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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Hamdam Tursunboyev, Dilnoza Sobirova
(Nukus, O'zbekiston)
TOG‘RAYHON O’SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATI
Oddiy tog‘rayhon — Origanum vulgare L., yasnotkadoshlar — Lamiaceae (Labguldoshlar — Labiatae)
oilasiga kiradi. Ko‘p yillik, bo‘yi 30-60, ba’zan 90 sm ga yetadigan xushbo‘y o‘t o‘simlik. Poyasi bir nechta, tik
o‘suvchi, yuqori qismi sershoxli, tukli va to‘rt qirrali bo‘ladi. Bargi oddiy, cho‘ziq tuxumsimon, o‘tkir uchli, tekis
qirrali, bandi bilan poyada qarama-qarshi o‘rnashgan. Gullari mayda, barg qo‘ltig‘ida 2-3 tadan joylashib,
qalqonsimon to‘pgul hosil qiladi. Qalqonsimon to‘pgullar poya uchida ro‘vaksimon to‘pgulni vujudga keltiradi.
Mevasi — kosachabarg bilan birlashgan to‘rtta yong‘oqcha. Iyun oyidan boshlab sentabrgacha gullaydi.
Rossiyaning Yevropa qismida (shimol qismidan tashqari), Moldova, Ukraina, Belorus respublikalarida,
Kavkazda, Sibirning janubida hamda qisman Qozog‘iston va Qirg‘izistonning ayrim tumanlarida uchraydi. Quruq,
ochiq o‘tloqlarda, quruq o‘rmon va o‘rmon yoqalarida, tepaliklar, qiyalar, toshloqlar hamda butazorlarda o‘sadi.
Tog‘rayhon gullaganida o‘rib, quritiladi va qurigan barg hamda gullar poyadan sidirib olinadi.
Tayyor mahsulot barg va gullar aralashmalaridan iborat. Bargi qisqa bandli, cho‘ziq tuxumsimon, o‘tkir
uchli, tekis qirrali yoki bilinar-bilinmas tishsimon, ustki tomoni to‘q yashil, pastki tomoni esa kulrang-yashil, uzimligi
1-4 sm. Guloldi bargchalari tuxumsimon, to‘q binafsharangga bo‘yalgan. Gullari mayda, och qizil, gulkosachasi
qo‘ng‘iroqsimon, besh tishli, og‘izchasida oq tuklar bo‘ladi; gultojisi ikki labli, otaligi 4 ta, onalik tuguni to‘rt xonali,
yuqoriga joylashgan. Barg hamda gulkosabargda efir moyli bezlar bor. [3]
Tibbiyotda tog‘rayhondan tayyorlangan preparatlar ichak atoniyasi (ichakning bo‘shashishi, zaiflanishi)
kasalligida hamda ishtaha ochuvchi va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilovchi, balg‘am ko‘chiruvchi va
terlatuvchi dori vositasi sifatida, efir moyi esa tish og‘rig‘ini qoldirishda, markaziy nerv sistemasini tinchlantiruvchi,
bronxial bezlar sekretsiyani kuchaytiradi, qaynatmasi kuchli siydik haydovchi, tomoq kasalliklarida chayqash
vateri yiring kasalliklarida vanna va terining zamburug’ kasalliklari, ba’zan gijjalarni tushurish uchun ishlatiladi [2].
Tog’rayhon turlarining damlamasidan xalq tabobatida uyqusizlikga qarshi tanadagi dog’larni yo’qotishda ham
foydalaniladi. Tog’rayhon juda yoqimli hidga ega. Shuning uchun undan ziravor o’simlik sifatida har xil konservalar
tayyorlashda, bodring, karam, pomidor, uzum va tarvuzlarni sirkalashda hamda tuzlashda ishlatiladi. O’simlik
tarkibida oshlovchi moddalar, askorbin kislotasi, flavonoidlar va efir moylari bor. Tog’rayhon o’simligini yaxshi
o’sishi va rivojlanishi uchun ular ekiladigan hududlarning iqlim va tuproq sharoitlarini hisobga olgan holda ekishni
tavsiya qiladi. O’simliklardan yuqori hosil yetishtirishda ularga mos keluvchi agrotexnik tadbirlarni yuqori saviyada
o’tkazish lozim bo’ladi. Tog’rayhon ko’p yillik o’t o’simlik bo’lib, uni kuzda va erta bahorda ham ekish mumkin.
Tog’rayhonni haydab ekiladigan ekinlardan keyin ekilsa yaxshi natija beradi. Tog’rayhonni unumdor van am
yaxshi saqlanadigan yerlarga ekishni tavsiyaa qilmoqda. [1]
Tabiatda yetarli darajada zahirasida mavjud. Toshkent, Jizzax, Qashqadaryo va Surxondaryoning tog’li
hudularida tog’ etagi va o’rta tog’ toshloq bo’ztuproqlarida ekishni tavsiya qilinadi. Tog’rayhon teppasalar
oralig’idagi harakatlanuvchi bo’shliqlarni mustahkamlashda qo’llanishi mumkin,asalarilar uchun nektar manbai
bo’lib hisoblanadi.
Adabiyotlar
1. Ahmedov O’., Ergashev A., Abzalov A., Yulchiyeva M., Mustafakulov D “Dorivor o’simliklarni yetishtirish
texnologiyasi va ekologiyasi’’ “Tafakkur-bo’ston’’ nashriyoti. Toshkent - 2018.
2. To’xtaev B.Yo., Maxkamov T.X., To’laganov A.A., Mamatkarimov A.I., Mahmudov A.V., Allayorov M.O’
“Dorivor va ozuqabop o’simliklar plantatsiyalarini tashkil etish va xomashyosini tayyorlash’’ yo’riqnoma.
Toshkent - 2015.
3. Xolmatov H.X., Ahmedov O’.A., Musayeva N.A “Farmakognoziya va Botanika asoslari’’ darslik. O’qituvchi –
NIMU. Toshkent -3 – nashri - 2017.
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
O.G. Sultashova, B. Xalmuratov, N.D. Aymuratova
(Tashkent, O'zbekiston)
QARAQALPAGISTANNIN’ AWIL XOJALIGINA TA’SIR ETIWSHI IQLIM SHARAYATLARINA SIPATLAMA
Awil xojalig'i o'ndirisi menen shig'illanatug'in ha'r bir fermer diyxan xojalig'i ha'm basshilari ha'm olarda
isleytug'in qanigeler o'zleri jumis alip barip atirg'an aymaqtin' iqlim ha'm topiraq sharoayatlari haqqinda jeterli
tu'siniklerge iye boliwlari kerek. Qaraqalpaqstan ha'm O'zbekstan Respublikasinin' arqa- batisinda tegislik
aymaqta A'mudaryanin' to'meni quyar bo'liminde jaylasqan bolip onin' uliwma jer maydani 166,6 min kvadrat
kilometrdi quraydi (1.01.200lj).
Awil xojalig'i ushin jaramli bolg'an jer maydanlari A'mudarya deltasinda ornalasqan bolip, olar iqlim
sharoyati boyinsha sho'listan zonanin' arka aymaqlarina kiredi. Qaraqalpaqstan iqlim keskin kontinental ha'm
ha'dden tisqari qurg'aqshilig'i menen xarakterlenedi. Jaz aylari og'ada issi suwiq boladi.
Aymaqtin' iqlim sharayatina baylanisli bolg'an zonalar Respublika aymaqg'inin' iqlim sharayatlari ha'r
ta'repleme u'yrenilgen. Professor J. Matmuratov (1963-1987) respublika aymag'in iqlim sharayatina qaray 4
zonag'a bo'ledi: qubla (To'rtku'l, Elliqqala, Beruniy ha'm A'mudarya), arqa (Qanliko'l, Shimbay, Qon'irat, Qarao'zek
ha'm Taxtako'pir), orayliq (Xojeli, Shomanay, Kegeyli, No'kis rayonlari) ha'm ten'iz jag'alawi (Bozataw ha'm
Moynaq rayonlari). Bui zonalar hawa-rayi, topirag'inin' qurami, jer asti suwlarinin' jaylasiw qa'ddi, ag'in suwi
menen ta'miynleniwi boyinsha birdey jag'dayda emes. Klimat awıl xojalıg’ının’ tayanıshı h’a’m onı usı ko’z
qarastan bah’alawda, birinshi na’wbette, h’awanın’ ko’p jıllıq temperaturalıq rejimi h’a’m topıraqtın’ ıg’allıq
da’rejesin ilimiy-a’meliy analizleri na’tiyjelerine tiykarlanadı.
En’ a’h’miyetlisi awıl-xojalıg’ında klimatqa qarap to’mendegilerge itibar qaratıladı:
1) o’simliklerdin’ vegetatsiya da’wirinde yaki onın’ h’a’r bir fazasında termik h’a’m tolıq jaqtılıq sharayatı;
2) bul da’wirlerde topıraqtın’ ıg’allıq sharayatı, solar qatarında jawın-shashınlar rejimi h’a’m topıraq
qalın’lıg’ı;
3) ko’p jıllıq o’simlikler h’a’m guzde egilgen da’nli eginlerdin’ qısqı jag’dayı –qar qaplamının’ ba’lentligi,
h’awa h’a’m topıraq temperaturasının’ ta’siri;
4) awıl xojalıg’ı ushın qa’wipli bolg’an meteorologik protsessler.
Aymaqta issiliq qori (resursi). Awil xojaliq daqillarinin' o'sip rawajlaniwinda issiliq rejimi sheshiwshi
faktorlardan bolip esaplanadi. Aymaqta toplanatug'in issiliq qori awil xojalig'i daqillarinin' ko'plegen tu'rleri ha'm
olardin' sortlari o'nimlerinin' toliq pisip jetilisiwin ta'miynley aladi. Qubla rayonlarda hawa-rayi basqa zonalarg'a
qarag'anda jilliraq bolip keledi. Mag'liwmatlarg'a qarag'anda +10°S temperaturadan joqari bolg'an ortasha jilliq
issiliq qori: qubla zonada -4396°S, orayliq zonada -4064°S, arqa zonada -3989°S boladi. Daqillardin' o'sip
rawajlananiwi dawirinde alatug'in na'tiyjeli (effektiv) temperaturanin' summasi boyinsha joqaridag'i zonalar birbirinen parq qiladi.
Aymaqta o'sirilip atirg'an miywe, baw-baqsha ha'm paliz eginlerinin' tovarliq o'nimlerinin' ha'm miywelerinin'
toliq pisip jetilisiwi ushin kerekli bolg'an paydali temepraturanin' summasi ortasha 700-200°S a'tirapinda boladi.
Qaraqalpaqstannin' iqlim sharayatinin' ja'ne bir o'zgesheligi basqa aymaqlarg'a salistirg'anda ba'ha'r
ma'wsimi kesh baslanip, ol qisqa waqit ishinde o'tedi. Ba'ha'rdin' da'slepki aylari salqin keledi. Sonliqtan ashiq
maydanlarda daqillar ku'n qizg'andan son' aprel ayinin' ishinde egile baslaydi. (l.l.l.-keste). Misali: orayliq zona
(No'kis qalasi) aymaqlarinda mart ayinda hawanin' ortasha temperaturasi +4,1°S boladi, aprelde bolsa ol 13,9°S
g'a shelcem ko'teriledi.
Hawanin' ortasha temperaturanin' jaz aylari 24-28°S, al gu'z ma'wsiminin' sentyabr ayinda 19,4°S ha'm
oktyabr ayinda 10,7°S a'tirapinda boladi.

Suwret. Daqillardin' o'sip rawajlaniwi (vegetatsiyaliq) da'wirinde alatug'in na'tiyjeli temperaturanin' summasi.
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1-keste.
Hawanin' ortasha ayliq temperaturasi, °S (ko'p jilliq mag'liwmat boyinsha)
Aymaqlar

Aylar
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Urgenish

-3,4

-1,6

5,6

14,8

21,9

26,9

28,7

25,7

19,4

11,3

4,9

-0,5

No'kis

-4,9

-3,5

4,1

13,9

21,3

26,4

28,7

25,9

19,4

10,7

4,1

-1,7

Qon'irat

-5,5

-4,4

2,7

12,6

20,3

25,2

27,4

24,8

18,4

10,0

3,5

-2,1

Shimbay

-5,5

-4,4

2,9

13,0

20,4

25,3

27,4

24,6

18,2

9,8

3,3

-2,3

Taxtako'pir

-4,8

-3,6

2,9

13,5

20,2

26,5

27,9

25,4

18,4

10,8

2,7

-2,0

Moynaq

-5,6

-5,9

0,6

10,4

18,7

24,4

27,3

25,0

18,8

10,1

3,4

-2,1

Aymaqta atmosferaliq jaw in shashinnin' mug'dari Aymaqtag'i jilliq jawin- shashinlardin' mug'dari
ortasha 80-110 mm bolip aniq tiykarg'i massasi qisqi ha'm ba'ha'rgi ma'wsimde boladi (2.-keste).
2.-keste
Aymaqtag'i atmosferaliq jawin-shashinnin' ortasha ayliq mug'dari, mm (ko'p jilliq mag'liwmat boyinsha)
Aymaqlar

Aylar
VII

VIII

IX

X

XI

XII

3,4

2,0

0,8

1,5

5,6

7,6

12,0

I

II

III

IV

V

VI

Urgenish

7,9

7,2

17,1

16,3

9,6

No'kis

10,1

8,7

16,4

19,3

12,2

3,9

3,5

2,1

3,0

8,7

9,4

13,6

Qon'irat
Shimbay

8,7
12,7

8,0
10,1

18,8
18,9

18,1
21,5

13,7
13,7

11,0
4,2

4,7
3,9

2,0
2,6

2,1
3,2

8,1
9,6

11,1
10,4

10,5
13,3

Taxtako'pir

11,8

8,6

17,9

13,4

20,0

3,9

1,4

2,7

3,6

5,2

15,4

15,8

Moynaq

11,0

7,9

18,1

20,0

7,7

8,0

4,8

4,5

3,9

12,4

18,0

12,2

Diyxanshiliqta paydalanatug'in suwlar da'ryanin' ag'in suwi esabinan boladi. Song'i dawirlerde ayirim jillari
da'rya suwinin' kemeiwine baylanisli aymaqta suw tam-tarislig' i payda bolmaqta.
Qaraqalpaqstan Respublikasi aymag'inda ko'pshilik jag'dayda hawa-rayi ashiq boladi. Bultli ku'nlerdin'
ko'pshilik mug'dari qis ma'wsiminde (dekabr- fevral) tuwra keledi. Quyash radiatsiyasinin' jil dawamindag'i
mug'dari 168,9
kkal/kv sm. (Taxiyatas qalasi). Aymaq relfine samal ag'imi ha'm aniq tezligi aytarliqtay ta'sirin tiygizedi.
Samaldin' tezliginin' ortasha jilliq ko'rsetkishi 2,5-4,6 kerek. Bul mashqala boyinsha ilimiy jumisimizdi dawam
ettirmektemiz.
Юлія Костенко
(Мелітополь, Україна)
ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ВИДОБУТКОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Запорізька область – геологічний регіон, який щедро наділений розмаїттям геологічних споруд та
потужними мінеральними ресурсами. За різноманітністю та багатством мінерально-сировинних ресурсів
область займає одне з провідних місць в Україні. Займаючи площу 27,2 тис. км2 (4,5 % території України),
область спроможна забезпечити державу рудами марганцю, багатими рудами заліза, гірничо-хімічними
корисними копалинами, нерудними корисними копалинами для металургії, будівельними корисними
копалинами [3] (рис. 1). Відносно загальних запасів мінеральної сировини держави в Запорізькій області
знаходиться: пегматитів ‒ 88,06 %, апатитів ‒ 63,42 %, марганцевих руд ‒ 69,1 %, каолінів ‒ 22,9 %,
багатих залізних руд ‒ 10 %, вогнетривких глин ‒ 8,6 % [4, 6].
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Рисунок 1. Корисні копалини Запорізької області [6, с. 18]
Мінерально-сировинна база області на 62,21 % складається із сировини для виробництва
будівельних матеріалів, 25,58 % перепадає на питні, технічні та мінеральні підземні води, решта – це руди
чорних, рідкісних та рідкоземельних металів (6,39 %), газу природного (0,58 %), гірничорудні (2,33 %),
гірничо-хімічні корисні копалини (1,16 %) та нерудні корисні копалини для металургії (1,74 %). Для розробки
перспективними видами корисних копалин є руди: марганцю, апатит, фтор, графіт, скляна сировина (пісок
кварцовий) та інше [4, 6].
Гірничодобувна промисловість ‒ галузь, пов’язана з видобуванням та первинною обробкою корисних
копалин. Первинну обробку часто ще називають збагаченням, при цьому у сировині збільшується відсоток
корисних елементів і зменшується баласт. До її складу входять галузі, пов’язані з видобутком і
переробкою, збагаченням паливних, рудних і нерудних копалин.
Провідне місце в розвитку гірничодобувної промисловості займає видобуток і обробка руд. Загальна
тенденція в розвитку гірничодобувної промисловості ‒ концентрація виробництва на базі технічного
переозброєння гірничих підприємств і підвищення ефективності виробництва. Виконання поставлених
перед гірничою промисловістю завдань пов’язане з постійним ускладненням гірничо-геологічних і
гірничотехнічних умов розробки. Тому, підвищення ефективності виробництва вимагає постійного
вдосконалення техніки і технології видобутку корисних копали, прискореного переоснащення на базі
застосування високопродуктивного гірничого та бурового обладнання та вдосконалення технологічних
процесів при його використанні в різноманітних умовах [2, с. 53; 4].
До гірничодобувної промисловості Запорізької області належать підприємства з добування залізних
руд (ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»), декоративного та будівельного каменю (ТОВ
«Токмацький гранітний кар’єр», ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр», Мокрянські кам’яні кар’єри, тощо),
глини та каоліну (ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал») [4].
Найбільшим підприємством в області з добування піску, гравію, глини та каоліну є ПАТ «Янцівський
гранітний кар`єр».
Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення найбільших
підприємств галузі добування піску, гравію, глини та каоліну представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення
найбільших підприємств галузі добування піску, гравію, глини та каоліну Запорізької області у 2019 році [4]
Назва підприємства
ПрАТ «Новополтавський кар`єр»
ПрАТ «Запорізьке кар`єроуправління»
ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал»
ТОВ «Мокрянський кам`яний кар`єр № 3»
ПАТ «Запоріжнерудпром»
ТОВ «Токмацький гранітний кар`єр»
ТОВ «Агробуд, ЛТД»
ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр»

Усього, т
71,558
55,449
23,467
15,551
27,718
17,659
13,824
94,045
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Одне з найбільших підприємств гірничодобувної промисловості України ‒ ПрАТ «Запорізький
залізорудний комбінат», який був побудований на базі Південно-Білозерського і Переверзевського
родовищ залізних руд. На комбінаті видобувається агломераційна, мартенівська, доменна руда [4].
Родовище залізних руд і легкозбагачувальних магнетитових кварцитів залягає у складних
гідрогеологічних умовах. Руда відрізняється своєю високою якістю і мінімальною кількістю шкідливих
домішок.
ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» веде підземний видобуток залізної руди із заповненням
виробленого простору твердіючою сумішшю [4].
Структуру комбінату становлять 2 шахти, дробильно-сортувальна фабрика, цех закладки
виробленого простору в шахті, допоміжні цехи.
Водопостачання підприємства здійснюється від мереж Таврійського експлуатаційного цеху
водопостачання і водовідведення КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (Таврійський ЕЦВВ) та
власної артезіанської свердловини [4].
Відведення господарсько-побутових стічних вод з проммайданчика підприємства здійснюється на
поля фільтрації власних очисних споруд. Скидання зворотних вод у водні об’єкти здійснюється згідно з
дозволом на спеціальне водокористування та затвердженими нормативами ГДС речовин, що надходять із
зворотними водами у водні об’єкти.
Видобування залізної руди ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» пов’язане з необхідністю
відкачування підземних вод з шахтних виробок. При цьому прісні підземні води понтичного і сарматського
водоносних горизонтів подаються Таврійським ЕЦВВ для водопостачання м. Дніпрорудне та ряду
сільських населених пунктів Василівського району. Свердловини, обладнані на бучацький водоносний
горизонт, тимчасово законсервовані. Підземні води верхньокрейдового водоносного горизонту
використовуються для власних потреб підприємства [5, с. 148].
Мінералізовані шахтні води, що надходять по тріщинах в гірничі виробки, перекачуються підземним
водовідливом в поверхневий двосекційний відстійник-освітлювач об’ємом 84 тис. м3, а потім в ізольований
ставок-випаровувач, розташований в Утлюцькому лимані Азовського моря.
У 2019 році з підземних виробіток підприємства шахтним відливом відкачано до поверхневих
відстійників 17318 тис. м3 мінералізованих шахтних вод. Частину шахтної води (459,4 тис. м3) використано
для виготовлення закладної суміші. У 2019 році в ізольований ставок-випаровувач Утлюцького лиману
було відведено 15429,8 тис. м3 шахтних вод. Підприємство здійснює локальний моніторинг за станом
підземних і поверхневих вод в акваторії ставка-випаровувача [4].
З метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище в результаті
розміщення відходів, які утворюються в процесі виробництва, підприємствами виконуються заходи щодо
подальшої їх утилізації, оброблення (перероблення). Наприклад, накопичення відходів на промисловому
майданчику ПрАТ «ЗЗРК» (табл. 2).
Таблиця 2
Інформація щодо промислових відходів
ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» у 2019 році [4]
Найменування відходу

Накопичено відходів
станом на початок
звітного періоду, т

Фактично
утворилось
відходів на
підприємстві
за 2019 рік
(звітний), т

Накопичено
відходів станом
на кінець
звітного року, т*

Шлак паливний

0

0,812

0

Відходи, одержані в процесі
очищення вулиць, місць загального
використання, інші

0

36,470

0

Відходи руд залізних інші (гірнича
порода)

148468,700

575763,000

0

Гравій, щебінь, пісок (відходи
сипучих матеріалів від очищення
вагонів)

0

309,000

0

Вироби абразивні некондиційні

0

0,277

0

Пил полірувальних кругів

0

0,382

0

Місце накопичення
відходів

Відвал
гірничих порід ПрАТ
«ЗЗРК»
Відвал гірничих порід
ПрАТ «ЗЗРК»
Відвал
гірничих порід ПрАТ
«ЗЗРК»
Відвал гірничих порід
ПрАТ «ЗЗРК»
Відвал гірничих порід
ПрАТ «ЗЗРК»
Відвал
гірничих порід ПрАТ
«ЗЗРК»

На території України є 344 місця для накопичення відходів добувної промисловості. Багато з них не
відповідають нормам екологічної безпеки і становлять небезпеку забруднення значних територій. Так,
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сфера поводження з відходами добувної промисловості вимагає особливої уваги і приведення
нормативної бази у відповідність до законодавства Європейського Союзу [1].
Важливо і те, що загрозу становить аварійний стан споруд для накопичення відходів добувної
промисловості. Аварії на спорудах для накопичення таких відходів призводять до неконтрольованих скидів
забруднюючих речовин, а звідси ‒ виникнення надзвичайних ситуацій, забруднення екосистеми, збіднення
біорізноманіття та негативний вплив на здоров’я людей.
На приклад, слід згадати випадки горіння териконів на Львівщині. Пожежі на них дуже складно
погасити. При горінні териконів вивільняється безліч забруднюючих речовин, а в комбінації з водою
утворюються кислі води, які є джерелом забруднення підземних і поверхневих вод.
Для запобігання таких катастроф Європейський Союз прийняв Директиву про керування відходами
добувної промисловості. В цьому документі увага зосереджена на:
1) дозвільній системі щодо експлуатації споруд для накопичення відходів (встановлені чіткі
процедури для видачі таких дозволів);
2) планах управління відходами, які зобов’язані складати всі оператори споруд для накопичення
відходів;
3) класифікації місць для накопичення відходів;
4) фінансових гарантіях для забезпечення відновлення території, що зазнала негативного впливу
відходів добувної промисловості;
5) роботах по закриттю споруд для накопичення відходів. Крім того, передбачається постійний
моніторинг стану закритих споруд;
6) заходах щодо запобігання погіршенню стану водних ресурсів, забруднення повітря і ґрунту [1].
Положення директиви встановлюють ряд вимог, яким повинні відповідати споруди для накопичення
відходів добувної промисловості. До цих споруд відносяться об’єкти, призначені для накопичення
видобувних відходів в рідкому вигляді або видобувних відходів в твердому вигляді (терикони).
Оператори таких споруд для відходів повинні забезпечити, а державні органи контролювати, щоб
вони не завдавали шкоди водним ресурсам і ґрунту, не забруднювали атмосферного повітря.
Слід відзначити, що 27 червня 2014 р., уклавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом,
Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати ряд міжнародних документів, в тому числі Директиви
2006/21 / ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про керування відходами добувної промисловості та
внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35 / ЄС. Проте, сучасний стан сфери поводження з
відходами добувної промисловості характеризується низьким ступенем відповідності до положень цієї
директиви.
Таким чином, адаптація національного законодавства до правових норм Європейського Союзу
вимагає особливої уваги в сфері управління відходами добувної промисловості.
Література:
1. Відходи добувної промисловості: проблеми та наслідки в українських реаліях [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
https://ecolog-ua.com/news/vidhody-dobuvnoyi-promyslovosti-problemy-ta-naslidky-vukrayinskyh-realiyah
2. Іванова В.М. Геоекологічний вплив гірничо-видобувної промисловості на довкілля Запорізької області /
В.М. Іванова, О.М. Шелудько, Я.Ю. Непша // Актуальные научные исследования в современном мире //
Журнал. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вып. 4(60), ч. 3. – С. 53-58.
3. Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний
стан: монографія / Л.М. Даценко, В.В. Молодиченко, О.В. Непша та ін. ‒ Мелітополь: Вид-во МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ 308 с.
4. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Запорізькій області у 2019
році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.zoda.gov.ua
5. Тамбовцев Г.В. Екологічний вплив на геологічне середовище Запорізької області ПРАТ «Запорізький
залізорудний комбінат» / Г.В. Тамбовцев, Т.В. Зав’ялова, Т.О. Сапун // Соціальні та екологічні
технології: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали ХІ Міжнародної Інтернет-конференції. –
Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – С. 147-148.
6. Фізична географія Запорізької області. Хрестоматія / Л.М. Даценко, В.В. Молодиченко, В.П. Воровка та
ін. ‒ Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. ‒ 200 с.
Науковий керівник:
старший викладач, Непша Олександр Вікторович.

12

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

Поліна Мала
(Кам’янське, Україна)
МЕТОДИКА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ДЛЯ ЗАПОВІДАННЯ В МЕЖАХ ЯРУ «САМИШИНА
БАЛКА» м. КАМ’ЯНСЬКЕ
Одним із пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності в Україні та світі є збереження
біологічного різноманіття та зокрема, прадавніх і вікових дерев, які мають біологічну, культурну або
естетичну цінність зважаючи на їх вік, розміри або стан [1-2]. Всі вікові дерева являють величезний інтерес,
адже кожне таке дерево є свідком минулого, чи реліктом колишнього ландшафту, чи має історичну цінність
на честь відомої історичної події або особи, що його відвідала (в реальності чи за легендою). Охороняючи та
заповідаючи історичні живі пам’ятки природи люди намагаються донести нащадкам видатні покажчики
природи чи історії.
Тому, метою даної наукової роботи є пошук місць зростання та проведення інвентаризації деревних
рослин з метою їх подальшого заповідання на прикладі яру «Самишена балка» міста Кам’янське.
Попереднє визначення зростання деревних угрупувань яру «Самишена балка» проведено за
результатами таксаційного опису земельних ділянок лісового фонду Дніпродзержинського лісництва
станом на 01.01.2014 року [3]. З використанням геоінформаційних технологій створено електронну карту
яру «Самишина балка», на якій позначено лісові квартали та виділи, що відображають домінуючі породи
деревостанів та їх характеристики (вік, висота, діаметр та інші). Електронну карту територіального
розподілу деревних угруповань яру «Самишина балка» наведено на рисунку 1.
Встановлено, що найбільш поширеними породами дерев першого порядку є дуб звичайний, акація
біла, клен ясенолистий, тополя біла. Подекуди зустрічаються ясень зелений, тополя чорна, в`яз гладкий,
тополя канадська, клен госторолистий, абрикос звичайний та яблуні. Площі, які займають деревні
угруповання на території яру у відсотковому співвідношенні показано на рисунку 2.

