виражену форму та округлість, що натякають на неокласичні традиції в оформленні та
перейняття старого стилю. Вони викликають відчуття довіри і тому стають фаворитами серед юристів або
інших поважних представників традиційного бізнесу.
Шрифти без засічок, подібні до загальновідомого Arial, несуть низький емоційний заряд та
асоціюються перш за все із практичністю, виваженістю та здоровим глуздом [4, с. 6]. Вони несуть скоріше
навантаження «сучасності» й використовуються у випадках, коли необхідно досягнути гармонії та
стилістичної нейтральності тексту.
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Вибір текстового шрифту для реклами, на думку О. Буковецької, пов'язаний із багатьма факторами
[1, с. 19], серед яких:
1. Якість друку та розмір модуля. Витончені шрифти із тонкими кінцевими елементами можуть бути
сильно деформовані при газетному друці. Для таких випадків більше підійдуть рублені шрифти з
невисоким рівнем контрастності.
2. Функціональне значення шматків тексту. Рекламне повідомлення читач зазвичай не розглядає
докладно, а лише кидає оком на зображення, тому ми маємо лише кілька секунд, аби захопити його увагу
та полегшити сприйняття реклами. Для цього необхідно розбити текст на блоки: слоган, опис якостей
продукту, адреси магазинів, телефони тощо. Кожен зі смислових блоків варто оформлювати однотипно,
адже читач інтуїтивно намагається поєднати шматки тексту, написані однаково.
3. Шрифтові комбінації. Необхідно одразу визначитися з цілями кожного блоку тексту на
рекламному макеті та розподілити, які з них мають бути виділені особливо. Іноді замість кількох різних
шрифтів достатньо використати кілька накреслень одного. Крім того, для виділення можна застосувати
більш крупний кегль, спробувати новий варіант розміщення тексту на сторінці тощо.
4. Виділення основного меседжу. Шрифтів сьогодні існує дуже багато, так само як і художніх
прийомів щодо їх застосування. Проте велика кількість інструментів оформлення в одному рекламному
макеті призводить до розпорошення уваги. В результаті занадто складного оформлення реклама не дає
бажаного ефекту, на який розрахована. Тому вибір шрифтів та їх розміщення залежить від того, яку
ключову думку має винести з реклами споживач.
Фахівці типографіки застерігають від використання шрифтів «заради краси». При виборі шрифту
необхідно оцінити змістове навантаження тексту, його настрій, умови читання (орієнтовний час сприйняття
реклами, освітлення, відстань до неї тощо); історико-національне походження гарнітури, цільову аудиторію
повідомлення (ділові люди навряд позитивно сприйматимуть пишні форми декору) та навіть можливості
друкарського обладнання.
Рублені неконтрастні шрифти найбільш стійкі до типографських деформацій та пошкоджень, але й
при цьому вони найменше враження справляють на читача. Витончені контрастні шрифти із засічками та
тонкими елементами, а також «рукописні» шрифти вимагають від читача найбільшого напруження для
сприйняття.
При використанні рукописних гарнітур необхідно бути особливо обережними, адже вони
ускладнюють розпізнавання тексту та знижують швидкість читання, завдаючи певного дискомфорту
читачеві. Тому такі шрифти, як і будь-які інші декоративні, не використовують для набору великих шматків
тексту. В рекламному макеті доцільно застосовувати «рукописні» гарнітури лише для невеликих фраз.
Насправді, дизайнерський прийом з використанням рукописного шрифту для суцільного тексту існує,
однак його використання вимагає професіоналізму та обережності. Ми можемо зустріти подібне
оформлення у збірниках поезії – там воно використовується доцільно й виглядає досить вдало. Однак їх
зазвичай читають повільно та вдумливо, на відміну від реклами, сприйняття якої іноді обмежується
секундами. Тому в рекламному макеті доцільно застосовувати «рукописні» гарнітури лише для невеликих
фраз.
Незважаючи на складність читання подібних шрифтів, вони все ж досить активно привертають увагу.
Тому перш ніж додавати «рукописний» шрифт (або подібні йому декоративні гарнітури) до рекламного
макету, варто зважити, яку саме фразу ви хочете виділити.
В окремих випадках використання складного для побіжного читання шрифту виправдана
дизайнерським прийомом, основна ціль якого – створити інтригу та змусити споживача реклами уважно
вчитатися у запропонований текст. О. Буковецька радить утримуватись від необдуманого використання
такого прийому, адже, як зазначає дослідниця, читач може бути розчарований, якщо наприкінці довгого і
складного шляху ознайомиться із банальною фразою на кшталт «дешевше ніж у нас – тільки
задарма» [1, с. 16].
При використанні «ретро» шрифтів, що належать до певної епохи або ж стилізовані під неї,
необхідно так само бути обережним. Іноді створювачі реклами підбирають шрифти, що лише виглядають
як «ретро», або викликають у них асоціації із конкретним історичним періодом, і при цьому роблять вагомі
помилки, комбінуючи між собою непоєднувані гарнітури. У разі необхідності відтворення стилістичних
особливостей певного культурно-часового пласту, варто звернутися перш за все до історії того чи іншого
шрифту і, тільки узгодивши період його появи й використання із поставленою метою, застосовувати для
оформлення рекламного тексту.
Чим більш декоративним є шрифт, тим обережніше його використовують. Він доцільний тільки для
особливого виділення певної короткої інформації. Такі шрифти привертають увагу, але вимагають від
дизайнера максимальної акуратності, оскільки є елементами графіки і повинні бути правильно вписані у
композицію поряд із іншими блоками.
Для того, аби привернути увагу до певного фрагменту тексту, рекомендують використовувати
максимально контрастну від основного тексту гарнітуру.Якщо текст набраний неконтрастним рубленим
шрифтом, контрастний шрифт із засічками для виділення підійде якнайкраще. У випадку, ж коли основний
масив тексту набраний досить світлим шрифтом, виділені фрагменти можуть бути значно більшої
насиченості – жирні або навіть наджирні.
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Останнім часом дизайнери, оформлюючи рекламне звернення, свідомо ігнорують правила зручності
читання. Відмова від принципів зручності читання може бути виправдана у тих випадках, коли у рекламі є
особливий задум, інтрига, або ж коли вона орієнтована на дуже вузьке коло споживачів.
В окремих випадках найбільш парадоксальні рішення та прийоми дають найкращий результат.
Проте кожен прийом шрифтового оформлення має бути виваженим та орієнтованим на конкретну мету.
Висновки. Шрифт завжди має власну семантику за рахунок свого оформлення. Кожен із типів
шрифту здатен створювати власний асоціативний ряд, особливо це стосується декоративних шрифтів.
Відтак, гротескні шрифти використовуються як у ролі текстових, так і в ролі заголовкових, створюючи
асоціації зі стилем, простотою, зрозумілістю та сучасністю. Тоді як антикви покликані підкреслювати
переваги традиційних товарів. Зазначено, що вибір акцидентного шрифту для реклами досить часто
залежить не від цілі конкретного рекламного повідомлення, а від модних тенденцій типографіки.
Що стосується взаємозв’язку між змістовим наповненням та оформленням тексту науковці
висловлюють різні думки: одні вважають, що типограф має прагнути до відповідності значення слова та
його оформлення, тоді як інші зазначають, що подібних прямих залежностей можна і варто уникати як
стереотипних та створювати нові образи.
У візуальному оформленні рекламного тексту існують певні закони, проте вони не є аксіоматичними.
Дизайнери, оформлюючи рекламне звернення, свідомо ігнорують правила зручності читання, але такі
експерименти під силу лише професіоналам високого рівня, що мають витончений художній смак.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Ольга Дем’янович
(Луцьк, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Глобальний розвиток інформаційних технологій призвів в останнє
десятиліття до їх стрімкого проникнення у сферу освіти. Задачу формування особистості, готової до
життєдіяльності на інформативній основі, сьогодні неможливо розв’язати без створення єдиного
інформаційного освітнього простору навчального закладу. Cаме з його допомогою можна перейти на
якісно новий рівень у підходах до використання інформаційних технологій у всіх структурних підрозділах
школи для підвищення якості навчання та ефективності управління навчальним закладом.
Мета дослідження - визначити особливості програмних засобів для молодших школярів Нової
Української школи (НУШ), необхідність їх створення.
Результат дослідження. Використання програмних засобів орієнтоване на рішення певної
навчальної проблеми, її вивчення.
За допомогою програмних засобів на екрані можна показати інформацію в різних формах. Програмні
засоби сприяють стимулюванню процесів засвоєння знань, а також надбання навичок навчальної та
практичної діяльності. Ефективність здійснення контролю засвоєння результатів навчання, повторення
пройдених тем, активізації пізнавальної діяльності, формування в учнів характерні їм види мислення. [1]
Програмні засоби навчального призначення в комплексі з навчально-методичними розробками
розглядається як якісно новий засіб навчання, що володіє унікальною можливістю, який відрізняє його від
всіх раніше відомих в педагогіці засобів. До цих можливостей відносяться: анімаційні ілюстрації
досліджуваного процесу; можливість негайного переходу в навчальному програмному засобі між різними
частинами пропонованого матеріалу; інтерактивність педагогічних програмних засобів, що забезпечують
двонаправлений потік інформації між учнем і педагогічним засобом.
Педагогічна доцільність використання програмно-методичного забезпечення визначається цілями
розвитку особистості учня і ґрунтується на певному методичному призначення програмного засобу.
Методичні засоби реалізуються за допомогою програмних засобів, які інтенсифікують процес навчання і
переводить його на більш високий якісний рівень. Це створює основу для застосування програмнометодичного забезпечення в якості педагогічного експерименту з оцінкою якості програмних засобів
навчального призначення.
Педагогічні програмні засоби є сучасним високоефективним засобом навчання, розробленим з
метою полегшення процесу освіти і сприйняття матеріалу. Це реалізується за рахунок подачі інформації з
використанням малюнків, відео-, аудіо фрагментів, анімації. Використання педагогічних програмних
засобів сприяє підвищенню інтересу до навчального матеріалу як способу отримання інформації, піднімає
навчальний процес на рівень досягнень сучасної науки, дозволяє поліпшити наочність навчального
матеріалу. Поєднання педагогічних програмних засобів і традиційних методів викладання предмета дають
бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних питань і усвідомлення їх практичного
застосування [2].
Висновки. На основі викладеного матеріалу нами зроблений висновок, що програмний засіб для
молодших школярів НУШ безсумнівно важливий елемент навчання. Це в першу чергу зручний пошук
потрібних завдань, наявність електронних довідників, підручників. Важливо правильно структурувати
інформацію та реалізувати зручність взаємодії програмного засобу з відповідними користувачами.
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МАРКЕТИНГОВI ІТ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ні для кого не секрет, що для успішності будь-якого бізнесу не малу роль відіграють маркетинг та ІТтехнології. А в симбіозі ці дві галузі стануть запорукою успіху для вашого бізнесу не залежно чим ви
займаєтесь. Відомий факт, що всі без винятку будь то малий чи великий бізнес користуються послугами
маркетингу в різних їх видах. Від банерів, вивісок чи білбордів, до роликів на телебачені, та до
найпопулярнішої зараз WEB-маркетингу.
Проходячи виробничу практику у сімейному бізнесі, я вирішив детальніше вивчити галузь маркетингу
в ІТ.За час практики мені вдалося створити та оптимізувати сайт сімейного підприємства, налаштувати
таргетовану рекламу та провести веб-аналітику. Виявилося що зараз користувачі все частіше тратять
гроші в інтернеті, а отже там і потрібно шукати майбутніх клієнтів. Час простої реклами вже минув, а
інтернет-маркетинг дає спосіб розказати про ваш продукт всьому світу [1].
Інтернет-маркетинг – це напрям просування свого товару в і послуг в інтернеті. Основна ціль webмаркетингу – перетворити відвідувачів сайту в потенційних клієнтів, використовуючи при цьому всі можливі
його засоби. [2] Найважливіші переваги інтернет маркетингу на традиційним маркетингом це:
1. Інтерактивність – підтримка зв’язку з аудиторією.
2. Таргетування–механізм який дозволяє виділити зі всієї аудиторії тільки цільову.
3. Веб-аналітика – допомагає виділити найефективніші дії маркетингу.
Всі ці перечисленні вище переваги неможливі без сучасних технологій. А саме для інтернетмаркетингу на даний момент створено кілька сотень ефективних маркетингових площадок,
найефективнішими з них будуть соціальні мережі, власні сайти, або лендінги, YouTube.
Також дуже важливим є використання комп’ютерних програм з маркетинговою складовою. До цього
класу програм належать програми бізнес-планування, фінансово-аналітичні програми, бухгалтерські
програми, програми для автоматизації менеджменту. Такими є програми: Project Expert, «ФРАНТ», Delo
Pro, «Офіс 2000», «Торгівля та склад («1С»), «Менеджмент і маркетинг» («Парус») та ін[3].
Основні інструменти для роботи з веб-маркетингом включають в себе:
 Лендінг (landing page)– одно сторінковий сайт призначений для презентації товару, послуги чи
сервісу.
 Веб-аналітика – збір та аналіз інформації про відвідувачів, з ціллю покращення бізнес-процесів на
сайті. Найпопулярніший сервіс веб-аналітики – це Google Analytics.
 SEO-оптимізація – оптимізація сайту для пошуку, яка допомагає вивести його на перші позиції в
пошуку.
 Соціальні мережі – один з найкращих каналів поширення контенту. Акаунт в соціальних мережах
можна розглядати як окремий сайт, на якому ви можете викласти всю інформацію про вашу компанію.
Найпопулярніші соціальні мережі: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
 Контент-маркетинг – створення та поширення корисного матеріалу. Контент-маркетинг приносить
найякісніший трафік на сайт та покращує імідж компанії.
 Контекстна реклама – це рекламні оголошення, що бачить людина в залежності від
пошуку.Послуги контекстної реклами надає Google Adwords.
 Розсилка – масова відправка повідомлень вашим фоловерам. Найкращі сервіси розсилок:
Getresponse, Sendpulse, Unisender, Mailerlite, Mailchimp.
 Чат-боти – обмін інформацією з спеціально налаштованим ботом. Найпопулярнішими на даний
момент є телеграм боти.
 CRM (Customer Relationship Management) – сервіс контролю і запису дій клієнтів, в якому
зберігається вся їх історія: заявки, покупки, повідомлення, контактні дані. Сервіси CRM: Amocrm, Bitrix. [4]
Величезну роль у веб-маркетингу відіграють сайти компаній та мобільні додатки. Головна
перевага мобільного додатку в тому, що кількість користувачів у всьому світі регулярно зростає, отже
збільшується прибуток вашого бізнесу. Саме тому мобільний додаток створюють практично всі сучасні
сайти і бізнеси. Це стосується як комерційних ресурсів, так і інтернет-магазинів.
Мобільний додаток доволі ефективний хід від ІТ в плані маркетингу. Він дозволяє відчути потреби
свого користувача, не прив’язаний до браузера, що дає максимальну продуктивність на вибраній
операційній системі. Використання додатків у бізнесі досить спецефічне, потрібно зрозуміти потреби
користувачів та заохотити їх відкривати додаток кожен день.
На рахунок сайтів. Як показує практичний досвід, питання: “Чи потрібен сайт компанії?”, – має єдино
правильну відповідь. Офіційний сайт для компанії – це нагальна, життєва, екзистенціальна потреба. Більш
того, рішення зробити сайт для фірми не має рівних за ефективністю.
Вивчивши більшість питань і нюансів даної галузі я дійшов висновку. ІТ-маркетинг незамінна
складова сучасного бізнесу і не тільки. На власному досвіді я зрозумів, що він є одним з найефективніших
інструментів для росту і розвитку справи.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Александр Вершинин
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА
В схеме импульсного электропривода постоянного тока при формировании импульсов обратной
связи с помощью механического модулятора предложено использовать два первичных формирователя
импульсов и расположить их диаметрально относительно механического модулятора. Для получения
рабочих импульсов обратной связи в системе по сигналам указанных формирователей предложено
применить схему обработки полученных импульсов, которая определяет временное положение
середины между центрами этих импульсов. Рабочие импульсы обратной связи, жестко привязанны к
полученному моменту времени. Это позволяет исключить дестабилизирующее влияние
эксцентриситета механического модулятора на скорость вращения вала электродвигателя
постоянного тока.
Введение. Высокие требования к точности регулирования скорости вращения вала электропривода
постоянного тока нередко предъявляются в системах автоматического управления скорости вращения и в
частности, в приборах для выполнения угловых измерений.
В таких случаях часто применяют импульсные астатические системы автоматической стабилизации
скорости вращения вала электродвигателя постоянного тока, общая типовая структура которой приведена
на рис.1.
Точность стабилизации скорости вращения вала в такой системе определяется стабильностью
частоты импульсов задающего генератора 6, метрологическими характеристиками регулятора 3, и
точностью формирования импульсов обратной связи. Одним из возмущений, в такой системе
стабилизации скорости вращения электропривода является неравномерность следования импульсов
обратной связи, формируемых формирователем импульсов по меткам, расположенным по окружности
модулятора.
Это имеет место при наличии эксцентриситета модулятора, насаженного на вал двигателя
постоянного тока.
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Рис.1. Общая структура импульсной системы стабилизации скорости вращения вала электропривода
постоянного тока: 1 - электродвигатель постоянного тока с механическим модулятором 4 на валу,
2 - ключевой усилитель, 3 - регулятор, 5 - формирователь импульсов по меткам механического
модулятора, 6 - задающий генератор.
Цель работы. Целью данной работы является повышение точности стабилизации скорости
(равноменрости) вращения механического модулятора за счет исключения влияния его эксцентриситета.
Обоснование метода достижения цели. Для исключения влияния эксцентриситета механического
модулятора на частоту следования импульсов обратной связи следует формировать эти импульсы по
двум диаметрально расположенным меткам на механическом модуляторе (рис. 2) [1, 2] и с привязкой к
временному положению середины между центрами исходных импульсов.
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Рис. 2. Условное изображение механического модулятора.
По внешней окружности механического модулятора расположены метки, по которым диаметрально
расположенные первичные формирователи импульсов С1 и С2 формируют исходные импульсы, в
результате обработки которых и формируются выходные рабочие импульсы обратной связи для системы
стабилизации скорости вращения вала электропривода постоянного тока.
На рис. 2 механический модулятор вращается с круговой скоростью ω и в нем геометрический О и
физический О1 центры вращения не совпадают. Длина отрезка ОО1=Δ и является величиной
эксцентриситета.
На рис. 3. приведена временная диаграмма, поясняющая принцип обработки исходных импульсов
от первичных формирователей С1 и С2, и формирования рабочих импульсов обратной связи.
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Рис. 3. Временная диаграмма формирования импульсов обратной связи.

Касательная скорость механического модулятора относительно формирователей импульсов С1 и
С2 изменяется по законам:

VC1  O1  C1    [ R    sin(  t )]  
VC 2  O1  C1    [ R    sin(  t )]  

,

где: R - рабочий радиус модулятора относительно геометрического центра О.
Шаг дискретизации модулятора выразим в виде: h   2    R  N , где N - число меток модулятора.
Тогда частоты импульсов формирователей С1 и С2 получим в виде:

VC1 [ R    sin(  t )]    N R    sin(  t )


 fB  N ,
h
2   R
R
R    sin(  t )
где
fB   2   .
fC 2 
 fB  N ,
R
f C1 

Согласно рис. 3 выразим моменты времени t1 и t2, в которые формируются выходные рабочие
импульсы обратной связи:
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t1 

1 2  a   2 2
2

  зад ;

t2 

 1 2  TC1  a   2 2  TC 2
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  зад .

Период следования выходных рабочих импульсов обратной связи:

T  t2  t1 

1
4



TC1 a  2 TC 2
 a 
T T
  
  зад  1   2   зад  C1 C 2 .
2
2 4
2
4 2 4
2

Тогда частота выходных рабочих импульсов обратной связи:

1
2
2
2  f C1  f C 2



.
T TC1  TC 2 1 f C1  1 f C 2
f C1  f C 2
Обозначим
f B  N  f Н , тогда:
fC1  f Н  f  sin(  t ),
fp 

f 



 fB  N   fН .
R
R

fC 2  f Н  f  sin(  t ),

где

Частота выходных рабочих импульсов обратной связи:

fp 

2   f Н  f  sin(  t )   f Н  f  sin(  t ) f Н2  f 2  sin 2 (  t )