Рисунок 1. Карта територіального розподілу деревних угруповань яру «Самишина балка» м. Кам’янське
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Рисунок 2. Розподіл площ, зайнятих під деревними угрупованнями на території яру
«Самишина балка» м. Кам’янське
Як показано на діаграмі більшу частину території 67,44 % займає Акація біла. Дерева цієї породи не
мають зацікавленості щодо охорони та заповідання. А такі породи дерев як Дуб звичайний та Тополя біла
й Тополя канадська, що займають відповідні площі 18,31; 1,1; 1,1% від усієї території яру, можуть бути
корисними для подальших досліджень при перевірці віку цих деревостанів.
Проведено вибірку бази даних розробленої електронної карти. Визначено найстаріші дерев за
таксаційним описом, подальші дослідження проведено за переліченими породами у визначених за
результатами вибірки лісових кварталах електронної карти, наведеної на рисунку 1, оскільки вони
відрізняються віком від 50 років.
Враховуючи застарілість таксаційного опису земельних ділянок лісового фонду Дніпродзержинського
лісництва станом на 01.01.2014 року [3] стало необхідним їх уточнення, застосовуючи геоїнформаційні
технології. Цифровим методом визначені породи та усереднені висоти дерев передусім у попередньо
визначених лісових кварталах яру «Самишина балка».
За результатами проведення класифікації ключових зон створеного ортофотознімку за породами
дерев в програмному забезпеченні ArcGIS 10.1, отримано растрові поверхні із значеннями класів (кожна
точка поверхні віднесена до того чи іншого класу). Використовуючи створені поверхні, перетворили растрові
зображення об’єктів в полігони для уточнення породного складу дерев у лісових кварталах. Отримані
растрові поверхні зображені на рисунку 3. У запропонованому методі використовується в якості вихідних
даних цифрова модель місцевості (ЦММ) та цифрова модель рельєфу (ЦМР), отримані в ході виконання
досліджень. Для визначення висоти дерев створено поверхню різниці ЦММ та ЦМР, яка включає в себе
лише числові значення висот об’єктів. Результати яких показано на рисунку 4 (а). В кожній з ключових зон
проставлено контрольні точки в центрі крони дерев, по три точки для кожної породи дерева в межах однієї
ключової зони, як наведено на рисунку 4(б). За допомогою групи інструментів Spatial Analyst програмного
забезпечення ArcGIS 10.1, до ключових точок додано значення висоти з поверхні різниці ЦММ та ЦМР.
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Рисунок 3. Растрові поверхні яру «Самишина балка» за породним складом деревостанів

а)

б)

Рисунок 4. Розроблені електронні карти яру «Самишина балка» для уточнення висоти деревостанів
Таким чином отримано уточнені висоти обраних порід дерев у відповідних лісових кварталах яру
«Самишина балка». Згідно виконаних досліджень геоінформаційними методами отримано ключові точки
місцевості, в межах яких зростають дерева, що відповідають за екологічними характеристиками
стародавнім деревам.
Наступним етапом дослідження стали польові дослідження дерев у визначених зонах яру
«Самишина балка» та внесення уточнень згідно з власними спостереженнями та дослідженнями
екологічних характеристик дерев з метою доцільності їх заповідання.
В результаті польових експедицій територією яру «Самишина балка» за попередньо проведеними
геоінформаційними дослідженнями, проведено пошук стародавніх дерев. На рисунку 5 наведено місця
зростання дерев, що пропонуються для заповідання, що відповідають критерію вибору стародавніх дерев
– «Дерева, які є улюбленим місцем відвідування туристів», а саме:
1) Групи з 6 майже сторічних дерев дуба черешчатого природного походження,
2) Групи з 5 п’ятдесятирічних дерев тополі білої природного походження.
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Рисунок 5. Карта місць зростання дерев, що пропонується для заповідання в межах яру Самишина балка
м. Кам’янське
Запропоновано методику інвентаризації деревних рослин геоінформаційними та цифровими
методами з подальшим уточненням їх зростання, проведенням оцінки їх екологічного стану та відповідності
критеріям заповідання на прикладі яру «Самишена балка» міста Кам’янське. Визначено групи з 6 майже
сторічних дерев дуба черешчатого природного походження та групи з 5 п’ятдесятирічних дерев тополі
білої природного походження. Згідно загального висновку щодо можливості заповідання досліджених
осередків дерев визначено, що дерева відповідають належним параметрам комплексної оцінки
екологічного стану дерев для заповідання.
Література:
1. Шнайдер С.Л., Борейко В.Е., Стеценко Н.Ф. 500 выдающихся деревьев Украины. – К.: КЭКЦ, 2011. –
203 с.
2. Kasprzak K. Ochrona pomnikow przyrody. - Poznan, 2005. - 132 s.
3. Таксаційний опис земельних ділянок лісового фонду. ДП «Дніпродзержинське лісове господарство».
Дніпродзержинськ: ДП ДЛГ, 2014р. – 91 с.
Науковий керівник:
кандидат технічних наук, Непошивайленко Наталія Олександрівна.
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Віра Плакса
(Київ, Україна)
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ З ОРГАНАМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ:НОРМАТИВНОПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Правову основу взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи із органами судової влади становлять:
Конституція України [1], Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [2], Закон України «Про Вищу раду
правосуддя» [3] та інші законодавчі акти. При цьому на законодавчому рівні визначено сфери взаємодії
суб’єктів законодавчої ініціативи із органами судової влади, певною мірою врегульовані умови та порядок
реалізації ними повноважень в окреслених сферах взаємодії, однак залишається низка питань, що
потребують подальшого врегулювання чи узгодження.
Право законодавчої ініціативи в Україні належить Президентові України, народним депутатам
України та Кабінету Міністрів України (стаття 93 Конституції України). Самостійною гілкою влади у
Конституції України проголошено судову владу. При цьому питання щодо органів, які представляють цю
гілку влади є неврегульованим на законодавчому рівні. У науковій площині позиції вчених щодо суб’єктного
складу органів судової влади різняться. Для мети цього дослідження за основу взято позицію вчених, які
до органів судової влади відносять як суди, так і Вищу раду правосуддя, Державну судову адміністрацію,
Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, органи суддівського самоврядування. Розглянемо особливості
взаємодії зазначених суб’єктів.
Взаємодія Президента України із органами судової влади відбувається в процесі формування
суб’єктного складу таких органів. Зокрема, Президент України наділений наступними повноваженнями:
1) призначати на посади професійних суддів (статті 74, 75 України «Про судоустрій і статус суддів»);
2) призначати двох членів Вищої ради правосуддя (стаття 5 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).
При цьому на законодавчому рівні не передбачена можливість прямої взаємодії Президента України із
такими органами судової влади як Рада суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України,
Державна судова адміністрація України.
Участь Президента України у формуванні суддівського корпусу є найбільш дискусійною із огляду на
його формальну роль у цьому процесі. Відповідно статті 74 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» Президент України не уповноважений здійснювати перевірку додержання вимог законодавства
щодо призначення на посаду судді, що вказує на те, що майже автоматично на підставі подання Вищої
ради правосуддя, протягом тридцяти днів із дня отримання відповідного подання, він має видати указ про
призначення суді.
Венеціанська комісія у Проміжному висновку № 803/2015 «Щодо запропонованих змін до Конституції
України в частині правосуддя» позитивно оцінила можливість запровадження виключно церемоніальної
ролі Президента України [4].
До внесення у 2016 році відповідних змін до Національного законодавства Консультативна рада
Європейських судів із цього приводу вказувала, що «особливість вітчизняної системи взаємостримування
між гілками влади полягає у тому, що основні засоби впливу на судову владу зосереджені у Президента
України» [5]. Дійсність такого твердження не була безспірною зважаючи на те, яку роль Президент України
відігравав у процедурі призначення суддів на посади.
Поряд з цим доцільність церемоніальної ролі Президента України у призначенні всіх суддів є
дискусійною, оскільки позитивний ефект такої форми взаємодії є низьким, зважаючи на поширення
випадків недотримання Президентом України строків видання указів про призначення суддів. Так, на
сьогоднішній день у Верховному Суді на розгляді перебуває чимало справ про оскарження відповідної
бездіяльності Президента України.
Однак, і виконання судових рішень у справах про зобов’язання Президента України вчинити певні дії
(видати відповідний указ) не є ефективним способом захисту прав, оскільки відсутні реальні механізми
примусового виконання таких судових рішень. Більше того, окреслена бездіяльність Президента України
може бути наслідком його зайнятості в інших, значно важливіших Державних справах, а тому наявність
судового рішення про зобов’язання вчинити дії, які він зобов’язаний вчинити в силу прямої вказівки закону,
не матиме суттєвого впливу на ситуацію.
На необхідність уточнення на законодавчому рівні питання щодо призначення судді на посаду у
випадку ігнорування Президентом України подання Вищої ради правосуддя про призначення конкретної
особи на посаду судді звернено увагу і в Окремій думці судді Конституційного Суду України О. Литвинова
стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про
надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України [6]. Поряд із цим, вважаємо
доцільним перегляд меж взаємодії Президента України із органами судової влади в частині формування
суддівського корпусу, наприклад, наділення Президента України правом призначати на посади тільки
суддів у судах вищих інстанції.
Одним із важливих аспектів взаємодії Верховної Ради і Президента України із органами судової
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влади є така в процесі утворення судів. Так, відповідно до частини першої статті 125 Конституції
України [1] суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до
Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Більш яскраво
така форма взаємодії проявляється у випадку реорганізації судів, адже вимагає вчинення активних дій з
боку Президента та Вищої ради правосуддя.
Надалі вважаємо за необхідне розглянути питання взаємодії органів судової влади із Верховною
Радою України, яка, на наш погляд, є найбільш розгалуженою з огляду на наступне. Верховна Рада
України є законотворцем у нашій країні, відповідно має повноваження приймати закони щодо діяльності
всіх органів судової влади. Отже, вплив Верховної Ради України може проявлятися у визначенні
повноважень органів судової влади, порядку їх формування, державного фінансування тощо.
Щодо питання фінансування судової влади, то варто підтримати В.О. Кібець, яка наголошує, що
вирішення Верховною Радою питання про обсяг фінансового забезпечення як Державної судової
адміністрації України, так і всієї судової системи в цілому свідчить про наявність прямого зв’язку між
Парламентом і подальшою діяльністю органів судової влади [7, c. 290].
На сьогодні Вища рада правосуддя та Верховний Суд можуть взаємодіяти із Верховною Радою
України в законодавчій сфері. Так, відповідно до частини другої статті 36 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» та п. 15 ст. 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Верховний Суд та Вища рада
правосуддя наділені правом надавати «консультативні висновки щодо проектів законодавчих актів, які
стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань,
пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою».
Варто відзначити активну участь Вищої ради правосуддя у законотворчій діяльності. Як свідчать
данні офіційного сайту Вищої ради правосуддя, протягом 2020 року Вищою радою правосуддя було
підготовлено 41 консультативний висновок щодо внесених на розгляд Верховної Ради законопроектів.
Щодо взаємодії Верховного Суду із Верховною Радою України відзначимо, що статтями 13, 36
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [2] Верховний Суд наділено правом формувати правові
висновки щодо застосування норм права в подібних правовідносинах, тобто правовідносинах, в яких є
тотожним суб’єктний склад учасників, об’єкт та предмет правового регулювання, а також умови
застосування правових норм. Погоджуємося із О. Кібенко, яка вважає, що можливість суду встановлювати
правило, яке не застосовується для вирішення спору, що знаходиться на розгляді суду, прирівнює суд до
законодавця. Фактично, виконуючи вказану функцію, Верховний Суд здійснює повноваження законодавця
встановлювати нові норми і правила суспільного життя [8]. Із цього приводу Консультативна Рада
Європейських судів у висновку № 13 (2010) наголошувала цінність компетенції суддів із питань, які
виходять за межі політики у сфері судочинства та відзначив позитивний досвід тих країн, де судів наділяли
правом висловлювати в парламентських комітетах свою думку та бачення різних практичних питань з
точки зору судової влади стосовно законопроектів [9].
Отже, конструктивною сферою взаємодії Верховної Ради України та Верховного Суду може стати
участь Верховного Суду у процесі обговорення законопроектів у комітетах Верховної ради або підготовка
Верховним Судом власних висновків, які будуть надаватися у Верховну Раду України разом із висновком
Головного науково-експертного управління, висновком комітету з питань інтеграції України з Європейським
Союзом та ін.
Подальші дослідження взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи із органами судової влади
доцільно присвятити процедурному порядку реалізації окреслених взаємовідносин.
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Тимур Саламаха
(Київ, Україна)
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Головним призначенням теорії поділу влади є не тільки гарантування незалежності, самостійності
складових державної влади, а й створення організаційно-правових механізмів співпраці між ними, вплив
однієї гілки влади на іншу з метою стримування її від узурпації владних повноважень та досягнення
ефективних результатів у державно-управлінській сфері, тобто принцип поділу гілок влади спрямований на
створення та забезпечення противаг кожному з її видів. Взаємодія складових державної влади є
фундаментальною базою для стабільного розвитку держави та швидкого проведення реформ, про що
свідчить успішний досвід розвинених держав світу.
Взаємодія гілок державної влади реалізується на основі певних принципів і форм, що зафіксовані на
законодавчому рівні та надзвичайно актуальні для України. Основними принципами взаємодії парламенту
з іншими гілками влади є: законність, соціально-економічна доцільність, раціональність, обґрунтованість,
повнота надаваних повноважень, поєднання державних, регіональних та місцевих інтересів,
багатоманітність
організаційних
форм
взаємодії,
підконтрольність
виконання
делегованих
повноважень [1, с. 40]. Саме дотримання цих принципів та організаційно-правове забезпечення їх
реалізації сприятиме соціально-економічному розвитку держави та забезпечуватиме баланс гілок влади в
Україні.
Законодавча діяльність Парламенту та виконавча діяльність Кабінету Міністрів України, який
здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Раду Міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та
контролює діяльність цих органів, є частинами формування і реалізації політики держави, яка має завжди
характеризуватися принципом єдності й цілісності [2; 3]. Не може бути окремої державної політики
парламенту, Уряду чи Президента.
Водночас очевидно, що взаємодія парламенту і Уряду – це ключова «тема» будь-якої конституції [4].
І питання організації державної влади в Україні залишатиметься ключовим певний час – недаремно
конституційна реформа на 99 % присвячена саме реорганізації взаємовідносин між законодавчою і
виконавчою владою. Серед тих проблем, що сьогодні існують у взаємовідносинах між законодавчою і
виконавчою гілками влади, варто виокремити, на наш погляд, найважливіші питання з питань законодавчої
роботи, якості законопроектів та контролю за їх виконанням.
Основний акцент у взаємодії парламенту з Урядом у сфері законодавчого процесу та
законотворчості, зокрема, має стосуватися кардинальної зміни підходів та принципів подальшого
формування національного законодавства, зокрема шляхом запровадження інституційних механізмів, які б
перешкоджали поширенню практики «законодавчого спаму» унеможливлювали подальше падіння рівня
якості ухвалених законів тощо. У зв’язку з цим, варто зосередити увагу на взаємодії і спільній діяльності
комітетів Верховної Ради України і міністерств та інших ЦОВВ. Адже, по-перше, принципово важливо, щоб
у процесі формування політики міністерства обов’язково співпрацювали з відповідними комітетами. Подруге, міністерства повинні бути повноправними суб’єктами усіх етапів законодавчого процесу, адже кожен
закон регулює сферу відповідальності відповідного міністерства. Міністерства повинні відслідковувати
весь масив законодавчих ініціатив і робити експертизу кожного законопроекту. В свою чергу, комітети мали
б бути основними відповідальними органами у парламенті за змістовну і цілеспрямовану лінію розвитку
законодавства в кожній сфері. Лише таким чином, на нашу думку, можна досягти відповідних результатів
реалізації державної політики.
В механізмах такої взаємодії можна окреслити дві ключові проблеми:
По-перше, після реєстрації законопроекти відразу направляються в Уряд, комітети мають право
звертатися до профільного міністерства з питань, віднесених до їх компетенції. У свою чергу, міністерства
відслідковують проходження законопроектів. Ключова проблема полягає в тому, що ця комунікація
починається на етапі реєстрації, а не на етапі розробки законопроекту.
Друга проблема пов’язана із виконанням чинного законодавства. Регламент Кабінету Міністрів так
само передбачає можливість залучення народних депутатів до розробки законодавства в Уряді, але, як
правило, це відбувається не системно. Аналіз міжнародного досвіду показує, що без комунікації Уряд не
може ефективно виконувати свою роботу.
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За результатами аналізу розділу «Законотворчість» на офіційному сайті Верховної Ради України
(www.rada.gov.ua) всього за 2019 рік у Верховній Раді України зареєстровано 126 урядових законопроектів
з яких:
прийнято в цілому – 21;
прийнято за основу – 5;
пропозиції враховано – 2;
відхилено та знято з розгляду – 4;
відкликано – 46;
не розглядались – 48;
За 2020 рік у Верховній Раді України всього зареєстровано 232 урядових законопроектів з яких:
прийнято в цілому – 27;
готуються до розгляду – 132;
прийнято в першому читанні Верховною Радою дев’ятого скликання – 12;
повернуто на доопрацювання – 3;
пропозиції враховано – 4;
відхилено та знято з розгляду – 7;
відкликано – 47.
Така статистика свідчить про дуже низький відсоток прийняття Верховною Радою законопроектів,
ініційованих Урядом. Загалом провальні показники законодавчих ініціатив Кабінету Міністрів України є
системною проблемою, що не сприяє ефективній роботі ні Уряду, ні Верховної Ради України.
Спікер парламенту Дмитро Разумков, коментуючи в інтерв'ю DW таку ситуацію, зазначив, що про
жодні суперечності між двома гілками влади чи конфлікт, «на щастя, не йдеться» [5]. Насправді багато
ініціатив є спільними з представниками Уряду та профільними міністерствами, а вносяться народними
депутатами, що значно прискорює процес розгляду і покращує можливість їх ухвалення у Верховній Раді.
Крім того, Верховна Рада обмежена часовими параметрами, ось чому більшість урядових
законопроєктів не дійшли до розгляду в сесійній залі. Навіть в «турборежимі» Верховна Рада України
розглядала до 20 законопроєктів на день, не більше. Інше питання – в якому режимі, через COVID-19,
працювала Рада, починаючи з березня цього року. «Цей виклик був унікальним», – сказав голова
парламенту. Однак, О. Гарань заперечує існування «турборежиму», на його думку, насправді він
протримався лише перших два тижні нинішнього скликання парламенту, а далі темпи ухвалення законів
сповільнилися до стандартних для попередніх складів Верховної Ради України. Набагато серйознішою
проблемою, ніж ігнорування урядової гілки, О. Гарань вважає поступову диференціацію колишньої
парламентської більшості, сформованої однією партією «Слуга народу». На його думку, т.з монобільшості,
яка існувала, вже немає [5].
Отже, можемо стверджувати, що є проблеми, які потребують спільного вирішення, найперше – це
налагодження системної взаємодії і комунікації між Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою
України. Перебудувати цю систему – це спільне завдання парламенту й Уряду. При цьому важливо щоб на
всіх етапах – від підготовки законопроектів до їх прийняття і подальшої імплементації – Уряд був постійно
в діалозі з народними депутатами, оскільки підвищення якості управління – запорука вирішення усіх
проблем та відновлення довіри суспільства до влади. Тому ключовим питанням взаємодії між суб’єктами
центральної влади в державі є забезпечення збалансованості влади. Перш за все, це стосується
збалансування законодавчої влади з виконавчою гілками влади.
Відносини парламенту з Урядом, нормалізуються за умови, коли кожна з цих інституцій буде
самостійна, не буде оглядатися на якийсь третій центр влади і не буде виконувати команд із-зовні, тобто
тоді, коли в парламенті буде сформована самодостатня більшість, не просто шляхом виборів, а шляхом
власної волі, для того, щоб реалізовувати свою власну програму, а не захищати певні інтереси. Лише за
таких умов, як і чітких та зрозумілих «правил гри», в Україні буде повноцінний парламент, здатним
сформувати більшість, яка утворюватиме Уряд не для виконання чужої політики, а Урядом, що генерує,
формує і реалізує державну політику.
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BASIC LEGAL FORMS OF INVESTMENT INNOVATIVE PRODUCT
Formulation of the problem. The development of relations in the innovation and investment spheres
today urgently requires the convergence of relevant normative material in a single mechanism for ensuring
innovative investment.
Today, investment should be considered as an important element of market and economic turnover, along
with the organization of production and sale of goods and services. At the same time, the relevant legal
framework is not developed today, in particular, there is the issue of legislative systematization and codification of
investment legislation, but so far it has not been given due attention in the legal sciences. This state of legislation
creates additional obstacles to the functioning of these relations in the practice of economic activity.
Therefore, the question of the need for research in this area in order to improve the legal support of state
influence on public relations related to the circulation of an innovative product in modern economic conditions is
especially relevant. The main issue of state investment policy is to determine the priority areas and objects of
investment that should meet both the national interests of the state and the urgent socio-economic objectives
arising from the current state and structure of the economy, defined in program and strategic documents.
Analysis of recent research and publications.Davidyuk A. N., Gladkaya A. V., Zadykhailo D. V.,
Vinnik A. N., Atamanova Yu. E., Simson A. E., Milash V. S., Adamyuk D. I. paid attention to these issues to one
degree or another. At the same time, not all the problems of the main legal forms of investment transfer of
innovative products and their legislative regulation have been resolved today, and therefore their consideration
and search for solutions are relevant.
Formulation of goals. The purpose of this article is to analyze the legal regulation of innovative
investment, the main legal forms of transfer of innovative products under the laws of Ukraine.
Presentation of the main material. The current state of investment processes is characterized by the
presence of significant crisis phenomena, a low level of competitiveness of the national economy and investment
attractiveness.
It should be noted that the state of production, the level of technical equipment of fixed assets of
enterprises, the possibility of structural restructuring of the economy depend on the effectiveness of the state
investment policy. Since the economic situation of Ukraine is characterized by limited domestic financial
resources, and the investment policy is characterized by an interest in foreign investment, it is important to
formulate a state investment policy on such principles that in the future will determine the investment activity and
the pace of innovation processes.
General legal, economic and social conditions for investment activities in Ukraine are determined by the
Law of Ukraine “On investment activities” [1]. The basic principles of investment activity in Ukraine are determined
by a number of normative legal acts, namely: the Economic Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the laws
of Ukraine “On Investment Activities”, “On General Principles for the Creation and Operation of Special (Free)
Economic Zones”, “On Institutions joint investment (mutual and corporate investment funds)”, etc.
In accordance with Art. 1 of the Law of Ukraine “On Innovation Activity” [4] an innovative product is the
result of scientific research and (or) experimental design development that meets the requirements established by
this Law.
According to the legislation, there is an innovative product that meets the following requirements:
1) it is the implementation (implementation) of an intellectual property object (invention, utility model,
industrial design, topography of an integrated microcircuit, selection achievement, etc.), for which the product
manufacturer has state titles of protection (patents, certificates) or received from the owners these objects of
intellectual property licenses, or the implementation of discoveries. In this case, the used object of intellectual
property must be determinative for this product;
2) product development raises the domestic scientific, technical and technological level;
3) in Ukraine this product was developed (will be produced) for the first time, or if not for the first time, then
in comparison with other similar products on the market, it is competitive and has significantly higher technical
and economic indicators.
In accordance with Art. 14 of the Law of Ukraine “On Innovation Activity” [4] for an innovative product
additional requirements, an innovative product must be the implementation (implementation) of an intellectual
property object (invention, utility model, industrial design, topography of an integrated circuit, selection
achievement, etc.), for which the manufacturer of the product has state titles of protection (patents, certificates) or
licenses obtained from the owners of these intellectual property objects, or the implementation (implementation)
of discoveries; the intellectual property used must be determinative for this product. Therefore, the market for
innovation is not just property rights to material goods – the results of intellectual activity, but an integral set of
objects – property rights to objects of intellectual activity, results of work, services, information [4, p. 298].
The main objects of intellectual property, which are the source material for innovation, are objects of
industrial property (inventions, production samples, know-how, technology). They are of particular interest for
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innovative activity, since the main content of the latter is activity on the long-term and risky introduction of an
object of intellectual activity into a certain object of the production sphere, as well as its use for the purpose of
making a profit and achieving a social effect.
Consider a corporate form of investment, which involves investing in an economic organization through its
creation and / or participation in such an organization in order to obtain a certain socio-economic effect.
Choosing a corporate form of investment, an investor should be guided by the socio-economic effect that
he plans to achieve in the investment process [10, p. 109]. It should be noted that the use of corporate investment
may differ depending on the main activity of the organization in which the funds are invested (property), and,
accordingly, the special requirements of the legislation on subjects of such activities as: banking, insurance, joint
investment, professional activities in the stock market, etc.
Under a joint activity agreement, the parties act to achieve a common goal. Monetary or other property
contributions of the parties to an agreement on joint activities, as well as property created or acquired as a result
of their joint activities, is their common property.
The parties to a simple partnership agreement pursue common goals and do not act as debtors and
creditors, despite the fact that the contribution under such an agreement may be the right to use the results of
intellectual activity. Under a simple partnership agreement, it is possible to separate the property necessary for
use in joint activities. Also, participants in a simple partnership can be non-commercial organizations that combine
property contributions, but do not create a legal entity (associations, unions) for joint activities, while the
simultaneous participation of commercial and non-commercial organizations in such an agreement is not
excluded [7].
It is possible to distinguish such an investment form of transfer of innovative products as a combined one
(indirect investment through an intermediary – investment that is carried out through other persons – investmentor
financial intermediaries). In fact, all professional participants in the financial services market can be classified as
intermediaries (Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets” dated
July 12, 2001). They can be divided into entities for which investment is only one among other forms of activity
(banks, insurance companies, trust companies). That is, such structures are designed to perform certain
functions, but they invest in order to ensure the main areas of activity.
The legal form of investment activity directly determines the boundaries of investment legal personality,
provides for the procedure for creating subjects of investment activity, the legal status of their founders, features
of the subject's activities, the competence of governing bodies, features and consequences of the termination of
investment activity or the subject of investment activity.
Consider the contractual form, which is one of the two main legal forms of investment, mediating not only
investment, but also the organization of the investment process. In the field of investment, contracts are
concluded that are different in their focus: some of them mediate investment in order to achieve a certain socioeconomic effect, others perform an auxiliary role, ensuring the provision of various types of services to
participants in investment activities that contribute to more effective investment, but is not mandatory component
of the investment process [10, p. 177].
The following general criteria of the contractual form of investment can be distinguished. First, controling
over the use of investments. Secondly, the degree of participating in the results of investment activities. Third, the
distributing of risks, where there is a directly proportional tendency, in which the greater the risks, the greater the
participation in management, and, conversely, the lower the risks, the less participation in management (an
example of the largest participation in management and the maximum list of responsibilities is a commercial
concession, minimum – lending).
It can be argued that of all business contracts based on the transfer of a set of exclusive rights to
intellectual property objects, it is the commercial concession agreement that is the most promising form of
innovative investment, which provides for the transfer of not just exclusive rights to intellectual property objects to
the property complex, but such objects, synthesized into an innovative product [11, p. 194-195].
Conclusion. Thus, investment policy today is one of the components of economic and legal policy, which,
in turn, is included in the content of the state’s economic policy. Structural restructuring of the economy is
possible due to the implementation of an effective state innovation and investment policy, which are integral parts
of the economic and legal policy, which, in turn, is an element of the economic policy of the state as a whole. For
the national economy, it is extremely important to provide conditions for the active development, creation,
effective introduction into economic circulation, use and commercialization of intellectual property objects in the
form of innovations, contributes to progressive technological changes in production, the structure of the
consumption sphere, the development of the scientific and technological sphere, and in general – sustainable
economic development of the national economy [4, p. 107]. The basic element of the innovation component is a
special object of economic legal relations – an innovative product.
We are talking about the basic criteria for the characteristics of innovative investment, which is based on an
innovative product that is launched into the production process, where innovative products appear. In connection
with this investment, the investor has a certain set of basic investment rights. Firstly, this object becomes a
production asset, secondly, it is put into production, and thirdly, the investor acquires the right to participate in the
distribution of profits. However, all these relations are implemented in different legal regimes, depending on the
legal forms. Thus, the following legal forms of innovative investment can be distinguished: innovative investment
in a corporate form, innovative investment in the capital of a unitary enterprise in real form, innovative investment
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in a contractual form, institutional innovative investment (venture funds). Each of these legal forms has certain
features that require detailed analysis and further study.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку економіки будь-якої держави, так як саме достатній
рівень насичення економіки капіталом, досягається шляхом зовнішнього і внутрішнього інвестування,
сприяє економічному зростанню. Але необхідно відзначити, що важливим фактором є не тільки кількісна
характеристика інвестицій, що надходять, а й якісна складова, яка повинна формуватися виходячи з
потреб економіки в тих або інших інвестиціях, а саме: структура інвестицій, що надходять; об'єкти
капіталовкладення; джерела інвестування; термін капіталовкладення.
Сучасна світова фінансово-економічна криза принципово змінила погляди економічного
співтовариства на процеси руху капіталу, поставивши під сумнів їх ефективність, а також адекватність
існуючих інструментів фінансового аналізу. В умовах фінансової нестабільності та дефіциту довіри між
агентами ринку капіталу значно зросла роль оцінки результатів діяльності компаній з погляду
раціонального використання всіх форм задіяних ними ресурсів.
Розміщення коштів за допомогою інвестицій є основним інструментом реалізації стратегії розвитку
підприємства [1]. Більш того, поточна діяльність підприємства являє собою не що інше, як інвестиції у
виробничі потужності [2]. У той же час в економічній літературі існують певні розбіжності в трактуваннях
деяких аспектів інвестиційної діяльності підприємства. Зокрема, відсутнє однакове визначення терміну
«інвестиційні ресурси підприємства», відповідно, його економічний зміст потребує уточнення.
У тих чи інших аспектах інвестиційні ресурси підприємства розглядаються в роботах ряду зарубіжних
економістів. У працях вітчизняних вчених дане поняття стало використовуватися відносно недавно, що
було пов'язано з трансформацією розуміння самої категорії інвестицій. При цьому характерним недоліком
багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних робіт є те, що поняття «інвестиційні ресурси» хоча і
використовується, але прямо не визначається.
В Законі України «Про інвестиційну діяльність» [3] інвестиції трактуються як всі види майнових і
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями Закон
визначає:
- кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
- рухоме та нерухоме майно;
- майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;
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- сукупність технічних, технологічних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації,
навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не
запатентованих;
- права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші
майнові права;
- інші цінності.
Для уточнення економічної сутності інвестиційних ресурсів підприємства слід звернути увагу на їх
наступні сутнісні ознаки. Перш за все, інвестиційні ресурси вкладаються з метою отримання позитивного
ефекту, як правило, додаткового доходу, і таким чином являють собою капітал, або, згідно з визначенням
Маркса К., самозростаючу вартість. З іншого боку, вартість має «суспільний характер», оскільки
«проявлятися вона може лише в громадському відношенні одного товару до іншого» [1], а існує вона в
натуральній формі у вигляді товарів, або благ.
Ґрунтуючись на запропонованому підході, можна виділити наступні витікаючі з нього сутнісні
властивості інвестиційних ресурсів підприємства.
По-перше, інвестиційні ресурси мають потенційну здатність приносити дохід або інший позитивний
ефект економічного і позаекономічного характеру. Разом з тим потенційна можливість приносити дохід
реалізується лише в умовах ефективного управління інвестиційними ресурсами, про що докладніше буде
сказано далі.
По-друге, інвестиційні ресурси відрізняються різноманіттям форм існування. В інвестиційному
процесі кожна з форм накопиченого капіталу має свій діапазон можливостей і специфіку механізмів
конкретного використання. Найбільш універсальною є грошова форма капіталу, яка, тим не менш, для
безпосереднього застосування в інвестиційному процесі в більшості випадків вимагає його трансформації
в інші форми.
По-третє, інвестиційні ресурси підприємства є об'єктом ринкових відносин, оскільки є об'єктами
купівлі-продажу. Інвестиційні ресурси обертаються на ринку особливого виду – фондовому ринку.
По-четверте, інвестиційні ресурси як джерело доходу в підприємницькій діяльності інвестора є
носіями фактору ризику. Ризик у цьому випадку пов'язаний з можливістю зниження або неотримання
доходу, а також можливістю часткової або повної втрати інвестованого капіталу. Як відомо, рівень
прибутковості знаходиться в прямій залежності від рівня ризику.
По-п'яте, інвестиційні ресурси є носіями фактору ліквідності, під якою мається на увазі можливість
реалізації за ринковою вартістю. Ця можливість забезпечує вивільнення капіталу.
Виходячи з цих властивостей інвестиційних ресурсів, особливої уваги заслуговує питання управління
ними, адже оскільки вони є ключовим фактором як розвитку, так і становлення підприємства, то саме
ефективний їх рух є запорукою успіху підприємства на ринку. Управління інвестиційними ресурсами являє
собою цілеспрямовані дії фінансової служби підприємства з розробки та реалізації рішень, пов'язаних з їх
функціонуванням. В даному випадку суб'єктом управління є фінансова служба, а об'єктом – інвестиційні
ресурси підприємства. Побудова оптимальної системи управління інвестиційними ресурсами підприємства
є одним з найважливіших компонентів корпоративного управління в цілому.
Сутність управління інвестиційними ресурсами підприємства визначає його функції, до яких
відносяться:
1) Розробка стратегії формування та використання інвестиційних ресурсів підприємства. Реалізація
даної функції пов'язана з формулюванням цілей і пріоритетних завдань функціонування ресурсів,
визначенням загальної концепції дій менеджменту підприємства в даній сфері.
2) Створення інформаційних систем управління інвестиційними ресурсами. У процесі реалізації цієї
функції визначаються обсяги і зміст інформаційних потреб управління, внутрішні і зовнішні джерела збору
даної інформації.
3) Розробка та впровадження адекватного інструментарію аналізу ефективності формування та
використання інвестиційних ресурсів.
4) Впровадження системи контролю реалізації управлінських рішень в області формування і
використання інвестиційних ресурсів. Реалізація цієї функції пов'язана з регулярним контролем фактичних
значень показників, аналізом і виявленням причин відхилень фактичних значень показників від планових,
прийняттям на цій основі управлінських рішень щодо мінімізації відхилень, створенням центрів
відповідальності.
Основною фінансовою характеристикою ефективності управління використанням інвестиційних
ресурсів підприємства є різноманітні показники рентабельності їх використання. Останні являють собою
співвідношення різних вимірників доходу від використання інвестиційних ресурсів і вартості останніх.
На особливості побудови системи управління інвестиційними ресурсами в різних компаніях
впливають різноманітні чинники, які можна розділити на екзогенні, тобто задані, і ендогенні, підвладні
зміни з боку компанії. Сукупність зовнішніх факторів можна розділити на природні, фінансово-економічні,
правові, виробничо-технологічні і соціальні чинники. До внутрішніх факторів належать різноманітні
операційні, фінансові, інвестиційні, юридичні параметри діяльності підприємства, інвестиційні переваги
власників і менеджменту.
Інвестиційні ресурси підприємства представляють собою основу його діяльності. Отже, мета
управління інвестиційними ресурсами підприємства повинна відповідати загальній меті його
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функціонування. Подібний підхід відповідає основній тенденції зарубіжної корпоративної практики останніх
двох десятиліть – злиттю загальної корпоративної стратегії і фінансів.
Таким чином, виходячи з сутності інвестицій та місії кожного підприємства, метою управління
інвестиційними ресурсами підприємства є максимізація їх вартості. Слід обмовитися, що, хоча підсумковим
критерієм результативності компанії, безумовно, буде її вартість на фондовому ринку, менеджери не
можуть використовувати цей показник як знаряддя прийняття рішень. В рамках коротко- і
середньострокових горизонтів оцінки на цінову динаміку акцій неминуче впливає стан галузі, до якої
відноситься компанія, і ринку в цілому. Іншими словами, розбіжності між фактичними результатами
діяльності і зверненими до них ринковими очікуваннями, а також зміни цих очікувань сильніше впливають
на ціну акцій, ніж самі результати як такі. Таким чином, вартість компанії на фондовому ринку необхідно
пов'язати з певним показником внутрішньої вартості, заснованому на фундаментальних факторах і
відображає те, яким чином і якими засобами менеджмент може створювати вартість для власників
підприємства.
Внутрішня вартість (англ. Intrinsic Value) визначається, насамперед, довгострокової здатністю
компанії виробляти грошовий потік. Однак прогноз майбутнього грошового потоку, виконаний
менеджментом компанії, може відрізнятися недостатнім ступенем надійності. Зроблений же зовнішнім
аналітиком, прогноз грошових потоків і зовсім являє собою суб'єктивну, що не стандартизовану оцінку з
порівняно низькою ймовірністю реалізації [2].
У той же час величина грошового потоку визначається такими об'єктивними фінансовими
параметрами, як темпи росту доходу (як функція темпів зростання вкладеного капіталу) і рентабельність
інвестованого капіталу (у співвідношенні з витратами компанії на капітал). Дані важелі створення вартості
можуть надавати різний вплив на грошовий потік в залежності від поточного стану бізнесу. Коли компанія
вже досягла високої рентабельності інвестованого капіталу, вона створює більше вартості, якщо
прискорює своє зростання, ніж продовжуючи підвищувати рентабельність. Якщо ж прибуток не покриває
витрати на капітал, подальше зростання призведе тільки до руйнування вартості. При цьому одностороннє
увагу показнику рентабельності з зневагою показника зростання може обернутися для компанії
недалекоглядним вижиманням соків з бізнесу із збитком для розвитку в довгостроковій перспективі.
Іншими словами, в процесі управління інвестиційними ресурсами необхідно дотримуватися балансу між
двома названими важелями.
Таким чином, основними завданнями управління інвестиційними ресурсами підприємства,
притаманними всім компаніям є забезпечення максимальної прибутковості використання інвестиційних
ресурсів при прийнятному рівні ризику та мінімізація ціни формування інвестиційних ресурсів, а також
зростання обсягів вкладається капіталу. У той же час, на нашу думку, завдання управління інвестиційними
ресурсами підприємства являють собою ієрархічну структуру. На її вершині знаходяться названі вище
основні завдання, які, у свою чергу, конкретизуються в завданнях нижчих порядків, індивідуальних для
конкретних фірм. Такими завданнями можуть бути, наприклад, диверсифікація напрямів інвестування,
забезпечення високих темпів реального інвестування, досягнення бажаних обсягів основних засобів або
певної структури портфеля цінних паперів тощо.
Отже, що управління інвестиційними ресурсами підприємства являє собою складну систему, що
складається, насамперед, з таких елементів, як суб'єкт і об'єкт управління, мета, завдання, функції,
принципи та фактори управління. Складність даної системи зумовлює наявність різноманітних
інструментів аналізу ефективності її функціонування. Далі нами будуть розглянуті сучасні інструменти
оцінки ефективності формування та використання інвестиційних ресурсів підприємства.
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МУНІЦИПАЛЬНІ ФІНАНСИ ЯК ЕКОНОМІЧНА ОСНОВАМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Головним інструментом реалізації регіональної економічної політики держави є муніципальні
фінанси. Важливими питаннями в рамках підвищення якості життя населення, боротьби з бідністю,
зниження рівня інфляції є питання підвищення фінансового потенціалу муніципальних утворень,
забезпечення муніципальних органів влади фінансовими ресурсами. Місцеві (муніципальні) фінанси це
система, що обєднує сукупність фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні органів місцевого
самоврядуванн і соціально-економічні відносини, щодо управління їх формуванням, розподілом і
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використанням шляхом відтворення і нарощування фінансового потенціалу муніципальних
утворень. [1, с. 7]
Головним призначенням місцевих фінансів є забезпечення фінансовими ресурсами діяльності
органів місцевого самоврядування, пов’язаної зі здійсненням ними своїх функцій і повноважень; найбільш
повне задоволення потреб населення територіальних громад та якісне надання локальних суспільних
послуг; формування стимулюючого механізму щодо раціонального використання наявних матеріальних і
фінансових ресурсів, пошуку додаткових джерел доходів. [2, с. 18]
Кириленко О.П. виділяє такі основні принципи організації місцевих фінансів, що передбачають:
обов’язкове розмежування функцій і повноважень між державною владою та місцевим самоврядуванням;
чіткий поділ дохідних джерел, а також видатків між державним і місцевими бюджетами; надання
відповідних власних дохідних джерел місцевому самоврядуванню; самостійність у формуванні та
використанні фінансових ресурсів; забезпечення державної фінансової підтримки несамодостатніх
територіальних громад, проведення фінансового вирівнювання; стимулювання збільшення доходів як
державного, так і місцевих бюджетів; раціональне й економне використання матеріальних і фінансових
ресурсів; здійснення постійного контролю за використанням наявних ресурсів; гласність та відкритість у
формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого самоврядування. [2, с. 18]
Основними джерелами муніципальних фінансів можуть бути: державні кошти, що передаються
органам місцевого самоврядування органами державної влади у вигляді доходних джерел та прав,
відповідно до діючого законодавства; власні кошти муніципальних органів; запозичені кошти або
муніципальні кредити. Структура муніципальних фінансів визначає самостійність даного муніципального
утворення, оскільки домінуюча роль державних коштів і запозичень породжує залежність органів місцевого
самоврядування від держави і кредитних установ. Тому важливим питанням для органів самоврядування є
нарощування власних фінансових ресурсів.
Складовими муніципальних фінансів є місцеві бюджети; цільові фонди органів місцевого
самоврядування; комунальний кредит; місцеві позики; місцеве господарство; об’єкти комунальної
власності. Фінансові ресурси можуть бути залучені з кредитних і страхових організацій, від підприємств що
мають муніципальну форму власності. Підприємства, що існують і ведуть господарську діяльність на
території муніципального утворення, так само беруть участь в утворенні місцевих фінансів. Крім того,
муніципальні фінанси складаються з тимчасово вільних коштів населення за умови реалізації грамотної
фінансової стратегії з боку органів муніципальної влади.
Головною складовою муніципальних фінансів є місцевий бюджет, який являє собою централізований
фонд фінансових ресурсів муніципального утворення, за поповнення і реалізацію якого відповідає орган
місцевого самоврядування. Місцеві бюджети є основним джерелом фінансових ресурсів, необхідних
органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них функцій відповідно до чинного в
державі розподілу повноважень між рівнями і гілками влади. В зв’язку з цим особливої ваги набувають
проблеми забезпечення місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, адекватними новим
завданням, які стоять перед ними. (Табл.1)
Таблиця 1
Доходи та видатки місцевих бюджетів України
№ п\п
1.
2.
3
4.