 fН ,
f Н  f  sin(  t )  f Н  f  sin(  t )
fН

так как f 2  sin 2 (  t )
f Н2 .
Таким образом, из последнего выражения следует, что влияние эксцентриситета механического
модулятора на частоту следования выходных рабочих импульсов fp обратной связи практически
исключено. В итоге возмущающее воздействие на систему стабилизации скорости вращения вала
электропривода со стороны эксцентриситета механического модулятора почти исключено, и точность
стабилизации повышается.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДИЗАЙНУ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ
На сучасному етапі розвитку вищої освіти стандарти підготовки спеціалістів стали розширюватися
охоплюючи не лише систему знань, але й досвід практичної діяльності загалом, і зокрема обов’язковий
досвід самостійної діяльності, з елементами творчості. Це вимагає вдосконалення форм і методів
організації та впровадження освітнього процесу у вищих навчальних закладах, трансформує пріоритети в
освіті майбутніх учителів для основної школи.
Формування особистості майбутнього вчителя, зокрема вчителя технологій відбувається в процесі
здобуття вищої освіти, яка є невід’ємною частиною його професійно-педагогічної підготовки. Динаміка
сучасного суспільства, активні інновації процеси стимулюють потребу у підготовці компетентних фахівців.
Однією з технологій, що сприяють формуванню професіоналізму майбутніх учителів, є технологія
проектування, під час якої реалізуються всі стадії творчого процесу: поява, обґрунтування, розуміння та
прийняття ідеї, технологічний розвиток ідеї, практична робота над ідеєю, тестування предмета в роботі,
завершення та самооцінка творчого ідейного рішення.
Тому виходячи з усього вище переліченого, на нашу думку, питання взаємозв’язку проектнотехнологічної діяльності, дизайну та художньо-технічної творчості у процесі фахової підготовки учителів
технологій є надзвичайно важливим і практично необхідним для педагогічних наук і потребує більш
глибокого наукового осмислення шляхів вирішення з позицій нагальних потреб сучасної практики.
Метою даного дослідження є висвітлити деяких перспективних напрямків досліджень взаємозв’язку
проектно-технологічної діяльності, дизайну та художньо-технічної творчості у процесі фахової підготовки
учителів технологій, що сприятиме подальшому розвитку та вдосконаленню ідей з точки зору природи,
системи, завдань та можливостей.
Теоретичні та практичні аспекти підготовки вчителів технологій досліджувались багатьма вченими,
науковцями та педагогами, серед яких А. Грітченко, Р. Гуревич, Й. Гушулей, О. Коберник, М. Козяр,
М. Корець, Є. Кулик В. Мадзігон, В. Моляко, Є. Мілерян, В. Сидоренко, В. Стешенко, С. Ткачук, А. Терещук,
Г. Терещук, В. Тименко, В. Титаренко, О. Торубара, Д. Тхоржевський та ін. Окремі питання художньопедагогічної, в тому числі графічної підготовки розглянули у своїх наукових працях Л. Анісімова,
С. Гармашова, М. Ковальська, Л. Оршанський, О. Саган, Н. Сакуліна, О. Сімонова, Є. Фльоріна,
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Р. Чурбаєв. Безпосередньо проблеми художньо-графічної підготовки майбутніх фахівців дизайн-технологій
присвячено дослідження О. Баніт, В. Іванова, А. Короля, М. Курача, О. Літковець, М. Постнікова, І. Цідило.
Новий підхід до викладання предмета вимагає від майбутніх учителів технологій розуміння,
сприйняття та свідомого застосування ефективних методів їх реалізації, а саме взаємозв’язку проектнотехнологічної діяльності, дизайну та художньо-технічної творчості. Сьогодні викладач технологій повинен
бути професійно гнучким, компетентною людиною, постійно підвищувати свою кваліфікацію та творчий
потенціал. Повинен добре знати різні види дизайнерської діяльності, основи економіки, екології та дизайну.
Коньок М.М. розглядає проектно-технологічну діяльність як обґрунтовану і сплановану наперед
творчу навчально-трудову діяльність, яка передбачає обґрунтування, планування, розроблення
конструкції, технології, виготовлення й реалізацію об'єктів проектування. Вона спрямована на формування
в учнів певної системи творчо-інтелектуальних та предметно-перетворювальних знань і вмінь. Проектна
технологія передбачає при її виконанні сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю
методів, прийомів, засобів. Таким чином, суть проектної технології: стимулювати інтерес учнів до певних
проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка
передбачає вирішення однієї або цілої низки проблем, показати – практичне застосування набутих
знань [1].
Трудове навчання, засноване на проектно-технологічній основі, дає можливість готувати учнів до
технічної діяльності, розвивати в них ті компоненти, які притаманні творчій особистості.
Проектно-технологічна діяльність є творчою діяльністю, об’єднуючою в процесі проектування
досягнення різних галузей людської діяльності – техніки, інженерного конструювання, технології,
економіки, соціології, мистецтва – і спрямовану на створення естетично здійснених і високоякісних
серійних виробів.
Структура проектно-технологічної діяльності виокремлює три узагальнені етапи:
• формування мети проектного ідеалу і виявлення реальних можливостей;
• розробка засобів – конкретного методу перетворення вихідного матеріалу (стратегія і тактика,
метод, проектні можливості);
• процес безпосереднього проектування – дії за допомогою конкретного методу на вихідний матеріал
і фіксації результатів у формі проекту [2, с. 209].
Проектно-технологічна підготовка майбутнього вчителя технологій – засіб розширення
функціональних можливостей випускника, що дає, по-перше, можливість самостійно здійснювати весь
процес проектування від народження ідеї до втілення проекту в матеріалі, по-друге, технічна
компетентність може бути генератором проектних ідей.
Дизайн-освіта майбутніх кваліфікованих робітників технічного профілю полягає в поєднанні фахової
підготовки зі збагаченням досвіду проектно-художньої культури, що сприяє їх професійнокомпетентнісному та художньо-естетичному розвитку. Рівень опанування дизайносвіти в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти залежить від концепції її застосування, спрямованої на
проникнення у виробничий процес чи на створення умов для гармонійного розвитку особистості майбутніх
кваліфікованих робітників та їх самореалізації. Залучення майбутніх робітників до художньо-технічної
творчості на рівні ремесла у першу чергу активізує розкриття творчого потенціалу особистості, а в
підготовці фахівців для промисловості додатково посилюється увага до ускладнення проектнотехнологічної діяльності та її змісту, на її адаптаційні можливості, до можливості застосування інтегрованої
професії, коли першою опановується технічна, а другою художня професія.
Фахова компетентність майбутніх учителів трудового навчання з основ дизайну розуміється
А. Бровченко «як здатність і готовність студента до творчої професійно-педагогічної діяльності, що
ґрунтується на відповідних знаннях, уміннях та навичках, особистісних здібностях, цінностях та досвіді, які
дають можливість, з урахуванням стильових особливостей декоративно-ужиткового мистецтва та засобів
сучасного дизайну, здійснювати ефективну проектну і художньо-трудову підготовку підростаючого
покоління, забезпечуючи їхній загальнокультурний та творчий розвиток, формувати в учнів уміння
вирішувати завдання в галузі формотворення і декорування матеріальних об’єктів» [5, с. 9-10].
Розвиток художньо-технічної творчості в процесі фахової підготовки в закладі професійної
(професійно-технічної) освіти полягає в тому, що, починаючи від першого курсу, учні вчаться виявляти
«природну» естетичність матеріалів, інструментів, деталей, виробів, які є предметами і засобами праці в
їхній професійній діяльності. А згодом через задачі на проектування і конструкторські задачі вчаться
опредмечувати естетичність у різних формах, переважно через творчі роботи, що 90 готуються до
оприлюднення. Поступово формується проектно-творча компетентність як важлива складова професійної
компетентності. Зважаючи на те, що перехід до художньо-технічної творчості супроводжується пошуком
особистістю ціннісного смислу професійного предмету творчості, в ній як діяльності можна виділити
мотиваційноціннісний, інформаційно-діяльнісний та рефлексійно-оцінний компоненти. Умови для розвитку
художньо-технічного проектування в процесі фахової підготовки створюються для усіх майбутніх
робітників, проте вибір є індивідуальним. Найчастіше розвиток реалізується в умовах роботи предметного
чи професійно орієнтованого гуртка.
Отже, в сучасних умовах уже недостатньо тільки удосконалювати зміст освіти. Його необхідно
проектувати на нових методологічних засадах, інноваційних підходах, ураховуючи запити людини,
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перспективи цивілізаційного розвитку, розвитку національної й етнічної свідомості молоді, розвиток науки і
технологій, проблеми сучасної освіти та реалії життя.
Оскільки змістом професійної підготовки майбутніх учителів технологій є цілісна педагогічна
система, яка сприяє оволодінню: інтегрованими науковими знаннями у галузі конструювання та
моделювання; формуванню комплексних художньо–графічних, проектних, конструктивних, технологічних
умінь і навичок; розвитку творчих здібностей; вихованню якостей творчої особистості. Досягнення цілей
якісної педагогічно-професійної підготовки майбутніх учителів технологій не можливе без тісного
взаємозв’язку проектно-технологічної діяльності, дизайну та художньо-технічної творчості.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ
Вступ Сучасні електричні мережі характеризуються значним зростанням потужностей та
збільшенням кількості споживачів, які негативно впливають на якість електричної енергії, при одночасному
збільшенні споживачів, які ставлять підвищені вимоги до електроенергії. Це вказує на наявність тенденції
загострення проблеми забезпечення якості енергії електричних мережах та обліку електричної енергії.
Разом з тим великого значення набуває питання застосування енергозберігаючих технологій передачі й
розподілу електричної енергії [1].
Мета та задачі роботи Щоб збільшити потужність та підвищити надійність системи
електропостачання в цілому, повинні розглядається питання про модернізацію електричної частини
підстанції та впровадження систем автоматизованого обліку на прилеглих підприємствах.
Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються задачі:
Формування пропозицій щодо заміни з урахуванням існуючих вимог та перспектив збільшення
потужностей, що передаються.
Розробка моделі системи автоматизованого обліку електроенергії для підприємства-споживача.
Аналіз існуючого стану питання Можливості сучасних електролічильників і еволюція
комунікаційних технологій дозволила спростити завдання об’єднання безлічі комерційних
електролічильників в єдину автоматизовану систему комерційного обліку електроспоживання на
підприємствах (АСКОЕ).
При створенні АСКОЕ метою є автоматизація наступних функцій [2]:
• облік споживання електроенергії з високою точністю, використовуючи відповідні технічні засоби з
високим класом точності – електронні електролічильники, вимірювальні трансформатори струму і напруги.
• збір, зберігання і передача даних про спожиту електроенергію за допомогою УСПД;
• ведення єдиного системного часу з можливістю його коригування;
• передачу отриманих даних на інші інформаційні рівні – у бази цих серверів як самого об’єкту обліку
(АРМ енергетика і диспетчерів), так і організацій - постачальників (АРМ інспекторів, системних інженерів) і
загальнорегіональних центрів зберігання і аналізу даних, використовуючи при цьому різні канали і
середовища для передачі даних, у тому числі і резервні;
• аналіз і вироблення дій, що управляють іншими технічними засобами, при виході параметрів
електроенергії, що враховуються, за задані межі (ліміти).
• точний вимір параметрів споживання енергоресурсів з метою забезпечення розрахунків за них
відповідно до реального об’єму їх постачання/споживання і мінімізації невиробничих витрат на
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енергоресурси, зокрема, за рахунок використання точніших вимірювальних приладів або підвищення
синхронності збору первинних даних;
• діагностика повноти даних з метою забезпечення розрахунків за енергоресурси відповідно до
реального об’єму їх споживання за рахунок підвищення достовірності даних, використовуваних для
фінансових розрахунків з постачальниками енергоресурсів і субабонентами підприємства і ухвалення
управлінських рішень;
• комплексний автоматизований комерційний і технічний облік енергоресурсів і контроль їх
параметрів по підприємству та його структурам (цехи, підрозділи, субабоненти) по діючих тарифних
системах з метою мінімізації виробничих і невиробничих витрат на енергоресурси;
• контроль енергоспоживання по усіх точках і об’єктах обліку в заданих тимчасових інтервалах (5, 30
хвилин, зони, зміни, добу, декади, місяці, квартали і роки) відносно заданих лімітів, режимних і
технологічних обмежень потужності, витрати, тиску і температури з метою мінімізації витрат на
енергоресурси і забезпечення безпеки енергопостачання;
• сигналізація (кольором, звуком) про відхилення контрольованих величин від допустимого діапазону
значень з метою мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок ухвалення оперативних
рішень;
• прогнозування (коротко-, середньо- і довгострокове) значень величин енергообліку з метою
мінімізації виробничих витрат на енергоресурси за рахунок планування енергоспоживання;
Більшість діючих АСКОЕ промислових підприємств через свої структурні і функціональні обмеження
вирішують тільки частина розглянутих завдань.
Результати роботи Для існуючих підстанцій з застарілим обладнанням для виконання вимог по
надійності та встановленій потужності пропонується заміна чотирьох двохобмоткових трансформаторів на
двохобмоткові з розщепленою обмоткою і більшою потужністю (тип ТРДН-40000/110). У таких типів
сучасних трансформаторів силіконові і герметичні вводи і виводи (GSA-123-OA/1600/0,5), газове реле
(РГТ-80-201), реле контролю для ступінчастого перемикача (URF-25/10), вбудовані трансформатори
струму призначені для захисту трансформатора (ТТВ-110). Вибираються трансформатори більшої
потужності, оскільки по закінченню економічної кризи зросте виробництво на підприємствах, і збільшиться
навантаження [3, 4].
Пропонується замінити вимикачі ВМТ-110 на вимикачі елегазові бакові типу ВЕБ-110-40/2500 УХЛ1,
оскільки вони відносяться до комутаційних апаратів високої напруги, в яких дугогасним середовищем є
елегаз SF6. Такий вимикач складається з трьох полюсів, встановлених на загальній рамі і механічно
зв’язаних один з одним посредствам передавального пристрою. Управляється вимикач пружинним
приводом ППК, а також забезпечений трансформаторами струму для підключення вимірювальних
приладів і ланцюгів релейного захисту.
Вимикач елегазовий баковий підвищує надійність роботи підстанції при розподілі струмів
навантаження серед інших підстанцій і споживачів 10 кВ.
Роз’єднувачі типу РНДЗ-110/1000 У1 замінюються на роз’єднувачі типу РДЗ.2-110/1000УХЛ. Простій
в експлуатації, при оперативних перемикання легко оперувати робочими і заземляючими ножами. У зв’язку
з дорогою вартістю вентильних розрядників, краще встановити обмежувачі перенапруження ОПН.
В осередки ЗРП і КРП встановити вимикачі типу ВР1-10-20/1000У2. Особливістю вимикачів є їх
порівняно невеликі габарити і маса, а так само компактність дугогасних камер. У них процеси замикання й
розмикання електричного ланцюга, де дуга гаситься в без повітряному просторі (вакуум).
Пропозиції щодо модернізації системи обліку електроенергії
АСКОЕ комплексу крім контролю і обліку електроспоживання, повинна мати широко розвинені
функції керування процесами. У структурі АСКОЕ необхідно передбачити вимірювально - інформаційну
систему, системи аналізу інформаційних потоків про електроспоживання та ідентифікації добових графіків
електричних навантажень, інформаційних систем моделювання і прогнозування для управління
електроспоживанням.
Якісне рішення задачі контролю і обліку електроспоживання електромеханічного комплексу створює
необхідність побудови та дослідження математичних моделей системи автоматизованого управління
електроспоживанням. Контроль за електроспоживанням дає можливість оцінити динаміку
електроспоживання комплексу протягом доби, тижня, місяця і є вихідною інформацією для рішення задач
автоматизованого управління з допомогою АСКОЕ.
Структура
запропонованої
системи
автоматичного
контролю
електроспоживання
електромеханічного комплексу показана на рис.2, де ВП – вимірювальні перетворювачі кількісних
параметрів електроспоживання; КК – комплекси первинного контролю параметрів електроспоживання; n –
кількість ВП для i-го КК; m – кількість КК в системі; СС– система збору та обробки інформації.

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

139

I рівень

ВП1,1

ВП1,n1

KK1

ВПi,1

ВПi,ni

ВПm,1

KKi

ВПm,nm

KKm

II рівень

III рівень

СЗ
Рисунок 1 Структура АСКОЕ

Перший і другий рівні системи автоматичного контролю включають трансформатори струму,
трансформатори напруги, лічильники електроенергії, перетворювачі інформації з лічильника в
послідовність імпульсів, лінії зв’язку і комплекс первинного контролю параметрів електроспоживання. В
якості комплексу первинного контролю може бути використаний прилад ІТЕК-210 [5].
Виходячи з вище описаного, структура системи автоматичного управління електромеханічним
комплексом повинна містити в собі наступні блоки (рис. 2) блок збору первинної інформації (БЗПІ), базову
модель системи, обчислювальний блок (ОБ) для коригування параметрів моделі і вироблення керуючого
впливу і виконавчий блок (ВБ).
До складу блоків збору первинної інформації (БЗПІ) крім АСКОЕ входять пристрої, що здійснюють
збір даних про параметри процесу (продуктивність, електроспоживання та ін.), а до складу виконавчого
блоку (ВБ) входять пристрої, які здійснюють управлінський вплив (система управління приводами).
Модель, побудована на первинної інформації про комплекс, буде налаштована на оптимальний режим
роботи за заданим, критерієм. Зміни, що відбуваються в системі, будуть зафіксовані датчиками блоку
збору первинної інформації або ж введені операторами і на підставі отриманої інформації, буде здійснена
переналагодження параметрів моделі, в результаті чого, керуючі впливу будуть вироблятися з
урахуванням постійних змін в системі.

БЗПІ
Комплекс
ОБ
ВБ
Модель
Рисунок 3 Структура САУ електромеханічним комплексом
Заключення У роботі розглянуто характеристики електрообладнання підстанції та сформовано
пропозиції по удосконаленню електрообладнання районної підстанції.
Зростання рівня споживаної промисловими підприємствами потребує переоснащення живлячих
трансформаторних підстанцій через недостатню встановлену потужність підстанцій, фізичний та
моральний знос обладнання. Серед обладнання, що потребує заміни слід виділити силові
трансформатори, масляні вимикачі, роз’єднувачі, розрядники.
Для підвищення надійності електропостачання доцільно використання сучасних вакуумних та
елегазових вимикачів замість масляних.
Для оцінки рівня втрат електричної енергії на підприємстві доцільне встановлення АСКОЕ.
Інформація отримана за допомогою АСКОЕ дозволить винайти джерела енергозбереження за рахунок
зниження втрат енергії в елементах мережі та оптимізації технологічного процесу.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Irina Pavliuk
(Kyiv, Ukraine)
FACTORS AND PROSPECTS OF GOLF TOURISM DEVELOPMENT IN THE WORLD
Today, golf is the most prestigious game in the world, with millions of fans around the world, indoor and
outdoor clubs and annual tournaments involving amateurs and high-class professionals. Golf is a sports activity
that is acquiring a higher boom and diffusion in recent years, due to the boost it has received due to its inclusion
in the Rio de Janeiro Olympic Games in 2016 [2], as well as at the next Tokyo Olympics in 2021.
The popularity of golf contributed to the formation of so-called golf tours. Many true fans of the game dream
of playing golf on the field where the trained athletes play or play. Today, golf courses are available absolutely
anywhere in the world. Golf, the fun is quite expensive, and it is played mainly by businessmen and wealthy
people. However, golf is more than a game, it is a way of life and thought. According to statistics, about 30-40
percent of members of the world's golf clubs do not play at all, for them to be a member of the club - is the image
and business communication. Almost all American, English, and Japanese millionaires are fans of golf. And the
global market for golf tourism, according to the International Association of Golf Tour Operators (IAGTO) is
estimated at more than 17 billion dollars [1].And the global market for golf tourism, according to the International
Association of Golf Tour Operators (IAGTO) is estimated at more than 17 billion dollars [1].
Golf is a sport for everyone. Regardless of age, gender, physical condition or physical problems, it is a
great way to build friendships and play sports, providing an opportunity for personal challenge and growth. One of
the trends of the last decade around the world are the growing investments in golf in an effort to increase the
number of foreign visitors and enhance tourism revenue earned. This has seen the spread of golf globally and the
number of world class golf courses has been steadily rising over the years as well. Golf is currently considered as
the primary sport in the world in terms of financial expenses [3,5]. Golf has long ceased to be just a sport, it is a
unique combination of an elite lifestyle and serious business. The growing popularity of golf around the world is
far ahead of other sports. The number of golf courses (up to 33,000) and players (55 million) has almost doubled
in the last 20 years. Golf and tourism are closely related, so their combination constitutes one of the most critical
sectors for the tourism industry.
Among them about 5 to 10 per cent travel worldwide with the sole purpose of playing golf. This number has
been steadily increasing over the years as more countries embrace golf tourism as a key source of foreign
exchange.
Golf is more than just a game. One of the most important benefits of golf tourism is that it generates a hefty
amount of revenue. Golf is assumed as a game of rich people. Naturally, golf lovers do not think twice while
spending money on the game and on hospitality services pertaining to the game. In developing countries like
India, golf tourism is proving a boon for revenue generation. It creates economic growth through hotels,
restaurants and retail establishments. Apart from its economic benefits golf tourism can create new tourism
destinations and can also help develop new infrastructure. It also creates good opportunity to increase community
support for sport and sport events. Golf tourism also attracts high end visitors, especially repeaters and this
increases community support for sports and sport events. It also improves the organizational, marketing and
bidding capabilities of the community. However, younger generations do not seem to be as interested in playing
golf as previous generations [2-4].
Golf now contributes about $20 billion annually and by itself or as a secondary motivator is able to attract
millions of holiday makers across the world. Approximately 56 million people play golf worldwide with 26.7 million
of these residing in the United States, 5.5 million in Europe, 5 million in Canada, 14 million in Japan, and 3.8
million in the United Kingdom.
The most common golf travelers are still the Brits and the North Americans, although they often choose
domestic trips too. Scandinavians (mainly Swedish), Germans and Danish travelers are also near the top of the
list, with a strong interest in travelling abroad for golf.
Golf Tourism, as one of the value-added markets, is favored by many destinations because of the golf
tourists high level of expenditures. According to IAGTO, the top three countries in Golf Tourism are; Spain, North
America, Portugal and Ireland respectively (Table 1).
There are about 32,000 golf courses in 140 countries in the world. Over half of the world's golf courses
(17,000) are in the USA with Europe accounting for about 6,000 (Table 2) [1].
Table 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Top countries in Golf Tourism
Spain
North America
Portugal
Ireland
England
Australia
Scotland
Switzerland
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Italy
Austria

The importance of golf tourism can be stated in various specific aspects. Thus, for example, the popularity
of golf and the motivation of trips related to this sport have increased among tourists [2,4], being one of the
essential segments of the tourism market [3]. Furthermore, golf courses become a very relevant attraction for a
tourist destination.
The importance of golf tourism can be stated in various specific aspects. Thus, for example, the popularity
of golf and the motivation of trips related to this sport have increased among tourists [2,4], being one of the
essential segments of the tourism market [3]. Furthermore, golf courses become a very relevant attraction for a
tourist destination.
Table 2
Number of golf courses in different countries
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Counters
North America
Great Britain
Japan
Canada
Australia
Germany
France
Chania
Swiss
South Africa
Other countries

Golf course
17,672
2,752
2,442
2,300
1,500
684
559
500
480
450
5,773

%
50%
8%
7%
7%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
17%

Due to the growing popularity of tourist golf, most golf course projects have recently been implemented in
the traditional regions of the game - North America (37%) and Europe (33%), according to a study by golf
consultants KPMG. However, in North America, these were mostly renovation and rebranding projects.
Meanwhile, the share of Asia has risen to 20% from 15% mainly due to China (despite the current ban on the
construction of golf courses), followed by South Korea and Myanmar [1].
However, emerging golf destinations such as Malaysia, Egypt, Mexico and China are offering increasing
competition to the traditional golf markets by offering quality golfing experience at a fair price. South Africa,
Turkey and Dubai are also expected to join in the list of most popular destinations for golf tourists according to a
KPMG Golf Advisory [5].
Today there is a peak in the popularity of golf in Asia. In the post-Soviet countries (Russia, Belarus,
Ukraine) golf appeared not so long ago, only 20 years ago, and the number of active players is still relatively
small (compared to European countries).
In many countries, golf courses are an important part of the tourism and restaurant and hotel business,
according to HSBC. Golf-related tournaments and events around the world raise more than $ 2 billion a year. And
the size of the golf tourism market, which is growing particularly fast in Asia and the Middle East, exceeds $ 1
billion; field construction is included in national tourism development strategies in countries such as the emirate of
Abu Dhabi, socialist Vietnam and even Cuba, where golf was banned after the revolution more than half a century
ago.
Conclusions. Golf is one of the few sectors of international tourism that continues to grow despite global
economic uncertainty. Currently, most countries that focus their economies on the tourism industry, say that golf
tourism is a priority. Among the most important factors influencing the choice of tourists on a golf tour, the biggest
role is played by climate, quality of golf courses, accessibility, developed infrastructure, high-class hotels. The
awareness of the sport globally is rapidly growing. It is estimated that the demand and supply of golf is rising at a
steady rate of 12 per cent annually. This has seen an increase in golf resorts and related employment
opportunities.
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СТИЛЬ ЖИТТЯ ТА РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ КОВІД-19
Студентська молодь є одним з найбільш активних прошарків суспільства. Рухова активність для неї
є важливим інструментом запобігання не лише фізичних, а й психічних розладів, зокрема, допомагає
витримувати емоційні перевантаження, що є особливо актуальним у теперішніх умовах. Без сумніву,
COVID-19 став викликом для організації освітнього процесу, котрий досить швидко набув інших форм.
Серед них єдиний правильний вихід – дистанційне навчання, яке з тимчасового, вимушеного заходу, може
стати новим стандартом освіти. В умовах дистанційної освіти фізична активність студентів та обмеження
соціальних контактів знизилися до мінімуму. З одного боку, використання навчально-інформаційних
порталів дають можливість опанувати навчальний матеріал, з іншого – призводять до малорухливого
способу життя. Низький рівень рухової активності у період вимушеної гіподинамії зумовлює детренованість
різних систем організму, що стає причиною зниження опірності до захворювань і погіршення фізичної
працездатності в цілому [3; 5].
Відповідальне ставлення студентів до свого здоров’я та здорового способу життя поєднує в собі
уявлення про здоров’я, усвідомлення сутності здоров’я та відповідальності за нього, мотиви, які
спонукають до здійснення здоров’язбережувальної діяльності, волю як свідоме управління цією
діяльністю [1]. Саме тому розробка проблеми збереження здоров’я студентської молоді, зважаючи на
реалії сьогодення, є своєчасною [4].
Мета роботи – визначити рівні здоров’яформувальної поведінки та рухової активності студентів
різних спеціальностей у період карантину з приводу Covid-19.
У дослідженні взяли участь 77 студентів (45 юнаків та 32 дівчини), учасників освітнього процесу на
факультеті міжнародних відносин (Г1=30 осіб) і факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я (Г2=47
осіб) Волинського національного університету імені Лесі Українки. Середній вік студентів склав 21,0±0,8
років. Дослідження проводилося в онлайн-режимі у жовтні-листопаді 2020 року, у період дії карантинних
обмежень з приводу КОВІД-19, в умовах перебування студентів на дистанційному навчанні. Від усіх
учасників отримано добровільну інформовану згоду на участь в експерименті.
Для оцінки рівня здоров’язбережувальної діяльності студентів у період пандемії була використана
методика Р. Рожнова «Ваш стиль життя» [2], яка дозволяє здійснити оцінку поведінкового, тобто свідомого,
компонента у становленні здорового способу життя студента. Методика включала 11 тверджень, які
відображали корисні для здоров’я вчинки. Шкала для їх оцінювання включала відповіді «постійно»,
«часто», «іноді», «ніколи». Сумарний показник менше 20 балів відповідав низькому (девіантному) рівню
здоров’яформувальної діяльності, від 21 бала до 29 – середньому (адаптивному) рівню, вище 29 балів –
високому рівню здоров’яформувальної діяльності, який відповідав креативній самореалізації респондента
в поведінковому аспекті культури здоров’я.
Опитувальник «Самооцінка активності дозвілля у період карантину», укладений нами, дозволив
дослідити особливості рухової активності студентів у період карантинних обмежень. Він включав 5
тверджень із закритими варіантами відповідей, з яких студенти вибирали найбільш оптимальний для них
варіант.
Результати електронного анкетування опрацьовано за допомогою кількісних та якісних методів
описової статистики з використанням ліцензованих пакетів електронних таблиць OpenOffice.
Щодо результатів оцінки здоров’яформувальної поведінки студентів у період пандемії («Ваш стиль
життя», табл. 1), було виявлено високі показники у двох групах досліджуваних, що свідчить про їх
креативну самореалізацію в поведінковому аспекті культури здоров’я. Середній (адаптивний рівень)
здоров’яформувальної діяльності встановлено лише у 3 студентів Г1 та 2 студентів Г2. В обох групах були
відсутні респонденти з низьким (девіантним) рівнем здоров’яформувальної діяльності.
Таблиця 1
Здоров’яформувальна поведінка студентів у період пандемії
Рівні
Низький
Середній
Високий

Г1 (n=30)
К-сть, осіб
0
3
27

%
0
10,0
90,0

Г2 (n=47)
К-сть, осіб
0
2
45

%
0
4,26
95,74

Результати опитування студентів про рівень щоденної активності у період карантину відрізнялися
залежно від факультету, на якому навчаються студенти. Зазначили про те, що задоволені повністю
власною руховою активністю в умовах карантину 20,0% студентів у Г1 та 48,94% у Г2. Майже
задоволеними власною руховою активністю в умовах карантину були 30,0% студентів у Г1 та 23,4 у Г2.
Відповідь «Задоволені частково» вибрали 10,0% респондентів у Г1 і 27,66 – у Г2. У Г2 незадоволених
власною руховою активністю не виявилося, у Г1 таку відповідь дали 16,67% опитаних.
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Оцінили своє дозвілля в умовах карантину як «В основному фізично активне» лише 13,33%
студентів у Г2 та 57,45% респондентів у Г2. Своє дозвілля охарактеризували як «Більш фізично активне,
ніж пасивне» 36,67% опитаних у Г1 та 25,53% респондентів у Г2. Вважають, що їх дозвілля було «Більш
фізично пасивне, ніж активне» 46,67% студентів у Г1 і 10,64% опитаних у Г2. Низькі показники було
виявлено при оцінці дозвілля як «В основному пасивне». Так, у Г1 таких студентів лише 3,33%, у Г2 –
6,38% опитаних.
Актуальним у нинішніх умовах є виконання самостійних фізичних вправ в умовах тривалої
самоізоляції. На запитання «Як часто Ви виконували самостійні заняття фізичними вправами тривалістю
30 хв і більше в умовах карантину?» відповіді розподілилися таким чином (рис. 1): 2-3 рази на день
займалися лише 10,0% студентів у Г1 та 8,51% у Г2. Один раз в день виконували самостійні заняття
фізичними вправами 6,67% студентів у Г1, 34,04% – у Г2. Три рази у тиждень або частіше займалася
найбільша кількість студентів: 53,33% у Г1 та 44,68% у Г2. Майже однакова незначна кількість студентів у
всіх групах, які займалися 1-2 рази в тиждень або рідше. Не займалися самостійно взагалі лише 4,26%
студентів у Г1.

Рисунок 1. Частота самостійних занять фізичними вправами в умовах карантину (%)
У якості мети занять самостійними фізичними вправами студенти називали різні мотиватори (рис. 2).
Відповідь «Для підвищення фізичної підготовленості» найбільша кількість студентів вибрали у Г2 (28
студентів); у Г1 таку відповідь обрали лише 7 опитаних. Високий спортивний результат цікавив, звичайно,
лише 1 студента у Г1 і 9 – у Г2. Займалися з метою покращення здоров’я 17 студентів у Г1 та 19 – у Г2. З
метою нормалізації маси тіла займалися однакова кількість респондентів в обох групах (по 8 осіб). У
розподілі відповідей «З метою покращення фігури»: у Г1 – 10 студентів, у Г2 – 6. Займалися самостійно
для отримання задоволення від рухової активності у Г1 (6 осіб) та Г2 (11 осіб).

1 – для підвищення фізичної підготовленості;
2 – для досягнення високого спортивного результату;
3 – для покращення здоров’я;
4 – для нормалізації маси тіла;
5 – для покращення фігури;
6 – для отримання задоволення від рухової активності.