Показники
Доходи без урахування міжбюджетни трансфертів з державного
бюджету (млрд грн)
Питома вага доходів місцевих бюджетів зведеному державному бюджеті (%)
Видатки місцевих бюджетів (млрд грн)
Питома вага видатків місцевих бюджетів зведеному державному бюджеті (%)
Джерело: Звіти Державної казначейської служби України

2017р.
229,5

2018р.
263,5

2019р.
300,2

22,4
496,1
37,1

22,1
570,6
36,7

23,1
566,2
34,5

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу становлять: податок та збір на доходи
фізичних осіб, єдиний податок з фізичних осіб, орендна плата з юридичних осіб, внутрішні податки на
товари та послуги, земельний податок з юридичних осіб. У структурі касових видатків за економічною
класифікацією найбільші частки припадають на: оплату праці і нарахування на заробітну плату;
використання товарів і послуг; соціальне забезпечення; капітальні видатки.
Джерелом місцевих фінансів є цільові фонди органів місцевого самоврядування. Цільовий фонд) – є
складовою спеціального фонду місцевого бюджету та використовується за цільовим призначенням,
створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду місцевого
бюджету на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку території,
соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення
загальноміських заходів. Основне завдання цільового фонду - фінансування заходів, спрямованих на
вирішення питань в інтересах територіальної громади.
Самостійним джерелом місцевих фінансів є комунальний кредит, як сукупність економічних відносин,
що виникають між органами місцевого самоврядування, з одного боку, і фізичними та юридичними
особами – з іншого, за яких місцеве самоврядування виступає в якості частіше за усе позичальника, рідше
– кредитора. Комунальний кредит є основним джерелом фінансування муніципальних та комунальних
інвестиційних програм. Комунальний кредит в Україні поки що відіграє незначну роль у формуванні
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фінансів місцевих органів влади і носить епізодичний характер. В Україні інститут муніципального кредиту
не отримав широкого розвитку, по-перше, внаслідок високої вартості кредитних ресурсів, по-друге, через
нерозвиненість відповідної системи правового забезпечення, по-третє, з причин низького рівня розвитку
фінансового й інвестиційного ринків. Подальший розвиток комунального кредиту в Україні буде можливий
лише за умови створення відповідної правової бази та відповідних соціально-економічних умов. [3, с. 104]
Муніципальні запозичення є джерелом фінансового забезпечення розвитку місцевого
самоврядування і потужним фінансовим інструментом, який допомагає ефективно вирішувати їх поточні й
довгострокові проблеми. Найбільш поширеною формою залучення фінансових ресурсів органами
місцевого самоврядування є випуск місцевих позик. Ринок муніципальних облігацій в Україні практично
відсутній. Його розвиток є комплексним завданням, що передбачає розвиток фінансового ринку загалом,
підвищення довіри населення до його інститутів та обізнаності як населення, так і працівників органів
місцевого самоврядування щодо можливостей, які він забезпечує. З огляду на це, становлення
вітчизняного ринку місцевих запозичень визнане одним із найважливіших завдань розвитку місцевого
самоврядування на сучасному етапі. [4, с. 115].
Високим потенціалом мобілізації доходів володіє місцеве господарство, комунальна та інша
власність, яка служить джерелом одержання доходів місцевого самоврядування і задоволення соціальноекономічних потреб населення відповідної території. Основу місцевого господарства складають об’єкти
комунальної власності. Управління комунальною власністю покладається на місцеві ради та уповноважені
ними інші органи місцевого самоврядування. Більшість об’єктів комунальної власності утримується за
рахунок коштів місцевих бюджетів, окремі об’єкти отримують дотації з бюджетів. Суб’єкти господарювання
комунальної форми власності є платниками як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, тобто
вони наповнюють дохідну частину місцевих бюджеті, тому виникає питання ефективного управління
об’єктами комунальної власності.
Проблемою муніципальних фінансів є відсутність достатніх джерел фінансування як на державному
так і на регіональному рівні, а при наявності обмеженої кількості ресурсів також недостатня ефективність
управлінням місцевими фінансами. Підвищення рівня життя населення на регіональному рівні пов'язано зі
збільшенням витрат на соціальну сферу, зростання виплат соціального характеру, розробкою
регіональних програм для підвищення якості життя населення. Актуальною і не менш важливою
проблемою в сучасних умовах є проблема відносин між державним і місцевим бюджетом.
Самостійність муніципальних утворень в питаннях розподілу фінансових ресурсів місцевих бюджетів
не виключає підтримку з боку державного бюджету, на практиці це реалізується шляхом надання
бюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України. В процесі бюджетного
регулювання проводиться вирівнювання бюджетної забезпеченості територій і поступове усунення
існуючих відмінностей. Останніми роками відбувається збільшення абсолютних розмірів бюджетних
трансфертів, зокрема дотацій вирівнювання та цільових субвенцій. (табл.2)
Таблиця 2
Міжбюджетні трансферти
№ п\п
1.

Показники
Кількість місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним
бюджетом по межбюджетним трансфертам
Сума трансфертів (млрд грн)
Джерело: Звіти Державної казначейської служби України

2017р.
998

2018р.
1289

2019р.
1403

2.