Рисунок 2. Мета занять самостійними фізичними вправами в умовах карантину (%)
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В умовах, коли заборонено відвідувати спортклуби і неможливо персонально займатися з тренером,
електронні програми домашніх тренувань допомагали студентам у підвищенні рухової активності в умовах
самоізоляції. Ми запитували студентів, чи використовували вони програми для домашніх тренувань з
Facebook-сторінок, YouTube-каналу та інших спортивних сайтів за відсутності можливості в умовах
карантину відвідувати спортклуб або займатися з тренером. Відповідь «Так» дали 63,33% студентів у Г1 та
34,04% опитаних у Г2. Відповіли «Ні» лише 16,67% студентів у Г1 та 21,28% у Г2. Частково
використовували програми для домашніх тренувань 20,0% студентів у Г1 та 44,68 – у Г2.
Отже, основними формами рухової активності студентів в умовах тривалої гіпокінезії стали
дистанційні та самостійні заняття фізичними вправами, в організації яких, окрім особистості самого
здобувача освіти, велике значення відіграють інші чинники: напрямок академічної програми, застосування
інформаційних технологій у домашніх тренуваннях. У студентів фізкультурно-оздоровчого напряму основні
принципи підвищення якості життя закладені в академічних програмах, а це сприяє глибокому розумінню
впливу способу життя та рівня рухової активності на рівень здоров’я та самопочуття. В дистанційних
умовах дотримання рекомендованих режимів навчання можливе за наявності стійких мотивів навчальнопізнавальної, соціальної, особистісної самоактуалізації та володіння прийомами самоорганізації і
самоконтролю.
Отримані результати засвідчили, що найбільш вагомий формотворчий вплив на здоров’я і здоровий
спосіб життя студентів має поведінковий (свідомий) аспект ціленаправленої здоров’яформувальної
поведінки. Самокритичність студентів факультету міжнародних відносин проявилася у тому, що у цій
вибірці було менше респондентів, повністю задоволених власною руховою активністю в умовах карантину і
така ж сама кількість тих, хто не задоволений нею (20 і 16,67% відповідно). Інша ситуація виявилася в
студентів фізкультурно-оздоровчого профілю – майже половина задоволених повністю і відсутність
студентів не задоволених власною руховою активністю. Найбільша кількість студентів в обох групах
займалися 3 рази в тиждень або частіше. Домінуючими мотивами занять були: в Г1 – для покращення
здоров’я, в Г2 – для підвищення фізичної підготовленості. польських студентів – для підвищення фізичної
підготовленості, в італійських – для покращення фігури. Саме студенти-міжнародники у найбільшій мірі
використовують програми для домашніх тренувань з Facebook-сторінок, YouTube-каналу та інших
спортивних сайтів; таких студентів у Г2 лише 1/3 та майже 1/5 респондентів обох груп не використовували
їх взагалі. Вважаємо, що дистанційні заняття сприяють збереженню здоров’я та мотивують до здорового
способу життя за умови свідомої самоорганізації студента та його ціленаправленої здоров’яформувальної
поведінки не залежно від профілю навчання.
Література:
1. Гусак П.М. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології: монографія / П.М. Гусак,
Н.В. Зимівець, В.С. Петрович. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 219 с.
2. Преемственность формирования культуры здоровья учащихся в образовательной среде региона:
коллективная монография / науч. ред. Р.В. Рожнов. – Пенза, 2006. – 104 с.
3. Azhyppo O. Direction of teaching the subject of physical education by taking into account opportunities of
institution of higher education and interests of student youth / Azhyppo O., Pavlenko V., Mulyk V., Mulyk K. et
al. // Journal of Physical Education and Sport, 2018. – V. 18(1). – С. 222-229. doi: 10.7752/jpes.2018.01029
4. Bielikova N. Formation of the operational-actionable component of the future physical rehabilitation specialists’
readiness to health protection activity / N. Bielikova, S. Indyka // Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад.
А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. − № 4 (28). –
С. 30-35.
5. Bielikova N. The Influence of Physical Condition Level on the Adaptive Capacity of the Organism and Stress
Resistance of Students of the Faculty of Physical Education / Bielikova N., Indyka S., Tsos A., Sushchenko L.
et al. // Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, 2020. – № (3(51). – С. 32-40.
https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-32-40
Тарас Кириченко
(Переяслав, Україна)
ОЦІНЮВАННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СПОРТСМЕНА ЯК ОДНІЄЇ З ДЕТЕРМІНАНТ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Психічні стани спортсмена формуються у процесі змагальної діяльності під впливом психічних
пізнавальних процесів (мислення, відчуття, сприйняття, пам'яті, уваги, уяви) і визначають ступінь його
психічної і моторної активності, готовності до роботи і боротьби з суперниками. Психічні стани
характеризуються відносною стійкістю у часі, проте можуть бути динамічні й мінливі, залежно від
емоційного забарвлення подій. Це може бути наснага, пов'язана з азартом спортивної боротьби, апатія і
поганий настрій через поразку, творчий підйом і оптимізм, викликаний участю у відбіркових змаганнях
тощо. Основою будь-якого психічного стану є емоції, тому їх часто ототожнюють з емоційними
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станами [3, 8].
Формування та вдосконалення властивостей особистості – це кінцева мета психологічної підготовки
спортсмена. У щоденних заходах необхідно створювати та підтримувати у спортсмена сприятливий
психічний стан, що забезпечує успішність тренування абозмагання.
Актуальний психічний стан визначає продуктивність і якість тренування, тимчасовий фон, на якому
здійснюється спортивна діяльність. Щоб цей стан носив більш тривалий та стабільний характер, в його
основі має бути усвідомлене ставлення спортсмена до процесу діяльності, її умов, самого себе,
тренувальних навантажень тощо. При цьому актуальний психічний стан стає домінуючим і створює
відповідний фон діяльності на досить тривалий час.
Домінуючий психічний стан спортсмена на базі стійких відносин визначає його властивості
особистості. Для того щоб психічний стан став властивістю особистості у процесі кожного тренувального
заняття застосовують комплекс психолого-педагогічних впливів [4, 6].
Найбільш близьким до умов спортивної практики, що враховує особливості змагальної діяльності, є
визначення психічного стану як цілісної реакції психіки людини на зміни умов (зовнішні і внутрішні
подразники), запропоноване Є.П. Ільїним [1]. Специфіка спорту полягає в тому, що спортсмен може
довільно спрямувати психічну реакцію у напрямку, потрібному для досягнення спортивного результату,
часто навіть на шкоду своєму здоров'ю. Слід звернути увагу, що психічний стан проявляється у вигляді
реакції як на фізіологічному, так і на психічному рівні спортсмена. У структурі психічного стану спортсмена
можна виділити психологічну складову, що включає переживання і почуття, і фізіологічну, що характеризує
ступінь мобілізації його функціональних можливостей.
Існують різні класифікації психічних станів [3, 8, 10]. Узагальнено їх можна представити як структуру,
що дає можливість диференційовано розглянути джерела їх формування, ступінь вираженості і
усвідомленості, переважні компоненти, емоційне забарвлення, рівень системного проявлення, тривалість
протікання і ступінь активації організму.
Оскільки передстартові стани спортсмена є результатом впливу цілого комплексу психічних станів,
доцільно було б оцінити внесок і ступінь впливу кожного з них, що виключає такий підхід. Тому ми
класифікували психічні стани у спортивній діяльності з урахуванням впливу кожного з них на спортивний
результат.
Дослідники [1, 5, 9, 10] виділяють такі блоки психічних станів:
 сприятливі (оптимальні) стани, які сприяють успішному здійсненню діяльності – це стани рішучості,
спокою, впевненості, комфорту, наснаги, зосередженості й бадьорості;
 несприятливі стани (деструктивні і недеструктивні), які надають ефект дискомфорту і відволікають
від продуктивної роботи;
 стани, властиві спортивній діяльності, – відображають переважно психофізіологічні реакції, що
супроводжують діяльність спортсмена (психічне напруження, стомлення тощо).
Психічна напруженість – дискомфортний психічний стан, що виникає у відповідальні моменти
змагань або в ситуаціях переживання стресу.
Монотонія – стан, що виникає у спортсмена в процесі тривалого виконання одноманітного
тренувального навантаження (наприклад, в циклічних видах спорту). На емоційному рівні він проявляється
як нудьга, байдужість, зниження показників уваги і погіршення сприйняття інформації.
Втома – тимчасове зниження у спортсмена працездатності під впливом тривалого і високого
навантаження, яке супроводжується зниженням мотивації до діяльності, погіршенням уваги і пам'яті, а
також уповільненням реакцій і посиленням процесів гальмування в центральній нервовій системі.
Психічне пересичення – стан, що виникає в процесі тривалого виконання спортсменом одноманітної
роботи. На відміну від стану монотонії у спортсмена відбувається зростання емоційного збудження.
Спочатку він втрачає бажання виконувати роботу, а потім під час подальшого її виконання виникає різко
негативне ставлення до неї (аж до афекту) і непереборне прагнення зупинитися. У більшості випадків стан
психічного пересичення з'являється у спортсмена як наслідок стану монотонії і виконує функцію
психологічного захисту.
Фрустрація – психічний стан, що виникає в разі, коли спортсмен на шляху до досягнення мети
зіштовхується з перешкодами, які реально нездоланні (невдача, обман, марне очікування, розлад планів)
або сприймаються ним як непереборні. Фрустрація супроводжується сильним емоційним дискомфортом у
вигляді розчарування, тривоги, роздратування і відчаю.
Деструктивні і недеструктивні несприятливі стани діагностуються шляхом дослідження
стресостійкості нервової системи спортсмена. Грань між ними визначається рівнем психологічного і
фізіологічного стресу (чи є цей стан дистресом) [3, 6, 8]. До деструктивних станів ми відносимо ті, які
руйнівно впливають не тільки на психіку спортсмена, а й викликають у нього негативні психосоматичні
реакції: прискорене серцебиття, тремор (тремтіння кінцівок), підвищене потовиділення, раптова блідість
або почервоніння обличчя, непритомний стан тощо.
Стрес, або адаптаційний синдром, є універсальною реакцією організму на різні за своїм характером
подразники.
На думку Г. Сельє [5], стрес включає три стадії:
– тривоги, коли організм стикається з певним обурливим фактором зовнішнього або внутрішнього
середовища і намагається пристосуватися до нього;
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– резистентності (адаптації), коли відбувається пристосування функціональних систем організму до
нових умов;
– виснаження – дана стадія виникає, якщо стресор продовжує діяти тривалий час, що призводить до
виснаження гормональних ресурсів і зриву систем адаптації.
Відповідно до теорії Г. Сельє, існує дві форми стресу: корисний – еустрес і шкідливий – дистрес. Для
того щоб стрес прийняв характер еустресу, необхідна наявність певних умов [5].
У спортивній психології стрес, як правило, розглядається з погляду формування у спортсмена стану
оптимальної бойової готовності, що передбачає наявність визначених зовнішніх і внутрішніх подразників,
що спонукають його до психічної мобілізації, вольової концентрації, створюють у нього піднесений настрій
та бажання змагатися і є відображенням переважання у нервовій системі процесів збудження. Такий стан є
результатом науково обґрунтованої регулярної психологічної підготовки, що враховує індивідуальні
показники стресостійкості спортсмена. За відсутності цих умов або ж у разі значної сили негативного
впливу на організм первинний стрес переходить у деструктивну форму – дистрес. Неусвідомлюючи
нейрофізіологічних особливостей функціонування мозку, а також емоційних і когнітивних процесів,
моральних настанов і цінностей особистості, неможливо прогнозувати і управляти стресовими реакціями
спортсмена [3, 8], що слід враховувати в його психологічній підготовці через здатність довільно та
цілеспрямовано формувати бажаний психічний стан. Особливістю психічних станів, властивих спортивній
діяльності, є їх універсальність. Вони супроводжують більшість видів рухової активності й носять
тимчасовий характер.
Схильність до ризику може бути зумовлена впливом таких факторів:
• раціональне ставлення і розрахунок ймовірності можливих невдач з прийняттям логічно
обґрунтованого рішення – ризик заради мети;
• ризик, пов'язаний з обставинами, в умовах обмеженого ліміту часу (як правило, в спортивних іграх);
• потреба спортсмена в отриманні гострих відчуттів і сильних емоцій (викид адреналіну), пов'язаних
із ризиком;
• схильність до ризику як патологічний стан (аддиктивна поведінка). Може супроводжуватися
негативними реакціями – агресією, безцеремонністю, грубістю тощо [8, 10].
За сферою реалізації в спорті він проявляється як стосунки із тренером, партнерами і суперниками,
а в соціумі – як стосунки з родичами, друзями і різні варіанти соціальної активності, хобі тощо. За формою
комунікації даний компонент може проявлятися як толерантність і дружелюбність у спілкуванні з
оточуючими або навпаки – як агресія і недовірливість, альтруїзм чи егоїзм, інтроверсія або екстраверсія, у
вигляді психологічних захистів тощо.
Завдяки комплексному характеру дослідження особистості загальна структура психічних якостей
спортсмена вивчається у взаємозв'язку з його індивідуально-типологічними і особистісними
характеристиками, що дозволяє обґрунтувати методи і напрями психологічної підготовки на основі
вивчення окремих структурних елементів [5].
Спрямованість особистості спортсмена відображає його мотиваційну структуру і містить у собі ряд
компонентів: світогляд, прагнення, інтереси, потяг, ідеали, бажання, переконання і схильності. У комплексі
вони формують у спортсмена бачення майбутнього і постановку цілей для досягнення, створюють
орієнтири і передумови для вчинків в реалізації задуманих планів.
З позиції спортивної практики спрямованість може проявлятися в процесі тренувальної та
змагальної діяльності. Так, Л. К. Серова [6] зазначає, що під час виконання спеціальних фізичних вправ
мотивація до дії виникає з проявом м'язової активності і вимагає від спортсмена спеціального
систематичного і тривалого тренування, в процесі якого він засвоює і удосконалює певні рухові навички та
розвиває необхідні для занять цим видом спорту фізичні якості (силу, витривалість, швидкість, спритність
рухів) і вольові риси характеру (сміливість, рішучість, ініціативність, волю до перемоги тощо). Крім того,
спрямованість на досягнення успіху розвивається у спортсмена в ході спортивної боротьби, що викликає
емоційне напруження і яскраві переживання, що сприяє розвитку здібностей до максимальної мобілізації
фізичних сил та оптимізації функціонування психічних процесів, спеціальних умінь і навичок, розвитку
моторних здатностей та підтриманню їх на високому рівні. До того ж, мотиваційний компонент особистості
спортсмена проявляється в свідомому ставленні до роботи, що пояснюється почуттям великої
відповідальності й прагненням до вдосконалення і досягнення максимальних результатів та встановлення
нових рекордів [6].
Мотивація як фактор, що спонукає спортсмена до вдосконалення, посідає важливе місце в
психологічному забезпеченні його підготовки. Це пов'язано з тим, що в процесі змагальної діяльності
спортсмен відчуває задоволення від самої участі в змаганнях і повної реалізації своїх можливостей, появи
відчуття перемоги, успіху, слави. При цьому мотивами до занять спортом можуть бути як задоволення і
гордість від усвідомлення своєї фізичної досконалості, так і від самого процесу суперництва, який
пов'язаний з гострими емоційними реакціями: азартом, натхненням, піднесенням, спортивною агресією,
перевагою тощо.
За даними В. Р. Малкіна [4], мотивація до занять спортом проявляється у спортсмена в тяжких і
навіть екстремальних ситуаціях, що зумовлено його прагненням досягти рекордних результатів,
продемонструвати свою спортивну майстерність, а також потребою у самовираженні, самоствердженні,
суспільному визнанні. Водночас, у спортсмена присутнє прагнення до підтримання хорошої фізичної
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форми та міцного здоров'я, необхідність займатися спортом як соціально значущою діяльністю і формою
громадської активності. Ще однією важливою ментальною здібністю у спортсменів, за В.А. Курашвілі [3], є
стресостійкість – сукупність особистісних якостей, що дозволяють людині переносити значні
інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження (перевантаження), зумовлені особливостями
професійної діяльності, без особливих шкідливих наслідків для діяльності і свого здоров'я.
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ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ СПОРТСМЕНІВ
Багатьом людям відомо, що алкоголь негативно впливає на здоров'я людини, призводить до
руйнування багатьох органів, зниженню фізичних та психічних здібностей.
Розглянемо загальну дію алкоголю на організм людини. При споживанні спиртних напоїв алкоголь
потрапляє в шлунок, де 20–25% його негайно всмоктується в кров. Друга частина алкоголю, що
залишилася, проходить у тонкий кишечник, де поступово всмоктується в кров. Після потрапляння в
кровоносну систему алкоголь повільно надходить в печінку, де відбувається його розщеплення. Здорова
печінка розщеплює алкоголь в кількості 28 г за півтори години. На швидкість розщеплення алкоголю в
печінці впливають різні фактори: наприклад, рівень жиру в організмі (чим нижче кількість жиру, тим
швидше виводиться алкоголь), а також стать людини (жінки зазвичай повільніше виводять алкоголь з
організму). Весь обсяг алкоголю, який печінка не в змозі вивести з організму в даний момент, залишається
в крові. Так як етанол надає гальмівний вплив на центральну нервову систему, перша чарка розслаблює
людину. Однак, по мірі зростання вмісту алкоголю в крові ефект наростає, і людина п'яніє.
Однак, якщо мова заходить про спортсменів, постає питання щодо впливу алкоголю на досягнення
ними певних спортивних результатів. Деякі спортсмени, як і люди в своїй більшості, вважають, що
епізодичне, «культурне» прийняття алкоголю не може зашкодити організму та вплинути на їхні спортивні
досягнення. Однак, дослідження показують, що відносно безпечною разової або місячної дози алкоголю не
існує [5, С. 60].
Деякі дослідники відзначають поширеність проблемного споживання алкоголю і його негативних
наслідків, особливо серед спортсменів-чоловіків ігрових видів спорту: близько третини спортсменів
споживають алкоголь. Частота вживання алкоголю іноді доходить до прийому його до 2-3 разів на тиждень
і вживання 5 і більше стандартних порцій в день. Близько 93% спортсменів відчували негативні наслідки
прийому алкоголю [3, С. 24]. Причини споживання алкоголю можуть бути різні – це і святкування перемоги,
соціалізація в команді, спроба зняти втому, боротьба з депресією і наслідками травм. Можна припустити,
що напруженість тренувального періоду, значна тривалість виїзних тренувань і змагань з відірваністю від
звичних соціально побутових умов також сприяють споживанню алкоголю спортсменами.
Ще один аспект цього питання. Після випитих 50 мл міцного алкоголю (100 г горілки) знадобиться не
менше 4 годин для того, щоб знову бути готовим до фізичного навантаження. Якщо спиртного було випито
більше, тренування не можна починати в найближчі 2 дні [1, С. 295].
Проаналізуємо, як же вживання алкоголем діє на спортивні результати та на організм
спортсменів [2].
По-перше, алкоголь впливає на здатність організму спортсмена засвоювати білок і перешкоджає
синтезу білка. Синтез білка – це процес, в ході якого амінокислоти з'єднуються один з одним і утворюють
протеїни. Зростання м'язової маси неможливо без позитивного білкового балансу. Якщо організм не
споживає достатню кількість протеїнів, в разі серйозних м'язових навантажень зростання м'язової тканини
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виявиться не в змозі компенсувати руйнування м'язових волокон внаслідок тренувань, що призведе до
зниження м'язової маси.
В ході проведеного експерименту щодо впливу алкоголю на білки було виявлено, що, якщо піддати
білок хімічному впливу, то його структура змінюється [4, С. 153]. Цей процес називається денатурацією. У
40% розчині спирту вона зачіпає тільки третинну та вторинну структуру, через годину білок знову
закручується у спіраль і вкладається у третинну структуру (це явище ренатурації). При цьому
відновлюються функції білка. У 96% розчині спирту цього не відбувається, що говорить про повне
зруйнування білка і неможливість відновлення його функцій.
По-друге, алкоголь знижує рівень тестостерону – найважливішого для організму гормону, який
сприяє зростанню і регенерації м'язів. Зниження рівня тестостерону пов'язують зі зниженням сухої м'язової
маси і швидкості відновлення м'язів, що, в свою чергу, негативно позначається на спортивних результатах.
Наявність алкоголю в організмі запускає цілий ряд хімічних реакцій, включаючи вироблення в печінці
токсину, який руйнує тестостерон.
По-третє, алкоголь викликає зневоднення та забирає енергію. Алкоголь – відмінний сечогінний засіб.
Причина в тому, що ниркам доводиться фільтрувати велику кількість рідини в ході процесу розщеплення
алкоголю, в результаті відбувається зневоднення організму, на усунення наслідків якого може піти до
тижня. У разі зневоднення помітно зростає ризик травмування опорно-рухового апарату, також можуть
виникати судоми, розтягнення, напруга в м'язах, крім того, падає апетит, незважаючи на те, що потреби в
їжі (тобто енергії) не будуть знижуватися. Так як алкоголь потрапляє в клітини організму, водний баланс
тіла виявляється порушений. Нестача води в клітинах м'язів може перешкоджати синтезу
аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), яка є паливом, необхідним для скорочення м'язів. Зниження
синтезу АТФ може також стати причиною нестачі енергії і зниження витривалості. Відомо, що вода відіграє
найважливішу роль в процесі розвитку м'язової маси (м'язова тканина на 70 відсотків складається з води),
так що навіть при легкому зневодненні м'язи спортсмена будуть відчувати напругу.
В-четвертих, споживання алкоголю призводить до виснаження запасів вітамінів і мінералів в
організмі. При споживанні алкоголю з організму у великій швидкості починають виводитися вітаміни А, C і
В, а також кальцій, цинк і фосфор.
У-п'ятих, алкоголь досить калорійний продукт. У 1 грамі алкоголю міститься 7 калорій. М'язи не в
змозі використати всю енергію, що міститься в алкоголі, так що замість того, щоб переробляти його в
глікоген (вид вуглеводу, який використовується для зберігання енергії), наш організм генерує з алкоголю
жир. А цукор, що міститься в алкогольних напоях, переробляється в жирні кислоти. Це дає право
стверджувати, що споживання алкоголю збільшує жирову масу організму.
В-шостих, алкоголь перешкоджає відновленню м'язової тканини. Після напруженого тренування
м'язів необхідний час на відновлення і усунення пошкоджень м'язових волокон. Саме процес відновлення
призводить до зростання м'язової маси. Одним із кращих засобів, який сприяє зростанню м'язової маси, –
це якісний сон. Так як вживання алкоголю негативно позначається на сні, організм починає відчувати
проблеми з генерацією цінної хімічної речовини, так званого гормону росту, який виділяється уві сні.
Гормон росту критично важливий для розвитку і відновлення м'язів, а алкоголь може знижувати рівень
виділення гормону росту на 70%.
По-сьоме, алкоголь сприяє підвищенню артеріального тиску. Більше половини тренувань
скасовуються через незадовільне самопочуття на наступний день після прийому спиртного, в тому числі в
результаті підвищення артеріального тиску. Погіршення самопочуття після ухваленого напередодні
спиртного в основному проявляється головними болями, нудотою, загальною слабкістю і
нездужанням [1, С. 297].
Таким чином, всі наведені факти свідчать про те, що регулярні заняття фізкультурою та спортом,
досягнення певних спортивних результатів несумісні з вживанням алкоголю. Зрозуміння цього можливо за
рахунок проведення роз’яснювальної роботи тренерами серед спортсменів і, як слідство, дотримування
останніми спортивного режиму.
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Марія Струць
(Дніпро, Україна)
СТАН ФІЗКУЛЬТУРИ НА СЬОГОДНІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Актуальність проблеми полягає у тому, що на даному етапі вся увага дослідників спрямована на
стан фізичної культури та спорту в сучасному світі, задля здорової та сильної молоді у майбутньому.
Сьогодні, в умовах дистанційного навчання, задана проблема набуває найбільших обертів, зокрема в
аспекті фізкультурно-оздоровчої технології, яка випереджає наслідки негативних впливів комп’ютерних
технологій на організм студента у навчальний та вільний від навчання час.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало дослідників звернули увагу на задану проблему
та присвятили свої праці таким аспектам: стаття С. Свірщука щодо підготовки спеціалістів з оздоровчої
фізичної культури та рекреації, дослідження А. Конох та О. Конох зі спортивного та оздоровчого туризму у
вищих навчальних закладах, праця Боровика, Заплішного та Кузьменка з питання організації, форм,
структури, змісту методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів до фізкультурнооздоровчої діяльності, технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської
(Н. Зимівець) та студентської (Л. Заневська; Ю. Драгнєв; Г. Безверхня) молоді, а також осіб різного віку
(О. Андрєєва) тощо.
Мета статті: аргументувати проблеми застосування сучасних технологій збереження та відновлення
здоров’я молоді в діяльності фахівця з фізичної культури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для більш точного осмислення заданої теми, треба
звернутися до Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації». У ній ми
спостерігаємо чітку тенденцію, яка програмує на нові зміни професійних вимого щодо підготовки молодих
кадрів у галузі фізичної культури і спорту. З цього аспекту виділяємо основні завдання програми:
– сприяти внутрішньому та зовнішньому розвитку учнів і студентів, виховати у них відчуття
патріотизму;
– забезпечити перехід із практичних діяльностей галузі до розв’язування пріоритетних проблем –
зміцнити фізичний стан людей за допомогою фізичних вправ;
– розвинути фізкультурно-спортивний рух в Україні з урахуванням змін у всіх сферах суспільного
життя та ціннісних орієнтаціях населення України.
Програма визначає такі напрями для більш кращого здійснення вищезгаданих задач, зокрема:
– запровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню
традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залученню громадян до активних занять
фізичною культурою і спортом;
– визначення та задоволення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах;
підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності у сфері
фізичного виховання, фізичної культури і спорту.
Звернувши увагу на проблеми фізичного стану молоді, потрібно пам’ятати, що викладач із фізичної
культури повинен знати та вміти проводити не тільки урочні форми заняття, але й позаурочні, до яких
відносять фізкультурно-масовий, рекреаційно-оздоровчий і спортивний заходи. До такої ідеї приєдналися
Г. Безверхній і Т. Круцевич. Дослідниці наголошували, що задля того, щоб зміцнити та відновити здоровий
стан молоді доцільно використовувати різні види фізкультурно-оздоровчих занять: рекреативнооздоровче, профілактично-оздоровче, кондиційне тренування.
Дуже слушними є зауваження Г. Безверхнього та Т. Круцевич [8], важливо завзято використовувати
знані наукові теорії, на яких ґрунтуються процеси з застосування фізичних активностей із різноманітними
цільовими установами (розвивальні, оздоровчі, рекреаційні). Великої уваги у цьому контексті заслуговує
теорія мотивацій, що є однією з основних орієнтирів у фізичній культурі. До того ж, О. Андрєєва відзначає,
що спектри мотивів стосовно рекреаційно-оздоровчого заняття може бути достатньо великим, які
спрямовані не тільки на відновлювання організму. Відтак, за провідною спрямованістю діяльності основні
мотиви рекреаційно-оздоровчих занять дослідниця поділяє на такі групи:
– оздоровчі (піклування про здоров’я, оздоровчі процедури);
– освітньо-культурні (контакт із природою, пізнання культури, відвідування гуртків, участь у художній
самодіяльності, читання книг, вивчення іноземних мов, екскурсії тощо);
– адаптаційно-відновлювальні (відновлювання сил, зміна повсякденних справ, відпочинок без
фізичної активності, перепочинок на природі, виїзд за місто);
– соціальні (контакт з суспільством, зустріч зі знайомими);
– особистісні (саморозвиток, самоідентифікація, досягнення цілей);
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– фізкультурно-спортивні (фізичні вправи, відвідування фітнес-клубів, самостійні рекреативнооздоровчі заняття, прогулянки);
– екстремальні (різні пригоди, екстремальні види спорту);
– побутово-сімейні (вільна хвилина з родиною, перегляд телепередач, приймання гостей вдома,
допомога по господарству, праця на присадибній ділянці, відвідування рідних тощо) [1].
Вагомого значення Г. Безверхня та Т. Круцевич [8] надають теорії вікового розвитку, що лежить в
основі добору адекватних засобів фізичного виховання та теорії адаптації, яка пояснює як здійснюється
розвивальний та оздоровчий ефект при заняттях фізичними вправами.
Важливим є міркування О. Андрєєвої [1] щодо того, що будь-яка вікова група цілісної аудиторії має
свої особливості, які пов’язані зі звичним способом життя, пріоритетами, які склалися. Як наголошує
дослідниця, певне значення має й регіональна специфіка трудової зайнятості, розвитку інфраструктури
для проведення дозвілля, а також місцеві традиції. Водночас учена зазначає, що для представників різних
соціально-демографічних груп сформовані неоднакові цілі, мотиви, змістовні переваги, а також поведінкові
особливості проведення дозвілля. Усе це впливає на організацію дозвілля й послуги, які проявляються в
його проведенні.
Великої уваги заслуговую поняття «активного відпочинку», що є безпосереднім складником у житті
людини. Завдяки активному відпочинку, людина формує себе як особистість, яка піклується про своє
здоров’я та усвідомлює його значення.
Як зазначає Н. Зимівець, відповідальне ставлення до здоров’я – це позиція особистості, яка
обумовлює регуляцію реакцій і вольове здійснення діяльності стосовно факторів здоров’я для
оптимального поєднання особистих можливостей і можливостей середовища задля досягнення
благополуччя [6, с. 9].
Нині основна увага науковців зосереджена на застосуванні інформаційних технологій у формування
здорової особистості. Так, на застосуванні інформаційних технологій у рекреаційно туристській діяльності
фахівців фізичного виховання наголошує Л. Заневська [4]. Водночас Ю. Драгнєв зазначає, що «культура
здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання» – це прояв особистісної самореалізації, яка
виявляється у свідомому ставленні студента до свого здоров’я як до цінності під час роботи на комп’ютері,
де оздоровча спрямованість власного життя в умовах масової комп’ютеризації зумовлена прагненням до
вдосконалення духовного, психічного, фізичного аспектів здоров’я й творчого пошуку засобів формування,
збереження та його зміцнення [3]. Г. Кривошеєва поняття «культура здоров’я студентів» розглядає як
«якісне утворення особистості, що проявляється у ставленні студента до способу життя, до свого здоров’я
і яке обумовлює його свідоме прагнення самостійно, творчо вдосконалювати фізичну, психічну, духовну
сфери власної життєдіяльності на основі самопізнання й адекватної самооцінки стану здоров’я» [7, с. 15].
Л. Безугла культуру здоров’я студента визначає як єдність здібностей, гуманістичних ціннісних орієнтацій,
знань, навичок, умінь ведення здорового способу життя [2, с. 15].
Таким чином, перед нами постає завдання по збереженню власного здоров’я та розуміння
відсутності фізичних вправ.
У даному контексті заслуговують на увагу критерії, показники та рівні культури здоров’я студентів в
умовах комп’ютеризації навчання, розроблені Ю. Драгнєвим [3]. До критеріїв з відповідними показниками,
на думку вченого, належать три аспекти індивідуального здоров’я:
а) духовний аспект здоров’я (прагнення до самопізнання, знання про культуру здоров’я, розробка
індивідуальної оздоровчої системи в умовах комп’ютеризації навчання);
б) психічний аспект здоров’я (мотивація до користування оздоровчими технологіями, наявність мети
самооздоровлення, оптимальна організація розумової роботи та відпочинку під час і після роботи на
комп’ютері);
в) фізичний аспект здоров’я (активна діяльність у питаннях самооздоровлення, використання
оздоровчих засобів, оптимальна організація фізичної роботи та відпочинку до під час і після роботи на
комп’ютері).
Отже, на базі розгляду фахової літератури можна зробити висновок про те, що у ході фізичного
виховання людини потрібно звернути увагу на інтерес до рухових вправ, запровадити новітні технології та
оцінити можливість їхнього застосування у майбутньому. І саме це буде великим поштовхом у зміцненні
здоров’я молодого покоління у сучасних умовах.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
K.I. Кadyrbekova
(Аlmaty, Kazakhstan)
METHODS OF CORRECTION OF PHONETIC AND PHONOLOGICAL ERRORS IN THE SPEECH OF
KAZAKH-ENGLISH BILINGUALS. TYPICAL MISTAKES MADE BY KAZAKH BILINGUALS IN THE FLOW OF
ENGLISH SPEECH
In the practical study of the acoustic phenomena of speech in English language learners it is possible to
observe a number of difficulties and errors associated with the various natures of the Kazakh and English
phonemes.
In the case of the mixing of phonemes, the meaning of words have changed in any way, or completely lost,
and speech becomes incomprehensible. Thus, when pronouncing the labial-dental fricative [v] instead of the
labial - labial sonant [w]. Some words may be replaced by others, for example, instead of where is [weriz] (where)
In Kazakh vocalism does not exist, for instance, blood [bl^d] (кровь), car [ka:] (машина) Kazakhs students
pronounced as [blad], [ka].
b) Kazakh bilinguals tend to assimilate//, / s/, [id] with Kazakh [I], because in the Kazakh language vowels
are not divided into long and short. Eg., lead [li: d] (lead), fit [fit] (fit) are pronounced as [lud], [fut] in the speech of
Kazakh bilinguals.
с) the desire of Kazakh students to assimilate [e], [ei], [ed] with the Kazakh diphthongoid [ie], starting with
the overtone [i], as in the words [ел] (народ), ет [Jie\i] (two).
d) Error of assimilation by Kazakh bilinguals of phoneme [v], [u:] and [bdj] with Kazakh [y], as in the system
of Kazakh vocalism long and short t vowels do not exist. Eg., food [fu:d] (food), put [pvt] (put) are pronounced by
Kazakh students as [/yd] or [fyt], [pyt].
Errors in phonemic composition 1) concerning consonant phonemes:
a) incorrect pronunciation of the following consonants phonemes/>9, D. vr. g.] This is due to the fact that
these phonemes do not exist in the system of consonantism of the Kazakh language.
In the English speech of Kazakh bilinguals consonants [b, d] can be replaced by dental consonants [f, v].
Eg. teeth [ti:Q] (зубы) as [ti: f], this [dis] (это) as [vis]. This error deprives the word of any meaning.
You can also notice the replacement of consonants [б,в]. fricative /х, z/, which sometimes changes the
meaning of words. E.g. thick [Өik] (толстый) as [sik] sick (больной).
When speaking Kazakh bilingual labiodental-dental fricative [v] is a labiodental-labial sonant Doo/ can
occur replacing one word with another, e.g., instead of w/ W [waid] (wire) -yia [void/(via/,. This is because the
consonant /vv / does not exist in the system of Kazakh consonance.
English replacement of apical [R] by dorsal Kazakh phoneme [R] is also characteristic of English
pronunciation Kazakh audience. E.g. right [rait] (to write) - [paif] read [ri:d] (read) — [pi'd] or /pi)/.
This is due to the lack of phoneme /g/ in the system of Kazakh consonantism.
b) replacement of fricative consonants [ v] with explosive consonants b] and Vice versa. This error is often
revealed especially in the speech of Kazakhs-students who came from villages and villages, who also do not
speak Russian perfectly. Thus, Kazakh bilinguals can read the word pine as the word / / we [fain] (fine), or the
word foot [fat] (foot) as the word put [pvt] (put). This error is explained by the fact that in native Kazakh words
phonemes DD b] do not occur. They, as you know, came to us from the Russian language. Although Kazakh and
bilinguals have mastered the articulation of these two borrowed phonemes, they are still confused in their
articulation.
с) incorrect pronunciation of the combination of consonants [ks] and [kt] at the end of the word. It will be
difficult for students of the Kazakh Department as well. [7, p.71].
English combinations of vowels / Ј y / and D (/ at the end of a word. In the Kazakh language, due to the
stress on the last syllable in the word between these consonants, it is common to pronounce Kazakh Z'lasny // 7,
for example, bursht (golden eagle). Therefore pronounces the English word forms books [buks] (books) and
asked] a: ski] (asked) how / h ^u], / ais * kitf He also puts stress on these word forms on the resulting second
syllable.
2) concerning vowel phonemes:
a) incorrect pronunciation of the following vowel phonemes: [i:, 1,0:, o,
and: y, an error leads to a change in the meaning of the word. [fil]
(fill) - feel [fit L] (feel), short [jo: t] (short) - shot [jot] (shot), full [ful] (full) - fool [fu:l] (stupid), duck d ^ k]
(duck) - dark [da: k] (dark).
b) the replacement of the English vowel [L] with Kazakh [a], which also leads to a change in the meaning of
the word. For example, Am / [ЬЬ] (but) - bat [bat] (bat), cut [k^ t] (cut) - cat [kæt] (cat), etc. [6, p. 43].
Ways to overcome typical mistakes and methods of setting English pronunciation in the Kazakh audience
There are various methods of English pronunciation. We will analyze some of them, based on the typical
mistakes of the Kazakh-bilinguals, made by them in the flow of English speech. Setting English pronunciation in
any audience can be held with the help of:
1) articulatory training exercises; 2) method using computer programs;
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3) rhyming, tongue twisters, songs, both children's and modern; 4) the method of demonstrating the
difference in the meanings of words, including correlates, with the help of pictures.
Since we are dealing with a Kazakh audience, we should select from each method those parties that could
be more effective in teaching the English pronunciation of Kazakh bilinguals.
We should dwell separately on each method:
1) The formation of a phonetic skill involves the relocation of habitual articulation on the basis of
established similarities and differences in the pronunciation of sounds in the native and foreign languages, the
formation of phonemic hearing, as well as mastering the technique of pronouncing. Foreign language sounds in
the word, in the phrase, sentence and in the speech flow in the process, both speaking and reading.
For this we need exercises for articulatory gymnastics. This method is widely used in language universities,
as it contributes to the improvement of foreign pronunciation. Here are some examples of these exercises:
1) Open your mouth wide and keep your lower jaw fixed. Alternately, rest the tip of the tongue against the
alveoli of the upper and lower teeth. Lips free, not tense.
2) Abut the tip of the tongue alternately with exposure, in the inner surface of the right and left cheeks.
3) Sharply push the tongue forward down and pull it back, without closing the mouth and making sure that
the tongue is not spread out wide when put forward, but assembled into a narrow long ribbon. Do the exercise on
4 counts.
4) Open and close your mouth, covering your upper teeth with your upper lip so that the edges of the lip are
slightly bent inward - 46 and others [3, p. 79].
2) Method using computer programs.
The graphic system of sound visualization developed by Istra Soft company is used in computer phonetic
courses. The method of this course is based on comparing one's own pronunciation with a standard one not only
by ear, but also visually, according to the graphics on the display screen, and correcting it during training.
Analysis of the introduction of courses proves the effectiveness of their use as textbooks in teaching foreign
languages. [1, p. 83].
In the knowledge of the surrounding world, an important role is played by visual perception. Therefore, it
can be assumed that the combination of auditory perception of N (habitual for each particular situation) with a
visual one will improve the efficiency of pattern recognition and, accordingly, have a positive effect on learning.
The course of the English phonetics of the program "Professor Higgins." English without accent! "Is intended for
practicing the skills of correct pronunciation of phonetic units of the language and understanding of oral speech.
The main advantage of the techniques before other language courses is the correction of pronunciation according
to a specially developed system of graphic sound display on the display screen. A student, comparing his own
pronunciation with the standard one, not only by ear but also visually according to the schedule, can follow his
pronunciation, see specific errors and in the result of a small workout for 3-20 minutes (depending on the level of
training and abilities) to correct them. To a large extent, this is facilitated by the selection of sound parts of words phonemes on the chart - through the use of unique speech processing technologies. The pronunciation graph is
the dependence of the generalized index of amplitude and frequency of the audio signal on time. The timbre of
the voice is reflected by the frequency of the pulses. It should be noted that when comparing graphs, it is
necessary to strive for their similarity in the envelope, and differences in the frequency of the pulses when
coinciding in the envelope means that the pronunciation is correct, despite the fact that the student’s timbre is
different from the standard. The courses are actually a relay and the owner of a class of multimedia reference
simulators, in which theoretical material is fully and visually presented, there are detailed references for working
with programs, dictionaries. Training exercises are composed according to the principle “from simple to complex”:
sounds, words, phrases, proverbs, tongue twisters, thematic dialogues, dictation, poems. For work programs
 Rest the tip of the tongue alternately with the shutter speed, but the inner surface of the right and left
cheek.
 sharply expose the tongue forward downwards and pull it back, without closing the mouth and making
sure that the tongue when exposed forward was not widely spread, and collected in a narrow long tape. Perform
exercise on 4 accounts.
 open and close the mouth, covering the upper lip with the upper teeth so that the edges of the lip slightly
bent inward, etc.
 The use of songs, rhymes and tongue twisters in teaching English pronunciation. [3, p. 87].
One of the most effective ways to influence the feelings and emotions of students is music. Music and
singing can be invaluable in learning a foreign language, in particular, English.
The use of songs in the classroom contributes to the improvement of the skills of foreign language
pronunciation, the development of musical hearing. Learning and playing short, easy-to-melodic patterns of songs
with frequent repetitions helps fix the correct articulation and pronunciation of sounds, the rules of phrasal stress
of rhythm features, etc.
Songs can be used:
1) For phonetic charging at the beginning of the lesson;
2) As a form of relaxation in the middle or at the end of the lesson, when students are tired and they need
relaxation, relieving stress and restoring their performance.
For phonetic charging, you can choose short light songs with frequent repetitions and a clear rhythm.
For this purpose, well suited children's songs, for example:
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Jack is built
This is a malt that built it.
This is the rat that built the malt
This is the cat that killed the rat.
That jack is built in.
This is the dog that worried the cat.
That killed the rat.
That jack is built [2, p. 33].
Not only light songs can be useful in the work on the pronunciation of Kazakh bilinguals, but modern songs
also play an important role in improving the pronunciation of a foreign language. For example, when listening to
the English language of our Kazakh bilingual students, it turned out that for them we make a big difficulty in
pronouncing difficult and long words, for example, identification [aidentifikeijn] (identification).
As Tim Murphy emphasizes, humming difficult and long words is easier than just uttering. He suggests this
technique of learning easy pronouncing difficult words: students who have difficulty pronouncing difficult words
can pronounce them first, dividing into segments and starting from the end.
In addition to songs, you can use rhyming, tongue twisters, backs to work on the pronunciation of the
English language. Rhyming may contain problematic sounds for the Kazakh audience, such as consonants (v, d,
w, d) and vowels (L, d, o) Ex.,
What a big black cat!
What a cat! What a cat!
Monday for health
Tuesday for wealth
Wednesday is the best day for all.
Thursday - for losses,
Friday for crosses.
Saturday no luck at all.
Also, rhymes can be associated with names of people and place names. Names, in essence, do not carry
any meaning in themselves, although they may have sounds that are problematic for learning, so they are easy to
use as a training for a particular sound. The students will direct all their attention to the pronunciation of these
words, without thinking about their meanings. [2, p. 21].
With regard to geographic names, pronouncing them is another problem for students, so it will be effective
to use combined rhymes of human names with geographic names. For example:
Norman's from Nottingham.
Marlin's from Mottingham.
Charley's from chester
And lesley's from lee
Joyce is from Jarrow
And Henry's from Harrow.
Laura's from Leicester 19
And dave's from dundee
Students can also substitute city names that rhyme with each other, such as: Stratford / Catford; Stainton /
Painton; Cork / York; Goole / Poole, etc.
The methods listed above are intended to correct and eradicate the phonetic mistakes made by Kazakh
bilinguals in the flow of English speech.
The same method, which will be discussed now, is aimed at correcting the phonemic errors made by
Kazakh students.
4) The method of using pictures to differentiate the meanings of words with only one different phoneme.
Demonstrating differences in the meanings of words that have correlates at the beginning or at the end of a word,
with the help of pictures, also gives a result in a positive direction. The lack of such typical English phonemes as
vowels and consonants in the phoneme composition of the Kazakh language forces Kazakh students to replace
these “non-native” phonemes with phonemes that are easier to use in their articulation. For example, instead of
west / [west] (west), it is easier for Kazakhs to pronounce vest / [vest] (vest). As we see, due to the replacement
of only one phoneme, the meaning of the elephant completely changes. Kazakh bilinguals can also pronounce
the word hat [hәet] (hat) instead of heart [hart] (heart), which also leads to a change in the meaning of the word.
Vowel longitude is also a problem in pronunciation for the Kazakh audience, since in the Kazakh language
vowels do not differ in longitude and brevity.
To correct these errors, students can propose words like match [mәч] (match) and march [ma: ч] (march)
with pictures corresponding to the meaning of each word. Seeing the difference in the meanings of seemingly
identical words, Kazakhs - bilinguals will understand their mistake and will continue to be careful with the
pronunciation of each of them, so as not to remain a misunderstood interlocutor. Analysis of phonetic and
phonological errors in the speech of bilinguals.
We analyzed the pronunciation errors made by the respondents, native speakers of the Kazakh language,
while reading the texts we gave in English. For this we spent:
1) recording of two monologues and two dialogues, read by Kazakh-English bilinguals;
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2) listening to and identifying phonetic-phonological interference errors in the English language of
bilinguals;
3) identification of ways to correct the identified errors;
After analyzing the English texts read by the respondents, speakers of the Kazakh language, we identified
the nature of occurrence and the degree of frequency of errors typical for the Kazakh audience, gave a
classification of these interference errors (phonetic: phonological) and identified ways to correct them.
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CATEGORIAL METHODOF WORD-COMBINATION STUDIES
The most wide-spread and popular method of investigating word-combination is taxonomy, or structural
classification, which describes various syntactic patterns specific to the language in question. [1, 21].
This approach to the study of word-combination is necessary, important and time-honored. However it is
open to criticism for two reasons. First, because it is one-sided: being based on only one aspect of wordcombination, it doesn’t reflect all the complexity of the linguistic phenomenon under study. Second, it is greatly
overdone; evidently a situation of “oversaturation” exists in this aspect of the subject. Whenever there is a
discussion of something that is supposed to be new in the grammatical structure, it usually follow along the line of
this or that categorization [2, p. 77].
The main principle in elaborating a new approach to the study of word-combination is determined by the
idea that the very essence of word-combination, its complicated dialectical character requires a specific
methodology of description based on a thorough and careful bringing together of all aspects of analysis. Wordcombinations must be studied from different angles as morpho – syntactic, lexical-phraseological, stylistic and
prosodic entities, viewed in specific contexts of concrete speech-situations against the general sociolinguistic
background.
When we study literary texts we must study them not statistically or distributionally but philologically: we
must understand the global purport of the text.
Categories of particular sciences are reverberations of certain specific aspects of objective reality which
belong to the branch of science in question. They are the broadest and most general concepts within their scope
arrived at by rational scientific methods, they reflect the most fundamental regularities, the basic features of the
science. Parameters are defined as certain values which characterize the underlying properties of a system. The
term itself is not properly linguistic and was originally used to express a mathematical concept. As applied to
linguistics it denotes those criteria by means of which it is possible to establish to what degree this or that
linguistic unit is endowed with those general properties which realize the given category.
When we speak about categories, a very important thing to remember is that they are all invariably based
on differentiating between the positive and negative realizations of certain properties and characteristics. Below
we intend to present five categories in the method worked out for the study of word-combinations.
1. The category of reproducibility is constituted by the opposition of the units that are regularly
reproduced in speech, on the one hand, those which are fixed, closely bound, usual and on the so-called
“occasional” word-combinations that have been created by the writer for this or that particular situation in a
particular context, on the other hand. They have been created to evoke some emotional or evaluative reactions,
to attract the reader’s attention to something special. As a rule, we don’t coin word-combinations of our own, we
use those units which already exist in language, which have been created before and repeatedly reproduced in
speech. This category is determined by the following parameters:
1) non-idiomatical globalism of word combinations, its “inseparable integrity” that trends to the object in its
entirety, the ability of word-combination to fulfill the nominative function expressing a global but articulated notion.
A word- combination which is considered to realize this category, though it remains technically segmental into
separate words, fuses into global attitudinal concept;
2) frequency of occurrence can be established statistically and may also serve as a parameter of this
category. The fact that a word-combination is registered in the dictionary is “of diagnostic value” for the category
of reproducibility. It is only on the met semiotic level that a word-combination can be regarded as really created
anew or produced for the nonce. It cannot be regularly reproduced, for its primary function is to express an
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original emotional-expressive-evaluative idea, to say something the reader or listener cannot possibly expect to
hear.
2. The category of connotativeness is manifested by word-combinations which expressive-emotionalevaluative connotations fulfilling the function of impact in contrast to those compound nominative groups, which
are purely intellective, stylistically neutral and fulfill the function of message. This category reflects one of the
basic position of our word-combination theory: the necessity of a strict differentiation between word-combinations
on the semantic and met semiotic levels in linguistic analysis. On the semantic level we deal with linguistic units
which perform the function of message, they are used by the speaker in order to pass on a certain amount of
information proper. This is the primary, basic function of the linguistic units on the semantic level.
On the met semiotic level linguistic units express all kinds of emotional, expressive and evaluative
overtones. Here we must always take into account the fact, that without the direct nominative meaning of words,
the overtones cannot be apprehended. Prefix meta in the term “metasemiotic” points to the fact that the
metasemiotic level is constructed on the basis of the semantic level.
For example if we compare word-combinations in the following sentences we can see the difference
between them:
Group A. 1. He speaks English fluently. 2. Stop teasing the nice little dog. 3. There was a crowd of people
there. 4. We had a scantymeal.5. He belongs to a very good club. On the other hand:
Group B. 1. This is a maddeningly dainty room. 2. “Ah, would ye! –growled Montmorency, showing his
teeth; I’ll teach ye to check a hard-working respectable dog”. 3. There was a crowd of golden daffodils.
4. Breakfast isn’t a chatty meal, you know. 5. The Drones is what I would call a pretty broad-minded club.
In the above-given sentences we have quite different kinds of word-combinations in terms of semantics and
met semiotics. In word-combinations of group A. the content is perfectly understandable on the semantic level
and they are aimed at conveying intellective message. These units are non-connotative, for on the content plane
they are confined to expressing objective characteristics of certain facts of reality as well as their interrelations.
Word-combinations in group B clearly connotative which go far beyond the limits of simple communicative units
as, apart from their main semantic content.
3. The category of connotativeness is determined by the following parameters:
1) the prosodic structure of the utterance, the essence of which consists in using special prosodic devices
to bring out a stylistically coloured, connotative word-combination. This parameter allows us to establish
objectively the presence or absence of connotations.
2) the inner form of word-combination on the met semiotic level. By this we mean that word-combination
can be regarded as connotative when both the expression and content of the word-combination become
expression for the new meta-content or the new expressive-evaluative-emotional content. A word-combination
has an “inner form” on the met semiotic level when its components, because of their met semiotic character, have
formed an inseparable semantic-stylistic unity, when the degree of their interconnection and interdependence is
very high. The characteristic feature of word-combinations of this kind is that they are usually based on violation
of natural combinability of things meant, the conceptual basis of word-combination being deliberately ignored.
4. The category of idiomaticity is based on the opposition between idiomatic phraseological units on the
one hand, and word-combinations whose global meanings depend on the meanings of their components – on the
other hand. The main parameter of this category is the idiomatic globality of nomination, that is the impossibility to
deduce the meaning of the whole from the meanings of the components. But the difference between idiomatic
word-combinations on the one hand, and those which realize the category of reproducibility without being
idiomatic on the other, consists in the following: idiomatic units form a global whole; the meaning of the idiomatic
word-combinations cannot be understood if we simply sum up the meanings of its components or constituents.
For instance, regularly reproduced combinations like absolutely impossible, a round face, to turn right, the brave
words are non-idiomatic in the sense that they realize the main nominative meanings of their components. The
meaning of the whole can be easily traced back to the meanings of its constituent parts. Contrasted with these
are idiomatic word-combinations which are determined by specific collocational relationships between words; in
those cases the semantic globality of nomination reigns supreme over the formal separability of the elements, as
for example:
1. … and any halting sentences he could produce about himself would be handsomely paid for…
2. Don’t pull such a long face, executioner!
3. When Mr. Dowler arrived at this point he turned the corner at which he had been so longly hesitating and
fell fast asleep.
4. Perhaps, you are turning into a blue stocking after all.
The word-combinations handsomely paid, to pull a long face, to turn the corner, a blue stocking are highly
idiomatic because the meaning of the whole is not deducible from the meanings of its constituent parts. Indeed,
handsomely paid means “to pay generously”, to pull a long face means “to look serious or dismal”, to turn the
corner means “to be getting better after a difficult period”, the meaning of the idiom a blue stocking has nothing to
do with stocking of blue colour. All idiomatic expressions are usually connotative.
5. The category of conceptual determination presupposes that there is a certain conceptual basis, a
certain conceptual motivation underlying every word-combination. This category is based on the idea that a
combination of words reflects a combination of concepts and that the conceptual content of a word-combination
corresponds to the content of extra-linguistic reality which has brought it to life. Word-combinations considered to
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be conceptually determined are based on the physical experience of the speaker. Such word-combinations as
“green grass”, ”red rose”, “to eat meat” are coined by the speaker because he knows from his physical experience
that such concepts as “green” and “grass”, “red” and “rose, “to eat” and “meat” most naturally go together in
reality.
In the following pairs of examples №1 presents word combinations which are conceptually determined,
based on the natural combinability of things meant, prompted by the physical experience of the speaker,
frequently occurring: blue eyes, broad smile, long overcoat, soft lips. The second members of the pairs illustrate
the opposite case when the conceptual basis is deliberately ignored and the occasional word combinations are
coined by the author for this or that particular speech event in order to produce a certain impact on the reader, to
attract his attention, to evoke his emotions by bringing together incompatible concepts, thus defying the reader’s
physical experience. Let’s see the examples:
1. And the face of Annette rose before him in the darkening street; her brown hair and her blue eyes.
(J. Galsworthy)
2. But the real trouble with June was that she had never appealed to his aesthetic sense, though she
might well have, with her red-gold hair and her _iking-coloured eyes. (J. Galsworthy)
3. He gave a short laugh, that left his lips fixed in a broad smile… (J. Galsworthy).
4. The sturdy sister stood unchanging, clutching the black beads, but the noiseless smile immovable
(D.H. Lawrence).
5. Mr. Pickwick took a survey of the man of business, who was an elderly pimply-faced, vegetable-diet sort
of man, in a black coat, dark mixture trousers, and small black gaiters (Ch. Dickens).
6. Together they had seen a forlorn man’s figure, in a melancholy overcoat. (D.H. Lawrence).
7. He saw … a delicate face with large dark eyes and soft lips. (J. Galsworthy)
8. …away from the sight of her golden head shining so under the light, of her smiling mournful lips.
(J. Galsworthy)
6. The category of conceptual determination is closely connected with that of reproducibility: the more
natural the combinability of concepts, of things meant, the more frequently the word-combination occurs, the more
closely its components are bound.
7. The category of sociolinguistic determination. Word-combination is sociolinguistically conditioned, if
the interrelation between its components is determined not only by lexical-phraseological and conceptual factors,
but also by peculiarities of the social life, tradition and culture. Everything in a natural human language is
sociolinguistically determined because every utterance is produced in a certain place, at a certain moment, by
some definite persons for certain purposes.
This category is especially difficult, it can be realized only in those cases where the sociolinguistic aspect
looms large, when it rises above all the categories, when it adds some connotations to word-combinations, when
to understand a word-combination one requires some background knowledge, the vertical context.
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A WORD-COMBINATION AS THE OBJECT OF MINOR SYNTAXAND AS A CHARACTERISTIC FEATURE OF
THE INDIVIDUAL STYLE OF THE WRITER
Syntax is the branch of linguistics which deals with the organization of speech and studies both the
sentence as the main unit of speech and the word-combination as the complex constituent of the sentence. It is
necessary to distinct between syntax and syntagmatics.
Syntagmatics is the study of the linear or simultaneous relationship of elements in contrast with their
associative or non-simultaneous relationship in paradigmatics. Syntax being based on syntagmatics occupies a
special place among the different aspects of linguistics.
As has been firmly established that the ultimate unit of speech is the word, the process of speech
construction can be viewed as combining words according to the rules of their combinability pertaining to this
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particular language, into a sentence where the nominative meanings of words are realized and the purport of the
utterance is a word combination as the object of minor syntax.
Syntax is the branch of Linguistics which deals with the organization of speech and studies both the
sentence as the main unit of speech and the word-combination as the complex constituent of the sentence. It is
necessary to distinct between syntax and syntagmatics.
Syntagmatics is the study of the linear or simultaneous relationship of elements in contrast with their
associative or non-simultaneous relationship in paradigmatics. Syntax being based on syntagmatics occupies a
special place among the different aspects of linguistics.
Word-combinations were completely investigated by many linguists. In early Russian grammatical works “Grammar of Russia” by M.V. Lomonosov, “Russian Grammar” by A. Kh. Vostokov, the study of conformity with a
law and rules with which the words are combined were considered as the most important part of syntax. In many
research works great attention was paid to the description of word-combinations. A.A. Potebnya and
F.M. Buslaev’s conceptions were based on the logical notion of syntax as a theory of sentence and the study of
connectives between words.
The new stage on the elaboration of word-combinations theories consists of the works by F.F. Fortunatov,
M.I. Peterson, according to which a sentence was considered as a variety of word-combination and put forward
the word-combination as a basic unit of syntax. In the early XIXth century with the development of syntagmatics
A.A. Shakhmatov and A.M. Peshkov made an attempt to build the new theory of syntax connecting the study of
sentence with the study of word-combinations. Acad. V.V. Vinogradov brought forward the other comprehension
of word-combination. In his works the word-combination with specific peculiarities found their complete
description and theoretical basis, which connected the intermediate position between a word and a sentence. The
essence of V.V. Vinogradov’s conception consists of the idea: the word-combination unlike a sentence, which is
the unit intercourse, is understood as a compound name of a word, at the same time serves as a construction
material for the sentence. For the first time they formulated the necessity to distinguish the predicative syntactical
relation, which are realized only in a sentence and unpredicative relations, which are peculiar to wordcombinations. One of the greatest contributions of Academician V.V. Vinogradov to linguistics in general and
syntactic studies in particular was the clarity with which he formulated the triple dependence of word,
phraseological unit and word-combination. According to his observations, a word-combination should be viewed
as a free equivalent of a phraseological unit. [1; 36-74].
Then the building material out of which speech is constructed comprises: 1) the word; 2) the phraseological
unit and 3) the word-combination as a free equivalent of the phraseological unit and further - the word.
V.V. Vinogradov emphasizes that “The importance of studying word-combinations as the construction
material for the sentence is undoubted. In the rules of combining words, in natural formation of different kinds and
types of word-combinations the national specificity of the language is displayed vividly” [2; 26].
The fact is that by “slovosocetanije” [word-combination] people are inclined to understand all and every
kind of “socetanija slov” [combination of words]. It is supposed to be one of the basic tenets of linguistics in
general that, language in proper sense of the word contains nothing except a certain “ensemble” or stock of
words and certain rules according to which these words are brought together or combined. It follows therefore
that using language means knowing the words and knowing how to bring them together and how to arrange them
in the process of speaking. These two terms should be clearly distinguished. This was expressed by
A.M. Peshkovsky in the following way: «…термин этот [словосочетание] отнюдь не равняется простому
«сочетанию слов». Есть в языке такие сочетания слов, которые не являются словосочетаниями… Не
всякие два слова прозвучавшие в нашей речи в непосредственном соседстве, образуют словосочетание,
а только такие, которые соединены в мысли… Для того, чтобы два слова могли составить
словосочетание, надо, чтобы они были объединены одновременно и в речи, и в мысли. Словосочетание
как слово, есть единство внешне-внутреннее, физико-психическое» [3; 34].
Combination of words is a process, a kind of linguistic energies which consists in combining, bringing the
words together in speech, while a word-combination can and, perhaps, should be regarded as “free equivalent of
a phraseological unit”. We think of words as he ultimate units of syntax and thus as the ultimate units of speech.
We begin with a word-combination, the next step is phraseological units as complex equivalents [in which the
globality of nomination reigns supreme over the formal separability of elements]; the word – the monolexemic
unit- coming last.
For instance, the phraseological unit “to pay a call” is the equivalent of the word “to visit”. At the same time
the word-combination “to go to see” may be regarded as a free equivalent of the phraseological unit and
ultimately of the word “to visit”.
A word-combination as a compound nominative unit, a free equivalent of a phraseological unit, takes part in
speech-construction alongside a word.
Thus, the necessity of distinguishing word-combinations as nominative units, taking part in the speech
formation, can be considered completely proved and fixed.
A type of syntagmatic sequence can serve as a characteristic feature of a functional style, and a functional
style can be kept apart on the basis of types of syntagms. At this point the concept of functional style must be
clarified. A functional style, according to V.V. Vinogradov, is: «это общественно осознанная и функционально
обусловленная, внутренне объединённая совокупность приёмов употребления, отбора и сочетания
средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка,
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соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют
иные функции в речевой общественной практике данного народа» [4; 73].
A functional style, as follows from the term itself, is correlated with a language function. According to
V.V. Vinogradov’s theory the main functions of the language are: interpersonal communicative skills (общение),
intellective communication or passing on a message (сообщение)and impact or aesthetic-emotional expressivity
(воздействие). It follows that V.V. Vinogradov’s classification embraces a wide variety of particular situations:
everyday, colloquial; business, official-documentary and scientific, etc. He gives the following classification of
functional styles according to the main functions of the language: «При выделении таких важнейших
общественных функций языка, как общение, сообщение и воздействие, могли бы быть в общем плане
структуры языка разграничены такие стили: обиходно- бытовой стиль (функция общения); обиходноделовой, официально-документальный и научный (функция сообщения); публицистический и
художественно-беллетристический (функция воздействия). Эти стили соотносительны. Они отчасти
противопоставлены, но в значительно большей степени сопоставлены» [5; 6].
Communication in the broad sense of the word underlies speech production in general (language being the
main means of communication) and comprises both message and impact. Otherwise stated, communication may
be regarded as a complex unity of message and impact. Therefore, it is very important to study message-andimpact-oriented functional styles from the point of view of stylistic differentiation of syntagmatic units.
Message is the principal aim of the scientific style while impact reigns supreme in the style of fiction. The
absolute majority of linguistic phenomena are characterized by “gradience”, by a great number of between-cases,
by a smooth transition from one kind to another.
The stylistic stratification of language is no exception in this respect. A division into styles naturally implies
all sorts of transitional cases, subdivisions, substyles. For obvious reasons, the “clearest” cases, the samples,
most fully and in the best possible way illustrating the functional styles of message and impact, have been chosen
to study the peculiarities of syntagmatics and its style-forming potentialities.
A word-combination can be studied not only as a characteristic feature of a certain functional style, it
singles out one functional style from the others and it also may serve as a characteristic feature of the individual
style of the writer.
One of the main tasks of the given part of the work is to show that the study of syntagmatics of certain
writers, revealing the conformity with the law, which determines the peculiarities of word-combinations in the
language of different writers. A belles-lettres text is usually complex and consists of several layers. While
decoding the writer’s message, the reader must recreate the complete picture of objective reality which is
expressed in the text by various expressive means and stylistic devices, including such syntagmatic units as word
combinations. A belles-lettres text is a unit of speech and as such it is considered to be a supreme unit of
communication, conveying information from one man to another. It becomes a constituent link in the following
system of relations: objective reality-author-literary work-reader. This chain of elements in the creative process
shows that the author is the first to grasp and comprehend the objective reality. The literary work is always
addressed to the public. Reading the book, together with the information the reader receives a certain impact of
the author’s will and intent.
A word-combination has been considered as a syntactical unit and now it is considered in the certain
context as a stylistic device, as a distinguishing feature of the individual style of the writer.
Individual style of the writer may be defined as a unique combination of language units, expressive means
and stylistic devices peculiar to a given writer, which makes that writer’s works or even utterances easily
recognizable.
To fulfill this task it is necessary to investigate thoroughly the frequency value and regularity of functioning
word-combinations in the context of work to show that a word-combination can help to distinguish the individual
peculiarities in the books of the famous English writers.
The reality of a literary-artistic creation as a particular form of speech activity, the author’s choice of words
and ways of combining them into the word-combination are of a great interest. The attributive word-combination is
naturally well-united and may be presented in various forms and kinds. These circumstances give the writers
unlimited opportunities to choose attributive word-combinations in the works of fiction.
Speaking about the individual style of the writers from the point view of word-combination, we have chosen
the author’s genuine word-combinations, which carry certain expressive-emotional charge, i.e. so-called
“occasional” word-combinations. We investigated them in the context, because the context allows us to determine
exactly the meaning of word combinations, if they are usual or connotative. Sometimes word combinations which
seem usual become connotative in the context. That’s why it’s very important to study them in the context of the
literary text.
The categorical method worked out by the scholars represents such an approach to the study of word
combination which is at the same time – general and individual. It also provides for all the intra and extralinguistic
factors of word combinations and helps to determine various properties and characteristics, on the one side, and
to distinguish the characteristic features of the individual style of the writers, on the other side.
When we turn to literary texts we must study them statistically or distributional but philologically: we must
understand the global purport of the text. While analyzing the text we use our human intellect and try to
understand the worldview, the historical background, the aims, the global intention of the author. The overall and
most obvious basic approach to the study of word combinations implies their prosodic analysis providing the
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researcher with the most reliable criteria which enable him to solve quite a number of problems.