272,9

299,4

261,4

Зменшення обсягу трансфертів у 2019 році відбулося за рахунок зменшення обсягу субвенцій на
надання пільг і житлових субсидій у зв’язку із запровадженням в Україні монетизації пільг та житлових
субвенцій населенню, які фінансуються за рахунок бюджетної програми « Виплата пільг і житлових
субсидій громаданам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі». В щорічних законах про
Державний бюджет України проводиться уточнення складу доходів загального та спеціального фонду
місцевих бюджетів, визначається механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам з державного
бюджету, встановлюються розміри коефіцієнтів вирівнювання.
Таким чином, муціпипальні фінанси як цілісна і складна система економічних відносин повинні
відіграти важливу роль у реформуванні регіональної економіки, створенні основ на її подальшу розбудову і
вдосконалення. А це можливо за умови, що муніципальні утворення будуть працювати на основі
розробленої ними довгострокової стратегії розвитку, активної участі в різних державних, регіональних
інвестиційних програмах, в своїх власних інвестиційних проектах. Відповідно при збільшенні кількості
залучених коштів до місцевого бюджету і збільшенні рівня ефективності витрачання коштів, можна
домогтися більш швидкого зростання економічного потенціалу муніципального утворення і підвищення
рівня життя в ньому.
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Барно Нуралиева
(Ташкент, Узбекистан)
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ЗА УЧЕТОМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Создание и управление системой целевого использования денежных средств - одна из важных
задач бюджетного учета. Это обеспечивает рентабельность государственного бюджета. В предыдущие
годы была принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы. В части III этой стратегии изложены приоритеты экономического развития
и либерализации: Обеспечение сбалансированности государственного бюджета на всех уровнях за счет
социальной направленности расходов;
- Улучшение межбюджетных отношений, направленное на усиление доходной части местных
бюджетов. Расходы бюджета производятся в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. Контроль
за целевым и эффективным использованием средств бюджетных организаций, обеспечение их
сохранности осуществляется системой управления данного учреждения и вышестоящих государственных
органов, то есть в форме внутреннего экономического контроля и внешнеэкономического контроля.
Систему финансового контроля рекомендуется разделить на три части: 1. государственный контроль;
2. ведомственный контроль; 3. и независимый аудит. [1, 22]
В целом контроль за исполнением бюджета возложен на исполнительный и законодательный
секторы. Министерство финансов и его департаменты, в частности Главное управление финансового
контроля и его территориальные департаменты, несут ответственность за сбалансированное
распределение средств для исполнения государственного бюджета и бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией и за управление этим процессом. Казначейство Министерства финансов и
его территориальные подразделения осуществляют первичный и текущий контроль за целевым и
рациональным использованием средств, предусмотренных сметой бюджетных организаций.
Министерство финансов Республики Узбекистан и соответствующие финансовые органы имеют
следующие права:
- запрашивать у бюджетных организаций и получателей бюджетных средств отчетную информацию,
необходимую соответствующей организации для контроля за соблюдением плановой, финансовой
(платежной), бюджетной и расчетной кадровой дисциплины;
- получать от кредитных организаций информацию о деятельности и отчеты бюджетных
организаций в соответствии с их уставами; при наличии фактов незаконного расходования бюджетных
организаций и получателей бюджетных средств организациями, а также при отсутствии финансовой и
иной установленной отчетности, ограничивать и при необходимости приостанавливать финансирование
из Государственного бюджета Республики Узбекистан, уведомляя об этом руководителей
соответствующих министерств (ведомств) и хокимиятов (районов);
- осуществление государственного финансового контроля за финансовой деятельностью
бюджетных организаций;
- проверять выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений;
- Передача материалов расследования в правоохранительные органы при раскрытии уголовных
преступлений. Документ, подготовленный и утвержденный бюджетными организациями на текущий
финансовый год, является сметой расходов и является основным источником аудита. Смета расходов для
организации отражает план, выделенный из бюджета по статьям расходов. Бюджетные организации
обеспечиваются средствами государственного бюджета в следующих группах:
I - заработная плата и приравненные к ней выплаты;
II - доплаты к заработной плате;
III - капитальные вложения;
IV - прочие расходы.
Ежегодно бюджетные организации составляют смету доходов и расходов по источникам
внебюджетных средств (фонды развития бюджетных организаций, финансовые стимулы и фонды
развития медицинских учреждений). Поэтому бухгалтерия бюджетных организаций контролирует
выполнение расчетов. Информация о процессе исполнения бюджета получена путем организации и
ведения бюджетного учета. Кроме того, в соответствии с установленной бюджетной классификацией
формируются доходы бюджета и производятся расходы. Одной из отличительных черт бюджетного учета
является правильная организация бюджета, соблюдение финансовой бюджетной дисциплины и
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выполнение контрольной функции. За счет контрольной функции создается система целевого
использования бюджетных средств, хранения и целевого использования имущества.
В бухгалтерском учете, как было сказано выше, используются три вида контроля:
- первичный контроль;
- текущий контроль;
- последующий контроль.
Предварительный контроль проводится при составлении и утверждении сметы. Здесь
проверяется соблюдение бюджетной дисциплины и предотвращаются нарушения закона.
Текущий контроль осуществляется в процессе исполнения бюджета, в ходе которого проверяется
законность обращений, рациональное использование денежных средств, соответствие учетной
информации стоимости имущества, реальной ситуации, состоянию бухгалтерского учета и другим
обстоятельствам.
Последующий контроль считается важным на этапе обобщения. Это определяет легитимность
бухгалтерского отчета и отчетных данных. В процессе исполнения бюджета объектами контроля являются
финансовые органы, государственные целевые фонды и бюджетные организации. Субъектами контроля и
аудита в процессе исполнения бюджета являются:
1. Счетная палата.
2. Министерство финансов. [2, 38]
3. Государственная налоговая инспекция.
4. Независимые аудиторские компании (на договорной основе).
Министерство финансов Республики Узбекистан, которое является основным субъектом контроля,
уполномочено контролировать исполнение государственного бюджета. Внебюджетные фонды
используются для финансирования некоторых видов деятельности бюджетных организаций, т.е.
формируются не из государственного бюджета, а из других источников. Внебюджетные фонды
формируются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3
сентября 1999 г. № 414 «О совершенствовании порядка финансирования бюджетных организаций».
В процессе расследования изучаются источники формирования таких фондов.
Источники формирования фонда развития изучаются в процессе контроля. Эти источники
формируются за счет:
- для бюджетных организаций - накопления на конец последнего рабочего дня отчетного квартала
(без учета средств, направляемых на финансирование капитальных вложений) на открытых лицевых
счетах бюджетных организаций в Казначействе и его территориальных подразделениях Министерства
финансов;
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) по профилю бюджетных организаций; - 50% выручки
от сдачи в аренду временно неиспользуемых зданий и иного государственного имущества другим
организациям, оставшиеся 50% перечисляются в соответствующие доходы бюджета;
- Спонсорство юридическим лицам (бесплатно) со стороны юридических и физических лиц.
Бюджетные организации, получающие дополнительный доход из этих источников, при условии, что
они освобождены от всех видов налогов и сборов, уплачивают оставшиеся средства в установленном
порядке на укрепление материально-технической и социальной базы, а также на оказание материальной
помощи работникам должны быть целенаправленно выделены для усиления.
При контроле за расходованием средств Фонда проверяется их целевое использование для
указанной деятельности. Эти средства следует потратить на:
- в первую очередь для выплаты пособий по временной нетрудоспособности и существующей
кредиторской задолженности;
- меры по укреплению материально-технической базы бюджетной организации - 75% (50% в
медицинских учреждениях);
- Социальное развитие и материальное стимулирование сотрудников - 25% (50% в медицинских
ассоциациях).
Основные задачи контроля за учетом внебюджетных фондов отражены в программе аудита. Они
должны состоять из:
- контроль за нецелевым использованием внебюджетных средств, в том числе Фонда развития
бюджетной организации;
- проверка соблюдения утвержденных лимитов расходов бюджета и расходных групп;
- проверка на нарушения в штатном расписании;
- проверить установленный порядок финансирования затрат, сроки их оплаты и рентабельность.
Учитываются расходы внебюджетных фондов, а также расходные группы бюджетных средств и
последовательность их финансирования. Поэтому аудит проводится по группам и статьям затрат. В
процессе проверки счетов и оплаты расходов по внебюджетным фондам внимание уделяется ведению
учета в книге «Денежные средства и фактические расходы» по форме 294. Показатели кассовых и
фактических расходов, отраженные в этой книге, сравниваются с данными бухгалтерского учета, т.е.
определяется совместимость синтетического и аналитического учета.
Бюджетные организации ведут учет внебюджетных средств в контрольных листах в соответствии с
указанными выше источниками. В процессе проверки для каждого источника проверяются отдельные
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открытые личные учетные листы. В ходе проверки отделы казначейства бюджетных организаций
сравнивают заявки, подтверждающие исполнение запросов на личный учет по внебюджетным фондам. В
этом случае последний остаток предыдущего отчета должен соответствовать начальному сальдо
следующего отчета. На основании этих заявлений третьей памятной санкцией оформляется Форма 381
Протокола Фонда о движении внебюджетных средств. [3, 101]
Синтетический счет вышеуказанных доходов отражается на субсчете 262 «Поступления Фонда
развития бюджетной организации». Следовательно, необходимо изучить обращение этих субсчетов.
Своевременный учет выручки от покупателей и заказчиков произведенной продукции (выполненных работ
и оказанных услуг) осуществляется с использованием специальных методик для проверки правильности и
адекватности полной стоимости продукции ее себестоимости. При этом суммы, перечисленные на дебет
субсчета № 200 «Реализация товаров (работ, услуг)», сравниваются с данными аналитического учета.
Организации должны проанализировать сдачу в аренду временно неиспользуемых зданий и другого
государственного имущества другим организациям и определить причины неиспользования. После этого
определяется срок действия суммы, указанной в указанном договоре аренды. Полученная часть за
каждый месяц (квартал) должна быть своевременно зачислена по дебету 159 «Счета с прочими
дебиторами и кредиторами». Полученные средства будут проверены по дебету субсчета 112 «Средства
Фонда развития бюджетной организации».
Юридические и физические лица должны получать своевременное рассмотрение и спонсорскую
поддержку (недискриминационную). Такие средства отражаются по дебету субсчета 112 «Фонды Фонда
развития бюджетной организации» и по субсчету 262 «Поступления от средств Фонда развития
бюджетной организации». Следует обратить внимание на надлежащее исполнение недискриминационной
помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами в форме собственности и отраженной на
соответствующих субсчетах, которые учитывают это имущество.
В конце года все поступления, отраженные на субсчете 262 «Поступления из Фонда развития
бюджетной организации», были переведены на счет № 260 «Поступления за счет средств Фонда развития
бюджетной организации» и 262 «Подсчет доходов». будет списано с кредитного счета.
Субсчет № 260 «Финансовые результаты фонда развития бюджетной организации за текущий год»
отражает финансовые результаты фонда развития за текущий год. По дебету этого субсчета должны быть
отражены фактические расходы по этим средствам, удержанным со счета на конец года. При этом
учитывается субсчет 261 «Фактические расходы, понесенные за счет средств Фонда развития бюджетной
организации».
На субсчете ссуды отражаются вычеты из доходов, полученных от фонда развития в течение года.
262 Получено дебетование субсчета «Поступления в Фонд развития бюджетной организации». Ежегодно в
конце финансового года финансовые результаты Фонда развития отражаются на счете 283
«Окончательные финансовые результаты Фонда развития бюджетной организации».
Бюджетные изменения в государственном секторе - важный показатель эффективности.
Организации государственного сектора не должны перераспределяться или сокращаться из-за
политического или институционального давления. Отклонение бюджета актуализирует проблему жесткого
контроля над бюджетом. В этом исследовании мы выдвигаем гипотезу о том, что жесткий бюджетный
контроль является функциональной реакцией, которая увеличивает вероятность достижения бюджетных
целей, когда организации государственного сектора сталкиваются с бюджетной нестабильностью. 196
Наше исследование, объединяющее данные опросов и архивов муниципалитетов Швеции, подтверждает
нашу гипотезу. Если фискальная нестабильность значительна, организации государственного сектора
выиграют от жесткого фискального контроля, потому что они стремятся контролировать бюджетные
отклонения, но если турбулентность незначительна, они могут работать, как в прошлом году, и избегать
жесткого контроля. на большее направление не влияет. Оценка воздействия на окружающую среду и
бюджетный контроль вносят вклад в исполнение бюджета в целом на работе.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Важливим моментом для прийняття і реалізації управлінських рішень, найбільш ефективних з точки
зору стратегічного розвитку суб’єкта господарювання є постійний і ефективний контроль на всіх етапах
процесу діяльності і управління. Важливо привернути увагу до того факту, що відповідно офіційних даних
Державної аудиторської служби України проведеними державними фінансовими аудитами за 2019 рік на
225 об’єктах виявлено неефективних управлінських рішень або ризикових операцій, що призвели до
упущених вигод та неотриманих доходів або непродуктивних і зайвих витрат на загальну суму понад
7,3 млрд. грн., неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що можуть свідчити про упущені
вигоди і неотримані доходи або непродуктивні і зайві витрати на суму 5 млрд. грн. Тому питання
управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання є основними і пріоритетними і перш за все
слід реально оцінити їх фінансовий стан та систему прийняття управлінських рішень. В цьому контексті
гостріше постає питання пошуку нових ефективніших форм контролю внутрішнього середовища діяльності
суб’єкта господарювання та прогнозування й попередження внутрішніх і зовнішніх загроз.
Дієвим інструментом попередження та вирішення проблем діяльності суб’єкта господарювання є
внутрішній аудит. Питаннями дослідження проблем організації внутрішнього аудиту займались вітчизняні
вчені та практики, а саме: В. Бобошко, Ф. Бутинець, Будник Л., Голяш І., С. Губський, Т. Каменська,
Г. Коблянська, К. Коцюбинська, Л. Ліщинська, К. Назарова, В. Немченко, С. Олійник, Р. Сагайдак,
А. Семенець, Слободяник Ю., та інші.
Метою статті є обґрунтування шляхів формування внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання та
його роль у досягненні зазначенних цілей, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності та
ефективного управління ними.
Внутрішній аудит є важливим і невід'ємним елементом системи управління підприємством, який
сприяє оптимізації управлінського процесу, допомагає ідентифікувати й усувати слабкі сторони в системах
управління, попереджує про настання кризових явищ, забезпечує захист від їх негативних наслідків,
визначає можливості недопущення недоліків та відхилень у майбутньому [1].
Внутрішній аудит має виконувати роль превентивного діагностичного засобу в управлінні діяльністю
суб’єкта господарювання. На думку вітчизняних вчених, головною метою внутрішнього аудиту є:
удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання,
виявлення відхилень у роботі підприємства та розробка рекомендацій щодо їх усунення; надання
рекомендацій з удосконалення діяльності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності процесів
управління; запобігання втратам ресурсів і здійснення необхідних змін у середині підприємства; допомога
управлінському персоналу в підвищенні ефективності виконання його функцій; забезпечення ефективного
внутрішнього контролю; діагностика стану економічної безпеки суб’єкта господарювання [2, 3].
Здатність надання незалежних та об'єктивних висновків та рекомендацій є головною відмінністю
внутрішнього аудиту від інших форм контролю. Особливість внутрішнього аудиту полягає в тому, що він є
більш корисним для поліпшення управління підприємством, оскільки внутрішні аудитори більш обізнані з
діяльністю субʼєкта господарювання, аніж зовнішні аудитори.
Внутрішній аудит у системі управління суб’єкта господарювання повинен проводитися згідно з
розробленим планом та програмою для того, щоб своєчасно виявляти проблеми й здійснювати заходи
щодо коригування ходу та змісту робіт на підприємстві доки накопичені проблеми не наберуть кризових
ознак [4].
Реальну картину глибини поточної кризи можна буде оцінити тільки постфактум, але вже зараз ясно,
що економічні втрати будуть вкрай серйозними. У даних умовах функціонал внутрішнього аудиту підлягає
перегляду, а на перший план виходить консультативна функція, що дозволяє провести незалежну оцінку
реакції на кризу, а також забезпечити оцінку і реалізацію антикризових заходів, що проводяться
керівництвом компаній [5].
Служба внутрішнього аудиту суб’єкта господарської діяльності за умови дотримання певних вимог
щодо її організації та послідовності здійснення самого процесу перевірки є гарантією запобігання
незаконним діям персоналу та зниження ризику прийняття недоцільних та неефективних управлінських
рішень керівництвом суб’єкта господарювання. Впливовим інструментом безперервного та ефективного
функціонування суб’єкта господарської діяльності є створення сучасної системи внутрішнього аудиту, яка
допоможе не лише здійснювати планомірний контроль за діяльністю суб’єкта господарювання з
виявленням та усуненням наявних недоліків, але й забезпечить можливість покращення роботи
управлінських ланок усіх рівнів. Вважаємо, що створення оптимальної структури внутрішнього аудиту не
гарантує стрімкого збільшення ефективності діяльності суб’єкта господарювання, але поруч з цим в цілому
зменшує прорахунки та помилки у веденні обліку та у роботі керівництва суб’єкта господарювання.
Результативність і ефективність служби внутрішнього аудиту визначається дотриманням основних вимог:
наявність політики аудиту; наявності програми аудиту і визначеності завдань; обов'язковості і регулярності
аудиту на кожному етапі діяльності; конкретизації процедур аудиту.
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Аудитор за результатами проведеного внутрішнього аудиту, має звернути увагу керівників на їх
здатність оцінити усі ризики пов’язані із діяльністю суб’єкта господарювання; відсутність системного
контролю, коли основним є подальший контроль, а процедури попереднього та поточного контролю є
досить слабкими та неврегульованими; не усвідомлення важливості внутрішнього контролю керівниками
суб’єктів господарювання.
Методичні прийоми внутрішнього аудиту можна визначити як сукупність способів вивчення
законності, доцільності й ефективності господарських операцій для оцінки діяльності суб’єкта
господарювання загалом. Застосування цих прийомів обумовлюється не тільки об’єктами аудиту, а й
професійним рівнем і практичним досвідом працівників аудиторської служби підприємства. Слід
зауважити, що ефективність здійснення внутрішнього аудиту залежить від підготовки та компетенції осіб,
що здійснюють аудит. Важливо, щоб внутрішні аудитори були компетентними та залишалися обʼєктивними
у виконанні своєї роботи та формуванні висновків.
Актуальність внутрішнього аудиту відчутно зросла за останні роки, в умовах епідемії короновирусу. У
кризовій ситуації зі складнощами стикаються практично всі суб'єкти господарської діяльності, тому їх
завдання – не втратити персонал і забезпечити рентабельність, скористатися ситуацією і спрацювати з
позитивним результатом. Для підприємств вкрай важливо точно оцінювати всі можливі ризики і
вибудовувати стратегію виходячи з чіткого розуміння ситуації всередині організації. На сучасному етапі
розвитку суспільства в умовах карантинних заходів повинно відбутися переосмислення традиційних
підходів та вимог до здійснення господарської діяльності, а відповідно змінюються і вимоги до
внутрішнього аудиту. Керівник служби внутрішнього аудиту суб’єкта господарської діяльності повинен
вирішити: як повинна функціонувати служба внутрішнього аудиту в умовах карантинних заходів і чим може
допомогти. А це потребує ґрунтовного, комплексного аналізу й аудиту, які здатні запропонувати
обґрунтовані превентивні заходи поліпшення фінансового стану суб’єкта господарювання. До основних
вимог можна віднести: інформація про результати аудиту має бути достовірною; інформація про
результати аудиту має бути надана до виникнення фінансових ризиків або після реалізації фінансових
ризиків з мінімальними фінансовими втратами; результати аудиту мають вливати на фінансовий стан
суб’єкта господарювання. При цьому значна увага аудиторів має бути звернута на організацію роботи з
врахуванням наступних факторів: сфера діяльності, масштаб діяльності, регулятивні особливості суб’єкта
діяльності, сприйняття внутрішнього аудиту, рівень розвитку функції внутрішнього аудиту.
Вирішення основних проблем може бути досягнуте лише завдяки розробленій стратегії
трансформація функції внутрішнього аудиту в умовах карантинних заходів. Це може бути: перехід з
офлайн на дистанційну роботу, оптимізація штатної структури, перехід з надання гарантій в парадигму
надання консультацій. Важливим завданням внутрішнього аудитора має стати активне функціонування
його як антикризового консультанта. Внутрішнім аудиторам варто зайнятися аналітичною роботою і
вибудувати сценарії посиленого, помірного і м'якого скорочення витрат та збільшення або збереження
доходів організації, а потім надати свої пропозиції та рекомендації керівництву для ознайомлення і
можливого використання.
Результати внутрішнього аудиту повинні бути інструментом управління суб’єктом господарювання.
Вони мають містити висновки про ступінь розвитку кризової ситуації, пропозиції щодо виконання
антикризових заходів та реалізації антикризової програми підприємства. В умовах карантинних заходів,
належно організована робота служби внутрішнього аудиту допоможе вчасно виявляти та знижувати ризик
настання кризових явищ, сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень [6].
Адаптація кращого світового досвіду до організації та проведення внутрішнього аудиту до умов
України дасть змогу суттєво підвищити результативність контрольної діяльності, створити більш потужний
інструмент забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання.
Чинна практика організації системи внутрішнього аудиту потребує розроблення та реалізації новітніх
інформаційно-програмних проектів, задоволення потреб у підготовці кадрів та підвищенні їх кваліфікації,
посилення наукового потенціалу. Такий підхід сприятиме зміцненню фінансової дисципліни, оперативному
реагуванню на виникнення або загрозу виникнення фактів неефективного використання фінансових
ресурсів та стати дієвим інструментом сталого розвитку суб’єктів господарської діяльності. Сьогодні є
низка проблем у процесі становлення та здійснення внутрішнього аудиту суб’єктів господарської
діяльності, це і недостатнє нормативне забезпечення, відсутність внутрішніх розробок щодо організації та
методики внутрішнього аудиту на підприємстві тощо. І лише комплексна програма подолання кожної з них
забезпечить ефективне та якісне здійснення внутрішнього аудиту і сприятиме подоланню негативних явищ
в економіці України, повʼязаних із недостатнім контролем за субʼєктами підприємницької діяльності. За
наявності нормативно-правової бази, внутрішніх нормативів аудиту та типових форм документів з аудиту,
організація служби внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання дасть змогу здійснювати систему
заходів, спрямованих на усунення проблемних питань і недоліків у процесі проведення внутрішнього
аудиту, матиме безліч позитивних наслідків не лише у структурі діяльності підприємств, але й в економіці
України загалом.
Таким чином, результати внутрішнього аудиту повинні бути інструментом управління підприємством.
Вони мають містити висновки про ступінь розвитку кризової ситуації, пропозиції щодо виконання
антикризових заходів та реалізації антикризової програми підприємства. В умовах економічної кризи,
належно організована робота служби внутрішнього аудиту допоможе вчасно виявляти та знижувати ризик
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настання кризових явищ, сприятиме прийняттю науково обґрунтованих управлінських рішень. Тому всі
керівники підприємств повинні приділяти увагу формуванню належної системи внутрішнього аудиту для
забезпечення ефективності антикризового управління.
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Олександр Вівсяний
(Кропивницький, Україна)
ВЕЧІРНІ РИСУВАЛЬНІ КЛАСИ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Єлисаветград (нині Кропивницький) увійшов в історію культури України як місто, де на високому рівні
розвивалась художня культура. Все це сталося завдяки високому рівню художньої освіти, адже в місті при
земському реальному училищі поряд з театральним гуртком та училищним хором працювали вечірні
рисувальні та креслярські класи. Можна сказати, що вони за глибиною свого впливу на духовність місцевої
громади та рівнем викладання виконували роль художнього училища. Адже викладали там такі відомі
майстри живопису, випускники Петербурзької Академії мистецтв, як Петро Крестоносцев, Феодосій
Козачинський та Альфонс Ольшанський.
1880 року при Єлисаветградському земському реальному училищі за ініціативи викладача
малювання та креслення – академіка портретного живопису Петербурзької Академії мистецтв Петра
Крестоносцева та за підтримки директора училища, видатного педагога Михайла Завадського, було
відкрито вечірні рисувальні класи. Треба зазначити, що вечірні рисувальні класи були на той час
унікальним явищем, як констатував сам П.О. Крестоносцев у звіті про стан рисувальних класів за 18891890 навчальний рік: «подібного учбового закладу в провінційних містах Росії не існує» [1, с. 33]. Він мав на
увазі не лише рівень викладання та комплектацію наочності в об’ємі двох перших класів Академії
мистецтв, але й можливість безкоштовного навчання для представників будь-якого соціального статусу
населення. Художник П. Івачов у листі до видатного українського вченого-мовознавця О.Потебні від 12
грудня 1892 р. наголошував, що фундатора художньої освіти в місті Петра Крестоносцева «можна
поставити в один ряд з основоположником українського професійного театру Марком Кропивницьким,
засновником знаменитої музичної школи Густавом Нейгаузом, зачинателем музейної справи Володимиром
Ястребовим та іншими видатними єлисаветградцями» [2, арк. 7]. Лише за три перших роки існування
класів (1880-1883 рр.) 8 учнів П.О. Крестоносцева вступили до Академії мистецтв, 8 – до школи Штігліца, 2
– до Московського училища живопису, скульптури і архітектури (серед яких був і
Я.В. Паученко) [3, арк. 121]. А з 1 жовтня 1884 року в Єлисаветграді було організовано Товариство
шанувальників красних мистецтв, яке влаштовувало благодійні вечори з метою надання матеріальної
допомоги найбіднішим випускникам вечірніх рисувальних класів, що вступили до Імператорської академії
мистецтв [4, с. 30].
У Єлисаветграді багато років проводились виставки робіт учнів рисувальних класів, які мали
широкий резонанс і високо оцінювались в середовищі обізнаних в мистецтві осіб. Часто учні
П.О. Крестоносцева брали участь у різноманітних конкурсах у м. Єлисаветграді та інших містах півдня
Росії, і не раз перемагали.
У заяві до Херсонських губернських земських зборів від 23 жовтня 1884 року П. Крестоносцев
пояснював, які освітньо-педагогічні завдання він ставив перед собою, організовуючи громадську
рисувальну школу: «Вечірні наші класи, маючи приладдя, рівнозначне двом класам Академії мистецтв,
естетично виховуючи учнів, виконують свою духовну місію, місію ж економічну виконуватимуть тоді, коли
розвинуться до школи прикладних мистецтв. А школа формуватиме майстрів, які зможуть стати на чолі
багатьох галузей мануфактурної та ремісничої промисловості. Відкриття такої школи згідно з потребами
місцевості змінить на краще економічний стан всього краю»[4, с. 31].
До речі, така просвітницька діяльність була оцінена діячами земства, і не лише Єливетградського.
На губернській виставці, яка проходила у м. Єлисаветграді у 1887 році, П.О. Крестоносцеву було
присуджено золоту медаль за активну роботу в справі розвитку в краї художнього мистецтва [3, арк. 123].
Реальне училище повинно було давати випускникам перш за все технічну освіту. Про це свідчить і
перелік дисциплін, які викладались у навчальному закладі. Так в однаковому з класичними гімназіями
обсязі викладались такі дисципліни як Закон Божий, російська мова та словесність, історія, географія,
чистописання, англійська та німецька мови, і в більшому обсязі – математика, фізика, хімія, тригонометрія,
механіка, креслення, нарисна геометрія, природнича історія. А успіх у навчанні та подальшій діяльності в
технічній галузі не можливий без знання малювання, без уміння орієнтуватись в просторі, тобто
просторового мислення. І це добре розуміли керівники навчального закладу та всебічно сприяли роботі
рисувальних класів. І хоч рисувальні класи покликані були сприяти становленню інженерних кадрів для
народного господарства, що стрімко розвивалось в Російській імперії – із самого початку вони стали
визначним культурно-освітнім осередком у регіоні. Адже навчались в ньому не лише учні училища, але й
вихованці інших навчальних закладів та усі бажаючі. Так, зокрема, у 1905 – 1906 навчальному році курси
відвідувало 137 особи, з них 9 осіб жіночої статі(3 вчительки, 3 учениці профшколи, 2 гімназистки, одна
особа – аматор без певного місця роботи чи навчання). Усі інші відвідувачі класів були чоловічої статі та
мали наступні роди занять:
– учні реального училища – 26
– учні класичної гімназії – 5
– учні міського ремісничого училища – 17
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– учні малярної школи Фірсова – 22
– ремісники(робітники) – 31
– солдати – 3
–
аматори – 33. [5, арк. 23]
Як бачимо, рисувальні класи були досить демократичними, доступними різним верствам населення
та соціальним групам. Це давало можливість талановитим особистостям отримати відповідні навички в
образотворчому мистецтві та в подальшому досягти значних успіхів у творчій професійній діяльності.
Усі учні ділились на дві групи – молодшу та старшу, які в свою чергу поділялись на відділення.
Молодша група складалась з відділення, де малювали орнамент зі стінних таблиць, та відділення, де
вчились малювати геометричні тіла і предмети побуту з натури (ось вам просторове мислення).
Старша група ділилась на три відділення: відділення з малювання гіпсового орнаменту, відділення,
що спеціалізувалось на гіпсовій голові та фігурі й відділення, де малювали голови живих моделей.
Заняття проводились у вечірній час з 17 до 20 години щоденно, окрім святкових та передсвяткових
днів [3, арк.123].
Випускники курсів були відомими в мистецтві людьми, такі як художники – О.О. Осмьоркін,
А.М. Нюренберг, П.Д. Покаржевський, О.Ф. Фойницький, А.Ю. Розумний, С.М. Дудін, Джон (Яків) Венгер,
П.П. Ганський, Г.М. Бострем, Іссахар-Бер Рибак та архітектори - А.М. Вейзен, П.Ф. Федоровський, Іван
Верлен.
Особливе місце серед випускників рисувальних класів займає Яків Паученко – міський архітектор,
автор більшої частини архітектурних шедеврів «маленького Парижу».
Першу художню освіту Яків Васильович отримав саме на вечірніх рисувальних класах при
Єлисаветградському земському реальному училищі у Петра Олександровича Крестоносцева. Свідоцтво №
403 за підписами директора Єлисаветградського реального училища М. Завадського та керівника вечірніх
рисувальних класів П. О. Крестоносцева свідчить: «В малюванні оригіналів – відмінно, орнаментів –
відмінно, голови системи Депюі – добре, антична голова – добре, напам’ять – добре» [6, арк. 122].
Архітектурна живописність, що включає в себе і різноплановість загального контуру будівлі, і м’якість
переходу від однієї стилістичної системи до іншої без зримого порушення встановленого ритму була
однією з головних рис стилю Я. В. Паученка. У зодчих творіннях архітектора ця риса найяскравіше
прослідковується у комплексі будівель по вул. Двірцевій (Леніна), а саме – приміщення Гостинного двору
(нині СБУ) та театру «Ілюзіон» (ліцей мистецтв). Без навичок із малювання, отриманих на вечірніх
рисувальних класах, не могло бути й мови про успіх митця в його архітектурних творіннях. Отже, хоч
Єлисаветградське реальне училище давало загальну освіту практичного спрямування, тобто
безпосередньо готувало учнів до конкретної виробничої діяльності та відкривало можливість вступу до
вищих технічних навчальних закладів, воно також стало закладом, де учні отримували вагому мистецьку
освіту, що давало можливість випускнику знайти себе в різних професіях творчого характеру, про що й
свідчать досягнення багатьох його випускників.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Сүлеймен Мұхаммед
(Атырау, Қазақстан)
ИРРАЦИОНАЛ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУДІҢ КЕЙБІР ӘДІСТЕРІ
Анықтама. Нақты 𝑎 санының 𝑛–ші дәрежелі түбірі деп 𝑛–ші дәрежесі 𝑎 санына тең, яғни 𝛼 𝑛 = 𝑎
болатын 𝛼 – нақты саны аталады.
Дербес жағдайда, егер 𝑛 = 2, 𝑎 = 4 болса, онда 𝛼 2 = 4 теңдігінен 𝛼 = 2 немесе 𝛼 = −2 аламыз. Егер
𝑛 = 3, 𝑎 = −8 болса, онда 𝛼 3 = −8 теңдігінен 𝛼 = −2 аламыз.
Егер 𝑛 – жұп, ал 𝑎 < 0 болса, онда нақты сандар қасиеті бойынша, 𝛼 𝑛 = 𝑎 болатындай 𝛼 – нақты
саны табылмайды.
Егер 𝑛 – жұп, ал 𝑎 > 0 болса, онда 𝑎–дан алынған 𝑛–ші дәрежелі түбірдің әр түрлі екі нақты түбірі
бар болады. Оң түбір 𝑛√𝑎 – деп белгіленеді, 𝑎–дан алынған 𝑛–ші дәрежелі арифметикалық түбір, теріс
түбір − 𝑛√𝑎 деп белгіленеді. Егер 𝑎 = 0 болса, онда 𝑛 –нің кез келген мәнінде 0–ден 𝑛–ші дәрежелі жалғыз
түбір бар болады, ол 0 саны.
Егер 𝑛 – тақ болса, онда кез-келген 𝑎 нақты саны үшін 𝑛√𝑎 жалғыз түбірі бар болады. Бұл түбір 𝑎
𝑛
санының 𝑛 -ші дәрежелі арифметикалық түбірі деп аталады және √𝑎 деп белгіленеді.
Олай болса:
1. 𝑛 – жұп, 𝑎 ≥ 0, 𝑛√𝑎 ≥ 0 – теріс емес 𝑎 санының 𝑛–ші дәрежелі арифметикалық түбірі
𝑛
2. 𝑛 – тақ, 𝑎 – кез-келген нақты сан, √𝑎 – нақты 𝑎 санының 𝑛–ші дәрежелі арифметикалық түбірі.
Демек, егер түбірдің дәреже көрсеткіші – тақ сан болса, онда мұндай түбірлерге амалдар қолдану
қиындық туғызбайды (𝛼 2𝑛+1 таңбасыда 𝑎 санының таңбасындай болады), зерттеу үшін негізгі жағдай 𝑛 –
жұп болуы.
𝑓(𝑥)– иррационал функция болсын, яғни иррационал алгебралық өрнек көмегімен берілсін және
рационал алгебралық өрнек көмегімен берілуі мүмкін емес. Иррационал теңсіздік деп 𝑓(𝑥) > 0, 𝑓(𝑥) < 0,
𝑓(𝑥) ≥ 0, 𝑓(𝑥) ≤ 0 түріндегі теңсіздіктер аталады.
Анықтама. Айнымалылары радикал таңбасының астында болатын алгебралық теңсіздіктерді
иррационал теңсіздіктер деп атайды.
Анықтама. Теңсіздіктерді шешу дегеніміз – теңсіздіктерді қанағаттандыратын және оған енетін
айнымалылардың мәндер жиынын табу.
Иррационал теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу үшін пайдаланылатын негізгі әдіс теңсіздіктің екі
бөлігінде натурал дәрежеге шығару болып келеді. Иррационал теңсіздіктердің шешімдер жиыны шексіз
сандар жиынын береді және сондықтан бұл сандарды берілген теңсіздікке айнымалының орнына қойып
тексеру мүмкін емес. Жауаптың дұрыстығына кепілдік келтіруші жалғыз тәсіл, теңсіздікті әрбір
түрлендіргенде алдыңғы теңсіздікке мәндес теңсіздіктің пайда болуын қадағалауымыз керек.
Иррационал теңсіздіктерді шешуде, оның екі бөлігін тақ дәрежеге шығарғанда, әрқашанда алдыңғы
теңсіздікке мәндес теңсіздік шығатынын ескеру керек. Егер теңсіздіктің екі бөлігінде жұп дәрежеге
шығарса, онда алдыңғы теңсіздікке мәндес және сондай таңбалы болады, егер теңсіздіктің екі бөлігі де
теріс емес болған жағдайда ғана.
Егер иррационал теңсіздікте бір ғана радикал болса, онда оны радикал теңсіздіктің бір жақ бөлігінде,
ал теңсіздіктің барлық қалған мүшелері – екінші бөлігінде орналасатындай әрқашан оған мәндес
𝑛
𝑛
теңсіздікке келтіруге болады, яғни √𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥)немесе √𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥)түріндегі теңсіздіктер, мұндағы 𝑓(𝑥)
және 𝑔(𝑥) - айнымалы 𝑥-ке қатысты алгебралық рационал өрнектер. Бір ғана радикалды қамтитын
иррационал теңсіздіктерді
𝑛
𝑛
√𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥) немесе √𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥)
түрге келтіруді радикалдарды бөлектеу деп атайды.
Иррационал теңсіздіктерді шешудің кейбір әдістерін қарастырайық:
1) Иррационал теңсіздіктерді жаңа айнымалыны енгізу тәсілімен шешу. Иррационал теңсіздіктерді
теңдеулерді шешкендей жаңа айнымалыны енгізу тәсілімен шешуге болады. Осы әдісті пайдалануды
мысалдар арқылы қарастырайық.
1- мысал. Теңсіздікті шеш:
𝑥 2 + 5𝑥 + 4 < 5√𝑥 2 + 5𝑥 + 28
(1)
2
2
2
Шешуі. √𝑥 + 5𝑥 + 28 = 𝑦 деп алып, 𝑥 + 5𝑥 + 4 = 𝑦 – 24 болатынын табамыз, сонда (1) теңсіздік
мынадай теңсіздікке түрленеді:
𝑦 2 − 5𝑦 − 24 < 0
және әрі қарай мына теңдеуді шешеміз:
𝑦 2 − 5𝑦 − 24 = 0
𝐷 = 25 + 96 = 121
𝑦1 = −3, 𝑦2 = 8
Сонда мынаны аламыз:(𝑦 − 8)(𝑦 + 3) < 0.
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Бұл теңсіздіктің шешімі мына −3 < 𝑦 < 8 аралығы болып табылады. Бұдан біз келесі теңсіздіктер
жүйесіне келеміз: −3 < √𝑥 2 + 5𝑥 + 28 < 8. Өйткені 𝑥-тің барлық мүмкін мәндерінде √𝑥 2 + 5𝑥 + 28 ≥ 0, олай
болса мүмкін мәндер жиынынан алынған, барлық 𝑥-тің мәнінде √𝑥 2 + 5𝑥 + 28 > −3.
Ал, сондықтан √𝑥 2 + 5𝑥 + 28 < 8 теңсіздігін шешу жеткілікті. Бұл теңсіздік мына жүйеге мәндес
2
{ 𝑥2 + 5𝑥 + 28 ≥ 0 .
𝑥 + 5𝑥 + 28 < 64
Өйткені 𝑥 2 + 5𝑥 + 28 = 0 теңсіздігі 𝑥-тің кез-келген мәнінде орындалады (𝐷 = 25 − 4 ∙ 28 < 0 және 𝑎 =
1 > 0), онда соңғы жүйе
𝑥 2 + 5𝑥 − 36 < 0 немесе (𝑥 + 9)(𝑥 − 4) < 0 теңсіздіктеріне мәндес. Бұдан интервалдар әдісімен (1)
теңсіздіктің шешімін табамыз.

Жауабы: 𝑥 𝜖(−9; 4)
(1) теңсіздік 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑑 < 𝑘√𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 түріндегі теңсіздік. Мұнда 𝑦 = √𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 алмастыруы
қолданылып, теңсіздік жеңіл шешуге болатын, онымен мәндес 𝑦 2 − 𝑘𝑦 + 𝑑 − 𝑐 < 0 теңсіздігіне
алмастырылады.
√𝑎𝑥 + 𝑏 > 𝑎1 𝑥 + 𝑏1
түріндегі теңсіздікті қарастырамыз: мұнда 𝑦 = √𝑎𝑥 + 𝑏 алмастырылымын қолдануға болады.
2- мысал. Теңсіздікті шеш: √5 − 𝑥 > 𝑥 − 3
Шешуі. 𝑥 ≤ 5 теңсіздігінің мүмкін мәндер жиынын табамыз.
𝑦 = √5 − 𝑥 деп белгілесек, онда 𝑦 > 𝑥 − 3 және 𝑦 ≥ 0. 𝑦-ті 𝑥 арқылы өрнектесек, 𝑦 2 = 5 − 𝑥 ⇒ 𝑥 = 5 −
2
𝑦 . Олай болса, мынадай жүйе аламыз:
𝑦 > 2 − 𝑦2
{ 𝑦≥0
𝑦 = √5 − 𝑥
Бұдан
𝑦 < −2
[
𝑦>1
𝑦>1
⟹ {
𝑦≥0
𝑦 = √5 − 𝑥
{𝑦 = √5 − 𝑥
√5 − 𝑥 > 1 ⟹ 𝑥 < 4.
𝑥 < 4 мәні мүмкін мәндер жиынында жатады.
Жауабы: 𝑥 < 4.
2)Иррационал теңсіздіктердің екі бөлігін де кейбір санға, немесе кейбір өрнекке көбейту әдісі
Бұл тәсілді теңсіздіктердің негізгі қасиеттеріне сүйеніп, пайдаланамыз.
1 – мысал. Теңсіздікті шеш:
𝑥 2 + 3 − √2𝑥 2 − 3𝑥 + 2 ≥ 1,5(𝑥 + 4)
(2)
Шешуі. Радикалды оңашалап, теңсіздіктің оң жақ бөлігіне шығарып, алынған теңсіздіктің екі бөлігін
квадраттау, өте үлкен теңсіздікке әкелер еді. Бірақ бақылап қарасақ, берілген теңсіздікті квадраттық
теңсіздікке жеңіл түрлендіруге болатынын байқауға болады. Алдымен, теңсіздіктің мүмкін мәндер облысын
табамыз: 2𝑥 2 − 3𝑥 + 2 ≥ 0, бұдан 𝑥 – тің кез-келген нақты сан болатынын көреміз. (2) теңсіздіктің екі бөлігін
екіге көбейтіп, мына теңсіздікті аламыз:
2𝑥 2 + 6 − 2√2𝑥 2 − 3𝑥 + 2 ≥ 3𝑥 + 12 ⇔
⇔ 2𝑥 2 − 3𝑥 + 2 − 2√2𝑥 2 − 3𝑥 + 2 − 8 ≥ 0.
𝑦 = √2𝑥 2 − 3𝑥 + 2
2
деп алып, 𝑦 − 2𝑦 − 8 ≥ 0 аламыз, бұдан 𝑦 ≤ −2, 𝑦 ≥ 4.
Демек, (2) теңсіздік келесі теңсіздіктер жинағына мәндес:
√2𝑥 2 − 3𝑥 + 2 ≤ −2
[
.
2
√2𝑥 − 3𝑥 + 2 ≥ 4
Жүйенің екінші теңсіздігінің шешімі 𝑥 ≤ −2, 𝑥 ≥ 3,5, ал бірінші теңсіздігінің шешімі болмайды, өйткені
теңсіздіктің сол жақ бөлігі теріс емес, ал оң бөлігі теріс, бұл теңсіздіктің мағынасына қайшы. Екінші
теңсіздіктің барлық шешімдері (2) теңсіздіктің мүмкін мәндер облысына тиісті және мәндес теңсіздіктерге
көшуден алынады.
Жауабы: 𝑥 ≤ −2, 𝑥 ≥ 3,5.
3) Иррационал теңсіздіктерді шешуде түбір астындағы өрнектің толық квадратын айыру, не түбір
астындағы өрнекті көбейткіштерге жіктеу әдісі
1 – мысал. Теңсіздікті шеш:
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√10 + 𝑥 + 6√1 + 𝑥 + √5 − 𝑥 + 2√4 − 𝑥 ≥ 7.
Шешуі. Ең алдымен теңсіздіктің шешу жолын көрсететін берілген теңсіздіктің ерекшелігін көрсетейік:
5 − 𝑥 + 2√4 − 𝑥 = 1 + 2 ∙ √4 − 𝑥 + (4 − 𝑥) = (1 + √4 − 𝑥)
Теңсіздіктің мүмкін мәндер облысын табамыз:
1+𝑥 ≥ 0

2

4−𝑥 ≥ 0
⇒ −𝑥 ≤ 1 ⇔ 𝑥 ≥ −1,
10 + 𝑥 + 6√1 + 𝑥 ≥ 0
{ 5 − 𝑥 + 2√4 − 𝑥 ≥ 0
𝑥 ≤ 4.
Бұл екі теңсіздіктен [−1; 4] аралығын аламыз. [−1; 4] аралығында жүйенің үшінші және төртінші
теңсіздіктері ақиқат. Демек, 𝑥 ∈ [−1; 4]. Берілген теңсіздікті мына түрде көшіріп жазамыз:
2

2

√(3 + √1 + 𝑥) + √(1 + √4 − 𝑥) ≥ 7 ⇒
⇒ |3 + √1 + 𝑥| + |1 + √4 − 𝑥| ≥ 7.
Бірақ 3 + √1 + 𝑥 > 0 және 1 + √4 − 𝑥 > 0, сондықтан
3 + √1 + 𝑥 + 1 + √4 − 𝑥 ≥ 7
немесе
√1 + 𝑥 ≥ 3 − √4 − 𝑥.
Мүмкін мәндер облысында теңсіздіктің оң бөлігі әруақытта оң болады, сондықтан теңсіздіктің екі
бөлігін квадрат дәрежеге шығарамыз:
3√4 − 𝑥 ≥ 6 − 𝑥,
бұл теңсіздіктің шешімі 𝑥 ∈ [0; 3]. Бұл аралық мүмкін мәндер облысында жатады.
Жауабы: 𝑥 ∈ [0; 3].
4) Иррационал теңсіздіктерді графиктік тәсілмен шешу.
Теңсіздікті графиктік тәсілмен шешу үшін, оң және сол бөліктерінде тұрған функция графиктерінің
эскиздерін тұрғызамыз. Функция графиктерінің қиылысу нүктесін табамыз, ол үшін теңдеу шешеміз. Содан
соң график бойынша теңсіздіктің шешімін табамыз.
1 – мысал. Теңсіздікті шеш: √𝑥 + 61 < 𝑥 + 5
Шешуі. y = √𝑥 + 61 және 𝑦 = 𝑥 + 5 функцияларын қарастырып, қиылысу нүктелерінің
координаталарын табамыз (1-сурет):
√𝑥 + 61 = 𝑥 + 5
2
𝑥
+
61
=
𝑥
+
10𝑥
+
25
𝑥 2 + 9𝑥 − 36 = 0 {𝑥 = 3; 𝑥 = −12
{
⇒{
⇒
𝑥 ≥ −5
𝑥+5 ≥ 0
𝑥+5 ≥ 0
𝑥 = 3; 𝑦 = 8

1 – сурет
Жауабы: 𝑥 = 3; 𝑦 = 8.
Осылайша, бұл мақалада, иррационал теңдеулер мен теңсіздіктерді зерттеудің теориялық негізі
және оларды шешу әдістері талданды;
Иррационал теңсіздіктерді шешудің негізгі әдістерін оқушылардың меңгеруін қамтамасыз ететін
мәселелердің мысалдары таңдалды.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Гульнар Ибрайшина
(Алматы, Казахстан)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Рассматривая декоративно-прикладное искусство (далее ДПИ) как культурный феномен
человеческой культуры и выявляя социально-исторические и философско-мировоззренческие условия его
формирования, дискуссионной становится проблема истоков ДПИ, причин и времени его возникновения,
его культурно-исторических условий и границ. В статье мы предлагаем идею о том, что ДПИ первично по
происхождению в системе художественного изобразительного творчества.
ДПИ имеет черты, которые его отличают от изобразительного искусства и объединяют с искусством
Дизайна. Художники-прикладники и художники академисты никак не могут поделить пальму первенства: то
ДПИ называют древнейшим, то изобразительное искусство – древнейшее из искусств. Хотя уже в
названии этих искусств кроется ответ на вопрос. Целесообразнее ставить вопрос о первичности
происхождения изобразительного и неизобразительного начал в художественном творчестве. Можно
согласиться с мнением Б.Г. Нуржанова: «Искусство в современном смысле слова (художественное
творчество) возникает лишь на рубеже позднего Средневековья и Возрождения. Лишь при переходе от
Средневековья к Возрождению, который был вызван радикальным изменением в способе бытия человека,
в обществе происходит фундаментальный раскол, разрыв, разлом человеческого мира на два:
естественный и искусственный, реальный и воображаемый, реальный и воображаемый, истинный и
неистинный. Вследствие этого раскола и возникает искусство как вид деятельности, имеющий дело с
воображаемым, искусственным, т. е. «неестественным» [1, с. 48]. Но эти слова можно отнести лишь к
изобразительному искусству, но не к ДПИ.
Чтобы доказать первичность происхождения ДПИ и сказать, что оно является прародителем и
изобразительного искусства и Дизайна, попробуем определить основные черты, характерные для него.
В отличие от произведений изобразительного искусства, произведения ДПИ никогда не существуют
в чистом виде. Они состоят из сочетания полезного и красивого. В основе ДПИ лежит, прежде всего,
функциональность, а мастер декоративного искусства, прежде всего, ремесленник.
Любое «украшательство» древнего человека обязательно несет в себе определенную функцию:
охранную, например, или информационную и т. д. К. Леви-Строс отмечает: «У маори, как и у туземцев на
парагвайской границе, нанесение узоров на лицо и тело происходит в полурелигиозной атмосфере.
Татуировки представляют собой не только узоры; … это не только эмблемы, знаки отличия знати и
ступеней в социальной иерархии, они также являются своего рода сообщениями, обладающими
законченностью мысли и наставлениями» [2]. Татуировка у маори предназначена для запечатления
памяти традиций и философии племени. Татуировка, в данном случае как вид декоративно-прикладного
искусства, не просто украшение, прежде всего она функциональна.
Рассмотрим характерные черты ДПИ (нужно отметить, что они в основном свойственны и
Дизайну), имея в виду, что в его основе лежит функциональность:
 Утилитарность чаще понимается узко, применительно к потребностям небольшой группы людей
или краткому промежутку времени. Это относится, например, к произведениям, созданным для
царствующих особ или предназначенных для торжеств и церемоний. Они могут также содержать в себе
элементы геральдики и иметь символический смысл, это влечет за собой использование строго
определенного материала или мотивов декора, не оставляя художнику права выбора.
 Одна из основных черт ДПИ – неразрывная связь с материалом. От материала зависит степень
декоративной трансформации мотива. Чтобы представить себе как от материала зависит подача мотива,
рассмотрим изображение рыбы на заданной плоскости – круг. Насколько разная степень реальности или
степень стилизации рыбы в разных материалах и при разной технике исполнения: роспись на
фарфоровой тарелке; золотое блюдо, где изображение рыбы выгравировано или же выполнено в технике
чеканка; на деревянном блюде наша рыба вырезана или применено выжигание; не говоря уже о вышивке,
где тот же круг – пяльцы, но как меняется рыба в зависимости от техники вышивки. Если заказ, данный
художнику, сопровождается точной и категоричной программой, что сказывается на результате его
работы, то избранный материал исключает одни решения или предписывает другие.
 Такие явления общественного порядка, как миграция народов, политические связи,
экономические сдвиги, мода, не имеющие прямого отношения к искусству, неизбежно отражаются на
произведениях искусства. Немаловажно и влияние одних видов искусства на другие. Это в первую
очередь архитектура, ювелирное дело, ткачество, книжная миниатюра.
 Различные религиозные воззрения способствуют проникновению в искусство связанных с ними
символических мотивов.
 Для орнаментального искусства характерна также связь с общими тенденциями развития
искусства на соответствующем отрезке времени. Например, в Древнем Египте образное содержание