1.
2.
3.
4.
5.
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THE ROLE OF PROSODY IN READ SPEECH STYLE DIFFERENTIATION

Recent years have witnessed the remarkable experimental and theoretical advances in prosody.
Phoneticians research speech prosody from different perspectives. Vocal communication of emotion [15, 16, 20,
21] and encoding emotions in speech [8, 10, 11, 22] belong to the relevant issues discussed by researchers in the
light of modern tendencies to use artificial intelligence, synthetic speech in different spheres of human activity and
the desire to achieve naturalness of synthetic prosody. In-depth analysis of the role of prosodic features,
communicating emotions [4] and the role of voice quality in expressing emotion, mood and attitude [5] was
conducted to shed light on this complex issue. Evaluation and meaning of pitch contours is widely discussed
in [12, 14, 18, 19]. Prosodic organization and phrasing of read speech [17, 7], ways of achieving prosodic
prominence [9] promote deeper understanding of the role of speech prosody.
The aforementioned studies made a great contribution into theoretical development and practical
application of knowledge on speech prosody. Nevertheless, more research is needed to further resolve this
complex issue by examining the interrelation between prosodic parameters and other paralinguistic factors in
expressing emotions. Speech prosody carries a rich amount of information which needs to be interpreted by
experimental investigations of each prosodic pattern found in read speech.
The goal of this research is to highlight peculiarities of emotional speech prosody characteristic of Victorian
novels by Jane Austen ‘Sense and Sensibility’, ‘Emma’, and by Charles Dickens ‘The Posthumous Papers of the
Pickwick Club’ in the audio version interpreted by professional actors. The differences between the various
interpretations of the novels’ characters and prosodic details of the stylized speech were taken into account.
In read speech the role of prosody in conveying emotions of the speaker occupies a central place. Speaker
state, speaking style and voice type predetermine the degree of emotionality of speech. Thus, it is important to
take into account the degree of emotional expressiveness in conveying positive and negative emotions by
characters in the stylized speech. Artistic actor reading is characterized by intensification of semantically
important words by means of prosodic prominence. Prosodic prominence is achieved by specific segmental and
suprasegmental means, which reflect the speaker’s attitude as well as his/her emotional state and consequently
draws the listener’s attention to a particular part of the utterance. For example, the expression of gratitude in the
novel “Emma”: “It is very kind of you, Mr. Knightly, to come out at this late hour to call upon us” (Mr. Woodhouse).
The reasons that can account for singling out words are as follows: contrast emphasis (to mark the key words
against the rest of the utterance) and intensity emphasis (to intensify the meaning of the word). On the segmental
level one of the most frequent means is prolongation of consonants and vowels. This helps to express both
positive and negative feelings. For example, the expression of regret in the novel “Emma”: “Ah! Poor Miss Taylor!
‘Tis asaaad business” (Mr. Woodhouse).
Speech melody, utterance stress, rhythm, tempo and pausation, loudness and voice quality separately or in
complexes provide a great variety of prosodic patterns for contrast as well as intensity emphasis. Speech melody
has the greatest degree of prominence which can be achieved by variations of pitch, direction and the rate of the
pitch changes and range. Intensification of key words can also be marked by modifications of tempo and
loudness. A preceding pause gives special prominence to the following word. For example in expression of
admiration by Mrs Weston in the novel “Emma”: “Pretty! Say beautiful rather. Can you imagine anything nearer
perfect beauty than Emma altogether¦ face and figure?” The rhythmic pattern and voice quality also contribute to
the effect of emphasis.
The use of tones depends on the completeness and significance of the utterance. In general, rising tones
indicate non-finality and/or informational dependence, while the falling tone indicates finality and/ or informational
ascendency. The Low Fall is used to make the utterance sound definite, firm, complete and weighty.
Exclamations are very common with the High Fall when the speaker is very excited by something. For example in
expression of surprise:
said Elinor, “do you call Colonel Brandon infirm?”(Sense and Sensibility).If
the person is not very excited or surprised, the Low Fall is more common.
The High Fall and the Low Fall are the most common in declaratives, the higher tone being more ‘involved’
and the lower tone more ‘business-like’. To sound final, complete and definite declaratives are used with Low Fall.
The High Fall is used in declaratives to sound categorical, concerned and weighty. If the utterance expresses
negative emotions, for example a grumble, it is pronounced with Low Fall. Soothing, encouraging, questioning
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and non-finality in declaratives are characterized by the use of Low Rise [2, 96-98, 101-105]. Female characters
demonstrate a greater use of rises than males and a wider pitch range which makes their speech more emotional.
A wide range sounds sincere and enthusiastic. A very wide range can indicate astonishment [13, 266-267]. For
example, in the phrase from “Sense and Sensibility” with the pitch range 307 Hz, which expresses astonishment,
dissatisfaction and indignation.

But the

of their ˄behavior to each other has been unaccountable (Marianne)

The Rise-Fall tone, as well as the two simple falling tones, involves a sense of finality, completeness,
definiteness. Although Rise-Fall, being a more emphatic tone, has a number of additional meanings. It is used to
indicate that the speaker is impressed by something. Rise-Fall is frequently accompanied by breathy voice to give
a conspiratorial meaning. Another local meaning ascribed to Rise-Fall is ‘ironic’ or ‘sarcastic’. For example, in the
novel “Sense and Sensibility”: “That is to say,” cried Marianne contemptuously, “he has told you, that in the East
Indies the climate is hot, and the mosquitoes are ˄troublesome.”
The Low-Rise in questions is more ‘polite’ and ‘patronizing’. The High Rise is ‘incredulous’ and the FallRise is ‘whining’. For example in “Sense and Sensibility”:
“Oh! Mamma, how shall we do
” (Marianne).Level tone may be treated as a variant of low
rise. They are frequently commutable with little semantic effect. Rising tones can sometimes be used to achieve
social dominance.
Slow tempo may be used to underline important information, to show that the speaker regards it as crucial.
Legato rhythm can be used to express deep and sincere emotions. Staccato rhythm can be used to express
positive emotions, surprise. Lower register can serve as a marker of dominance, authoritativeness and
masculinity. The use of a high register is in some way associated with social or emotional deference. Women can
put on a ‘little girl voice’ if they wish to indicate a subservient or ‘helpless’ role. For example in the phrase from
“Sense and Sensibility” where the maximum pitch level reaches 494 Hz and the minimum is 246Hz.