40

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

искусства определялось влиянием религии, отсюда символичность, четкая архитектоника, суровость и
величавость декоративно-прикладного искусства.
 Личности художника вплоть до новейшего времени не придавалось большого значения, если не
считать первых кузнецов, которые слыли колдунами; обычно художников не отличали от простых
ремесленников. В более поздние времена появляются упоминания об отдельных мастерских, обычай же
ставить подпись установился совсем недавно: много ли значат два столетия по сравнению с
пятьюдесятью веками анонимности? Разумеется, безвестность нисколько не умаляет достоинств
мастеров декоративного искусства, обладавших чувством прекрасного, и, к тому же, они в большей
степени, чем живописцы, связанных с материалом.
 Декоративное искусство использует мотивы или элементы, почерпнутые из геометрии, флоры,
фауны, подсказанные очертаниями человеческого тела или окружающих предметов. В разных странах
или в различных стилях в пределах одной страны периодически преобладают те или иные элементы,
создаются комплексные мотивы. Художник отбирает мотивы и распределяет декор в зависимости от
украшаемой поверхности и желаемого эффекта. В одних произведениях рельеф и цвет служат
дополнительными элементами, в других – определяющими. В большинстве случаев мастера сами
создавали декоративные мотивы для своих произведений, это дает основание полагать, что ряд простых
узоров возник в разных странах одновременно и совершенно самостоятельно.
 С другой стороны, торговые или политические связи с давних времен влияют на культуру:
авторитет той или иной страны, увлечение экзотикой, притягательность новизны были часто причинами
изменений стилей. Так, Восток оказывал на искусство западных стран самые разнообразные воздействия.
 Ошибочно мнение, что в предметах ДПИ обязательно присутствует орнамент. Ценность некоторых
произведений декоративного искусства заключается только в красоте их формы. Но форма может
обойтись без украшений только тогда, когда она обладает высокими достоинствами: красота самого
материала, гармония пропорция, изящество контуров. Гармония пропорций достигается верно найденным
соотношением отдельных частей предмета между собой и с целым, пропорции должны соответствовать
используемому материалу. Лучшие контуры или профили удачно сочетают вертикальные и
горизонтальные линии, наклонные и изогнутые. Вот почему некоторые греческие или китайские вазы
прекрасно обходятся без украшений. Декор тем лучше сочетается с формой предмета, чем больше он ее
подчеркивает. Учитывается и конфигурация обрамления, в котором располагается декор.
Возвращаясь
к
вопросу
о
происхождении
изобразительного
искусства,
повторим,
функциональность лежит в основе ДПИ, а мастер декоративного искусства, прежде всего, ремесленник.
Художественная деятельность зародилась еще в верхнем палеолите, 40 тыс. лет назад, как
элемент магико-ритуальной мифологической практики (изобразительная и динамическая имитация
способов и объектов охоты, символика культов женского плодородия и т. п.) из разного рода этикетных
церемоний и способов обучения молодежи практическим навыкам охотничьей и иной социальной
деятельности.
«Роспись человеческих тел и первобытная живопись вообще была деятельностью, аналогичной
современному письму – писанию книг» [1, с. 80].
Это еще раз доказывает, что «живопись», в данном случае и в первую очередь, функциональна –
она несет информацию, учит, подчиняет. А функциональность есть основная черта ДПИ, а не
изобразительного искусства, например живописи.
Выше мы отмечали еще одну характерную черту ДПИ – личности художника не придавалось
большого значения. У первобытного художника отсутствует идея авторства. На протяжении почти всей
истории человечества вплоть до конца Средневековья художественная деятельность являлась
преимущественно отраслью, «обслуживающей» религиозные, политические, образовательные и иные
социальные функции, выделившись в самостоятельную сферу деятельности лишь к началу Нового
времени. Роспись на любой поверхности базировалась на строго установленных канонах. Она была
предназначена для закрепления и поддержания социальных ритуалов.
Искусство же, как особый вид деятельности отличается творческим методом производства
продукции, повышенным мастерством исполнения и выраженными индивидуально-авторскими чертами
каждого продукта. Каждый такой продукт является уникальным, не подлежащим повтору произведением.
«Некоторые исследователи полагают, что на начальных этапах истории искусство имело
преимущественно массовые формы, индивидуальное же воплощение оно принимает благодаря эпохе
античности, когда индивидуальность впервые осознается как ценность, а в эпохи Ренессанса и
Просвещения начинает пониматься как некий абсолютный идеал» [3, с. 11].
Искусство только зарождалась преимущественно из ремесла в эпоху становления городских
цивилизаций в IV-III тысячелетиях до н. э. Процесс постепенного сближения и слияния ремесленной,
декоративно-прикладной деятельности с собственно художественной практикой длился на протяжении
многих веков, пока не образовался тот синтез художественного образа и ремесла (мастерства) его
исполнения, которое называется искусством в современном понимании этого слова.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно высказать предположение о том, что ДПИ,
охватывающее все виды культурной деятельности человека и став частью изобразительного вида
искусства, одновременно является прародителем изобразительного искусства и искусства Дизайна.
Дизайн – предметный мир, создаваемый человеком средствами индустриальной техники по законам
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красоты и функциональности. Это промышленный вид эстетической деятельности, средство гуманизации
окружающей среды, орудий и продуктов производства. Если мы предполагаем, что ДПИ является
прародителем изобразительного искусства, то можно выдвинуть идею о том, что родителями Дизайна
являются ДПИ и высокая промышленная технология. Почему бы не предложить следующие условные
формулы: полезно + красиво = ДПИ; декоративно-прикладное искусство + высокая промышленная
технология = Дизайн.
В последние годы стирается грань между ДПИ и относительно новым видом искусства – Дизайн.
Появился даже новый термин – «этнодизайн».
Дизайн связывает в единый узел духовную и материальную культуру. Кроме того, в дизайне
сопрягаются художественная, научно-техническая и индустриально-техническая культура. Тем самым он
обеспечивает культурную целостность современной цивилизации. Дизайн – это продолжение
художественной традиции и вкуса в сфере вещей обихода и утилитарного потребления. Дизайн – это
научно-технический уровень данного общества, воплощенный в конкретных товарах широкого
потребления, в вещах быта, орудиях труда, в средствах транспорта, в продуктах культуры. Дизайн – это
секреты производства данного продукта в массовом, эстетически совершенном и практически удобном
виде. Дизайн – это встреча конструктора и художника, производителя и потребителя. Другими словами,
дизайн – это массовая коммуникация внутри общества, объединяющая людей едиными индустриальноэстетическими продуктами потребления, стилистикой, образом жизни.
Литература:
1. Нуржанов Б.Г. Культурология. – Алматы: Университет «Кайнар», 1994. – 128 с.
2. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985. – С. 218.
3. Султанова Ж.Б. Массовая культура как объект философского анализа: Автореф. дис. канд. философ.
наук: 24.00.01. – Алматы: Изд-во «Ценные бумаги», 2003. – 31 с.
Ірина Тютюнник
(Тернопіль, Україна)
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ (НА ПРИКЛАДІ
ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ТЕКСТИЛЮ)
Період другої половини ХХ ст. дає нам приклад високомистецьких дизайнерських творів в галузі
текстильного дизайну. Художники промислового текстилю на усіх підприємствах колишнього Радянського
Союзу працювали за принципами, коли різні творчі тенденції образотворчого мистецтва виступали
основою, яка визначала розвиток виражальної мови дизайну. Їх навіть називали художниками, а не
дизайнерами, можливо тому, що частину функцій з проектування майбутньої тканини перебирали на себе
колористи та десинатори, а можливо тому, що їхній метод роботи швидше нагадував роботу саме
художника – ручну роботу з художнім образом, втіленим в орнаменті.
Актуальність дослідження. Перед дизайном зараз гостро стоїть завдання індивідуалізації,
авторства, творчості, які можна вирішити завдяки чіткому розумінню і використанню проектувальником
спільних з образотворчим мистецтвом морфологічних, образно-стилістичних, концептуальних,
композиційних закономірностей організації твору [7]. Це допоможе зрозуміти у якому руслі рухатись і у
вузівському навчанню студентів дизайнерів основам образотворчості, як саме залучати академічні
мистецькі дисципліни у план підготовки фахівця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цінним в аспекті означеної проблеми є дослідження
російського мистецтвознавця Ігоря Смекалова, який виходить з тези, що оскільки продукти діяльності
дизайнера і художника є творами просторових мистецтв, то для них характерні спільні засоби художньої
виразності, спільна мета, що полягає у «перетворенні дійсності», створенні «цілісності вищого
порядку» [8]. Подібність суті художньої творчості і проектування дозволяє досліднику стверджувати, що
ідеї живопису виступають «як естетичний ідеал для проектувальника, духовне начало, зв’язуюча ланка при
трансляції на дизайн художності (цілісності, гармонійності, образності)» [8, с. 15]. Образотворчі практики,
на думку І. Смекалова, для дизайнера мають суттєве виховне значення, оскільки керуються тими ж
принципами організації простору, які потрібні дизайнеру:
1. Образністю. Адже живописець і дизайнер створюють «середовищний стан», «атмосферу», які
визначають образне начало, створюють художній образ.
2. Цілісністю, яка досягається принципами композиції (гармонізації) демонструючи прагнення до
характерного «розчинення» окремих образів в цілому, оперування рухом від загального до деталей.
3. Системністю, яка передбачає, що кожен елемент, так чи інакше, відображає якості цілого.
4. Структурністю – принципом організації зв’язку, ритмізації, акцентування.
5. Програмністю (концептуальністю), яка визначає пріоритет початкового задуму, продуманість,
розрахунок, аналіз. Адже живописець також не тільки інтуїтивно схоплює, але і аналізує, моделює
просторові відношення.
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6. Унікальністю, коли створюються концептуальні проектні рішення, протилежні уніфікованим.
Мистецтво виступає інструментом індивідуалізації проектування, візуальним вираженням особистості
митця.
Доктор мистецтвознавства Юлія Романенкова піднімає проблему дефіциту академічної
підготовленості сучасних учасників мистецької сфери, різке зниження рівня академічного навчання,
професійної планки молодих художників [6]. Цей академізм вона називає «натурою, що зникає», чимось
таким, що скоро може взагалі не фігурувати у практиці митця. Дослідниця говорить про художників та арткритиків, але ми можемо провести аналогію і з сучасними дизайнерами, з підготовкою яких ситуація
подібна. На сторінках фахових журналів часто можна натрапити на роздуми щодо того, як побудувати
навчання живопису та рисунка для студентів напряму підготовки «дизайн», чи потрібні їм ці дисципліни у
класичному розумінні тощо.
Група публікацій висвітлює важливу роль пленерного живопису, зарисовок, начерків як традиційної,
обов’язкової форми роботи художника та дизайнера [2; 4]. Викладач живопису О. Дмитрієв розглядає
роботу на пленері як головне джерело формування перш за все колористичних навичок [2]. Дійсно,
розуміння кольорової гармонії розширює межі образного і асоціативного бачення, розвиток
кольоровідчуття, вирішення просторових, пластичних і образних завдань, формує реалістичне
світосприйняття. Крім того, творчість в природніх умовах виховує у художника здатність швидко приймати
рішення, загартовує і дисциплінує творчу натуру [2; 4].
Особливо важливим для дизайнера є те, що під час занять образотворчим мистецтвом в пам’яті
накопичується суттєвий запас вражень від натури. І при створенні творчих композицій митець виходить
саме з цього здобутого досвіду, з суми вражень, відчуттів і образів, які йому дали спостереження і
практична робота на пленері. Різноманітний і багаточисельний етюдний матеріал, здобуті ідеї дозволяють
задумати і намітити собі теми для подальших творчих композицій.
Мета дослідження – висвітлити роль ескізування, пленерних зарисовок та виконання творчих робіт у
становленні професійності текстильного дизайнера другої половини ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. У творчому доробку майже усіх художників вітчизняних текстильних
підприємств є велика кількість не лише обов’язкових ескізів, зарисовок, етюдів для промислових зразків,
але й цілком самостійних, завершених творів мистецтва. Сковані певним чином жорсткими рамками умов
виробництва, вони, все ж, шукали і знаходили можливості для творчого самовираження. Свідченням цьому
є низка зональних чи місцевих виставок (в тому числі і персональних), які проводилися керівництвом
комбінатів спільно з міською владою чи Спілкою художників України. Систематично відбувалися і
спеціалізовані виставки (загальносоюзні та республіканські), де окрім декоративних та платтяних тканин та
виробів з них також експонувались і творчі роботи художніх працівників комбінатів, натурні зарисовки:
«Стає очевидним, що в основі кожної композиції на платтяній чи декоративній тканині лежать
переживання, роздуми, натхненні пошуки і відкриття автора. Ми більш чітко усвідомлюємо, що художники
не просто «прикрашають», «декорують» різні за структурою і призначенням тканини», а створюють твори
орнаментального мистецтва … з глибокою змістовністю та образністю» [5, с. 4].
Художниками промислового текстилю працювали переважно жінки. Часто об’єктами їхньої уваги
ставав мікросвіт з нюансами фактур, відтінків кольорів, форм – вони вдивлялись у кожну квітку,
травинку, вигадливий візерунок крил метелика чи пір’їнки. «В мурашнику я бачила космос» – такими
словами Людмили Порохової, мабуть, можна охарактеризувати засади творчості багатьох художників
текстильної промисловості другої половини ХХ ст. «Найскромніші зі скромних «травки», що виросли біля
порогу рідної хати, заставили художницю нахилитися до них, побачити і показати іншим їх зовсім звичайну,
але однаково зрозумілу всім чарівність. Високий поетичний стрій, лірична проникливість не можуть не
привабити глядача, не викликати у нього доброго почуття у відповідь» – писала мистецтвознавець
В. Мартиненко про одну з
найталановитіших
художниць
ДШК,
члена
НСХУ
Надію
Грибань [9, с. 251–252].
Їхні роботи особливі. Професія наклала відбиток на саме бачення світу – декоративність,
орнаментальність, ритмічність усіх побачених мотивів. В орнамент вони перетворювали все – і гірські
краєвиди, і натовп людей, і квітковий луг, і спалахи феєрверків у нічному місті. Їх цікавила одна і таж квітка
у різних ракурсах, різних графічних чи живописних подачах, при різному освітленні, у різних поєднаннях:
«Кожна квітка, кожна її пелюстка повинна пройти через уяву художника, а його рука повинна відчути, як
важко відтворити довершеність цього шедевру природи, пройти так би мовити «школу квітки». Тільки тоді
малюнок може органічно лягти на тканину…» [1].
Про унікальність ескізів до промислової візерункової тканини та створення проектування через
розробку художнього образу свідчать численні фахові статті того часу з аналізом авторської
пластичної мови, каталоги персональних виставок найбільш обдарованих митців. Духовно місткий світ
асоціативних уявлень і поетичних образів допомагав їм бути винахідними у доборі обов’язкової на той
час тематики для створення в тканинах змістовно наповнених образів-настроїв (окрім популярного
«мотиву цвітіння землі», поширення набула так звана народна тематика, тема спорту, олімпіади тощо).
Кожна зарисовка – ніби готовий мотив чи фрагмент майбутньої тканини: декоративно трактоване
«Озеро у кримських горах» Ніни Бондаренко, велична краса Карпат Тетяни Бизової, фантастичноневизначені за своїми формами іриси, химерно переплетені ажурні крони дерев, акварелі морського дна,
буйні зарослі степових трав та куріпки в етюдах Людмили Порохової, ритмічні лінії давньої архітектури
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Марини Соколової. Очевидно, що «орнамент народжується складно, відображення життя в ньому
опосередковане. Але це завжди образ – образ поетичний, багатогранний …» [5, с. 9].
Одним із небагатьох текстильників-чоловіків є керівник художньої майстерні Черкаського шовкового
комбінату Валентин Журавльов. Будучи чудовим організатором, талановитим художником, автором
багатьох раціоналізаторських пропозицій з оздоблення шовку, сотень проектів візерункового текстилю,
людиною широкого кругозору та ерудиції, В. Журавльов постійно підтримував творчу атмосферу серед
колег. Зокрема він організував вільний графік роботи текстильників і цим певною мірою прирівняв їх працю
до творчості «вільних» художників. Важливим було також запровадження з другої половини 1950-х років
для них творчих днів та відряджень територією колишнього Радянського Союзу1.
У мистецькому доробку Валентина Журавльова, ми бачимо переважно реалістично змальовані
відкриті простори, велич природи та архітектури. особливо любив художник працювати на пленері,
спостерігаючи стани природи. Валентин Журавльов перш за все графік. У його доробку налічуються серії
робіт з пейзажами Вірменії, Грузії, Прибалтики, центральної Росії, Криму тощо, створених під час творчих
відряджень. Акварелі митця вирізняються технічною вправністю, звучністю кольорів, тонким нюансуванням
відтінків, переконливою правдивістю, реалізмом. А поетичність світовідчуття дозволяла відшуковувати у
буденних і непомітних мотивах необхідні для орнаменталіста декоративні елементи.
1968 року Валентин Миколайович, один з небагатьох текстильників, був запрошений до участі у
всесоюзній творчій групі під керівництвом відомого художника-мистецтвознавця Елія Белютіна при
ВІАЛЕГПРОМі. Такі виїзні практики тривали протягом 1960-х років. Особливо масовими та плідними були
поїздки по Волзі, коли група фрахтувала великі пароплави і на декілька тижнів виїжджала на етюди.
Заняття абстрактним живописом під керівництвом Е. Белютіна, як згадує художник, допомогли виробити
нові формальні технічні прийоми та зрозуміти роль емоції в мистецтві. В цей час Валентин Журавльов
створив серію абстрактних живописних та графічних робіт, де переважали яскраві кольорові плями,
обернена перспектива та трансформовані образи реального світу. Згодом такі художні засоби митець
зумів використати при оздобленні тканин.
Висновки. Характеристикою творчого мислення дизайнера, окрім функціонального аспекту, є
формування образності. Це можливо лише завдяки зверненню до мов пластичних мистецтв. Коли
проектувальник усвідомлює їх цінність і дозволяє собі творити як митець, виходячи за рамки
«мінімалістичного» світосприйняття, результати його проектування неодмінно стануть не лише
унікальними, а й художньо наповненими творами мистецтва. На прикладі творчого методу художників
текстилю ми показали, що етюди з натури, тривала відповідальна допроектна ескізна робота, окрім таких
необхідних якостей як варіативність, здатність до трансформування зображального мотиву, його
комбінування, адаптивність («підігнанність») до масштабу фігури людини, сформували оздобу, яка сама по
собі є мистецтвом – образно насичена, емоційна, фахово виконана, пропущена через особистість
дизайнера, тобто творча.
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Вони призначалися кожному художнику один раз в рік терміном на місяць, а всі витрати оплачувалися
підприємством. Маршрути поїздок можна було обирати за власними уподобаннями територією колишнього
Радянського Союзу: в Азію, Прибалтику, Росію, Україну та ін. Творчі відрядження передбачали відвідування
переважно етнографічних музеїв та роботу на пленері.
1
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TEACHING ENGLISH IN MEDICAL UNIVERSITIES
Currently, the study of foreign languages has become an integral part of the learning process at the
university. It is not just about building the students' ability to understand and translate foreign literature in their
specialty, but also to actively use a foreign language in the framework of academic, scientific and professional
communication in order to participate in conferences, seminars, and academic exchange programs.
In order to achieve this goal, namely, to form the ability of medical students to actively participate in
research activities at the international level, a specialized English language course was developed on the basis of
the Tashkent Pharmaceutical Institute.
The course consists of the following thematic modules:
Module 1. English for professional (medical) purposes (English for Medicine); Module 2. English for
science. In total, the program is designed for 5 semesters, training in the first module "English for professional
(medical) purposes (English for Medicine)" takes 2 semesters, since students already have a certain amount of
residual knowledge in the discipline "Medical English", which is mandatory for training for 1 and 2 courses of
study at this university. 3 semesters are allocated for 2 module "English for science", since the course is new for
students and some topics may cause some difficulties.
As the goal of this course, the formation of communicative competence in the field of professional
communication was determined in accordance with the requirements of the Common European Competencies,
taking into account the specifics of each block of training, where each new block implies the development of
competencies formed at the previous stage of training. It should be noted that all course materials are authentic
and selected in accordance with the professional interests and level of language training of students. For better
mastering of the course, lexical and grammatical material presented in the form of didactic popular science
articles, lecture notes, news reports, etc., is accompanied by video and audio materials on the topics. Within the
framework of this course, students are offered various forms of individual work, as well as work in pairs and small
groups.
Since the specificity of the materials of this course presupposes the presence of language training not
lower than the B1 level (threshold level), as well as their research orientation, determined certain criteria for the
selection of students. one of them was the level of language training of students. These were university
undergraduates with a level B1 (threshold level) -B2 (post-threshold level). In order to make the most correct
selection of students for this language course, as the first stage of selection, students were asked to take a test in
English, within which the level of language training in all types of speech activity was checked, namely speaking,
reading, writing and listening as part of the course "English for Professional (Medical) Purposes (English for
Medicine)". The emphasis was placed on professional English, since students had previously studied professional
vocabulary, as well as grammatical and morphological features of medical English.
The interview was the second stage of selection. It was important to identify the internal and external
motives that caused the student's desire to apply for participation in training within the framework of this course,
as well as to determine whether this student is interested in research activities, which is supported by the
presence of certificates and diplomas of participation in scientific projects, conferences, forums for students, as
well as in academic mobility programs, since this is the focus of the entire learning process.
In order to reveal in more detail the concept of teaching English within the framework of this course, it
seems necessary to give a more detailed description of each of the stages of training. The purpose of the module
"English for Professional (Medical) Purposes (English for Medicine)" is to develop the skills of oral and written
professional foreign language communication in accordance with the requirements of the European
Competencies, allowing graduates to integrate into the international professional environment, which implies the
ability to communicate with colleagues - representatives of other cultures through the studied language in the
process of carrying out professional activities. The objectives of the module, taking into account the specifics of
training at a medical university, were the following:
• formation of the ability to carry out communicative activities with the help of linguistic means of the foreign
language being studied (linguistic competence);
• formation of the ability to build their verbal and non-verbal behavior according to the sociocultural
specifics of the country of the target language (sociocultural competence);
• formation of the ability to use the means of communication adequately to the situation, taking into account
the communicative variables (sociolinguistic competence);
• formation of the ability to get out of the situation with a shortage of language means in the process of
communication in a foreign language (compensatory competence).
Thus, taking into account the tasks and objectives of education at this stage, as a result of mastering the
module "English for professional (medical) purposes (English for Medicine)", it is assumed that the student should
be able to:
• understand oral (monologue and dialogical) speech within the professional field;
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• make oral messages and reports on professional topics (with preliminary preparation);
• participate in the discussion of topics in the specialty and professional activity (ask questions and answer
questions, express and argue their own opinion);
• read and understand specialized literature on a wide and narrow profile of the specialty, using a dictionary
if necessary;
• annotate, abstract and translate into the native language literature in the specialty, if necessary using a
dictionary;
• recognize and use in oral and written statements the basic terminology of their wide and narrow specialty;
know:
• functional features of oral and written professionally oriented texts;
• strategies of communicative behavior in situations of international professional communication (within the
program);
• basic strategies for organizing and planning autonomous educational and cognitive activities.
Have experience:
• processing a given amount of information;
• using a communication strategy to solve communication problems within the framework of professional
communication. At the second stage of training "English for science", the main goal is the development of skills
and abilities of oral and written professional foreign language communication in accordance with the requirements
of European competencies, allowing graduates to integrate into the international professional environment, which
implies the ability to carry out communication with colleagues - representatives of other cultures through the
studied language in the process of carrying out professional activities. As noted earlier, one of the fundamental
principles of learning is the principle of continuity, which means that the next stage of learning is interconnected
with the previous ones and is based on the already acquired knowledge, formed skills and abilities.
As for the tasks of the module, at this stage of training they are:
• formation of the ability to use the lexical means of the target language system for certain functional
purposes (implementation of communicative functions, generation of speech acts) in accordance with the
interaction patterns adopted in the country of the target language (pragmatic competence);
• formation of the ability to take into account the main characteristics of professional discourse in the native
and foreign languages, as well as to use the basic discursive strategies and tactics in the framework of
professional communication in a foreign language (discursive competence);
• formation of the ability to perceive, process, analyze and critically evaluate the results obtained by
domestic and foreign researchers of management; present the results of the research carried out in the form of a
scientific report, article or report (professional competence).
As a result of mastering the English for science module, the student should be able to:
• conduct written communication in accordance with the requirements of the communication situation;
• use various stylistic techniques and means of representation, participate in the discussion of topics in the
specialty and professional activity (ask questions and answer questions, express and argue their own opinion);
• process and describe statistical data in English using specific lexical means within a given topic;
• structure, design and prepare an article, as well as abstracts and annotations to it within the framework of
a narrow professional and scientific focus;
• prepare a presentation and scientific report for the conference in English;
know:
• functional features of oral and written scientific and professionally oriented texts;
• strategies of communicative behavior in situations of international professional communication (within the
program);
• lexical, grammatical and stylistic features of scientific texts;
• rules for describing graphs, processes, phenomena,
• rules for the design of scientific articles; have experience:
• processing a given amount of information;
• using a communication strategy to solve communication problems within the framework of professional
communication.
Since we are talking about teaching a foreign language in the framework of scientific and professional
communication, it was important to take into account the principle of interdisciplinarity. It is the consideration of
interdisciplinary connections that contributes to the organization and orderliness of knowledge from different
disciplines and sciences, which are studied by students of higher educational institutions [4, p. 6-7].
Therefore, in the learning process, it is also assumed the formation of professional competence as the
ability to perceive, process, analyze and critically evaluate the results obtained by domestic and foreign
researchers of management; present the results of the research in the form of a scientific report, article or
report [5, p. 265-268].
In addition, the ability to understand the need and be able to independently study and improve their
qualifications during the entire period of professional activity is formed, to develop their general cultural and
professional level, which is an existential competence; as well as the ability to work effectively individually, as a
member of a team, including an international one, on interdisciplinary topics, possessing the skills of public
business and scientific communications, that is, the competence of social interaction.
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After the goals and objectives of the professionally oriented foreign language course were determined, it
was necessary to determine the criteria for selecting authentic teaching material. First of all, this is compliance
with the age characteristics of students. The next criterion is the presence of visual supports, which can greatly
facilitate the understanding of the text, for example.
The culturological aspect seems to be very important, since it is worth distinguishing between teaching
professional subjects and a foreign language for professional purposes, within the framework of which the
knowledge of the social and cultural characteristics of the country of the target language should be a prerequisite.
However, the material should contain sufficiently useful and relevant information for students, which could be of
interest to them from a professional point of view, therefore, the informative aspect acts as another criterion. The
teaching materials should be characterized by the presence of lexical and phraseological turns, which often do
not have equivalents in their native language, which would contribute to the enrichment of the vocabulary of
students, which characterizes the lexical and phraseological authenticity. You should also take into account the
phraseological and grammatical authenticity as criteria, namely, the variety of grammatical models that are
characteristic of the English language, which will help to acquaint students with various modern phrases and
"clichés" [1].
The fact that the curriculum is divided into two main stages "English for professional (medical) purposes
(English for Medicine)" and "English for scientific purposes (English for science)" made it possible to more clearly
formulate specific goals and objectives for each of them, as well as focus on identifying the necessary
competencies, the formation of which is assumed within the framework of training.
It cannot be denied that the teaching of English for scientific and professional purposes is professionally
oriented, as well as any other aspect of teaching English [3, p. 23-30]. Nevertheless, it is important to remember
that it is based on knowledge of the nature of the language itself, first of all. In this regard, criteria for the selection
of materials have been developed that will help in the implementation of the goals [5]. It should be noted that,
despite the fact that both in the selection of materials and in the planning of the technical and material base for
training, emphasis was placed on modern teaching methods and technologies, a combination of traditional
teaching methods and new technologies, including the use of a virtual environment to support motivating
students, will contribute to more productive activities and the achievement of high learning outcomes.
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(Uzbekistan)
GAME EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Play as a method of teaching, transferring social experience, has been used since antiquity. In a modern
school, play activity is used by teachers: - as an independent technology for mastering a concept, topic, and even
a section of a subject; - as an element of a more general technology; - as a lesson or part of it (introduction,
control); - as a technology of extracurricular work. G.K. Selevko gives the following definition of game technology
- “this is a type of activity in situations aimed at recreating and assimilating social experience, in which selfmanagement of behavior develops and improves” [3, p. 256]. The concept of "game pedagogical technologies"
includes a fairly extensive group of methods and techniques for organizing the pedagogical process in the form of
various pedagogical games. In contrast to games in general, pedagogical play has an essential feature - a clearly
stated goal of teaching and the corresponding pedagogical result, which can be substantiated, singled out in an
explicit form and are characterized by an educational and cognitive orientation [2, p. 140-146].
The place and role of play technology in the educational process, the combination of elements of play and
learning largely depend on the teacher's understanding of the functions of pedagogical games. Of particular note
are such as:
1. Entertaining: the game is strategically - only an organized cultural space for the child's entertainment, in
which he goes from entertainment to development.
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2. Communicative: play is a communicative activity that allows the child to enter the real context of the
most complex human communications.
3. Self-realization of the child in the game: the game allows, on the one hand, to build and test a project for
the removal of specific life difficulties in the child's practice, on the other, to identify the shortcomings of the
experience.
4. Therapeutic: play is used as a means of overcoming various difficulties that students have in the course
of communication or learning.
5. Diagnostic: the game provides an opportunity for the teacher to diagnose various manifestations of the
student (intellectual, creative, emotional, etc.).
6. Correctional: in the game, the process of making changes to the student's personality structure occurs
naturally.
7. Interethnic communication: the game allows the student to assimilate universal values, culture of
representatives of different nationalities.
8. Socialization: the game is one of the best inclusion of the student in the system of social relations. The
pedagogical value of the game, in our opinion, lies in the fact that it is the strongest motivational factor, since the
child is guided by personal attitudes and motives. Gaming technologies contribute to the actualization of various
motives of educational activities and, above all, such as:
- motives of communication;
- moral motives;
- cognitive motives.
Motivation of play activity is provided by its voluntariness, choice opportunities and elements of
competition, satisfaction of needs, self-affirmation, self-realization. One of the urgent problems of modern
methods of teaching foreign languages is the organization of teaching children of different ages using game
technologies. The urgency of this problem is caused by a number of factors. First, the intensification of the
educational process poses the task of finding means of maintaining students' interest in the material being
studied and activating their activities throughout the lesson. Educational games are an effective means of solving
this problem. Secondly, one of the most important problems of teaching a foreign language is the teaching of oral
speech, which creates conditions for the disclosure of the communicative function of the language and allows you
to bring the learning process closer to the conditions of real learning, which increases the motivation for learning a
foreign language. The involvement of students in oral communication can be successfully carried out in the
process of play activities.
We propose to classify the games used in foreign language lessons (FL) into two main groups:
1. Didactic games, which should include grammatical, lexical, phonetic and spelling games that contribute
to the formation of speech skills in students. In contrast to games in general, didactic play has an essential
feature - a clearly defined learning goal and a result corresponding to it, which can be substantiated, singled out
in an explicit form and are characterized by an educational and cognitive orientation. In and through the didactic
game, the players have to learn something. The didactic game is characterized by the following:
- communication with a specific educational goal;
- the ability to repeat, interrupt or start over at any time; - openness, that is, the end of the game is not
precisely defined;
- adherence to explicit rules that can be changed by players;
- satisfaction from participation, absence of “consequences” for the players (this activity should not be
evaluated in any way).
In our opinion, the fundamental difference between didactic games and exercises and assignments is that:
First, the game does not have a predetermined pattern of behavior, and the participant himself chooses a
possible variant of speech interaction and evaluates the result of its implementation. The only limitation of the
content and form of the game is the educational material (lesson topic, goal, planned results).
Secondly, the game is usually adversarial, competitive. The student, entering into relationships with
partners in the game, evaluates his strengths not only in comparison with other players. The game allows him to
objectively assess his capabilities.
Thirdly, in the game, schoolchildren learn interpersonal and group communication, learn to choose the
optimal means of solving (linguistic and non-linguistic) conflict situations. The game forms the ability to correlate
their actions with the actions of other players, that is, to cooperate.
G. Heyd divides didactic games used in English lessons into two large groups: 1) “games with language
material” and 2) “games in language” [4]. The first correspond to classes aimed at systematizing the language
material. At the same time, much attention is paid to the knowledge of grammar rules. Therefore, such games are
well suited for training at the beginning, but also for training individual structures at an advanced stage. Games
with language material can be fully programmed, and therefore controlled. Wagner calls such games
"transformed exercises" which are not playful in nature, but are transformed into games only due to the presence
of a competitive element.
The author notes that "the closed nature of games, the leading role of the teacher, become the reason for
the unsuitability of games of this kind for lessons in conversational practice" [5]. But this does not mean that they
cannot be successfully applied for certain purposes.
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Games with linguistic material are introduced formally for educational purposes and serve both to
consolidate structures and grammar rules, and to automate certain speech skills. The purpose of the game and
its course can be easily planned in advance and clearly explained. They are suitable for teaching purposes in
traditional pursuits. Games of this kind contribute to the systematization of foreign language material in a simple
game scheme: bingo lotto, games in pairs, board games, crossword puzzles, etc. Most often, these games are
introduced to train spelling or vocabulary systematization.
Didactic games "in the language" are used primarily to consolidate listening, reading, speaking and writing
skills. A didactic communicative game presupposes such an organization of joint communicative activity of the
teacher and students, during which the features of the speech behavior of students are simultaneously
manifested and foreign language communication skills are formed. 2. Creative, role-playing games are one of the
ways to learn foreign languages. Concepts such as role-playing, simulation, drama and acting are often used
interchangeably, but in reality they have different meanings. The difference between role-playing games and
simulations lies in the authenticity of the roles played by students. In the simulation, students play their natural
role, in other words, the role they play in real life (for example, the role of a buyer or booking transport tickets). In
role-playing, students play a role that they do not play in real life (for example, prime minister or rock star). The
role-playing game can be considered as one of the components or element of the simulation. Thus, in a roleplaying game, participants are assigned the roles that they play in the scenario. In simulation, attention is focused
on the interaction of one role with other roles, rather than on playing out individual roles. Either way, role play
prepares students for social interaction in a different social and cultural context.
Thus, role play is a very flexible learning activity with a wide range of possibilities for variety and
imagination. In role-playing games, various communication techniques are widely used, thereby developing
fluency in the language, interaction in the classroom and increasing motivation. Role-play improves the speaking
skills of students in any situation, because almost all the learning time in the role-play is devoted to speech
practice, while not only the speaker, but also the listener is as active as possible, since he must understand and
remember the partner's remark, correlate it with the play situation, to determine how relevant it is to the situation
and the task of communication and to respond correctly to it. For shy students, role play helps by providing a
mask with which students with communication difficulties are relieved. Plus, it's fun, and most students will agree
that fun leads to better learning.
In turn, role-playing games can be classified as follows:
1. Short-term role-playing game, which is the simplest and fastest type of game, lasting from 10 to 30
minutes. It can be based on text or dialogue. An example of this game can be presented in the form of an
interview. Students are divided into pairs, after which they are given pictures depicting various problem situations
(environmental pollution, deforestation, lack of food in zoos). One of the students takes on the role of the
interviewer, the other the role of the respondent. The task is to describe the problem and propose a solution. The
game component is that experts are also appointed among the students, whose task is to draw up a criterion for
assessing and subsequently assessing all speakers and pointing out the mistakes made. In the course of this
game 75, there is a high motivation and a desire of students to show themselves, because one of the assessment
criteria can be artistry.
2. A full-fledged role play in which students are provided with a description of the situation and their roles.
The duration of this type of games, on average, takes one or two lessons. As an example, consider verbal roleplaying games. This archetype of games occurs through the verbal interaction of participants describing the
actions of their game characters, and a mentor, in the role of which a teacher can act, describing the realities of
the game world. One of the most famous board word games is Mafia. Role-playing game "Mafia" is very popular
all over the world, and allows you to play it both in class and in extracurricular activities using the Internet. Pupils,
paying attention to the course of the game, begin to speak spontaneously. Their goal is to convince the rest of the
players that this or that participant is the mafia / doctor / sheriff. The use of this game within the framework of the
lesson helps students develop their communicative competence, teaches them to defend their point of view,
convince and encourages them to take initiative.
3. Long-term role-playing games, is a more complex type of games, lasting from a series of sessions or
more. In preparing long-term role-playing games, the teacher should provide students with handouts, familiarize
students with the game setting through a Case Study, and provide students with a clear definition of the play
situation. In this archetype of games, students are given the opportunity to create their own game character.
Students can choose gender, race, age, profession, depending on the proposed game. An example of these
games is the Dungeons and Dragons series, a board role-playing game. In D&D, students try on the role of
fantasy heroes with their own skills and characteristics. The teacher takes on the role of a mentor who creates
and describes an adventure in which the heroes of the students take part, setting goals for them to fulfill and
giving rewards for motivation. The goal of this game is to get students to work together, solving problems and
puzzles that the teacher puts before them in the process of exploring the world of the game. Thus, allowing to
achieve the main goal - the development of communicative competence. The characters created by the students
in the course of this game can be used in subsequent lessons, giving students the opportunity to be who they
wish, thereby turning monotonous stories about themselves into fascinating stories.
4. Computer role-playing games. In our time, it is difficult to imagine a person unfamiliar with computer
role-playing games. Moreover, in the XXI century, the child spends most of his free time at the computer. It is
computer games that can motivate a student studying a foreign language and play a huge role in his self-
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development. For those teachers whose students have free internet access, role-playing games can be a good
choice. These games give interested students the opportunity to establish direct contact with people from all over
the world who have common interests but who need to use English to communicate, thus highlighting the value of
language learning beyond school grades. Most computer role-playing games have the ability to train both
listening and reading skills. The games have a lot of stories, dialogues, screensavers, presented in a foreign
language. Of course, it is difficult to use a computer role-playing game to study grammar, but an experienced
teacher can create an algorithm for training exercises. An example of a computer role-playing game is Minecraft.
This game is made in the style of a sandbox, the participants of which can build and survive, cooperating with
other players. Computer role-playing games, with the right approach, can help students learn not only a foreign
language, but history, geography and other subjects, as well as contribute to the formation of the student's metasubject skills.
However, when using computer games, it is important to follow the rules that help preserve the health and
eyesight of students, and also not to let a good hobby take them away from reality. Thus, gaming technology
occupies an important place in the educational process. A wide variety of role-playing games can be used in any
part of the curriculum. At the same time, they are a very useful tool that makes learning a foreign language
interesting and memorable. Role-playing games provide a positive emotional state of students and a
communicative focus of the lesson. Game activity is the most attractive for schoolchildren, which affects the
effectiveness of teaching a foreign language. Games have a positive effect on the formation of students' cognitive
interests, contribute to the conscious mastering of a foreign language. They contribute to the development of such
qualities as independence, initiative, the ability to work in a team. Students work actively, enthusiastically, help
each other, listen attentively to their comrades, and the teacher only controls their learning activities.
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РОЛЬОВА ГРА ”ПНЕВМОКОНІОЗИ” В ОН-ЛАЙН ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ
Класичні форми організації навчального процесу дають можливість студентам накопичувати
теоретичні знання, які не можуть бути використанні у реальних умовах при взаємовідносинах з пацієнтом.
Зміна та модернізація системи вищої освіти потребує впровадження сучасного викладання предметів, а
також залучення новітніх інтерактивних методик викладання матеріалу, поширення форм та методів
навчального процесу [2].
Особливе значення це набуває в умовах дистанційного навчання у зв’язку з пандемією COVID-19.
Тому широке залучення у вищу медичну освіту отримав метод інтерактивного навчання (у тому числі,
ситуаційно-рольових або ділових ігор) [1, 3, 4, 7, 8]. Теоретичним базисом цього методу є положення щодо
вирішальної ролі активної, спеціально організованої діяльності студентів у процесі засвоєння матеріалу.
Доцільність використання саме активних методів узгоджується з даними експериментальної психології,
згідно з якими засвоюється 10% матеріалу, який сприймається на слух, 50% матеріалу побаченого, і 90% з
того, що здобувачі освіти зробили самі [5].
Інтерактивне навчання (від анг. слова interation – взаємодія) – навчання, засноване на взаємодії
здобувача освіти та викладача, коли найбільш активна роль віддається студентові та його досвід є
основним джерелом пізнання. Ці методи найбільш відповідають особистоорієнтованому підходу коли і
здобувач освіти і викладач є суб’єктами навчального процесу. Викладач виступає в ролі організатора
процесу навчання, модератора групи, творця умов ініціативи студентів [1].
Основою сучасної інтерактивної підготовки є такі принципи: а) безпосередньої участі кожного
учасника занять, що зобов’язує викладача зробити кожного з них активним шукачем шляхів і засобів
розв’язання тієї чи іншої проблеми; б) взаємного інформаційного, духовного збагачення: навчальний
процес необхідно організовувати таким чином, щоб його учасники мали змогу обмінятися життєвим
досвідом та отриманою інформацією; в) особисто зорієнтованого навчання [7].
Мета роботи полягає в обґрунтуванні застосування інтерактивних методів викладання (а саме,
ситуаційно-рольової або ділової гри) у професійній підготовці студентів медичних вузів в умовах
дистанційного навчання під час пандемії COVID-19.
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На кафедрі внутрішньої медицини №3 Донецького національного медичного університету (модуль
Професійні хвороби) для покращення засвоєння дисципліни широко використовуються різноманітні методи
інтерактивного навчання, у тому числі рольові ігри (ділові, імітаційні), у яких головним є імітаційна модель
об’єкта пізнання.
Завдання інтерактивних методів навчання:
1. Мотивація студента щодо вивчення конкретної дисципліни та до самоосвіти в цілому;
2. Формування у студента власної думки та вміння відстоювати свою позицію, самостійний пошук
шляхів та варіантів рішення поставленого завдання;
3. Встановлення активної взаємодії між студентами та навчання роботі в команді;
4. Розвиток навичок спілкування з урахуванням особливостей медичної деонтології та етики;
5. Формування соціальних та професійних навичок.
Суть метода ситуаційно-рольової гри складається в імпровізованому розігрування ситуації, яка
моделює типову для даної групи діяльність та проблеми, які виникають в ході цієї діяльності. Центральною
ланкою в підготовці ситуаційно-рольової гри є розробка сценарного плану на тлі реальної дійсності
(конкретний клінічний випадок).
Фахівці з розробок ділових ігор виділяють гру з достатньо жорстким сценарієм та рольову гру без
жорсткого сценарію. Гра с достатньо жорским сценарієм включає в себе сталі алгоритми дій на кожному її
етапі, можливі варіанти стану об’єкта імітації в залежності від дій граючих (вірних або невірних) [6]. Тому
підготовчий етап рольової гри є найбільш складним і трудомістким.
Ситуаційно-рольова гра включає наступні аспекти:
1. Визначення цілей гри – формування пізнавальних та професійних компетентностей, клінічного
мислення майбутнього лікаря.
2. Вибір сфери професійної діяльності. Вибір клінічної ситуації в рамках теми «Пневмоконіози»
повинен бути актуальним та реальним, викликати зацікавленність у здобувачів освіти. Ми пропонуємо
наступний клінічний case в якості основи сценарію. Хворий С, 42 роки, протягом 16 років працює
формувальником ливарного виробництва. В останні 2 роки став відчувати колючі болі в області лопаток,
періодично турбує сухий кашель, при великих фізичних навантаженнях з'являється задишка. При
зовнішньому огляді об'єктивних змін не відзначається. У нижньобокових відділах грудної клітини
перкуторний звук з коробочним відтінком, рухливість нижніх країв легень не змінена. У легенях
прослуховуються сухі хрипи у великій кількості. Аналізи крові і сечі без відхилень від норми. Функція
зовнішнього дихання: ЖЄЛ складає 78% від 38 ДЖЄЛ, проба Тиффно 61%. Змін з боку серцево-судинної
системи і травного тракту немає. На рентгенограмі відзначаються посилення і деформація легеневого
малюнка, переважно в середніх і нижніх відділах легень, видно нечисленні вузлові тіні розміром 2 - 3 мм,
округлої форми. Коріння легенів дещо розширені і ущільнені. Прозорість базальних відділів легень
підвищена.
3. Визначення основних учасників - набір ролей, необхідних для розвитку обранної ситуації. Пацієнт,
лікар-терапевт, лікар-рентгенолог, лікар-профпатолог, лікар з гігієни праці, лікар-пульмонолог.
4. Визначення цілей кожного учасника, згідно сценарію.
5. Встановлення послідовності взаємодії участиків (хто з ким повинен взаємодіяти, у якій
послідовності).
6. Підготовка реальних медичних документів (даних ЕКГ, рентгенограми, спірограми, висновків
психофізіологічного дослідження, лабораторних аналізів та ін.).
Сценарій гри може виглядати таким чином: викладач розподіляє ролі серед студентів. “Пацієнту”
оголошується діагноз та професійний маршрут хворого, незнайомий іншим учасникам гри, видають
рентгенограму, ЕКГ та дані інших методів дослідження. Студент-лікар з’ясовує скарги, анамнез хвороби,
анамнез життя, професійних анамнез, дані фізикального обстеження хворого, складає план дообстеження
хворого (Рентгенографія легень, ФЗД, ЕКГ, консультація пульмонолога). Студент-лікар встановлює зв’язок
захворювання з професійною діяльністю хворого (санітарно-гігієнічна характеристика умов праці,
професійний маршрут, копії епікризів із історії хвороби, виписки із висновків попереднього та періодичних
медичних оглядів, амбулаторна картка) та призначає консультацію профпатолога, який після
дообстеження хворого, направляє його у спеціалізоване ЛПУ, а саме, у Інститут медицини праці АМН
України (м. Київ), де вперше і встановлюють діагноз хронічного професійного захворювання та вирішують
питання трудової експертизи (відсоток втрати працездатності, група інвалідності, рекомендації щодо
медичної, соціальної та трудової реабілітації).
Даний сценарій може розігруватися декілька разів, студенти мінятися ролями. У обговоренні
сітуаційно-рольової гри повині приймати участь всі студенти групи. Відокремлювати правільні і найбільш
вдалі моменти гри, а також звернути увагу на помилки, які були допущені у ході рольової гри, визначити та
проаналізувати їх. Особливо важливим є те, що кожен студент не тільки грає свою роль, а водночас
подумки програє і ролі інших учасників гри, спостерігаючи та контролюючи хід прийнятих рішень.
На наш погляд, використання ситуаційно-рольової гри наближає практичне заняття до реальної
ситуації у роботі лікаря, дозволяє об’єктивно оцінювати підготовку студента до практичного заняття,
розвиває навики комунікативних відносин, формує стереотипи професіональної поведінки лікаря.
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Валентина Александрова
(Київ, Україна)
СТОРІТЕЛІНГ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО
УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У своїй професійній діяльності вчитель-словесник в середньому проводить 25 тисяч уроків. А у
процесі підготовки і проведенні уроку йому доводиться вирішувати найскладніші питання сучасної
педагогічної теорії і практики.
Урок слугує своєрідним полігоном для перевірки різних типів навчання: від догматичного і
пояснювально-ілюстративного до проблемно-розвивального, піддаючись впливу новаторських методів і
засобів навчання. Це «жива клітина» навчально-виховного процесу. Він несе в собі індивідуальне
уявлення про культуру, відтворюючи думки і традиції соціальної групи, яку він представляє.
Не секрет, що останнім часом у сфері освіти проявляються негативні соціокультурні чинники та
протиріччя: недостатній культурний рівень деяких учнів і їх сімей; низький рівень матеріальної бази
багатьох навчальних закладів, що утруднює якісну організацію культурної діяльності; низький рівень
культури спілкування, культурної грамотності основної маси випускників, які в подальшому житті не можуть
забезпечити своєю працею необхідну високу культуру сучасного виробництва і необхідної якості життя.
Культура сучасного уроку з мови починається з учителя. Учитель є основним носієм певної культури,
несе в собі індивідуальне уявлення про культуру. Він будує урок відповідно до особливостей культурного
простору часу, в якому він живе. Йому доводиться бути гнучким при стосунках з учнем: вислухати,
зрозуміти його, вчасно підказати, зупинити, попередити, постаратися переконати.
Як би не намагалися порівнювати вчителя з учнями, він як був, так і залишається головною дійовою
особою на будь-якому уроці. Тому що він – старший, мудріший, за ним знання, досвід розуміння і
застосування цих знань.
Від уроку української мови тягнуться сотні незримих зв’язків до позакласної та позашкільної роботи,
до взаємин вчителів і батьків, до відносин в педагогічному колективі, до змісту і спрямованості методичної
роботи і культурної атмосфери в школі.
Культура сучасного уроку мови – це, перш за все, практична спрямованість на вироблення мовних
навичок; широке використання активних форм навчання; концентричне вивчення матеріалу(етикет, мовний
етикет, ведення діалогу, монологічне мовлення тощо): перехід від продуктивних до рецептивних прийомів
вивчення предмета в старших класах; навчання аргументації і толерантного ведення суперечок і дискусій;
грамотне використання технічних засобів навчання (відеоаналіз і відеозйомки) тощо.
Що необхідно зробити вчителеві, щоб уникнути одноманітності на уроках з мови та розвинути
комунікативну компетентність учнів покоління Z? Насамперед – створення простору дидактичної ситуації
через ситуацію відкритості, ситуацію успіху, ситуацію підтримки, ситуацію комунікації.
Пропонуємо на уроках у старших класах використовувати метод сторітелінгу, або розповідання
історій, який особливо ефективний у нашу епоху новітніх технологій, коли факти, що їх мають запам’ятати
учні на уроках, губляться серед інформаційного розмаїття
Сторітелінг (у перекладі з англійської story означає історія, а telling – розповідати, отже, сторітелінг –
це розповідь історій) – це мистецтво захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної
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інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача(отже, це модернізований
варіант методу розповіді).
Виділяють пасивний (вчитель розповідає історію, а учні його слухають) і активний(учень самостійно
розповідає історію) сторітелінг.
За допомогою сторітелінгу можна отримати важливі результати:
– пожвавлення атмосфери на уроці, зняття напруженості, створення невимушеної обстановки;
– найбільш простий і швидкий шлях установлення контакту між вчителем та учнями засобом
привернення та утримання їх уваги.
Під час застосування цього методу на уроці учні вчаться правильно міркувати, мислити, працювати
над культурою спілкування, яка включає і культуру мови, засвоюють правила етикету, поведінки, мовного
етикету в різних комунікативних ситуаціях тощо. Вчителеві-словеснику необхідно пропонувати теми, які
цікаві насамперед дітям. Наприклад, про їхнє подальше навчання.
Як правило, сучасні випускники мріють продовжити освіту у вищих навчальних закладах. А чи вони
знають, що таке університет? Наводимо, як приклад, тему, яка була запропонована на занятті з культури
усного і писемного мовлення студентам Київського університету імені Бориса Грінченка і есе студентів.
Отже, тема - “Університет, у якому я навчаюсь”
1. Я дуже зраділа, коли дізналася, що мене прийняли до омріяного університету імені Бориса
Грінченка та ще й на бюджет!
2. До початку навчання залишалося ще кілька тижнів, а я вже уявляла студентське життя й не могла
дочекатися першої зустрічі з одногрупниками. Коли настав день посвяти, я так поспішала, що приїхала на
годину раніше! Чекаючи на інших за чашечкою кави, я читала дружні й милі повідомлення в чаті нашої
групи і вже розуміла, як мені пощастило -- люди, з якими мені доведеться навчатися чотири роки,
здавалися добрими, веселими і цікавими. Зустрівшись з ними віч-на-віч, я переконалася в цьому -знайомство було надзвичайно приємним і теплим. Я відразу потоваришувала з двома дівчатами, і ще не
знала, що скоро ми вирішимо стати постійною командою і всі командні завдання будемо робити разом.
Зорієнтуватися в навчальному закладі нам допомогли координатори -- студенти старших курсів, що
вирішили взяти нас під свою опіку. Мене дуже розчулило те, що вони справді щиро піклуються про нас і
завжди намагаються в усьому допомогти. Враження від першої зустрічі з викладачами теж були позитивні,
і я зрозуміла, що зробила правильний вибір, коли вірішила вступити саме до цього університету.
3. ...Допитливі, відповідальні, метушливі, веселі, молоді, неординарні… Хто вони? Їхній ранок
починається з риторичного питання: «Яка в мене перша пара?» Здогадалися? Правильно, це студенти.
Цього року до їх «когорти» долучився і я.
Бути студентом – просто, потрапити на бюджет – не складно, от тільки ЗНО треба скласти на
високий бал. Справу зроблено, і ось я студент престижного вишу – Київського університету імені Бориса
Грінченка.
Перший день навчання запам’ятався особливо. Мій піднесено-урочистий настрій не зіпсували ні
дощ, ні пасажири в метро, які перевіряли гнучкість ескалатора й наступали на ноги, ні навіть забутий
удома телефон.
Зайшовши до університету, я попрямував до своєї аудиторії, де стояла група моїх ровесників.
Прислухався й зрозумів, що вони обговорюють якогось хлопця, який склав ЗНО з англійської на 199.
Вирішив не зізнаватися, що це я, а навпаки, долучитися до їхньої дискусії. Під час нашої бесіди
з’ясувалося, що він «ботан», «заучка», «зубрило», тож я вирішив підкинути дров до вогню, сказавши, що,
мабуть, він узагалі якийсь телепень.
Після лекції все стало на свої місця. Одногрупники дивилися на мене неоднозначно: хтось з
острахом, хтось із повагою, а хтось просто по-дружньому зацікавлено…
Іронізуючи над собою, людина стає сильнішою та впевненішою. Іноді не завадить посміятися з
самого себе, подивитися чужими очима на власні вчинки, як кажуть, відчути дух авантюризму.
Студентське життя в університеті дає нам крила, на яких можна вповні відчути величний політ.
4. Цікаве питання… У мене є не менш цікава відповідь. Але, перш за все, що у наш час являє собою
університет? Освітній заклад? Так! У першу чергу, для кожного – це здобуття диплома про освіту. Але для
мене університет – це більше, ніж альма-матер! Це місце народження талантів, необхідних навичок та
життєвих умінь. Це більше, ніж диплом. Це місце народження і формування мене як особистості та
інтелектуальний розвиток.
Університет – це можливість не тільки розумового збагачення, а ще й духовного та фізичного. А ще є
дуже багато інших цікавих можливостей: наукова робота, гуртки, конференції, навчання за кордоном та
нетворкінг. Хто незнайомий із терміном нетворкінг (анг.networking), пояснюю, що це соціальна і професійна
діяльність, спрямована на те, щоб за допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно
вирішувати складні життєві завдання і бізнес-питання, при цьому, в суті нетворкінгу міститься
вибудовування довірливих і довгострокових відносин з людьми і взаємодопомога.
З-поміж усього я найбільш ціную нетворкінг за багаточисельну кількість корисних знайомств та освіту
за кордоном, адже саме зараз я проходжу мовне стажування онлайн (удосконалюю свою китайську) в
Пекіні.
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Я вважаю, що університет – це шлях у доросле майбутнє, рушійна сила мого прогресу. Він
допомагає зрозуміти, чого ти прагнеш, чого хочеш від життя. Це безцінний досвід, яким варто
скористатися.
Я люблю мій університет!
Отже, як бачимо, сторітелінг – хороший спосіб мотивації для творчості, розвитку культурологічної
комунікативної компетентності сучасних студентів, учнів, нарешті, модернізований варіант методу
розповіді.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ ПІД ЧАС ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Прогресивний розвиток держави пов’язаний з необхідністю провадження інноваційних підходів у
процес професійної підготовки фахівців різних галузей для вирішення проблем в суспільному,
економічному та політичному житті країни, що ставить перед освітньою системою конкретні вимоги та певні
удосконалення системи підготовки закладів вищої освіти. Ефективний підхід полягає в орієнтації
освітнього процесу на формування компетентності з врахуванням педагогічного надбання тобто певної
культури, що забезпечить успішну професійну підготовку майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля.
Специфіка професійної діяльність майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля пов’язана з
професійно-специфічними складовими, що вимагає застосування особливих педагогічних умов під час
формування готовності до професійної діяльності. Передбачена ефективність та успіх формування
санітарно-гігієнічної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля напряму залежить
від дотримання певних етапів освітнього процесу в закладах вищої освіти під час професійно-педагогічної
підготовки.
Одним із ключових напрямків оновлення змісту освітнього процесу виступає формування
професійної компетентності майбутнього фахівця, що тісно пов’язано з розвитком особистих професійних
здібностей. Адже вища освіта України передбачає отримання сукупних систематизованих знань, умінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, моральноетичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за
певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної
середньої освіти.
З позиції дослідника С.М. Ящука, компетентнісний підхід у вищій освіті пов’язаний з особистісно
орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки торкається майбутнього фахівця й може бути
реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання ним певного комплексу дій. Він потребує
трансформації змісту освіти з перетворенням його з моделі, яка існує об’єктивно, для «всіх» майбутніх
фахівців навчального процесу, на суб’єктивні надбання окремого студента, які можна оцінити [1, с. 11].
Провідним показником готовності до професійної діяльності на сьогоднішній день є професійна
компетентність – інтеграційна характеристика ділових і особистих якостей фахівця, що відображає не
лише рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але і соціальноетичну позицію особистості [3, с. 113]. Компетентність інженера-педагога – це багатофакторне явище, що
включає в себе систему теоретичних знань і способів їх застосування в конкретних педагогічних ситуаціях,
ціннісні орієнтації педагога, а також інтегративні показники його культури (мова, стиль спілкування,
ставлення до себе й своєї діяльності, до суміжних галузей знань й ін.) [4, с. 195].
Формування санітарно-гігієнічної компетентності у майбутнього інженера-педагога харчового
профіля для формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладу професійно-технічної освіти є
пріоритетним професійно-педагогічним напрямком підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового
профілю та врахувавши результати наукового дослідження сприяли визначити наступні етапи підготовки:
адаптивно-пізнавальний, компетентнісно-зорієнтований тасамостійно-результативний, що реалізовувалися
в освітній процес навчання студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Харчові технології» у
закладах вищої освіти, зокрема: перший, початковий етап – Адаптивно-пізнавальний (ІІ курс навчання у
закладі вищої освіти); другий, основний етап – Компетентнісно-зорієнтований (ІІІ курс навчання у закладі
вищої освіти); третій, завершальний етап – Самостійно-результативний (ІV курс навчання у закладі вищої
освіти).
Мета адаптивно-пізнавального етапу полягає у спрямуванні освітнього процесу на формування у
майбутнього інженера-педагога харчового профілю стійкої мотивації до отримання санітарно-гігієнічних
знань, що необхідні для формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладу професійно-технічної
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освіти з усвідомленням важливості забезпечення санітарно-гігієнічного освітнього процесу в середовищі
закладу професійно-технічної освіти. Завдання даного етапу полягають в наступному: забезпечити
санітарно-гігієнічну складову дисциплін на основі міжпредметних зв’язків; санітарно-гігієнічну готовність
майбутнього інженера-педагога харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів
закладу професійно-технічної освіти з усвідомленням важливості даного освітнього процесу; формування
готовності майбутнього інженера-педагога харчового профілю до вирішення професійних завдань у
процесі формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладу професійно-технічної освіти.
Другий етап – компетентнісно-зорієнтований є дієвим освітнім інструментом розвитку особистості,
що спрямований на активне та конструктивне входження людини у сучасні суспільні процеси та дозволяє
досягнути високого рівня, як власної самореалізації так і життєвої компетентності з професійним
успіхом [2, с. 11]. Мета даного етапу полягає у розвитку суб’єкта з перетворенням особистого життя в
напрямку саморозвитку з досягненням життєвого успіху. Набуття майбутнім інженером-педагогом
харчового профілю професійної компетентності дозволяє її реалізувати в освітній процес закладу
професійно-технічної освіти. Завдання даного етапу полягають в наступному: формування у студентів
професійно-педагогічних знань про процес та особливості формування санітарно-гігієнічної культури в
учнів закладу професійно-технічної освіти з стійким інтересом до збереження здоров’я; оволодіння
майбутнім інженером-педагогом харчового профілю знаннями, формами і методами формування
санітарно-гігієнічної культури в учнів закладу професійно-технічної освіти, з урахуванням їх соціального,
сімейного та психічного станів; визначення основних завдань професійно-педагогічної підготовки в
контексті вирішення професійно-педагогічних проблем формування санітарно-гігієнічної культури в закладі
професійно-технічної освіти. Тому, необхідно фахові дисципліни та спецсемінар об’єднати для глибшого
розуміння поняття «санітарно-гігієнічна культура» з ознайомленням специфіки і особливості.
Мета третього етапу – самостійно-результативний – полягає в оволодінні майбутнім інженеромпедагогом харчового профілю практичними технологіями для формування санітарно-гігієнічної культури в
учнів закладу професійно-технічної освіти, впровадження набутих теоретичних знань і умінь в освітній
процес закладу професійно-технічної освіти. Даний етап передбачає наступні завдання: накопичення у
майбутнього інженера-педагога харчового профілю системи санітарно-гігієнічних знань, умінь та навиків
для організації професійно-педагогічного процесу в закладу професійно-технічної освіти; поєднання
теоретичних знань щодо технології педагогічного супроводу статево-рольової соціалізації дітей та
практичних умінь її реалізації при проходженні педагогічної практики; застосування теоретичних знань та
набутих вмінь у процесі педагогічної практики в дошкільних навчальних закладах.
Формування майбутнього інженера-педагога як особистості, яка несе персональну відповідальність
за прийняті рішення та здійсненні процесу в санітарно-гігієнічній галузі та формування в нього практичних
умінь та навичок здійснювати санітарно-гігієнічну освіту, для створення санітарно-гігієнічного досвіду.
Впровадження в освітній процес професійнно-педагогічної підготовки майбутнього інженерапедагога харчового профілю, педагогічних підходів, принципів та педагогічних умов дозволив підвищити
достатній та високий рівень санітарно-гігієнічної компетентності, що вдалось дослідити за допомогою
критеріїв, а саме когнітивного, мотиваційного та діяльнісного.
Висновки. Визначені етапи підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю до
формування санітарно-гігієнічно культури в учнів закладу професійно-технічної освіти в процесі їхньої
професійно-педагогічної підготовки дозволять через термінове удосконалення та підвищення якості
професійно-педагогічного освітнього процесу майбутнього інженера-педагога харчового профілю до
професійно-педагогічної діяльності.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
На современном этапе развития общества мы встали перед проблемой противостояния всемирной
пандемии и адаптации к ней. Пандемия затронула большинство стран мира и все сферы общественной
жизни, в том числе и систему образования. Нашей стране необходимо создать условия для ускоренного
повышения разнообразия учебного содержания и внедрения информационных технологий в
образовательный процесс. Об этом подчеркнул в своем выступлении Глава государства Токаев К.К.,
выступая 11 мая 2020г. на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному
положению: «Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и
методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех
учебных заведений страны. Необходимо форсированно внедрять современные дистанционные
технологии. Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и
интерактивными. Подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований» [1].
Двадцать первый век характеризуется процессом информатизации общества, что представляет
собой социальное действие, в основе которого лежит сбор, накопление, продуцирование, обработка,
хранение, передача и использование информации. Информатизация общества, как считает А.Г. Гюлджян,
предполагает, во-первых, широкое использование интеллектуального потенциала, который содержится в
печатном фонде, включая научную, производственную и другие виды деятельности; во-вторых, речь идет
о внедрении информационных технологий в различные виды деятельности, которые способствуют
развитию общественного производства и её интеллектуализации [2, с. 12].
Информатизация образования– часть информатизации общества, процесса, который принял
характер информационного взрыва или революции с середины XX века, что дает основание
характеризовать современное общество как информационное. Проникновение в образование новых
информационных технологий заставляет посмотреть на дидактический процесс как на информационный
процесс, в котором происходит получение информации учащимися, ее переработка и
использование [3, с. 186].
Использование информационных технологий открывают для учителя новые возможности в
преподавании английского языка. Информационные технологии – это широкий класс дисциплин и
областей деятельности, относящихся к технологиям создания, управления и обработки данных, в том
числе с применением вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями
чаще всего понимают компьютерные технологии [4].
Специфика компьютера как средства обучения, подчеркивает О.В. Казанцева, связана с такими его
характеристиками, как комплексность, универсальность, интерактивность. Интерактивное обучение на
основе мультимедийных программ позволяет более полно реализовать целый комплекс методических,
дидактических, педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения более
интересным, творческим и личностно-ориентированным [5].
Информационные технологии позволяют изменить организацию процесса обучения учащихся,
формируя у них системное мышление, а также использовать компьютеры с целью индивидуализации
учебного процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам. Применение
информационных технологий на уроках английского языка значительно повышает интенсивность учебного
процесса. При компьютерном обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем это
делалось при традиционном обучении. Кроме того, повышается качество усвоения материала. Одним из
плюсов информационных технологий является то, что они дают возможность учащимся учиться с
увлечением, то есть, играя. Поэтому использование информационных технологий в учебном процессе
способствует формированию положительной мотивации.
А. Е. Костяев, к наиболее часто используемым в учебном процессе средствам информационных
технологий относит: электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и
мультимедийного проектора; электронные энциклопедии и справочники; тренажеры и программы
тестирования; DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; видео и аудиотехнику [6, с. 407].
Наиболее эффективными и популярными инструментами информационных технологий на уроках
английского языка являются: тесты on-line, кроссворды, аудиокниги и аудирование, компьютерные
программы, чат-комнаты; проекты и презентации, конференции и форумы, конкурсы и олимпиады,
электронный словарь, видеофрагменты и песни [7].
К основным направлениям использования информационных технологий на уроках относят:
а) использование готовых электронно-образовательных ресурсов; б) создание собственных
мультимедийных презентаций; в) использование средств сети Интернет и электронной почты.
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Таблица 1 – Использование информационных технологий на уроках иностранного языка
Задачи обучения
английскому языку
Обучение лексике

Обучение грамматике

Обучение фонетике

Обучение чтению

Обучение
аудированию
Обучение говорению
Обучение переводу

Использование информационных технологий при реализации задач обучения
английскому языку
Использованием визуальной наглядности на основе тестовых и игровых компьютерных
программ. Расширение пассивного и потенциального словарей обучаемых. Оказание
справочно-информационной поддержки (автоматические словари, программы подбора
синонимов и антонимов). Возможные упражнения для овладения лексикой, грамматикой и
синтаксисом:
– заполнение пропусков. В случае неверного ответа возможны следующие варианты
развития событий:
a) запрет обучаемому переходить к следующему заданию или предложению;
b) переход обучаемого к следующему заданию или предложению с последующей их
корректировкой, а именно выделение другим цветом правильного ответа или проставление
знака «крестик», означающего неверный ответ;
– кроссворды, где при написании слова неправильная буква высвечивается серым, а не
чёрным цветом;
– игры на составление предложений, во время которой обучаемый наводит курсор на
необходимое слово, которое после этого перемещается в составляемое предложение и
становится за последним перемещённым словом;
– игра «Охотник», которая может быть в различных вариантах:
a) выстрел производится после аудирования слова по нужной дефиниции (картинке);
b) выстрел производится после написания слова.
– соотнесение двух списков иностранных слов и установление пары синонимов или
антонимов;
– соединение списка иностранных слов с соответствующей дефиниций (картинкой) из
предлагаемого перечня;
– упражнение «Найди ошибку», в котором предлагается исправить то или иное слово в
соответствии с данной ситуацией.
Цветовое оформление, использование схем и таблиц, рисунков, иллюстраций,
голосовое сопровождение (произношение примеров на иностранном языке)
Проведение контроля уровня сформированности грамматических навыков на основе
тестовых программ. Оказание справочно-информационной поддержки (автоматизированные
справочники по грамматике, системы обнаружения грамматических ошибок на
морфологическом и синтаксическом уровнях).
Использование приема визуализации произношения Прослушивание речи на изучаемом
языке с помощью мультимедийных возможностей, адаптируя ее в соответствии со
индивидуальным уровнем восприятия. Регулирование скорости звучания с разбивкой фраз
на отдельные слова, параллельно сопоставляя произношение и написание слов.
Корректировка фонетических навыков с использованием микрофона и автоматического
контроля произношения. Использование компьютерного т списка слов для перевода и
фонетической отработки.
Запись произносимого слова или фразы ученика с целью контроля, самоконтроля и
корректировки.
Варьирование поля восприятия и темпа предъявления, изменение расположения текста
и т.д.
Закрепление рецептивных лексических и грамматических навыков чтения.
Овладение умениями извлечения из текста смысловой информации различных видов
(основной, второстепенной, уточняющей и т.д.).
Обучение различным видам анализа текста.
Формирование умения самостоятельного преодоления языковых трудностей.
Оказание справочно-информационной поддержки путем предоставления языковой или
экстралингвистической информации (за счет использования автоматических словарей,
электронных энциклопедий).
Контроль правильности и глубины понимания прочитанного текста.
Прослушивание текстов.
Контроль правильности понимания прослушанного текста.
Организация общения в парах и небольших группах с использованием ролевых игр на
базе симулятивно-моделирующих программ.
Редактирования текстов переводов с использованием текстовых редакторов и систем
машинного перевода; оказание справочно-информационной поддержки (применение
автоматических словарей, глоссариев, систем подбора антонимов и синонимов).
Контроль правильности перевода.