“Elinor,” cried Marianne, “is this fair? Is this just? are my ideas so scanty?”
Voice quality belongs to an important means of expressiveness in Victorian novels. Falsetto is used for
expressive purposes, while whisper is generally conspirational. Breathy voice is often associated with awe or
shock. It can also suggest ungovernable passion [13, 266]. Breathy voice is often found in female speakers and
can produce the effect of sighing. Creaky voice is more common in male speakers. It is used to add extra
loudness to indicate strength of feeling and may also be used to suggest a considered sort of attitude. Greater
amounts of creakiness are found in representatives of the higher social group, while lower status is accompanied
by greater incidence of whisperiness and harshness. Creak is also a consistent accompaniment of utterancefinality and performs a function of pre-pausal demarcation [6, 11]. Ironic or sarcastic voice (sarcastic irony) is
characterized by prolonged articulation and exaggerated pitch, greater FO variability and FO range, more
dynamic amplitude features, slower tempo. Nasality is indicative of a sarcastic intentions [1]. Vocalizations are
also common in characters’ speech. For example [ʃ:] for ‘be quiet’, [kͻ:] for amazement. A cough is sometimes
used as an attention-getter.
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The imitation of some specific speech habits (rural and urban accents, regional and local varieties, speech
defects and individual peculiarities) also adds to the general expressiveness of speech and in some cases create
a humorous effect. Dickens’s novels are especially rich in this kind of variation. To present true-to-life descriptions
of his characters, Ch. Dickens uses Cockney accent in the speech of Mr. Sam Weller in “The Posthumous Papers
of the Pickwick Club” [3]. This broad accent is used to represent working-class speech.Ch. Dickens uses Cockney
to produce a comic effect in Tony Weller’s letter to his son Sam Weller. Apart from grammar distinctions, including
the absence of punctuation marks, there are some prosodic peculiarities: long intonation groups, identical,
monotonous intonation patterns, staccato rhythm, absence of pauses with the exception of breath pauses,
acceleration of tempo: “My dear Sammle, I am wery sorry to have the pleasure of bein a Bear of ill news your
Mother in law cort cold consekens of imprudently settin too long on the damp grass in the rain a hearin of a
shepherd who warnt able to leave off till late at night owen to his having vound his-self up with brandy and
vater...”
Thus, prosodic properties of emotional speech realized by different characters in Victorian novels
arevariable. The soundscape of Austen’s and Dickens’ novels is very rich. Characters’ voices in stylized speech
are highly idiosyncratic which is reflected in diverse voiceprints obtained by means of speech analysis tools.
Prosodic markers of stylized speech include diverse pitch and intensity range, rhythmic patterns, temporal and
voice quality and accent variations.
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(Переяслав, Україна)
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ «ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
На сьогодні іноземна мова є невід’ємною частиною комунікаційних процесів, а «Практичний курс
англійської мови», який викладається студентам спеціальності 035 Філологія. Основна мета викладачів –
це підготувати студентів до певного рівня, коли вони можуть вільно використовувати мову у своїй
професійній діяльності. Заняття націлені на досягнення конкретних цілей. Набуті на заняттях навички
можна застосовувати безпосередньо у подальшій роботі.
Одним з напрямків модернізації системи навчання є удосконалення методів і форм навчання. Всім
відомо, що освіта має бути орієнтована на забезпечення самовизначення особистості, створення умов для
самореалізації. В цьому зв’язку в навчальній діяльності повинні використовуватись такі методи навчання,
які будуть сприяти самореалізації тих, хто навчається. Це можливо при таких умовах: наявність групової
роботи, взаємодія тих, хто вчиться між собою, із вчителем, з навчальною інформацією.
Цим умовам відповідає використання інтерактивних методів навчання, які представляють собою
систему правил організації продуктивної взаємодії, які представляють собою систему правил організації
продуктивної взаємодії між собою тих, хто навчається, при якій відбувається засвоєння нового досвіду,
отримання нових знань і надається можливість для самореалізації особистості.
Інтеракція позначається, як здатність взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди, діалогу з чимнебудь або з ким-небудь. Вперше термін «інтеракція» був застосований у назві теорії символічного
інтеракціонізму, які спиралися на ідеї Г. Блумера, Ч. Кулі, Г. Зиммель.
Інтерактивні методи навчання мають ряд особливостей, які потрібно враховувати в реальній
навчальній діяльності. По-перше, активна взаємодія учасників освітнього процесу. В даному випадку
взаємодія розуміється як «стосунки між людьми, коли вони в процесі вирішення спільних завдань,
впливаючи один на одного, доповнюють один одного, успішно вирішують ці завдання». При цьому
«відбуваються зміни в кожному з цих суб’єктів, і в тих об’єктах, на яких спрямована взаємодія». По-друге,
використання інтерактивних методів навчання передбачає наступну логіку навчальної діяльності:
мотивація – формування нового досвіду – його усвідомлення через застосування – рефлексія. Формування
нового досвіду здійснюється з врахуванням вже наявного, створення проблемних діалогічних ситуацій, які
утворюються на основі суперечностей, що виникають, народження нових пізнавальних мотивів та
інтересів. По-третє, інтерактивні методи характеризує робота в малих групах на основі кооперації та
співпраці. По-четверте, інтерактивні методи навчання засновані на ігрових формах навчання, при яких
проявляється акумуляція і передача соціального досвіду, створюються умови для більш повної реалізації
особистості тих, хто навчається.
Класифікувати інтерактивні методи навчання намагались Л. Н. Вавилова, Т. Н. Добриніна,
Е. Я. Голант, О. А. Голубкова, В. В. Гузєв та інші.
У статті ми розглянемо основну спрямованість та зміст таких інтерактивних методів навчання, як
«піраміда», «гудіння» та «мозковий штурм» («мозкова атака»), які застосовуються у процесі вивчення
«Практичного курсу англійської мови».
Великий інтерес у студентів викликають заняття, проведені з використанням методу «піраміда». Він
може використовуватися під час роботи з різноманітними темами. Цей метод вимагає активної участі всіх
студентів у роботу й обговорення. Викладач пропонує студентам 4 стадії опрацювання певної теми:
Стадія 1: Індивідуальна робота. Викладач дає студентам певний час на самостійне ознайомлення з
питаннями і проблемами щодо запропонованої теми. Кожному студенту пропонується скласти перелік
питань, які вони хотіли б обговорити.
Стадія 2: Робота в парах. Студенти обмінюються власними думками після завершення першої стадії.
Стадія 3: Робота в четвірках. Студенти обговорюють висновки, яких вони дійшли під час
опрацювання питань другої стадії, та складають єдиний груповий список.
Стадія 4: Робота у великій групі. Кожна четвірка знайомить присутніх з результатами своєї роботи.
Перевагою методу «піраміда» є гнучкість, оскільки він не завжди може складатися з чотирьох стадій.
У зв’язку з цим, викладач може запропонувати опрацювання тільки другої та четвертої стадій. У разі
обговорення питань протягом усіх чотирьох стадій, викладачу варто дати окреме завдання кожній четвірці
(наприклад, конкретний аспект запропонованої теми).
У більшості випадків є ефективним почати саме з першої стадії – індивідуальної роботи. На цьому
етапі студенти вчаться самостійно знаходити проблеми і логічно формулювати власні думки.
Обговорення в парах та четвірках сприяє розвитку комунікативних навичок, проте робота в четвірках
є більш ефективною, оскільки студенти вчаться не тільки діалогічного (робота в парах), але й полілогічного
спілкування (робота в четвірках).
Під час групового обговорення (стадія 4) всім підгрупам можна запропонувати оголосити результати
по черзі. Для досягнення максимального ефекту підгрупи можуть продемонструвати результати роботи за
допомогою кольорових маркерів на ватмані та зробити міні-презентацію.
Наступним інтерактивним методом навчання є технологія «гудіння». Викладач має поділити велику
групу на декілька малих для опрацювання певних тем і питань. Під час групового обговорення
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запропонованої теми в аудиторії виникає гомін, який нагадує гудіння, звідси походить назва цього методу.
Момент, коли гудіння припиняється, є для викладача сигналом того, що студенти готові обговорювати
результати своєї роботи.
Для ефективного застосування цього методу викладач повинен виконати наступні дії: 1) вирішити, на
скільки мікрогруп він розділить велику групу студентів; 2) вирішити, які питання буде розглядати кожна
група та скільки часу вона буде цим займатися; 3) розділити студентів на групи та розподілити між ними
питання, які вони будуть розглядати й обговорювати; 4) чітко пояснити, скільки часу відводиться на роботу
в кожній групі, та які результати і в якій формі кожна група повинна подати.
Розглянемо наступний інтерактивний метод навчання – «мозковий штурм». Науковці розробили цей
метод для розвитку комунікативних навичок у всіх студентів та більш ефективного використання їх
творчого потенціалу. Це відома інтерактивна технологія колективного обговорення, що широко
використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми.
Мозковий штурм спонукає студентів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно
висловлювати свої думки. Його мета полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від
усіх студентів протягом обмеженого періоду часу.
Метод «мозкового штурму» заохочує слухачів пропонувати нові й оригінальні ідеї завдяки забороні
на критичні зауваження з боку викладача чи інших членів групи на стадії генерації ідей. На цій стадії увага
концентрується тільки на кількості ідей, а не на якості. Після етапу первинної генерації, висунуті
студентами пропозиції можна згрупувати, оцінити, відкласти для подальшого вивчення та відібрати ті ідеї,
які здаються найбільш ефективними для розв'язання конкретного завдання.
«Мозковий штурм» зазвичай застосовується для досягнення наступних цілей: виявити всі можливі
альтернативи перш, ніж приймати рішення; розглянути різноманітні аспекти задачі перш, ніж спробувати її
розв'язати; активізувати групове обговорення. Якщо викладач збирається на занятті застосувати даний
метод, він повинен чітко усвідомлювати, чому саме цей метод було обрано, і яким чином втілити всі ідеї,
які були запропоновані на стадії генерації.
Проблема, яка ставиться на занятті з «Практичного курсу англійської мови» за методикою мозкового
штурму, повинна мати теоретичну або практичну актуальність і викликати активний інтерес студентів.
Загальним вимогам, які необхідно враховувати при виборі проблеми для мозкового штурму – можливість
багатьох неоднозначних варіантів вирішення проблеми, яка висувається перед учасниками як навчальне
завдання.
Проте, метод «мозкового штурму» має деякі недоліки. Він може виявитися не дуже ефективним у
випадку, коли викладач не передбачив підсумкового завдання, в якому студенти зможуть застосувати свої
ідеї, які виникли в процесі роботи. Треба брати до уваги ще й те, що під час виконання підсумкового
завдання групою будуть відібрані лише найбільш вдалі й оригінальні ідеї, а решта не знайдуть свого
застосування. Це іноді ображає студентів тому, що вони вважають, що їх ідеї не були корисними.
Для ефективного проведення «мозкового штурму» викладачам варто дотримуватися наступних
етапів:
1. Написати тему/проблему на дошці чи на ватмані, щоб усі змогли її бачити.
2. Переконатися, що всі студенти зрозуміли тему/проблему обговорення.
3. Оголосити правила проведення «мозкового штурму».
4. Запропонувати студентам висловлювати будь-які ідеї, які у них виникли.
5. Організувати роботу таким чином, щоб усі студенти були залучені до процесу, але нікого не
примушувати висловлювати власні думки.
6. Не дозволяти студентам критикувати чи оцінювати ідеї інших, оскільки основна мета цього етапу –
зібрати якомога більше ідей, а обговорення й оцінка ідей тільки зашкодять цьому етапу роботи.
7. Заохочувати студентів до того, щоб вони висловлювали максимально можливу кількість ідей.
8. Фіксувати навіть не досить вдалі ідеї, оскільки в майбутньому вони можуть підказати шлях до
виявлення нових практичних рішень.
9. Дати студентам додатковий час на повторне проходження цього етапу. Повторний перегляд
завжди сприяє виникненню нових ідей.
10. Якщо у студентів виникли труднощі на якомусь етапі, допомогти їм знайти правильне рішення.
Особливою перевагою цього методу є те, що ідеї, які виявилися не досить ефективними на
завершальному етапі роботи заносяться до «банку ідей», до якого завжди можна звернутися в
майбутньому. Можливо, ми переконаємося, що «неефективні ідеї перетворюються на ефективні» для
розв’язання зовсім інших завдань [4, 82].
Таким чином, методи «піраміда», «гудіння» та «мозковий штурм» характеризуються відтворенням,
проектуванням і моделюванням відносин, орієнтованих на підприємницьку діяльність. У процесі роботи у
студентів розвиваються не тільки організаційні, але й методологічні та ігротехнічні навички.
Проаналізувавши вищезгадані інтерактивні методи навчання, які застосовуються в процесі вивчення
ділової іноземної мови, можна зробити висновок, що вони дають студентам можливість виявляти
проблеми, збирати й аналізувати інформацію, знаходити альтернативні рішення й обирати найбільш
оптимальний шлях розв’язання задач у процесі як індивідуальної, так і групової роботи у процесі вивчення
«Практичного курсу англійської мови».
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УЛЫБКА В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР
Расширяя свой кругозор, повышая общий культурный и профессиональный уровень, обращаются ли
учащиеся к произведениям художественной литературы, кино и театра или становятся участниками
непосредственного общения с носителями изучаемого языка, к ним постепенно приходит осознание того,
что для успешного общения собственно языковых знаний не всегда достаточно.
В непосредственном речевом взаимодействии возникают ситуации частичного или даже полного
непонимания. Специалистами такие случаи квалифицируются как коммуникативные неудачи, а для
говорящего они становятся причиной неуверенности в своих силах и психологического дискомфорта.
Подобного рода ситуации в условиях межкультурной коммуникации вызывают так называемый
культурный шок, настолько неожиданным и сильным является их незапланированный эффект [6; 9]. Суть
такого рода явлений состоит в том, что мы даём оценку определенным коммуникативным событиям в
иноязычной среде, исходя из собственного опыта, сформировавшегося в других лингвокультурных
условиях. Такого рода этноцентризм, неосознаваемый характер его психологических установок,
выступает серьёзным препятствием для взаимопонимания [11].
Для успешного решения тех или иных коммуникативных задач межкультурного взаимодействия
необходимо иметь некоторое представление об особенностях речевой культуры в совокупности
элементов её не только вербального, но и невербального коммуникативных кодов.
Сопутствующий достижению коммуникативных целей жест имеет культурно специфичные
особенности планов выражения и содержания, реализуемые в речевом поведении представителями
определенной этнической общности. Эти различия обычно фиксируются при обучении иностранным
языкам. На изъяснение так называемых фоновых, культурно маркированных знаний, нацелены
лингвострановедческие пособия и словари [1; 2; 3]. Сведения такого рода довольно разнообразны.
Известно, например, что невербальная коммуникация представителей разных этносов отличается не
только по семантике, но и по своей интенсивности. Так, за единицу времени финн совершает один жест,
итальянец – 80, француз – 120, а мексиканец – 170 [10, с. 153]. Национально-культурное своеобразие
визуального канала речевого общения становится заметным в случаях дублирования иностранных
фильмов, когда при замене вербальной части высказывания его невербальная составляющая вступает в
противоречие или контраст по отношению к первой.
На примере, казалось бы, универсального и понятного всем мимического движения, мы рассмотрим
улыбку, попытаемся увидеть те её скрытые смыслы, национально-культурный ореол которых требует
определенных пояснений. Этот наиболее распространенный в общении мимический знак в различных
культурах имеет специфические особенности употребления. Известны и сопоставления использования
улыбки в русской и западной культурах. Так, часто говорят о фактическом отсутствии улыбки у одних и её
ритуальном присутствии на лицах других [8].
В культурах азиатско-тихоокеанского ареала, в целом, проявление в общении эмоций носит
регламентированный характер. С другой стороны, китайская улыбка может появиться даже в тех
ситуациях, когда русскому не до смеха. Улыбка на лице китайца выражена тем ярче, чем более критично
складываются для него обстоятельства. И регламентируется она известным страхом потерять лицо.
Характерные для культур Китая, Японии, Кореи особенности невербального общения обусловлены
стремлением к достижению и поддержанию внутренней и внешней гармонии, т.е. внутреннего
эмоционально-психического равновесия и баланса межличностных отношений. Сохранение лица в этом
случае выступает в качестве поведенческой доминанты, мотивом реализации которой могут быть
готовность к компромиссам и уступчивость, лесть, недомолвки, уход и уклонение от принятия
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окончательного решения, другие рече-поведенческие тактики, позволяющие избежать или
минимизировать конфликт межличностных отношений [7, с. 13]. Согласно нормам этикета, отрицательную
для адресата информацию следует передавать с улыбкой, которая в этом случае является не только
знаком вежливости, но и выражением сочувствия.
Улыбка в русском общении не является сигналом вежливости, тогда как в сфере услуг на востоке
она демонстрирует почтение (ср. китайскую поговорку: Кто не может улыбаться, тот не сможет
открыть лавку). В Японии, в Южной Корее, на Тайване девушки из числа персонала крупных
универмагов адресуют свои улыбки и поклоны каждому покупателю, ступающему на эскалатор: 2500
улыбок и поклонов в день! В русском же коммуникативном поведении улыбка из вежливости
окончательно ещё не принята. Назойливая улыбка сервиса получила у русских название дежурной, а
потому и не вызывает доверия. Улыбка обслуживающего персонала (назовём её коммерческой улыбкой
или улыбкой оплаченной) при исполнении служебных обязанностей не прижилась ещё в
дореволюционной России. Приказчики, продавцы, официанты, слуги были вежливы, предупредительны,
но не улыбались.
Редкая русская улыбка, обладая культурной спецификой, при ближайшем рассмотрении удивляет
своим разнообразием. Так, Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» описал 85 различных выражений глаз и
97 оттенков улыбки [10, с. 152]. На обширную сферу функционирования русской улыбки обращал
внимание и В. И. Даль. Улыбка, по его определению, манифестируя выражением уст и лица
расположение к смеху, может быть милой или премилой, радостной, счастливой, весёлой, ласковой,
благосклонной. Это может быть улыбка умиления и улыбка удовольствия. Улыбка предваряет смех, но в
то же время в улыбке могут быть прочитаны лесть и жалость, скорбь и насмешка. Неискренняя, лживая
улыбка может служить обману и надувательству. Она может быть надоедливой и напоминать ухмылку
или усмешку, а ироничное выражение вещь улыбнулась (кому-л.) может означать её пропажу,
исчезновение. В то же время лицо улыбающегося человека выражает ласковый привет, расположение,
благосклонное отношение к чему-либо [4].
Обратимся к данным из словаря В. И. Даля «Пословицы русского народа»: Делу время, потехе час.
Шутка до добра не доводит. И смех наводит на грех. И смех, и грех. И смех, и горе. Смех без причины –
признак дурачины. Иной смех плачем отзывается. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
Шути, да оглядывайся. В шутках правды нет. В шутках правды не бывает. Кто шуток не разумеет, с
тем не шути. Шутить шути, да людей не мути. Умей пошутить, умей и перестать. Нет лучше
шутки, как над собой. Тем не шути, в чем нет пути. Тем не шутят, что в руки не дают. Всякая шутка
– баламутка. Набьет улыбка оскомину. Тут не до смеху. Тут не до смешков. Шутка в пазуху не лезет.
Шутя люди мед пьют. Шутил, шутил да и вышутил. Боярин шуту рад, да с ним не выходит в ряд. Шут
не шут, а хороший шпынь. Это смех перед слезами. Смехом сыт не будешь. Смех – волынка: надул,
поиграл да кинул. Шутил Мартын, да и свалился под тын. Кто весел, а кто и нос повесил. И то
смешно, что в животе тощо. За весельем горесть ходит по пятам. С дураком смех берет, а горе
тут. Смешки смешками, а дело делом. Пиво пивом, дело делом, а шутка поди в чужую деревню. Смех
смехом, а шутка в сторону. Шутил бы черт с бесом, водяной с лешим. Плохая шутка баламутка.
Всякая шутка надвое растворена: кому смешно, ан мышке за беду. Резвился, веселился да в яму
свалился. И дураку не всякая шутка к лицу. Кто смешлив, тот и слезлив. Из дурака и смех плачем
прет. Умей шутить, умей и отшучиваться. Не смейся другу, не изжив веку. Смешки хороши, да каковы
будут насмешки. Над кем посмеешься, тот над тобою поплачет. Чему посмеешься, тому
поработаешь. Шутить над другим, любить шутку и над собой. Кто не любит шуток, над тем не
шути. Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой. Шутки в сторону. Шутка шуткой, а дело
делом. Шутить шути, а рожь купи. Шут в дружбе неверен. Шуту не верь. Шутка не погудка. Эта
шутка не в лисьей шубке (то есть гола, груба, неприятна). Шутки шутить – людей мутить. Шути, да
за спиной простор береги. Шутить шути, а долг плати. Шутить шути, а хлеб купи. Век прошутишь,
слово проживешь. На вековую шутку никого не станет. Живем шутя, а помрем вправду. Лишняя шутка
в забаву не годится. Шутить хорошо до краски (пока не сердится). Над другом шути, пока краска в
лицо не вступит. Больше (дороже) рубля не шути. Шутка в добро не введет. Шутка к добру не
приведет. Чем черт не шутит. Шутить бы черту со своим братом [5]. Эти и другие русские пословицы
подтверждают сдержанное отношение русских к весёлости и смеху, если им не сопутствуют самоирония и
чувство меры. Веселью и шутке противопоставлены ум и рассудительность, деловая сноровка и почтение
к старшим, бремя забот и обязанностей, наконец, стремление к праведному образу жизни [8, с. 5 – 6].
У русских не принято улыбаться незнакомым людям и автоматически отвечать на улыбку улыбкой.
Улыбка – сигнал личного расположения к человеку. Это демонстрация личной симпатии и положительного
отношения. Поэтому и улыбаются русские преимущественно знакомым. На улыбку незнакомого человека
может последовать реакция удивления: Разве мы знакомы?
Русская улыбка призвана быть искренней. Она рассматривается как выражение хорошего
настроения или расположения к собеседнику. Не принято улыбаться просто так. Улыбка должна иметь
вескую причину, известную окружающим (Смех без причины – признак дурачины), в противном случае она
может не соответствовать коммуникативной ситуации (Сейчас не до улыбок). Всему, а в том числе и
улыбке, по мнению русских есть своё время. Это самостоятельный коммуникативный акт, подлежащий
культурной регламентации (Делу время, потехе час).
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В русской коммуникативной культуре не принято улыбаться для поднятия собственного настроения
и жизненного тонуса. Если для хорошего настроения нет причины, то не будет и улыбки. Не принято
улыбаться в присутствии людей, которые озабочены личными проблемами, выражая тем самым такт и
участие по отношению к собеседнику. Для русской коммуникативной культуры имеют особую ценность
искренность и открытость выражения чувств, а в улыбке – искренняя симпатия и расположение к
собеседнику.
Итак, правила и традиции общения в совокупности собственно вербальных и невербальных
коммуникативных средств, являются одним из важнейших компонентов национальной культуры. Те же
правила и традиции не остаются неизменными. Вместе с переменами, происходящими в обществе,
претерпевают свои изменения традиционные формы межличностных отношений, отражая динамику
смены социальных установок и поведенческих стереотипов.
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Тетяна Заболотна
(Переяслав, Україна)
ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ОКРЕМИХ ГРУП ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕАЛІЙ
На сучасному етапі розвитку лінгвістики об’єктом особливої уваги науковців виступає дослідження
взаємозв’язку мови та культури, аналіз етнокультурних особливостей спілкування представників різних
націй. Це зумовлено як постійним розширенням міжкультурного діалогу, так і фактом усвідомлення
неможливості пізнання національної мови без урахування історичних та соціокультурних особливостей
існування її носіїв. Особливими одиницями, здатними відображати національно-культурну своєрідність
мови на лексичному рівні, вважають реалії.
Переклад відіграє далеко не останню роль у розвитку мов. Це не лише намагання передати певну
інформацію засобами іншої мови, а й випробовування можливостей мови перекладу, її здатності
передавати думку, висловлену іншою мовою. І якщо у мові перекладу бракує необхідних лексичних
одиниць, саме перекладачі першими намагаються створити відповідний лексичний еквівалент у мові
перекладу, коли вони натрапляються на лакуни. У процесі перекладу необхідно встановити мовні
відповідності між мовою оригіналу та мовою перекладу, передати не лише мовні форми, а також і мовну
картину світу. Саме при перекладі відбувається контакт не лише двох мов, а й двох культур. Те, що є
очевидним для носія однієї мови, може бути незрозумілим для носія іншої мови.
Дослідження етноспецифічності лексичних одиниць як мовної і культурної спадщини є винятково
важливим. Зацікавленість цією проблемою лінгвістів і їх всебічне вивчення в курсі теорії та практики
перекладу є вже традиційною. У різні роки проблема реалій привертала увагу дослідників і була об’єктом
наукових пошуків як українських (Ф. С. Бацевич, Л. Г. Верба, І. О. Голубовська, Ю. О. Жлуктенко,
Р. П. Зорівчак, А. О. Іванов, В. І. Карабан, І. В. Корунець, В. Д. Радчук, О. О. Селіванова, О. Ф. Таукчі), так і
зарубіжних вчених (Л. М. Верещагін, Л. Віссон, В. В. Красних, В. Г. Костомаров, Л. К. Латишев,
Ю. Ю. Ліпатова, Ю. М. Лотман, Г. Е. Мірам, С. А. Моісеєва, В. Л. Муравьйов, В. Н. Телія, А. П. Чужакін).
Лінгвісти та перекладачі робили спроби ґрунтовного визначення поняття реалії, складали різноманітні
підходи до класифікації національно-маркованих лексичних одиниць, аналізували способи передачі реалій
іншими мовами. Такі відомі лінгвісти як Є. В. Бреус, Л. С. Бархударов, В. І. Карабан, І. В. Корунецьі багато
інших присвятили дослідженню перекладацьких трансформацій свої численні статті й монографії.
З часу проголошення України як незалежної держави дослідження з перекладознавства значно
активізувалися. Переклад почали розглядати як культурний чинник незалежності України, як спосіб
утвердження українства у цілому світі. Ідеї таких досліджень запозичували з лінгвокультурології, історії та
політології. Популяризація української мови і політичні зміни у державі сприяли дослідженню у галузі
перекладу специфічної лексики, відтворення звучання іншомовних власних назв українською мовою та
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українських іноземними мовами, різножанрових проблем перекладу. Така ситуація зумовила ще більшу
потребу в дослідженнях етнореалій, які відображають специфіку кожної окремої нації.
Етнографічні реалії чи національні одиниці є тією групою лексики, яка сприяє формуванню
культурно-ціннісної картини світу та розвитку когнітивних рецепцій. У межах нашого дослідження ми
обираємо визначення реалії мовне вираження фактів, пов’язаних з державним устроєм певної країни, її
природними особливостями, історією та культурою Таке визначення етнореалії вбачається актуальним,
оскільки воно допомагає, по-перше, вичленувати етнореалію за мовною ознакою в площині двох мов
(англійська та українська), а, по-друге, за критерієм розповсюдженості й уживаності воно дозволяє виявити
етнічний компонент реалії.
Окремі реалії наділені ознаками власних назв, а для нас – це топоніми й антропоніми, що
функціонують у тексті в статусі реалії. Ці лексичні одиниці зумовлені певною національно-культурною
фоновою інформацією та мають велику національно-культурну значущість, і, відповідно, відомі більшості
представників певної лінгвокультурної традиції. Переклад як вид соціальної діяльності має важливу
соціокультурну роль при відтворенні етнографічних реалій, бо «якщо мова кожного народу сприяє
формуванню почуття національної єдності та ідентичності етносу, то переклад забезпечує виникнення
почуття більш високої єдності – єдності людства» [2, с. 6].
Антропоніми
1. Особові імена: John, Kate, Peter, Michael, Theodor, Joseph, Benjamin, Jordan, Kevin, Jace, Elizabeth,
Rita, Tina, Mark.
2. Прізвища: Middleton, Archer, Baker, Barber, Brewer, Butcher, Carpenter, Cook, Farmer, Fisher,
Goldsmith, Mason, Miller, Parson, Shepherd, Smith, Taylor, Thatcher, Weave, Brown, Hayworth, Sinatra, Sharif,
Jackson, Turner, Richards, Stratford, Coldwell, Cranfield, Sainsbury, Fairbourne, Elwick, Williamson, Thomlins,
Fitzwilliam.
3. Родові імена, імена політичних та державних осіб: Mc, O’, Princess, Earl, Duke, Infant, Prince, King,
Queen, Mayor, Prime Minister, Senator, speaker, teller, spokesman.
4. Прізвиська, псевдоніми, клички: Yankee, Sammy, Uriah Heep, Henry Brag, Fiery Face, John Bull,
Spiderman, Superman, Mickey Rooney, Clupper, Rick Ross, Big Sean, Short Arsenio Hearsay, Angel Face, Baby
Love, Chocolate Drop, Boy Toy, Doodle Bug; Hugh Crees, Robert Calf, Richard Starling, William le Backere,
Washington of the West, The Great Communicator, Redhead.
5. Криптоніми (приховані імена), антропоніми літературних творів, героїв фольклору, міфів;
алюзивні імена: Rockefeller, Titania, Nartsyss, Nemesis, Sophia.
6. Етноніми (назви націй, народів, народностей): Englishman, Londoneer, Briton, Welsh, Irish, Scottish,
Celtic.
7. Техноніми (статусні імена): Mr, Mrs, Ms, Miss, Prof, Sir, Dr, lady, gentlemen.
8. Клички тварин, імена казкових персонажів: Slippery Fox, Teddy Bear, Santa, Snowy, Spot, Blackjack,
Blanchi, Blond, Blondie, Grey, Cowboy, Cowgirl, Menage, Pussy, Fussy, Pupsy, Tender, Small, Junior, King,
Wild, Action, Baby, Boss, CzarBear, Ox, Panda, Bear.
Переклад двох перших підгруп (особові імена та прізвища) підлягають буквальному перекладу. Ми
беремо до уваги думку В. І. Карабана, який вважає, що власне ім’я пов’язане не з класом, а з
індивідуальним предметом або навіть із декількома однойменними об’єктами і що кожний з яких
сприймається індивідуально, доречно підкреслити, що воно (власне ім’я), будучи індивідуальним
позначенням окремого предмета, не пов’язане з поняттям (не має основної денотації), але може мати
побічні, додаткові конотації (якщо іменований об’єкт достатньо добре відомий) [1, с. 27]. Якщо якась із
побічних конотацій переростає у головну, власне ім’я перетворюється у загальну назву (у мові взагалі або
тільки в певній мовленнєвій ситуації). Об’єкт, іменований власним ім’ям, завжди визначений і конкретний.
Якщо конкретність іменованого об’єкта стає неочевидною, спостерігається тенденція переходу власного
імені в загальну назву, і, навпаки, якщо іменований загальною назвою об’єкт стає визначеним і конкретним,
зростає ймовірність його переходу у власну назву [там само, с. 27].
Процитоване вище спонукає перекладати John – Джон, а не Іван; Jocob – Яків, а не Жакоб; Kate –
Кейт, а не Катя; Peter – Пітер, а не Петро; Paul – Павло, а не Пол; Michael – Майкл, а не Михайло, Мишко;
Theodor – Теодор, а не Федір; Joseph – Джозеф, а не Жора, Георгій; Mery – Мері, а не Марія.
Деякі англійські імена не мають відповідників в українській мові, тому зберігається їх аутентичність.
Термін «автентичний», від грецького autentikos «справжній, дійсний, правильний, заснований на
першоджерелі», вперше виник у Міжнародному праві в застосуванні до текстів міжнародних договорів.
Автентичний текст тут означав (і означає) відповідний за змістом текст іншою мовою і, що має однакову з
ним правову силу.
У теорії мови термін «автентичний» був значно переосмислений. Під «автентичністю», як правило,
розуміють природність і оригінальність. Автентичність як проблема викликала значний інтерес в Україні як
серед викладачів іноземної мови і перекладачів, так і серед школярів і студентів з появою серії підручників
і аудіовізуальних матеріалів, створених носіями мови й у країні, мову якої вивчають, для іноземців.
Назвемо Headway, Hotline, незліченні Оксфордські і Кембріджські курси.
Автентичності дотримуються у таких випадках, як наприклад, Jordan – Джордан, Kevin – Кевін, Jace –
Джейс. Імена типу Rita, Tina, Mark при перекладі українською перекладаються буквальним способом –
Ріта, Тіна, Марк (Марко).
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Прізвища також перекладаються буквальним способом: Middleton – Міддлтон, Archer – Арчер,
Jackson – Джексон Thatcher – Тетчер, Richards –Річардз, Stratford – Статфорд, Coldwell – Голдвел,
Hayworth – Хаворт, Sinatra – Сінатра, Cranfield – Градфілд, Sainsbury – Сеінбері, Fairbourne – Фейбурн,
Elwick – Елвік, Williamson – Вільямсон, Thomlins – Томлінз, Fitzwilliam – Фіцвільям.
При семантичному перекладі англійські прізвища втратили б свою оригінальність в українській мові.
Тому ми перекладаємо Baker – Бейкер, а не Пекар; Barber –Барбер, а не Перукар; Brewer – Брюєр, а не
Пивовар; Butcher – Бутчер, а не М’ясник; Carpenter – Капінтер, а не Тесляр; Cook – Кук, а не Кухар; Farmer
– Фармер, а не Фермер; Fisher – Фішер, а не Рибалка; Goldsmith – Голдсміт, а не Ювелір; Mason – Мейсон,
а не Каменяр; Miller – Міллер, а не Мірошник; Parson – Парсон, а не Пастор; Shepherd –Шеферд, а не
Пастух; Smith – Сміт, а не Коваль; Taylor – Тейлор, а не Кравець; Turner – Тернер, а не Токар; Sherif –
Шeріф, а не Дільничий.
Родові імена вважаються більш важливими, ніж прізвища. Коли жінка виходить заміж, то вона змінює
своє прізвище, а родове ім’я залишається незмінним: Queen Elizabeth, Princess Diana, Prince William, Prince
Charles, Duchess Katherine. Щоб дослідити, яким способом найчастіше передаються реалії-представники
тієї чи іншої групи та який зі способів є найпоширенішим серед усіх, ми вдаємося до загального аналізу
тексту, що містять вказані етнічні реалії.
Контекст вживання: ’Royal spouses throughout the ages have felt pressure to produce a boy, and it may
be that Kate feels that the nation will be most delighted by a boy, just as they were by Princess Diana's prompt
production of an ‘heir and a spare’ in the 1980s’ [3]. – «Протягом століть королівські подружжя відчували тиск,
щоб народити хлопчика, і можливо вона, Кейт, відчуває, що народ буде надзвичайно задоволений, коли у
неї народиться хлопчик, так само, як принцеса Діана народила «спадкоємця і за5місника» у 1980-і роки».
Принцеса Діана відома як «народна принцеса» – ‘people’s princess‘. «Народною принцесою» Діану
назвав колишній прем’єр-міністр Великобританії, Тоні Блер. При перекладі українською мовою вказане
словосполучення передається послівним перекладом, зберігаючи при цьому образність, шляхом
використання епітета.
Герцогиню Кетрін Міддлтон (Kate Middleton) називають ‘true English rose’ – «справжня англійська
троянда», тим самим підкреслюючи її зовнішню красу і шляхетність: ‘Kate really is a true English rose with all
the qualities to be a great 21st Century queen’ [3] – «Кейт дійсно є істинною англійською трояндою з усіма
якостями, щоб бути великою королевою 21-го століття». Як відомо, троянда – королівський символ, тобто
символ верховенства, урочистої краси, особливої й величної вроди, бо вона – королева квітів. Троянда –
символ небесної досконалості й блаженства, цнотливості й чистих земних пристрастей. У цьому фрагменті
вживаються три етнографічні одиниці (Kate, true English rose, a great 21st Century queen). При їх перекладі
застосовується транскодування – Kate – Кейт, true English rose – справжня англійська троянда (послівний
переклад), a great 21st Century queen – «велика королева 21-го століття» також використано послівний
переклад.
Прізвиська бувають індивідуальними та груповими. Індивідуальні виділяють об’єкт з класу подібних
(особистість з колективу). Вони в свою чергу поділяються на: а) символічні власні імена національностей:
Arkie – амер. розм. прізвисько австралійця; б) символічні власні імена осіб за місцем проживання: Yankee
(янкі – спершу прізвисько жителів північних штатів, зараз – будь-якого американця); в) символічні власні
імена — статусні імена: Charlie – амер. розм. Mister Charlie – білий господар, біла людина; г) символічні
власні імена професій: Judy – жарг. жінка-полісмен; д) символічні власні імена прізвиська: Sammy – йолоп,
дурень.
У тезах ми спробували розглянути найбільш складний, на наш погляд, – переклад етнокультурних
мовних одиниць, до яких ми відносимо культурні установки, цінності, норми, а також мовні одиниці, що
позначають явища та об’єкти, пов’язані з повсякденним життям людини, побутом суспільним та релігійним
життям етносу.
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3. Orr W. UK Royal Wedding: Brand Britain on a ride / William Orr. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
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Михайло Карпущенков
(Дніпро, Україна)
ДО ПИТАННЯ ЗМІНИ ЦІЛЕЙ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВНЗ
Як відомо, мета фізичного виховання будь-якої людини – те висхідне положення, яке повним
обсягом дає вектор направленості та змісту фізичного розвитку людини. Сутність при цьому виходить саме
з об’єктивних якостей людини та суспільства. Під час навчання у вищому навчальному закладі процес
фізичного виховання має бути побудований таким чином, аби студент був центральною фігурою процесу.
Таким чином, процес має відштовхуватися саме від тих викликів та питань, які ставить перед собою
студент, уявляючи себе як фізично розвинуту людину – а не тільки від нормативно-педагогічної бази, що
використовується в навчальному закладі. Звісно, рівень виховання напряму залежить від фізичного стану
індивіда та його потреб – а як наслідок, від цього залежить успіх фізкультурно-спортивної діяльності.
Нажаль, сучасна українська система фізичного виховання у спорті не є досконалою. А на думку
багатьох студентів – зовсім застарілою, а деякі програмні моменти є не зовсім приналежними до багатьох
основних спеціальностей студентства. Однією з основних цілей фізичного виховання є не тільки розвиток
фізичного здоров’я, але й ще психологічно-емоційного. Перш за все, саме недосконалість системи
фізвиховання викликає у студентів небажання відвідувати заняття та виконувати певні, зараз покладені, на
них зобов’язання у сфері фізичного виховання. Саме недосконалість системи ставить студента перед
вибором де займатись своїм здоров’ям та фізвихованням, на мою думку, таким чином лише
перевантажуючи його емоційну складову.
Виходячи з вищевикладеного, хотів би зазначити такі моменти, які б варто було покращити та
запровадити:
- Покращити матеріально-технічну базу кафедр та факультетів фізвиховання вищих навчальних
закладів та комунальних закладів вищої освіти (у минулому – профтехзаклади підготовки ступенів
«молодший спеціаліст) таким чином, аби перед студентом відкрився більш широкий вибір фізичного
виховання, в тому числі і самостійно на базі факультету; кафедри;
- Змінити підходи для фізвиховання гуманітарних спеціальностей, на яких підготовка спеціалістів не
завжди передбачає проходження строкової або контрактної військової служби (зміна або виключення
нормативів та іншого, залишивши при цьому розвиток фізичної культури для студента тим планом дій та
розвитку, який можна узгодити з викладачем кафедри фізвиховання).
- Сформувати групи для робіт у тренажерних залах на базі кафедри для занять студентів з
тренером, або самостійно під наглядом, якщо він потрібний.
- Для вищих та середніх мистецьких навчальних закладів – можливе використання усіх перелічених
пунктів, але з урахуванням специфіки студентів певних спеціалізацій, для підтримки їх фізичної форми, що
ніяким чином не погіршить їх професійні якості, але покращить фізичний та емоційний стан, зокрема, і з
метою профілактики професійних захворювань (наприклад, для музикантів – переважно, сидячий образ
провадження професійної діяльності).
Окрім вище переліченого, варто зауважити момент, що нормативна база для предмету «Фізичне
виховання», на мою думку, має сенс для викладання лише на тих спеціальностях, що передбачають
професійну підготовку студента із подальшим проходженням військової служби у лавах Збройних Сил чи
структурах забезпечення громадського правопорядку. На даний час, саме нормативна база є основою для
викладання цього корисного предмету. Але я хотів би зауважити на такому аспекті, як сучасний стан
здоров’я студентства – їх схильність до ведення способу життя, що не має нічого спільного з терміном
«здоров’я». Це вживання алкогольних напоїв, паління тютюну, та у деяких випадках, нажаль, і схильність
до вживання наркотичних препаратів, прекурсорів та їх аналогів. Від пагубного впливу перелічених
негативних складових студентського життя постає питання відповідності студентів до нормативних вимог з
предмету «Фізичне виховання».
Єдиним виходом до вирішення цієї проблеми можна було б назвати суцільну пропаганду ведення
здорового образу життя, надання прикладів наслідків вживання алкоголю, тютюну та наркотичних засобів
за допомогою будь-яких доступних зараз методів та можливостей впливу на суспільство, в тому числі і на
молодь, шляхом інформаційних кампаній у соціальних мережах. Проте, вважаю, що найбільш дієвим
засобом у реалізації здорового образу життя та його популяризації серед студентства є, насамперед, зміна
підходу до викладання дисципліни не тільки за допомогою раніше викладеного матеріалу та пропозицій.
Головна пропозиція, до якої можуть бути претензії, хоча я особисто вважаю на певному етапі
реалізації досить дієвою – форма «заохочень та переваг». Основна мета студента у такому випадку буде
не виконання нормативів та відвідування занять заради отримання бажаних балів, а мотивація зробити
себе краще. Перше, що хотілося б змінити – відійти або змінити систему оцінювання таким чином, щоб у
даній дисципліні зникло жага до конкуренції – а навпаки, виникла жага до саморозвитку і вдосконалення.
Одночасно з тим, відкривається шлях до другого етапу, що розуміється мною, як більш лояльне та
довірливе ставлення студента до дисципліни та взагалі методики викладання. Таким чином, у студента
виникне більше бажання відвідувати заняття в умовах університету, зміниться думка про саму дисципліну
як факт, і студент поставить перед собою одразу завдання, і як наслідок – заохочення за його виконання.
Поки що, відношення студента до предмету зводиться до виконання нормативів, отримання балів за їх
виконання та саме процес «відбуття» визначеної програми.
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Але це неможливе без втілення тих аспектів, що були розкриті вище – надання певної автономії та
самостійності саморозвитку студента у стінах кафедри фізичного виховання. І третій етап – це вже сама
популяризація активного здорового образу життєдіяльності самою молоддю безпосередньо серед своїх
однолітків та колег за навчанням. Тут заохочення буд більш ефективне, оскільки не буде мати звичного
нам певного примусу до фізичної культури, зважаючи на сталу систему освіти. Звісно, було б непогано
залишити право вибору для студента – займатися в стінах університету на тій базі що є, якщо вона
задовольняє його потреби до саморозвитку. Чи надати право невідвідування занять з фізичної культури –
якщо студент має змогу та бажання займатись у приватних спортивно-тренажерних залах чи самостійно. У
будь-якому разі, у підсумку результат вийде один і той же – саморозвиток, здоров’я, популяризація. Варто
визнати, що популяризація зараз на дуже низькому рівні і саме від зміни цього аспекту можливе майже все
з переліченого у матеріалі.
Як висновок, варто зауважити, що запропоновані зміни та побажання цілком можуть бути або вже
запропоновані кимось, або знаходитись на певному етапі реалізації. Проте, на мою думку, фізичне
виховання потребує відповідності сучасності та потребам нинішньої молоді, для яких рідний ВНЗ – є нічим
іншим, як «другий дім», де можна всебічно розвиватися. В тому числі, і фізично саме у той спосіб, яким
було би краще окремим студентам за підтримки професійного тренерсько-методичного складу. І тоді
цілком можливо змінити відношення певної частки студентства до предмету «Фізичне виховання», що
провадиться у сучасній українській системі вищої освіти.
Я дуже сподіваюся, що цей матеріал хоча б трохи, але зможе щось змінити на краще, надасть змогу
перейти сучасній українській системі фізичного виховання в університетах, академіях, коледжах та інших
закладах вищої освіти на новий, вищий рівень – відійти від сталої застарілої системи викладання та
відкрити нові двері у світ спортивного саморозвитку для сучасної української молоді.
Науковий керівник:
викладач Бочков Юрій Юрійович.
Євгенія Костик
(Переяслав, Україна)
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІНШОМОВНИХ ТЕКСТІВ КРАЇНОЗНАВЧОГО
ХАРАКТЕРУ
В сучасних концепціях освіти іноземна мова розглядається як відображення культури народу країни,
мова якої вивчається, а оволодіння іноземною мовою – пов’язано з іноземною культурою та засвоєнням
світових духовних цінностей. Тому, на сьогодні існує потреба в підготовці майбутніх фахівців педагогічної
діяльності до міжкультурної комунікації, у формуванні культурологічних знань та вмінь. Іноземна мова при
цьому займає особливе місце в загальнокультурній підготовці молоді до життя та діяльності в суспільстві,
та орієнтована головним чином на формування практичних умінь, що має великий потенціал можливостей
для всебічного розвитку особистості.
Для оптимізації процесу вивчення іноземної мови необхідно спиратися на лінгвокультурологічний
підхід, включаючи лінгвокраїнознавчі аспекти, які допоможуть покращити не тільки рівень мовних знань
студентів, але й їх міжкультурну компетенцію, завдяки якій майбутні спеціалісти зможуть уникнути мовних
та культурних труднощів у майбутній професійній діяльності.
Міжкультурна компетенція в свою чергу являє цілісну систему, формуючи при цьому взаємопов’язані
компоненти: країнознавчий (охоплює усталені знання, професійну та молодіжну тематику, що забезпечує
формування системи знань про народ-носій мови, національний характер, суспільно-державний устрій,
здобутки у галузі освіти, культури, особливості побуту, традиції, звичаї); лінгвокраїнознавчий, що
характеризує здатність сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-культурними
особливостями (охоплює знання мовних одиниць, зокрема з національно-культурним компонентом
семантики, і вміння використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій); соціолінгвістичну
компетенцію (це знання особливостей національного мовленнєвого етикету і невербальної поведінки та
навички врахування їх у реальних життєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве спілкування
відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм поведінки та соціального статусу
комунікантів) [4, с. 57-58].
Зазначені компоненти міжкультурної компетенції тісно пов’язані культурним і соціальним контекстом.
А відтак, вивчення іноземної мови із врахуванням зазначених компонентів повинно здійснюватися
комплексно.
О. Ларіоновв зазначає, що міжкультурний і соціокультурний компоненти змісту навчання іноземної
мови мають трактуватися як система знань, вмінь і навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток
іншомовної соціокультурної компетенції студентів, формування світогляду, моралі і поведінки, підготовку
до суспільного життя в багатокультурному суспільстві [2]. Це свідчить про те, що іноземна культура, як
кожний вид культури, складається із чотирьох складових: знання про функції, культуру, способи
опанування іноземною мовою, як засобом спілкування; навчальні та мовні навички – досвід використання
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знань; уміння здійснити усі мовні функції; мотивація – досвід, звернений до системи цінностей особистості.
Міжкультурна компетенція у вивченні текстів країнознавчого характеру студентами немовних
факультетів є цікавим для нашого дослідження, оскільки сприяє вивченню духовних цінностей, традицій,
побуту, а також досвіду мовних особливостей певних національно-культурних спільнот із орієнтацією на
виявлення взаємозв’язку мови і культури, які вміщують в собі лінгвокультурологічний зміст. Науковці по
різному підійшли до визначення поняття «лінгвокультурології», зокрема як: галузь лінгвістики, яка виникла
на стику лінгвістики і культурології; гуманітарну дисципліну, що вивчає втілену в живу національну мову, і
яка виявлена в мовних процесах матеріальної і духовної культури; інтеграційну область знань, вбираючу в
себе результати досліджень в культурології і мовознавстві, етнолінгвістиці і культурної антропології;
комплексну наукову дисципліну синтезуючого типу, вивчаючу взаємозв’язок і взаємодію культури і мови в
його функціонуванні і відображає цей процес як цілісну структуру одиниць в єдності їх мовного і
позамовного (культурного) змісту за допомогою системних методів і з орієнтацією на сучасні пріоритети і
культурні встановлення (система норм і загальнолюдських цінностей); дисципліну, що вивчає прояв,
віддзеркалення і фіксацію культури в мові і дискурсі, безпосередньо пов’язану з вивченням національної
картини світу, мовної свідомості, особливостей ментально-лінгвального комплексу; філологічну науку, яка
досліджує різні способи представлення знань про світ носіїв тієї або іншої мови через вивчення мовних
одиниць різних рівнів, мовної діяльності, мовної поведінки, дискурсу, що повинне дозволити дати такий
опис цих об’єктів, який у всій повноті розкривав би значення аналізованих одиниць, його відтінки,
коннотаціі і асоціації, що відображають свідомість носіїв мови. При цьому, важливо враховувати
інформацію енциклопедичного характеру, корелюючу з власне мовним значенням, розробка принципів
відбору якої є однією з проблем лінгвокультурологіі.
Різні трактування поняття «лінгвокультурології» не протистоять, не виключають, а
взаємодоповнюють одне одного. Тому, основним об’єктом лінгвокультурології можна назвати
взаємозв’язок і взаємодію культури і мови в процесі його функціонування і вивчення інтерпретації цієї
взаємодії в єдиній системній цілісності, а її предметом є національні форми буття суспільства, відтворені у
системі мовної комунікації і засновані на його культурних цінностях.
У дослідженні, В. Карасика та Г. Слишкіна, про лінгвокультурний концепт, поняття духовної цінності є
ключовим у сучасному лінгвокультурологічному підході до концепту, вказуючи при цьому, що центром
концепту завжди є цінність, оскільки концепт тісно пов’язаний з культурою, а в основі культури лежить саме
ціннісний принцип.
Саме тому, важливим завданням мовної підготовки студентів (незалежно від фаху) є формування
«полікультурної» мовної особистості, здатної будувати міжкультурні і міжмовні паралелі явища, які
вивчаються, зіставляти універсальні принципи людського світосприйняття і механізми, що зумовлюють
ідіоетнічні та ідіокультурні особливості представників тієї чи іншої лінгвокультури. Здійснення цього
завдання сприятиме вивчення лінгвокультурних одиниць на заняттях з іноземної мови.
До основних одиниць лінгвокультури належать слова, словосполучення і тексти, що мають
етнокультурну цінність. Текст є певним відрізком мовлення чи висловлюванням (усним або писемним), що
стосується специфічної сфери. У процесі виконання певного завдання він стає актом мовленнєвої
діяльності і може бути як опорою, так і метою, як продуктом, так і процесом [3].
Тексти країнознавчого спрямування повинні базуватися на соціокультурній змістовій лінії, складовою
якої є лінгвокультура. Вона повинна реалізуватися на основі дібраних культурологічних текстів, що
використовуються як дидактичний матеріал мовної і мовленнєвої змістових ліній, а також передбачати
детальне опрацювання цих текстів з метою опанування національних, загальнолюдських, духовнокультурних цінностей.
Для формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей необхідно перш за все
застосовувати такі тексти на заняттях з іноземної мови, які б передбачали порівняльний аналіз цінностей
нашого народу і народу, мова якого вивчається. Вони повинні містити ідейно-виховну та пізнавальну
цінність для особистості і будуватися на фактичному матеріалі про країну та її народ, мова якого
вивчається.
Традиційно чимало уваги приділяється виховному наповненню викладання іноземної мови,
підбираючи тексти мовою оригіналу певного змісту. Навчання іноземної мови на немовних факультетів
становить певну проблему у перекладанні таких текстів, адже афоризми та фрази, які використовують
іноземці, зокрема англійці у своїх творах є своєрідними. Проте, ми повинні ознайомити студентську молодь
з їхніми традиціями, побутом тощо. Адже, духовні цінності, культура, звичаї та традиції кожного народу
мають свої відмінності і тому, формування соціокультурної компетенції студентів повинно відбуватися не
лише запам’ятовуванням розмовних фраз, але й текстовим матеріалом мовою оригіналу.
Проблема застосування країнознавчого матеріалу в значній мірі зумовлена реалізацією
комунікативного підходу, що передбачає як кінцевий результат формування іншомовної комунікативної
компетенції. Студенти в процесі навчання іноземної мови повинні володіти усіма видами мовленнєвої
діяльності, особливо, що стосується усного мовлення, тобто говорінням.
Невміння висловлюватися, передавати основний зміст прослуханого чи прочитаного тексту своїми
словами, спілкуватися іноземною мовою це перш за все психологічна проблема особистості. Страх того,
що неправильно побудує речення (як граматично, так і синтаксично) та брак словникового запасу
призводить до зниження рівня володіння іноземною мовою.
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Викладач іноземної мови повинен формувати у студентів вміння монологічного висловлювання,
таким чином, щоб базисні вміння організації змісту власного монологічного висловлювання включали такі
опорні вміння як: вичленяти і викладати кульмінаційну подію адекватно її значенню та виділяти основні
факти і події, які ведуть до кульмінаційної події, у тому числі експозиційні факти; встановлювати логічну
послідовність викладу матеріалу на основі усвідомлення причинно-наслідкових і часових зв’язків та
відношень між ними; опускати несуттєві факти, які не порушують логіку розповіді і не сприяють розкриттю
теми та основної думки тексту; завершувати розповідь, висловлюючи своє ставлення до події, до вчинку
персонажа. Універсальні вміння організації змісту тексту (переказу) необхідні для породження будь-якого
висловлювання розповідного характеру (передача змісту побаченого, почутого, прочитаного), а специфічні
вміння мовного оформлення потрібні для передачі заданого змісту і форми його вираження (наприклад,
передача змісту тексту своїми словами) [1, с. 162].
У сучасних умовах комунікативна культура практично незначуща, якщо вона непідкріплена високими
духовними особистими якостями самого педагога, його моральною зрілістю. Уміння володіти іноземною
мовою розглядається не тільки як здобуття переваги з інструментальної точки зору, оскільки збільшуються
можливості спілкування особистості, але як дійсне культурне й особисте її збагачення. Це означає, що
гуманітаризація процесу засвоєння іноземної мови допоможе утвердити в свідомості та поведінці
студентської молоді норми і правила загальнолюдської моралі, які базуються на загальнолюдських
цінностях.
Таким чином, враховуючи особливості формування іншомовної комунікативної діяльності на основі
культурологічного підходу вважаємо, що вивчення текстів країнознавчого характеру буде ефективним за
таких умов: створення позитивного мікроклімату, психологічного комфорту в академічній групі на заняттях
з іноземної мови (тобто, зняття психологічного бар’єру спілкування іноземною); дотримання принципів
навчання щодо формування іншомовної мовленнєвої компетенції (принцип комунікативності, принцип
урахування рідної мови (дозволяє спрогнозувати труднощі у навчанні вимовної, лексичної і граматичної
сторін іншомовного мовлення, у навчанні графіки, орфографії, семантизації), принцип апроксимації
(оцінюючи мовлення ігноруються незначні помилки в іншомовному спілкуванні, які не порушують
комунікативний аспект мовлення); внутрішньої та зовнішньої мотивації студентів до вивчення іноземної
мови спираючись на матеріали країнознавчого характеру; бажання удосконалювати, відшліфовувати
власне мовлення (володіння екстралінгвістичними засобами спілкування); прагнення підвищити якість
власної мовленнєвої культури (використання мовних засобів відповідно до мети, умов, ситуацій
спілкування); реалізація комунікативно-діяльнісного підходу (передбачає органічне поєднання свідомих та
підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил оперування
іншомовними моделями відбувається одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією);
застосування активних (інтенсивних) методів навчання у процесі ознайомлення із лінгвокультурними
одиницями, які сприятимуть розвиткові внутрішньої мотивації вивчення іноземної мови (підвищують
пізнавальну мотивацію, прагнення до самоосвіти, посилюють самодетермінацію та саморегуляцію).
З вище викладеного можна зробити висновок, що лінгвокультурологічний підхід у вивченні
іншомовних текстів країнознавчого характеру студентами на заняттях з іноземної мови повинно
базуватися на знайомстві з культурою, історією, із естетичними ідеями та ідеалами країни, мова якої
вивчається; усвідомлювати студентами суті мовних явищ, іншої системи світогляду; формувати особисте
ставлення до мови, історії, поглядів, культури, мистецтва, країни, мова якої вивчається, порівнювати
культуру іноземної та рідної мови, виховувати студентську молодь до самостійного вивчення та
удосконалення іноземної мови. Все це допоможе студентам зрозуміти національні особливості культури
країни, мова якої вивчається, та долучитися до діалогу культур.
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОВНИХ ЗНАКІВ ЯК НАСЛІДОК ЮРИДИЧНИХ КОЛІЗІЙ
Пандемія змінила життя світу і мову як знакову систему, що відображає цей світ. Про зміни в
словниковому складі заговорили науковці й аматори ще від початку пандемії, фіксуючи численні
семантичні та лексичні неологізми [1; 3; 4; 6; 7; 9]. Так, деякі слова вийшли за межі вузькоспеціального
вжитку і стали загальновживаними (пандемія, коронавірус, ізоляція), інші – набули нових значень
(карантин, соціальна дистанція, дистанційка, контактний, корона), з’явився ряд лексичних новотворів
(ковідіот, інфодемія, карантикули, карантьє).
У пропонованій розвідці лінгвістичний вплив пандемії на мову розглянуто з погляду прагматичної
гнучкості і багатовимірності структури лексичного значення, що проявляється в реакції носіїв мови на
адміністративні обмеження в умовах карантину.
Зіткнувшись з новими випробуваннями, держави в різний спосіб намагаються стримати поширення
інфекції. Нагальні рішення ухвалюють на не підготовленій до таких ситуацій законодавчій базі.
Термінологічна невизначеність пов’язана з називанням нових реалій старими словами.
Рішення влади нерідко викликають спротив місцевих влад, представників бізнесу і простого
населення. Такі ситуації можна трактувати як юридичні колізії (у широкому розуміння цього слова – це
будь-який конфлікт, суперечка в правовій сфері [8, с. 17]). Серед джерел непорозуміння можна назвати
неоднозначність і неадекватність деяких рішень, неточне використання мовних знаків.
Допоки невдоволені шукають юридичного захисту, швидшим засобом захиститися стає мова.
Маніпулювання мовними знаками дає змогу виграти час для пошуку законних підстав «непослуху»,
озвучити свою позицію, формально дотриматися карантинних вимог, емоційно «розрядитися» через гру з
мовними знаками. При цьому суспільна природа мови порушується: мовний знак втрачає чітку
співвіднесеність з денотатом, бо учасники комунікації, формально зберігаючи суспільну домовленість,
фактично підміняють у своїх інтересах значення слів.
Одним із спірних рішень влади була постанова Кабміну про заборону перебувати, починаючи від 6
квітня 2020 року, у громадських місцях без захисної маски або респіратора. Неоднозначним виявилось
саме поняття «громадське місце».
Словник української мови в 11-ти томах подає зокрема такі значення слова громадський: який
виникає, відбувається в суспільстві або стосується суспільства, зв'язаний з ним; суспільний; належний
усій громаді, усьому суспільству; колективний; призначений для загального користування [5]. З цього
словникового визначення не ясно, про які саме місця мовиться в постанові.
У спеціальному вжитку словосполучення громадське місце згадано в законі про тютюнопаління. Там
вказано, що громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита
для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу. Зокрема
під'їзди, підземні переходи, стадіони. Далі наведено перелік місць, де палити заборонено: у ліфтах і
таксофонах; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я; у приміщеннях та на території
навчальних закладів; на дитячих майданчиках; у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурнооздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у під’їздах житлових будинків; у підземних
переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів; у
приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об’єктів культурного призначення; у
приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; на
стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів. Також заборонено палити у таких
місцях, крім території, яку спеціально відвели для паління: у приміщеннях підприємств, установ та
організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у
приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.
Через два дні після запровадження нових обмежень Кабмін випустив роз’яснення, намагаючись
зупинити критику з боку громадськості і конфлікти громадян із правоохоронцями через штрафи. Уряд
запропонував такий не вичерпний перелік громадських місць: «Під'їзди, підземні переходи, стадіони;
парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи,
медичні установи та інше». Відкритість цього однорідного ряду призвела до того, що значення
словосполучення громадське місце поширилося навіть на звичайну вулицю, а, наприклад, влада Києва
фактично визнала громадськими місцями всю територію поза помешканнями людей.
У випадку з трактуванням громадських місць гнучкістю мовного знака скористалася влада. Це стало
причиною широкої дискреції правоохоронців, давши їм можливість на власний розсуд трактувати ситуації і
визначати, що є громадським місцем, а що ні. Громадяни ж пішли законним шляхом, оскаржуючи в судах
антиконституційні штрафи (йдеться про порушення статті 64 Конституції України, яка каже, що
«конституційні права і свободи людини й громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків,
передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень»).
Другою прикметною мовною трансформацією можна назвати переосмислення значення слова
маска. Маска, попри попередні рекомендації МОЗ та ВООЗ, відповідно до згаданої вище постанови, стала
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невід’ємним атрибутом перебування поза домом. При цьому Кабмін не уточнив, що саме можна вважати
маскою.
Основне лексичне значення слова маска, зафіксоване словником української мови, – це «заслона
для обличчя людини у вигляді звірячої морди, спотвореного людського обличчя тощо», а з ремаркою
«спеціальне» – «спеціальна заслона на обличчя для захисту від чого-небудь // марлева пов'язка на ніс і
рот, що запобігає поширенню або проникненню інфекції» [5].
Не маючи точнішої дефініції слова маска, на практиці громадяни стали використовувати поряд із
спеціальними медичними масками та респіраторами і саморобні маски, ефективність яких сумнівна (для
порівняння: хірургічна маска захищає від 33% крапель аерозолю, пов’язана на обличчя бандана – від 11%,
а маска з тканини – лише від 6%). А більш сміливі та творчі громадяни скористалися основним
словниковим значенням, породивши цілий пласт мемів із масками маскарадними або ж із масками навіть
на пам’ятниках. У такий спосіб спротив, викликаний раптовими обмеженнями, вилився в гумористичне
трактування давно відомого слова.
Трансформацію мовного знака спостерігаємо також на прикладі реакції громадськості на урядову
постанову 641 від 11 листопада 2020 року про «карантин вихідного дня»: “Додатково до обмежень,
передбачених пунктом 10 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин
понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється … [далі
йде перелік заборон]».
Після того як уряд оголосив про запровадження карантину вихідного дня, на фейсбук-сторінці мережі
торговельних центрів “Епіцентр” з'явився рекламний пост про те, що мережа "вводить 72-годинну
п’ятницю". Слово п’ятниця тут зберегло свою звукову форму, але змінило значення.
В опозицію стала і місцева влада ряду українських міст. Так, відмовляючись уводити карантин
вихідного дня, виконком Львівської міськради оголосив усі суботи і неділі до 30 листопада робочими
днями. "Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає
вихідних. Люди мають право на працю", – резюмував мер Львова.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у реакції на такі заяви озвучив ще одну ідею, як оминути
обмеження вихідного дня: «Вони б ще перейменували суботу та неділю», – заявив він, підкреслюючи, що
в тексті постанови вжито конкретні дні тижня.
Таку реакцію уможливила заміна вжитого в урядовій постанові вислову «період з 00 годин 00 хвилин
суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка» синонімічним «карантин вихідного дня» (саме під такою назвою
новина поширювалася в медіапросторі). Словник української мови в 11 томах з-поміж значень слова
вихідний подає таке: «вільний від роботи або навчання (про день)» [5]. Чіткіше поняття вихідний день
виражено в законодавстві про працю, де офіційно встановлено порядок розподілу робочих днів та днів
щотижневого відпочинку. Статті 67, 68, 69 Кодексу законів про працю України загальним вихідним днем
визначають неділю. Другий вихідний день у випадку п’ятиденного робочого тижня може варіюватися
залежно від графіку роботи підприємства, установи, організації. Таким чином, для синонімічних конструкцій
вихідний день та субота й неділя спільна сема частково ядерна, оскільки конструкції перетинаються тільки
в семі ‘неділя як один із офіційно встановлених вихідних днів’, тоді як субота належить периферії значення
конструкції вихідні дні. Ядерні семи позначають постійну, обов’язкову ознаку предмета чи дії. Периферійні
семи позначають непостійну ознаку дії. Тому паралельне використання двох названих конструкцій на
семантичному рівні заклало можливість різного трактування постанови уряду.
Зі згаданою постановою пов’язана й інша мовна реакція. Власник ресторану і хостелу з Тернополя
Тарас Ковальчук скористався іноземним досвідом. Підприємець вирішив перереєструвати свій бізнес на
релігійну організацію – храм, трапезну та монастир. «Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо
продовжити працювати в нових умовах. Почали дивитись на досвід інших країн. Запала в око Польща
та фітнес-центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилось, що церкви не треба, треба просто
релігійну організацію. Тому [12 листопада] десять однодумців на загальних зборах проголосували про
створення релігійної організації “Братство Лисих” та затвердження статуту. На ці вихідні хостел
буде працювати у форматі монастиря, а ресторан “Лисий” – храму», – розповів Тарас Ковальчук на
своїй фейсбук-сторінці. У такій реакції на обмежувальні урядові заходи спостерігаємо трансформацію на
рівні семантичного трикутника, кути якого позначають звукову форму слова, означуване поняття
(сигніфікат) та одиничний предмет називання (денотат). При цьому повністю змінено звукову форму, а
денотативний зміст слів монастир і храм став референтним, тобто, промовляючи ці загальновживані
слова, мовець має на увазі конкретні об’єкти позамовної дійсності – свій готель і свій ресторан. На рівні ж
сигніфікату мовець скористався умовним характером зв’язку між формою і змістом слова загалом, а також
нечітким лексичним значенням конкретно цих слів у словниках (монастир – комплекс споруд і будівель
для релігійної громади ченців або черниць, що керуються єдиними правилами життя (статутом); храм
– будівля, де відбуваються богослужіння, релігійні обряди [5]). Ядерні семи словникових значень
дозволили використати наведені слова на позначення інших об’єктів дійсності.
Отже, в умовах нових викликів терміносистема правової сфери проявляє семантичну розмитість.
Замість чіткої дефініції ситуативно актуалізовані лексеми (такі як громадське місце, маска, вихідний, назви
днів тижня, монастир, храм) набувають суб’єктивного трактування, що дозволяє учасникам комунікації
досягати бажаного практичного ефекту. Комунікативний смисл мовних одиниць базується на
трансформації ієрархічно організованої структури лексичного значення.
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ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ІТАЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ПОВ'ЯЗАНІ З COVID-19
Поповнення мови новими лексичними одиницями відбувається постійно. Словниковий склад, як
відомо, серед інших рівнів мови відзначається найбільшою проникністю та чутливістю до змін у соціумі, що
визначає актуальність даного дослідження. 2020 рік став періодом, для якого характерна особлива
активність лінгвальних модифікацій, у зв'язку з новими реаліями, з якими стикнувся увесь світ. Поруч з
еволюцією пандемії COVID-19 та заходами, які вживаються для протидії їй, мова засобів масової
інформації та інституційна мова породжують нові лексеми та вирази, розвиваючись, таким чином, поруч,
ніби рухаючись паралельними шляхами.
Метою статті є виокремити новотвори в лексиці, які з'явилися в період COVID-19, та проаналізувати
їх з позицій структури, семантики та способів творення.
Об'єктом дослідження є лексика, що виникла в період COVID-19 (лютий-грудень 2020), а також вже
існуючі одиниці, які отримали нові значення або частотність вживання яких зросла. Аналіз здійснено на
матеріалі інтернет-медіа видань [4], [5], [6].
Як демонструє кількісний аналіз, найбільшу групу новотворів, пов'язаних з COVID-19 становлять
запозичення з англійської мови, що відображає як загальну тенденцію ХХІ століття в італійській мові, так і
світову мовну тенденцію періоду глобалізації. Сам термін на позначення хвороби, il COVID-19 є
запозиченим з англійської акронімом (COronaVIrus Disease). В італійській мові тут виникла проблема з
визначенням роду лексеми і відповідно артиклем (il чи la), оскільки хвороба (la malattia) жіночого роду, а
вірус чоловічого (il virus). Президент академії La Crusca Клаудіо Марацціні зазначив: “На жаль, усі ці місяці
Італія помилялася. Потрібно говорити la COVID, а не il COVID, тому що це хвороба
(la malattia) [6, 2.07.2020]. Проте, мова є живим організмом, який не завжди слідує граматичним правилам.
Так, італійський Гугл фіксує 16 500 000 вживать “Il COVID-19” і лише 318 000 “la COVID-19”. Лексема
вживається в чоловічому роді не лише у мас-медіа, а й в офіційних документах [там само]. Також немає
чіткості у правописі лексеми, наявні три варіанти - усі літери з великої, усі літери з малої, лише перша
літера з малої (COVID, Covid, covid).
Інші запозичення з англійської мови - lockdown, smartworking, spillover, droplet, webinar, COVID free,
contact tracing, travel shaming, runner, etc. Терміни, кальковані з англійської - distanziamento sociale, test
sierologico, test molecolare. Деякі лексеми були запозичені до періоду коронавірусу, але отримали нові
значення або конотації. Наприклад, travel shaming - термін, який вживався раніше екологістами, що
закликали використовувати альтернативні транспортні засоби, які не забруднюють атмосферу, тепер
вживається для демонізації тих, хто їде подорожувати у небезпечні, з позицій захворювання на
коронавірусну хворобу, країни, відповідно, є потенційними розповсюджувачами вірусу [3].
Подекуди поряд з англійськими запозиченнями вживаються італійські терміни - spillover / goccioline.
Іноді через це виникають термінологічні неточності. Наприклад, smartworking / telelavoro / lavoro agile
вживаються як синоніми, хоча насправді такими не є [9].
Щодо італійських аналогів терміну lockdown, яке стало словом року згідно Кембриджського словника,
лексикографічний редактор словників Le Monnier-Mondadori Education Бьянка Гісмонді дала наступний
коментар: Lockdown можна було б перекласти як confinamento або chiusura totale, але це могло би ввести в
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оману, оскільки слово має свої конотації, виражає ряд концептів, які потребували б перифрази. Lockdown це щось нове, що не можна порівняти з тим, що траплялося раніше" [12].
З інших мов запозичення є нечастотними. Деякі лексеми були запозичені раніше, але у зв'язку з
пандемією значно підвищується частота їхнього вживання. Наприклад, лексема triage, запозичена з
французької мови ще у 90-х роках, що означає систему вибору суб’єктів у відділеннях невідкладної
допомоги лікарень на основі тяжкості травм або їх клінічної картини [1]. У 2020 лексема а також її дериват,
дієслово triagiare, стало широковживаним у березні 20: Precisiamo che quest’ultimo è stato correttamente
triagiato al momento del suo ingresso in ospedale [6, 5.3.2020].
Значну групу лексем складають семантичні неологізми - лексеми, що вже існували в мові, але
отримали нові значення, у зв'язку з епідемією COVID-19. Таке переосмислення найчастіше відбувається
під впливом позамовних чинників - появою нових денотатів, які потребують номінації.
До цієї групи входять такі лексеми як tampone, virale, paziente zero, positivo, quarentena,
autocertificazione, amuchina. Так, якщо раніше tampone (tamponare) вживалося у значенні закрити рану, щоб
зупинити кров (tamponare la ferita), у сучасній італійській мові цей термін має значення взяти мазок для
аналізу на COVID-19: Alla seconda ondata siamo arrivati col materiale adatto e ogni 15 giorni ci sottoponiamo,
noi e gli ospiti, al tampone rapido della Regione [5, 28.12.20]. Таке значення вже зафіксоване у новому
виданні словника Zingarelli- 2021: tamponare - “sottoporre a esame diagnostico, mediante tampone, campioni di
secrezioni organiche” [3].
У лексичній одиниці autocertificazione спостерігаємо звуження значення - якщо раніше термін
позначав будь-який тип документу на підтвердження особи, що видавався у громадських установах, з
лютого 2020 року це документ, необхідний для здійснення пересування у період локдауну: Sarà una vigilia
blindata (ma lo saranno anche Natale e Santo Stefano) e con i negozi chiusi, con il divieto di spostarsi senza
autocertificazione e senza un valido motivo [5, 24.12.20].
Лексема amuchina є прикладом антономазії (марка дезінфектора почала вживатися на позначення
будь-якого дезинфікуючого засобу): Concordati all’ultimo istante scambio di regali con mascherine e uso di
amuchina per sanificare i pacchi [5, 15.12.20].
Щодо деяких лексем виникла потреба в уточненні значення через позамовні фактори. Це
стосується, зокрема, лексеми congiunti. Указ від 26 квітня, який оголосив про початок фази 2, і дозвіл на “gli
spostamenti per incontrare congiunti” призводить до дискусії щодо значення цього слова. Оскільки
населення не розуміє, які категорії включаються у congiunti, а які ні. Після указу Internazionale видало
статтю, у якій зазначається, що "congiunti" - це двозначний термін, який не має чіткого юридичного
визначення, і тому може піддаватися різному тлумаченню. Цього слова не має Цивільний кодекс, воно
присутнє лише в Кримінальному кодексі (ст. 307), в якому під "сongiunti" розуміються “ascendenti,
discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello
stesso grado, gli zii e i nipoti” [4]. Тому двоюрідні брати, неодружені пари виключаються із цього списку.
Зважаючи на те, що Google зареєстрував бум запитів в Італії за словом "congiunti", прем'єр-міністр
Джузеппе Конте 27 квітня уточнив, що "congiunti" - це дещо широка загальна формула, яка не означає, що
ви можете зайти до чужого будинку в гості до друзів, влаштувати вечірки тощо, проте це люди, з якими
існують “стабільні емоційні стосунки”, що призвело до ще більшої плутанини [2].
Найбільшу частку коронавірусної лексики складають медичні терміни - pandemia, epidemia, soggetto
asintomatico, immunità di gregge, curva di contagio. Багато з цих термінів існували раніше, але у нових
реаліях підвищилася частота їхнього вживання і з категорії спеціальної лексики, вони перейшли до мови
мас-медіа. Наприклад, лексема paziente zero зафіксована у словнику 2014 року, але у зв'язку з пандемією
увійшла активніше до загального словнику [Treccami].
У період, що досліджується з'явилися нові структури та установи і відповідно лексичні одиниці для
їхньої номінації: USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), DdP (Dipartimento di Prevenzione della
ASL). У закладах освіти з'явилися Referente scolastico per COVID-19, спрощено Referente COVID, aula
COVID (кімната для перебування учня, який протягом навчальних годин мав симптоми, сумісні із хворобою
COVID-19. Зіткнувшись із появою одного з симптомів, учня супроводжують до aula COVID, де він чекає
разом із дорослим прибуття батьків [10].
Інші неологізми системи освіти - DaD (didattica a distanza), DDI (didattica digitale integrata),
lezione/attività sincrona/asincrona.
У мові також відбуваються активні дериваційні процеси, утворення дієслів від іменників (tamponare,
quarentenare; оказіональні форми - smartwokare); складні слова з префіксоїдами (autoquarentena); лексеми,
утворені шляхом словоскладання, так звані parole macedonia (covidiota (COVID+idiota), maskne
(masquera+acne), pauravirus, corona-caos, corona-crisi; Corona-Party): Se pretendo che un pub italiano rispetti
le leggi italiane sono un «covidiota»? [6, 1.09.20].
Отже, в італійській мові відбувається активні лексичні процеси, пов'язані з новими реаліями в умовах
COVID-19. Серед новотворів переважають медичні терміни, лексика пов'язана з процесом освіти та роботи
в умовах ковід. У процесі становлення новотворів можуть виникати проблеми з визначенням роду лексеми,
правописом, синонімію та точністю терміну. Поповнення словникового складу відбувається за рахунок
запозичень з англійської мови, появи нових значень у існуючих словах, дериваційних процесів. Пoява
новотворів зумовлена позамовними причинами - появою нових денотатів - предметів чи понять.
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Тема безперечно потребує подальших наукових студій. У перспективі дослідження передбачає
створення словника лексики COVID-19 та аналіз кількісних даних щодо означеної теми.
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СЕКЦІЯ: ХІМІЧНІ НАУКИ
Нина Чугунова, Гульназик Коныс, Гульжан Байтуреева
(Алматы, Казахстан)
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА ПРИ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛОВЫХ
МОНОМЕРОВ
Сополимеризация имеет важное практическое значениеблагодаря широким возможностям для
целенаправленного синтеза полимеров c заданными свойствами. Изменяя сочетание мономеров
различной природы, варьируя соотношение и распределение мономерных звеньев в макромолекулах
сополимеров, можно регулировать структуру и свойства полученных полимерных продуктов. Процессы
радикальной сополимеризации многих наиболее часто применяемых мономеров отражены в
многочисленных научных работах [1-4].
Полимеры на основе акриловой и метакриловой кислот и их производных - эфиров, -нитрилов и
амидов – благодаря своим ценным свойствам нашли широкое применение в современной технике.
Акриловые мономеры легко полимеризуется и вступают в сополимеризацию со многими винильными
соединениями по радикальному механизму в присутствии перекисей и азосоединений. Оценены
относительные активности мономеров в выбранных условиях, значения которых могут служить как
справочные данные, а также позволяют дальше охарактеризовывать другие их параметры. Однако
приведенные значения 𝑟1 и 𝑟2 позволяют оценить их относительные активности только при низких степенях
превращения мономеров в полимер. В случае различных активностей мономеров при увеличении
конверсии из-за изменения состава мономерной смеси возникает композиционная неоднородность
сополимеров. Для получения сополимеров определенного состава до высоких степеней превращения по
ходу реакции необходимо учитывать изменения состава мономерной смеси. Применение
компенсационного метода позволяет определенным образом влиять на ход реакции [3, 5, 6] и появляется
возможность удерживать постоянным состав полученного сополимера в ходе реакции.
В данной статье рассматиривается синтез компенсационно однородных сополимеров на основе
акриловой кислоты и акриламида.
Исходные мономеры акриловая кислота и акриламид применялись марки хч. Для достижения
высокой степени чистоты акриловую кислоту подвергали очистке перекристаллизацией из этилового
спирта [7, с. 25], акриламид перекристалливывался из этилового спирта [7, с. 39]. В качестве инициатора
применяли персульфат калия, очищенный перекристаллизацией из воды [7, с. 183]. Растворители и
осадители применяли со стандартными и характеристиками, соотвествующие литературным данным [8].
Сополимеризацию проводили в водно-спиртовом растворе, в присутствии 0,5% инициатора персульфата
калия при низких степенях превращения мономеров в сополимер. В качестве осадителя использовали
нормальный бутиловый спирт. Состав сополимеров определяли по содержанию карбоксильных групп [9].
Константу сополимеризации определяли методами Майо-Льюиса и Файнемана- Росса [10].
В таблице1 приведены данные состава сополимеров акриловой кислоты и акриламида, полученных
при различных исходных соотношениях мономеров.
Таблица1.Состав сополимеров акриловой кислоты и акриламида
Состав исходной мономерной смеси, моль.%
[M1]
[M2]
10
90
25
75
50
50
75
25

Содержание
карбоксильных групп,%
10.1
14.65
35.45
52.15

Состав сополимера, моль.%
[m 1]
[m 2]
16.0
84.0
35.00
65.00
56.27
43.73
82.47
17.53

Как следует из данных таблицы 1, состав сополимеров зависит от состава мономерной смеси, и во
всех случаях наблюдается обогащение сополимеров звеньями акриловой кислоты.Рассчитанные
константы сополимеризации также подтверждают большую активность акриловой кислоты по сравнению с
акриламидом (таблица 2). Константа сополимеризации акриловой кислоты r1 =1,4 более чем 2 раза
больше, чем соответствующее значение для акриламида (r2 = 0,6). За счет подобного различия в
активностей мономеров по ходу реакции следует ожидать обеднения акриловой кислотой мономерная
смеси, что приведет к изменению состава сополимеров.
Таблица 2. Значения констант сополимеризации акриловой кислоты (М1) и акриламида (М2)
Константы сополимеризации
r1
r2

По методу
Майо-Льюиса
1,40
0,61

Файнемана-Росса
1,45
0,58

Для определения состава мономерной смеси как функции мольной степени превращения, а также
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степени превращения как функции состава мономерной смеси и для решения других можно пользоваться
интегральной формой уравнения сополимеризации, выведенной Скейстом и Майером [10]:
𝑓
[М]
𝑑𝑓1
ln [М] = ∫(𝑓1 ) 𝐹 −𝑓
(1)
1 0 1

0

1

где [М] и [М]0 – число молей обоих мономеров при заданной степени превращения и в начальный
момент времени (а также их мольная концентрация или мольная доля).
При аналитическом интегрировании уравнения (1), при условии, что константы сополимеризации не
меняются в ходе процесса, получено простое уравнение, удобное для применения:
(1 −
где

[М]
[М]0

) =1−[

𝛼=

𝑓1

(𝑓1 )0

𝑟2
1−𝑟2

𝛼

𝛽

𝑓

] ×[ 2 ] ×[
(𝑓 )

;𝛽=

(𝑓1 )0 −𝛿 𝛾

2 0

𝑟1
1−𝑟1

;𝛿=

𝑓1 −𝛿

1 −𝑟2
2 −𝑟1 −𝑟2

] = 𝑋𝜇

;𝛾=

1−𝑟1 𝑟2
(1−𝑟1 )(1−𝑟2 )

(2)
.

При проектировании производств, составлении материальных балансов, других расчетах важно
знать не мгновенный состав сополимера в каждый момент времени, а средний состав, соответствующий
заданной степени превращения мономеров, который можно определить по формуле:
(𝑓 ) −𝑓 [М]/[М]0
= 10 1
(3)
1−[М]/[М]0

Сделаем расчет для нахождения изменения конверсии мономерной смеси по ходу реакции
сополимеризации для состава АК:АА =50:50 (моль.%). Состав мономеров переводим на мольные доли:
1
[М]: [М]0 = 1: 1 (мол.), (𝑓1 )0 = 1+1 = 0,5, (𝑓2 )0 = 0,5.
Поскольку акриловая кислота при сополимеризации проявляет большую активность, следует
ожидать уменьшения его содержания в мономерной смеси по ходу реакции. Подставляя значения 𝑓1 <
(𝑓1 )0 , (𝑓1 < 0,5) был сделан расчетожидаемой мольной степени конверсии, значения которых позволили
оценить изменение среднего состава сополимеров (таблица3).
Таблица 3. Зависимость состава мономерной смеси и среднего состава сополимеров АК с АА от
конверсии.
Х
1
0,944
0,878
0,762

(𝑓1 )0
0,5
0,5
0,5
0,5

(𝑓2 )0
0,5
0,5
0,5
0,5

𝑓1
0
0,1
0,2
0,3

0,5
0,429
0,369
0,356

0,5
0,571
0,631
0,644

Как следует из таблицы 3, по ходу реакции средний состав сополимеров меняется, что приводит к
композиционной неоднородности полученных сополимеров.
Для синтеза однородных по составу сополимеров до высоких конверсии сделан расчет дозировки
более активного мономера. Для производства требуется получить сополимер с содержанием 85 мол.%
звеньев акриловой кислоты. В таких случаях в реактор загрузается весь акриламид и часть более
активного мономера-акриловую кислоту. Оставшееся акриловая кислота в реактор подается
дополнительно по мере протекания полимеризации. (Подача регулируется автоматически).
Первоначальная загрузка акриламида 100кг, и конверсия по акриламиду 0,94 (в массовых долях).
Необходимо вычислить первоначальную загрузку акриловой кислоты, а также содержание и состав смеси
мономеров в реакторе. Требемый состав сополимера АК:АК= 0,85:0,25 (мол.%). Исходя из значении
констант сополимеризации и заданного состава сополимера по преобразованному уравнению:
(𝐹 1 𝑟1 − 2 𝐹 1 + 𝐹 1 𝑟2 − 𝑟1 + 1) 𝑓1 2 + (2𝐹 1 − 2𝐹 1 𝑟2 − 1) 𝑓1 + 𝐹 1 𝑟2 = 0
рассчитываем искомый исходный состав мономерной смеси, что равнялось соответственно 0,8 и 0,2
мольные доли. Поскольку степень конверсии по акриламиду 0,95 (масс.), то в состав сополимера вошло
100∙0,95=95 кг, в мономерной смеси его осталось 100-95=5 кг. Содержание звеньев акриламида в
85
сополимере составляет 15% (масс.), т.е. в состав сополимера акриловой кислоты вошло 95 · 15 =
538,33 кг, а всего образовалось 95 + 538,33 = 633,33 кг сополимера.
Поскольку для поддержания постоянного «мгновенного» состава сополимера необходимо
поддерживать постоянный состав мономерной смеси – 80:20 (по массе), то начальная загрузка акриловой
80
кислоты составит 100 · = 400 кг, а содержание акриловой кислоты в мономерной смеси после
20
полимеризации будет. Общее количество акриловой кислоты, взятого для сополимеризации, равно
538,33 + 20 = 558,33 кг, из которого добавлено в процессе дозировки 558,33 − 400 = 158,33 кг.
Таким образом, учитывая относительные активности мономеров при необходимой глубины
полимеризации можно для заданного сополимеров по ходу реакции
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Толстова Ольга Леонідівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської
філології Інституту філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.
Тяско Діана Володимирівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент, реклами та PRтехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Чугунова Нина Ивановна ‒ КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, ассоциированный профессор,
канд.хим.наук. СНС.
Шатило Дарина В’ячеславівна ‒ студентка Волинського національного університету імені
Лесі України.
Шевчук Олександр ‒ студент Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Шмига Юлія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з
громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
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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 января 2021 г. проводится ХХХІV Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших
растений.
2. Структурная ботаника и биохимия
растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная
организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз
метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение,
биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический
мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных
работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного
служащего на современном этапе развития
общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на
здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические
проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социальноэкологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина
труда.
5. Проблемы экологического воспитания
молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые
рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование
экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
.

3. История науки и техники.
4. Этнография.
5. Устная история.
6. История стран СНГ.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Дифференциальные и интегральные
уравнения.
2. Перспективы систем информатики.
3. Теория вероятностей и математическая
статистика.
4. Прикладная математика.
5. Математическое моделирование.
VII. ИСКУССТВО
1. Музыкальное искусство.
2. Искусство танца.
3. Театральное искусство.
4. Фото и киноискусство.
5. Искусство дизайна.
XIX. ПЕДАГОГИКА
1. Дистанционное образование в высшей
школе.
2. Проблемы подготовки специалистов.
3. Методические основы воспитательного
процесса.
4. Стратегические направления
реформирования системы образования.
5. Современные методы преподавания.
6. Социальная педагогика.
X. ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Избирательные технологии.
2. Проблемы интеграции Украины в мировое
сообщество.
3. Отношения Украины с НАТО.
4. Отношения Украины со странами СНГ.
XI. ПРАВО
1. История государства и права.
2. Административное и финансовое право.
3. Охрана авторских прав.
4. Трудовое право и право социального
обеспечения.
5. Уголовное право и криминология.
6. Борьба с экономическими
преступлениями.
7. Экологическое, земельное и аграрное
право.
8. Конституционное право.
9. Гражданское право.
10. Хозяйственное право.
11. Криминалистика и судебная медицина.
12. Предпринимательское и банковское
право.
13. Уголовно-процессуальное право.
XII. ПСИХОЛОГИЯ
1. Место психолога на производстве.
2. Формы работы психолога-практика.
3. Современные тенденции в методологии
психологических исследований.
4. Психология терроризма.
5. Психолого-педагогические проблемы
развития личности в современных условиях.
6. Клиническая психология.
7. Общая психология.
8. Педагогическая психология.
9. Психология развития.
10. Психология труда.
11. Психофизиология.
12. Социальная психология.
XIII. СОЦИОЛОГИЯ
1. Кадровый менеджмент.
2. Современные технологии социального
опроса.

XIV. СОВРЕМЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Компьютерная инженерия.
2. Вычислительная техника и
программирование.
3. Программное обеспечение.
4. Информационная безопасность.
XV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
1. Физическая культура и спорт: проблемы
исследования, предложения.
2. Развитие физкультуры и спорта в
современных условиях.
XVI. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Методика преподавания языка и
литературы.
2. Риторика и стилистика.
3. Теоретические и методологические
проблемы исследования языка.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функция.
5. Методы и приемы контроля уровня
владения иностранным языком.
6. Актуальные проблемы перевода.
7. Язык, речь, речевая коммуникация.
8. Украинский язык и литература.
9. Русский язык и литература.
10. Этно-, социо-и психолингвистика.
XVII. ФИЛОСОФИЯ
1. Философия литературы и искусства.
2. Социальная философия.
3. История философии.
4. Философия культуры.
5. Философия религии.
6. Философия науки.
XVIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Металлургия.
2. Горное.
3. Литейная Дело.
4. Машиноведение.
5. Электротехника
6. Теплотехника.
7. Гидротехника.
8. Радиотехника.
9. Строительство
XIX. СОЦИАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ. МЕДИА.
1. Журналистика. Теория и история
журналистики.
2. Книговедение, библиотековедение,
библиографоведение.
3. Социальная информатика. Прикладные
социально-коммуникационные технологии
ХХ. ФИЗИКА
1. Общая физика
2. Экспериментальные физика
3. Астрономия и физика космоса
4.Молекулярна физика
5. Ядерная физика
6. Физика металлов
7. Физика функциональных металлов
8. Нанофизика
ХХІ. ХИМИЯ
1. Аналитическая химия
2. Неорганическая химия
3. Органическая химия
4. Физическая химия
5. Химия высокомолекулярных соединений
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Оргкомитет конференции
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 января 2021 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: 31.01.2021 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 січня 2020 р. проводиться ХХХІV 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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