Особенностью образовательного процесса с использованием информационных технологий
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных
способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником складываются
«субъект-субъектные отношения». Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта,
стимулирующего активность и самостоятельность.
Использование информационных технологий позволяет:
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 повысить мотивацию к изучению языка; активизировать познавательный интерес обучающихся;
мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и т. д.).
 развивать коммуникативную компетенцию, способность и готовность к самостоятельному
изучению английского языка, к межкультурному взаимодействию;
 формировать информационную культуру обучающегося;
 делать занятия более наглядными и интересными;
 реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении;
 накапливать статистическую информацию в ходе учебного процесса.
Таким образом, использование информационных технологий на уроках английского языка
способствует повышению мотивации учащихся к обучению, организации атмосферы свободного развития
детей, сопровождаемой высоким уровнем познавательной активности учащихся.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ОЧИМА ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ
Сучасна загальна середня освіта України покликана трансформуватися відповідно до змін, що
відбуваються в суспільстві та створювати умови «для навчання та розвитку особистості, які б
забезпечували знаннями та навичками, необхідними для життя у мінливому, індивідуалізованому,
високотехнологічному світі ХХІ століття» [1, с. 1].
Стандартом для життя освітнього середовища у ХХІ столітті стало дистанційне навчання. В умовах
пандемії заклади загальної середньої освіти розпочали свою роботу в осучасненому режимі.
Як визначено в наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження
Положення про дистанційне навчання», дистанційне навчання − це індивідуалізований процес набуття
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій [4].
Із впровадженням дистанційної форми навчання у педагогів та учнів з’явилось чимало труднощів
щодо організації цього процесу. Новий підхід, що продиктований вимогами часу, не повністю виправдав
себе на практиці. Дистанційне навчання потребує доробок та вдосконалення. Особливо це стосується
налагодження комунікації між учителем та учнями під час навчального процесу, адже «коли вчителі й учні
не можуть бути поруч, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу: адміністрацією школи,
вчителями, учнями і батьками – набуває особливої важливості» [2, с. 9]. Труднощі з освітнім процесом
трапляються також з причин технічного характеру − внаслідок недостатнього «забезпечення учасників
освітнього процесу необхідною повноцінною комп’ютерною технікою» [3, с. 2].
Метою статті є аналіз поглядів учителів та учнів на дистанційне навчання, з’ясування причин
труднощів застосування онлайн-форми.
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З 20 по 22 січня 2021 року було проведено письмове анкетування у Google-формі серед педагогів та
школярів одного із закладів загальної середньої освіти Золочівського району Львівської області. В
опитуванні взяли участь 15 учителів та 26 учнів. Створено 2 анкети (окремо для педагогів та школярів),
кожна з яких містила по 15 запитань.
Перші запитання стосувалися платформи для онлайн-навчання. Усі опитані учителі використовують
для організації дистанційного навчання Viber (100% – 15 респондентів) та Zoom (100% – 15 опитаних).
Педагоги вважають, що соціальна мережа Viber є найбільш комфортною у спілкуванні з учнями (53,3% − 8
респондентів). Ще виділили як ефективний засіб комунікації з учнями телефонні розмови (20% – 3
вчителів), Skype, (13,3% – 2 респондентів) електронну пошту (13,3% – 2 опитаних). Стосовно власне
освітньої діяльності в процесі дистанційного навчання, 93,3% (14 учителів) надають перевагу онлайнвзаємодії через відеоконференції, 20% (3 респондентів) перебувають на чат-зв’язку, 6,7% (1 людина)
користуються додатками Google.
Гіпотеза про те, що дистанційне навчання є таким ж ефективним, як і очне, не знайшла позитивного
схвалення серед педагогічного колективу школи. 60% (9 опитаних) обрали відповідь «швидше не згодний
(-на), ніж згодний (-на)», 20% (3 респондентів) – «важко відповісти», 13,3% (2 людей) – «повністю не
згодний (-на)». Тільки 6, 7% (1 респондент) вважають, що дистанційна форма за ефективністю
знаходиться на одному рівні із навчанням очним.
У більшості (73,3% – 11 педагогів) дистанційне навчання є новітнім явищем, яке спричинює появу
багатьох труднощів, тільки дехто (13,3% − 2 людей) не мав проблем із цією формою. Причини труднощів є
різноаспектними: брак досвіду дистанційного навчання (40% – 6 опитаних), проблеми з технікою (40%
респондентів), складність утримання уваги учнів в процесі онлайн-пояснення (26,7% – 4 людей),
неможливість звично контролювати рівень засвоєння навчального матеріалу в процесі заняття (66,7% – 10
педагогів), зниження відповідального ставлення учнів до навчання (73,3% – 11 вчителів), втрата
пізнавального інтересу (20% – 3 людей).
При підготовці до дистанційних уроків значна частина педагогів витрачає більше часу, ніж на
стандартний урок (46, 7% – респондентів), частина – однакову кількість часу (33,3% − 5 опитаних), а дехто
навіть менше часу, ніж до коронавірусу (20% – 3 учителів).
Педагоги підтримують зв’язок із батьками учнів стосовно організації дистанційного навчання, але
зацікавленість останніх невисока (зазначили 46,7% – 7 опитаних). 26,7% (4 учителів) мають налагоджений
контакт з батьками і отримують допомогу від них, ще 20% (3 респондентів) – зв’язок лише з учнем. Ну а в
6,6% (1 людина) зазначено байдужість батьків до навчання дитини.
Учителі школи висунули свої рекомендації щодо того як покращити систему дистанційного навчання
у їхньому закладі загальної середньої освіти: вирішити проблеми з технікою та зв᾿язком (46,7% − 7
опитаних), приділити більше уваги мотивації учнів до навчання (13,3% − 2 респондентів), вдосконалити
методику викладання (13,3% − 2 педагогів), скоротити тривалість навчальних занять (13,3% − 2
респондентів), посилити контроль за дотриманням учнями академічної доброчесності під час виконання
завдань (6,7% − 1 людина). Дехто навіть вважає, що процес дистанційного навчання не потребує змін
(6,7% − 1 особа).
Більшість учителів Ремезівцівського НВК віддають перевагу очній освітній взаємодії (93,3% – 14
респондентів), тільки один педагог «за» дистанційне навчання (6, 7%).
В опитуванні серед учнів взяли участь школярі 5−11 класів (26). Значній частині більше подобається
очна форма (84,6% – 22 респондентів), решта (15,4% − 4 опитаних) обрали дистанційне навчання.
61,5% (16 учнів) стверджують, що вчителі зрозуміло подають теоретичний матеріал, 38,5% (10
школярів) погоджуються з цим частково, адже потребують допомоги педагогів. Загалом найскладнішим
для дітей виявилося вивчення теорії (42,3% – 11 респондентів). Частині (30, 8% − 8 опитаних) бракує
спілкування з вчителем. Із домашніми завданнями все теж непросто: труднощі мають 26,9% (7
респондентів). У школярів також з’явились проблеми із дотриманням режиму дня (65,4% – 17
респондентів), великим обсягом завдань (38,5% – 10 опитаних), відсутністю комп’ютерної техніки (26,9% –
7 опитаних), самоорганізацією (19,2% – 5 осіб). На думку школярів, ефективність дистанційного навчання
залежить, перш за все, від особи самого учня, його готовності працювати, мотивації та бажання (88,5% –
23 респондентів), також від використання сучасних засобів комунікації (50% – 13 опитаних), зусиль учителя
(38,5% – 10 осіб), майстерності педагогів, що беруть участь у навчальному процесі (38,5% – 10 опитаних).
Онлайн-спілкування з класним керівником під час карантину є невід’ємною складовою освітнього
процесу. Комунікація відбувається через Zoom чи інший вид відеозв’язку (84,6% – 22 респондентів), чат
класу (76,9% – 20 опитаних), приватні повідомлення (57,7% – 7 учнів), індивідуальні бесіди по телефону
(26,9% – 7 школярів); 3,8% (1 респондент) уникають спілкування з класним керівником. Більшість опитаних
мають можливість контактувати з усіма вчителями за необхідності (92,3% – 24 опитаних). На жаль, 3,8% (1
людина) не має такої можливості, а ще 3,8% (1 респондент) уникає спілкування з педагогами зовсім.
У дистанційному навчанні учнів 5-11 класів часто беруть участь батьки. 57,7% (15 респондентів)
вказали, що батьки допомагають з навчанням у разі нерозуміння навчального матеріалу, 42,3% (11
опитаних) – займаються цим самостійно.
Анкетування учнів та учителів Ремезівцівського НВК допомогло з'ясувати переваги дистанційного
навчання та труднощі, які виникли у процесі його реалізації. Аналіз анкет школярів свідчить, що під час
дистанційного навчання знижується пізнавальний інтерес. Мотивацію значною мірою формувала сама
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атмосфера закладу загальної середньої освіти. Також учні скаржаться на велику кількість завдань,
труднощі з вивченням теоретичного матеріалу (через відсутність наочного пояснення: наприклад,
використання класної дошки), технічні неполадки, брак спілкування з педагогами та ровесниками.
Дистанційна форма навчання, як нова й актуальна водночас, викликала у педагогів труднощі із
організацією такого виду роботи. Учителі не мають методичних розробок, оновлених програм чи методик,
тому навчаються і набираються досвіду самостійно.
Через те, що мотивація учнів під час карантину знизилась, педагогам варто робити більший акцент
на сучасні освітні технології та відкривати нові перспективи (як у навчанні, так і в майбутньому загалом)
учням і таким чином розширювати власні можливості викладання. Негативним є те, що вчитель не має
змоги «на власні очі» контролювати коливання навчального рівня учня. Для багатьох способів контролю та
впливу важлива безпосередня взаємодія. Педагогам непросто знайти підтримку серед батьків
дистанційно.
Отже, дистанційне навчання потребує трансформації.
По-перше, це стосується технічного забезпечення. Не усі учні та учителі мають гаджети та
можливість контактувати зі своїми колегами. Для педагогів літнього віку (і для всіх, у кого відсутній досвід
роботи з комп’ютерними технологіями) варто організувати не лише курси, а й дати їм можливість
звертатися до консультантів індивідуально.
По-друге, для зручності можна створити або використовувати одну мережу замість десятка інших.
По-третє, для школярів 1-5 класів можна дозволити присутність батьків на уроці (якщо у тих є така
можливість і бажання). Це сприятиме зближенню всіх учасників освітнього процесу в умовах дистанційного
навчання.
По-четверте, труднощі із мотивацією до навчання не є проблемами виключно школи чи учителів.
Діти самі повинні налаштувати себе на працю і зрозуміти важливість освіти у їхньому житті.
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КРЕАТИВНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯМ МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА
Креативність, поряд із критичним мисленням та комплексним вирішенням проблем, належить до
ведучих навичок професійної кар’єри кожної людини.
З філософської точки зору, креативність (від латинського creotio - творення) - це складне,
багатопланове та неоднорідне явище, що охоплює різноманітні теоретичні й практичні напрями [6].
У контексті дослідження проблеми таланту та розвитку нової прикладної галузі психології –
психології талановитих та обдарованих, вивчення креативності ведеться здебільшого у двох напрямках.
Один із них пов'язаний із інтелектом та орієнтується на вимірювання пізнавальних процесів. Інший
напрямок характеризується увагою до особистісних і мотиваційних рис.
Найяскравішими представниками "пізнавального" напряму є Дж. Гілфорд, С. Тейлор, Е. Торренс,
Я. Пономарьов, С. Меднік.
Значні досягнення у сфері "вимірювання" інтелекту, засвідчили, що професійні й життєві успіхи не
обов'язково пов'язані з рівнем інтелекту. Обчислення, які проводилися за допомогою тестів IQ, дали змогу
констатувати, що особистості з високим рівнем IQ, не завжди здатні на неабиякі досягнення. Було
висловлено припущення, що ефективність вирішення проблем залежить не від знань і навичок, що
вимірюються інтелектуальними тестами, а від особливої здатності гнучко, різними способами й у швидкому
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темпі використовувати наявну інформацію. Така сприйнятливість до нових ідей отримала назву
креативність.
Дж. Гілфорд виділив такі окремі параметри креативності: 1) оригінальність (адаптаційна гнучкість) здатність відповідати на подразники нестандартним способом; здатність до нового, незвичного й
нестандартного розв'язання проблем; 2) продуктивність - спроможність до генерування великої кількості
ідей; 3) гнучкість - здатність до продукування найрізноманітніших думок та ідей; спроможність змінити
форму стимулу таким чином, щоб побачити в ньому нові ознаки й можливості для використання;
4) здатність до виявлення і формулювання проблем; продукування різноманітних ідей у складних та
нерегламентованих ситуаціях; 5) здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі; 6) уміння розв’язувати
проблеми реалізацією відповідних аналітико-синтетичних операцій [3].
Найяскравішими представниками другого напряму є Ф. Баррон, А. Маслоу, Д. Б. Богоявленська.
Чимало експериментальних досліджень присвячені створенню "портрета творчої особистості", виявленню
властивих їй характеристик, визначенню особистісних, мотиваційних та соціокультурних корелятів
креативності.
Умовою розвитку креативності є створення і впровадження особистісної професійної траєкторії,
ціннісної системи, отримання якісно унікального результату, що вирізняється новизною і є головним
досягненням діяльності вчителя музичного мистецтва. Це зумовлює готовність до постійного пошуку
індивідуального «творчого стилю», використання оригінальних технологій, технік, механізмів, включення в
різні види діяльності, вирішення нестандартних ситуацій.
Розвиток креативності обумовлений як соціальними (макро, мезо, мікро) специфічними об’єктивними
чинниками (тип, вид, сфера творчості), так і особливостями індивідуальної структури креативності
(взаємодія свідомих (рефлексивних) і підсвідомих (інтуїтивних) процесів). Тобто, психологічна структура
креативності містить систему креативних параметрів. [4].
Креативний потенціал учителя інтегрує в собі характеристики, які є основою для подальшої успішної
творчої професійної діяльності. Як зазначає В.Павленко, структура креативного потенціалу складається із
таких компонентів: креативна спрямованість, креативна грамотність, креативні вміння й креативні
здібності [1, с. 39-40].
Спрямованість передбачає бажання особистісного зросту, безперервний потяг до аналітичної
діяльності. Поняття «особистісна спрямованість» (С. Рубінштейн) розглядається вченими як певна
система потреб (Б. Додонов), бажань, ідеалів, переконань (К. Платонов), мотивів, що впливають на
поведінку, діяльність. Поняття «мотив» дослідники розглядають в якості різних психологічних феноменів, а
саме: почуттів, переживань (Л. Божович), психічних процесів, якостей особистості (К. Платонов), настанов
– (А. Ковалев, А. Маслоу). Креативна грамотність передбачає здатність до розуміння, інтерпретації думок.
Під креативністю майбутнього вчителя ми розуміємо інтегровану якість педагога, яка
характеризується здатністю до акумулювання оригінальних, неповторних, новаторських ідей, створення
нестандартних педагогічних ситуацій та власних творчих шляхів їх вирішення [5, с. 233].
Вагомим аспектом креативності є латеральне мислення. Поняття «латеральне мислення» (lateral боковий, поперечний, спрямований вбік) було запропоновано у кінці 1960-хрр. Едвардом де Боно, відомим
науковим експертом у сфері креативності. Це метод нестандартного підходу та вирішення завдань.
Латеральне мислення ґрунтуючись на альтернативному пошуку, змішувані компонентів, подрібненості,
застосуванні методу «відпротилежного», спрямоване на зміну існуючих моделей та настанов. Саме такий
вид мислення є характерним для креативних особистостей [4].
Проектуючи креативні здібності в площину педагога вищої школи, слід констатувати, що педагог із
латеральним мисленням здатен до генерації нових практичних ідей та моделей; використання
провокаційних методів для створення та реалізації нестандартних ідей; перетворення проблеми в нові
можливості; конструктивного та альтернативного вирішення завдання; формування готовність до
всебічного розгляду проблеми; доповнення аналітичного та критичного мислення творчим підходом;
створення евристичної ситуації [2, с. 29–30].
Креативність вчителя музичного мистецтва - це вагомий чинник професійної діяльності. Розвиток
креативних рис вчителя музичного мистецтва передбачає наявність об’єктивних (соціальних,
матеріальних, особистісних) передумов для творчості і формування на цій основі комплексу здатностей до
творчості та професійних компетентностей.
Вагомим завданням педагога є створення мікроклімату та певних умов для розвитку особистості, її
самоактуалізації. Серед ефективних чинників, які стимулюють розвиток креативних якостей майбутніх
учителів доцільно виділити суб’єктивні та об’єктивні психолого-педагогічні умови.
Cуб'єктивні умови – це сукупність характеристик особистості, які впливають на формування
креативного мислення майбутніх педагогів. До них належать: особистісні якості особистості: самостійність
мислення; cхильність до ризику; розвинена уява; упевненість у собі; прагнення до самовдосконалення;
стійка позитивна мотивація творчої діяльності, досягнення успіху; потреба в самореалізації; налаштування
на творчість, що впливає на систему емоційного стану особистості; передбачення задоволеності від
майбутньої професійно-педагогічної діяльності; натхнення, що виникає з емоційного захоплення
навчальним матеріалом; необхідний і достатній рівень загальної і спеціальної теоретичної підготовки як
змістовної бази для успішного вирішення професійних проблем у майбутньому; професійна спрямованість
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особистості – основа формування настанови на творчий підхід до вирішення професійно-педагогічних
завдань; наявність сформованої «Я-концепції».
Об'єктивні умови забезпечують можливість цілеспрямованого педагогічного впливу, спрямовують до
поставлених цілей. До них належать: особистісна поведінка педагога, який проявляє власну креативність;
морально-психологічний клімат у колективі; матеріально-технічне забезпечення; грамотна організація
навчально-виховного процесу.
Отже. творчість і креативність забезпечують поступальний рух суспільства вперед, його розвиток.
Креативність вчителя музичного мистецтва - це відмінна риса професійної діяльності, розвиток якої
передбачає наявність об'єктивних (соціальних, матеріальних, особистісних) передумов, умов для творчості
і формування комплексу ключових здібностей до творчої самореалізації особистості і професійних
компетенцій. Умовою розвитку креативності є створення і впровадження особистісної професійної
траєкторії, ціннісної системи, отримання якісно унікального результату, що відрізняється новизною і є
головним досягненням творчої діяльності вчителя музичного мистецтва.
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6. Философия: Энциклопедический словарь. [под. ред. А.А. Ивина.]. Режим доступу: https://dic.academic.ru
Наталія Коношенко, Микита Кіт, Дмитро Чекар
(Слов’янськ, Україна)
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
Сучасний період розвитку українського суспільства потребує негайного розв'язання важливих
завдань щодо навчання, виховання, комплексної реабілітації девіантних школярів, рішення проблеми
дитячої злочинності, жебрацтва, споживацтва, попередження наркотичної залежності неповнолітніх, а
відповідно, створення психолого-педагогічних умов для підготовки вихованців до самостійного життя,
адаптації в суспільство та ін. Аналіз цієї проблеми, яка гостро стоїть перед сучасним суспільством,
показує, що система педагогічної, превентивної та реабілітаційної роботи з девіантними школярами
недостатньо відпрацьована. Зараз постає гостра потреба більш ґрунтовного дослідження феномену
адиктивної поведінки та удосконалення соціальної роботи з наркозалежними дітьми і молоддю.
Питання навчання, виховання, соціальної допомоги, профілактики девіантних (адиктивних) учнів
залежно від існуючих у них проблем щодо адаптації в учбовому і трудовому колективі, у сім’ї, товаристві
ровесників, пошуку роботи та відновлення здоров’я розглядали О. Беца, З. Зайцева, Г. Золотова,
В. Кравець, Н. Максимова, Н. Ничкало, В. Оржеховська, В. Синьов, А. Татенко та ін. Проте актуальна для
сучасного українського суспільства проблема соціальної профілактики наркотичної залежності
неповнолітніх не знайшла достатнього висвітлення в соціально-педагогічній і психологічній літературі.
Метою статті є розкриття сутності феномену „наркотична залежність неповнолітніх” та аналіз шляхів
соціальної профілактики зазначеного негативного явища.
Створення системи профілактики і раннього виявлення випадків уживання речовин наркотичної
дії учнівського та студентською молоддю є актуальною медико-психологічною і соціально-педагогічною
проблемою.
Сьогодні, це захворювання з рідкісних випадків перетворилося в справжню епідемію. Причому,
спостерігається тенденція не тільки до подальшого збільшення випадків наркоманії, але і до їх значного
„омолодження”. Великого поширення набула наркоманія серед дітей і підлітків. Тому необхідно зробити
все, щоб проникнення в нашу країну страшного ворога наркоманії - було зустрінуте у всеозброєнні
знань про те, що являє собою захворювання, штучно викликане людиною в самої себе.
Н. Максимова стверджує, що більшість наркоманів почали вживати наркотичні речовини ще в
підлітковому віці і майже завжди під впливом друзів [1, с. 24]. Характерно, що в медичній практиці не
зареєстровано жодного випадку, коли б підліток сам, без зовнішнього впливу почав вишукувати і вживати
наркотичні речовини. Основний мотив першого вживання наркотику в компанії друзів - бути „своїм серед
своїх”, не відставати від товаришів, острах бути висміяним, відкинутим від групи. Значну роль грає також
помилкове розуміння дорослості, нарешті проста цікавість, бажання пізнати недозволене.
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Залежність від наркотичних (токсичних) речовин у дітей і підлітків виникає найчастіше як один із
наслідків відхилень у поведінці, складності соціально - психологічної адаптації [5, с. 102].
До психолого-педагогічних і соціально-психологічних причин ранньої наркоманії в першу чергу
відносяться такі:
1) діти і підлітки, що вживають наркотики, в багатьох випадках ростуть і виховуються в
неблагополучних родинах, з нездоровим психологічним кліматом, з постійними конфліктами,
суперечливими методами виховання; відсутність життєвої перспективи, безробіття, низький рівень
заробітної плати; неуважність до проблем молодих людей з боку держави і т.д. [2].
Схильність до наркотизації може бути обумовлена явищами психічного інфантилізму, що властива
деяким неповнолітнім, а також внутрішньо особистісними конфліктами, пов'язаними з високим рівнем
домагань, потребою у визнанні і хворобливому усвідомленні неможливості досягти бажаного. Невміння
переборювати комунікативні бар'єри, безуспішні спроби знайти хоча б одного близького друга приводять
підлітків до психологічного дискомфорту, що вони намагаються зняти за допомогою прийому наркотичних
засобів.
У роботі з первинної соціально-педагогічної профілактики і максимально ранньому виявленню
наркоманії і токсикоманії серед учнів та студентів зобов'язані брати участь усі, хто безпосередньо
відповідає за їхнє виховання і моральний розвиток: батьки, викладачі, вихователі, лікарі, психологи,
співробітники органів внутрішніх справ, учні [4, с. 78].
З метою забезпечення більш повного виявлення випадків наркотизації серед учнівської та
студентської молоді наркологи, що займаються підлітковим контингентом, мають забезпечувати соціальних
працівників необхідною інформацією про ознаки уживання підлітками речовин наркогенної дії.
У процесі підготовки соціальних працівників до проведення профілактичної роботи необхідно
розповідати про основні клінічні ознаки стану наркотичного сп'яніння, знання яких дозволяє виявляти усі
випадки навіть епізодичного вживання наркогенних речовин.
У виховній взаємодії з такими підлітками перевага надається індивідуальному впливу. Хоча не варто
ігнорувати залученням підлітків до громадського життя, організацією змістовного проведення вільного від
навчання часу з урахуванням особливостей їхнього характеру, схильностей, інтересів. Встановлюється
строгий контроль за поведінкою учнів з боку соціальних працівників, педагогів, батьків, медичних
працівників, наркологів.
Система заходів щодо первинної соціальної профілактики наркотичної тенденції в підлітків
включає такі елементи:
1) виділення з загального контингенту учнів так званої „групи ризику”;
2) проведення цілеспрямованих профоглядів;
3) активна проти наркотична пропаганда [4, с. 216].
Пропаганду наукових знань з проблеми наркоманії, з огляду на серйозність і відповідальність цієї
теми, варто будувати особливо чітко, обдумано, з урахуванням аудиторії. Лікарі - наркологи і підготовлені
лікарі інших спеціальностей повинні проводити лекції і бесіди:
- з адміністративно - викладацьким складом (не рідше 1-2 рази на рік);
- з батьками учнів - регулярно не менш 1-2 рази на рік;
- з учнями — у межах спеціального циклу з 3-4 лекцій.
Лекційну роботу повинні проводити добре підготовлені психіатри - наркологи.
Вважаємо необхідним навести приблизну тематику лекцій антинаркоманійного циклу:
Тема 1. Вплив вживання наркотичних і токсикоманійних речовин на психіку людей молодого віку.
Тема 2. Наслідки наркотизації для організму молодої людини.
Тема 3. Наркоман у суспільстві: антагонізм і соціальна деградація. Наркоманія як загроза суспільству.
Тема 4. Причини й умови прилучення підлітків і молоді до вживання дурманних речовин.
Тема 5. Профілактика наркоманії і токсикоманії серед підлітків і молоді. Обов’язковість своєчасного
лікування.
Тема 6. Правові міри боротьби з наркоманією. Законодавство у відношенні неповнолітніх.
У позаурочній виховній роботі з соціально-педагогічної профілактики наркоманії серед учнів
рекомендується використовувати такі форми роботи, як лекції, бесіди, усні журнали, диспути, обговорення
книг, фільмів, спектаклів, картин; вечори і зустрічі з лікарями.
Бесіда як метод роботи має на меті збір фактичного матеріалу, з'ясування і уточнення питань. Вона
розпочинається зі створення відповідного психологічного клімату, що ґрунтується на відкритості та довірі.
Велику роль відіграють комунікабельність, сенситивність, „спрямованість на іншого”, тактовність психолога
або соціального педагога.
У соціально-педагогічній практиці залежно від конкретних умов, можуть бути використані різні види
бесід:
1) діагностичне інтерв'ю - мета полягає в одержанні різноманітних даних про властивості особистості
та особливості психічного розвитку;
2) психотерапевтична бесіда - метою якої є надання психологічної допомоги;
3) стандартизована бесіда будується за чітко визначеним сценарієм і наперед розробленим планом;
4) вільна бесіда - психолог може змінювати тактику ведення бесіди залежно від ситуації [5].
В роботі з підлітками перевага надається вільним формам бесіди, які дозволяють знизити рівень
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сором'язливості. В психологічній бесіді, особливо у відносно вільних її формах, формування кожного
запитання є для психолога своєрідним міні завданням, тому вдало сформульовані запитання - це свідчення
професійної зрілості психолога як спеціаліста певної галузі.
Вважаємо, що бесіда в контексті соціально-педагогічної і психокорекційної роботи є важливим
невід'ємним компонентом. Вона дозволяє виділити суттєве, значиме. В одних випадках під впливом бесіди
можна досягти прозріння, поглибленого відчуття і сприймання власного "Я", а в інших - бесіда є першим
серйозним поштовхом до самоаналізу. Бесіду з метою соціальної профілактики наркоманії необхідно
проводити в невеликих аудиторіях, тому що в таких умовах легше досягти двостороннього контакту.
Висновки. В підлітковому віці найбільш характерним є пошук сенсу життя, спроби знайти нові
стереотипи поведінки. Тому в цей час особливо небезпечним є знайомство підлітка з наркоманами. Адже
здатність наркотичних речовин послаблювати нервові напруження, відволікати від роздумів про
реальність, невирішеність проблем може міцно привернути підлітка до наркотизації як до найбільш
ефективного способу „подолання труднощів”. На соціальному та психолого-педагогічному рівнях розуміння
проблеми наркотизму неповнолітніх, на нашу думку, полягає у недопущенні таких поєднань умов, які
зумовлювали б дію певного фактору як фатального.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФАКУЛЬТЕТАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Важная роль в обучении второму иностранному - русскому языку студентов-спортсменов
принадлежит лексике. Систематическое накопление и расширение словарного запаса является одной из
главнейших задач при обучении русскому языку. Сложно общаться без знания грамматики, но без знания
слов общаться невозможно, нельзя ни высказать, ни понять самых элементарных фраз. От объёма
словарного запаса зависит успешность общения с окружающими людьми, решение конкретных задач.
Лексика - это основной строительный материал нашей речи. Владение лексикой является важной
предпосылкой развития речевых умений. Чем больше слов человек знает, тем точнее и яснее он
выражает свои мысли, тем успешнее в профессиональном плане он становится. В целях развития
навыков построения диалогического или монологического высказывания необходимо знание лексических
единиц, профессионального и тематического вокабуляра. В целях достижения усвоения студентами
русского языка, без чего невозможно ни построение, ни понимание содержания дискурса, необходима
продуктивная работа над лексическими единицами, которые нужны для развития устной и письменной
речевой деятельности, и которые часто повторяются в границах конкретной темы.
Обучение студентов лексическим единицам предполагает формирование активного, пассивного и
потенциального словарей. В процессе обучения лексике должны быть поставлены и решены
определённые общеобразовательные и воспитательные задачи. Чтобы слово находилось в составе
активного словаря студентов, требуется целенаправленная работа преподавателя по усвоению и
ознакомлению обучающимися нового вокабуляра в сфере профессионального общения. Единицы
лексического запаса, которые используются в говорении, должны быть узнаваемыми и в чужом дискурсе.
Усвоение активной лексики составляет основу для дальнейшего накопления пассивной, которая в свою
очередь определяет круг тех лексических единиц, которые могут быть активизированы при расширенном
обучении иностранному языку или дальнейшем его изучении. Активный минимум, который применяется в
процессе коммуникации, значительно меньше пассивного, так как усвоение студентами слов для
использования в своей речи требует немалых усилий и практического их применения. При использовании
лексических единиц для выражения мысли необходимо овладеть навыком извлекать из памяти звуковую
форму, которая выражает нужное значение, и сочетать лексические единицы с другими, образовывать их
грамматические формы. Воспроизведение лексических единиц должно быть доведено до автоматизма, а
для этого нужна система целенаправленных упражнений, которые специально разработаны для
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определенной тематики. В процессе обучения языку преподавателю нужно вести работу по
систематизации знаний, которые накоплены в предыдущие периоды обучения русскому как иностранному
языку; обогащению активного и пассивного словаря студентов за счет введения новых лексических
единиц; формированию и развитию лексических навыков обучающихся. Учебные материалы,
используемые на занятиях, должны быть ориентированы на последние достижения сфере физической
культуры, своевременно отражать научные открытия, новшества, которые касаются профессиональных
интересов студентов, давать им возможность для профессионального роста. Подбирать материал для
занятий лучше всего при участии специалистов - спортсменов, имеющие образование в той сфере, для
которой составляются материалы. Это позволит проанализировать оригинальный материал, включенный
в курс обучения русскому языку с профессиональной точки зрения.
Для использования слов в речевых ситуациях соответственно замыслу высказывания студентам
необходимо:
1) вспомнить слово,
2) образовать правильное словосочетание с точки зрения лексики и грамматики,
3) построить предложение, определить при этом парадигматические и синтагматические связи
лексических единиц в зависимости от коммуникативной ситуации.
Логическая последовательность операций и действий на основе перехода от более простого к
сложному представляет собой содержательный и психологический компоненты обучения лексике.
Автоматизированность, устойчивость, гибкость данного процесса обеспечивают ситуативное
использование слова в речи. Лексический навык подразумевает владение студентами формальными
признаками слова, которые необходимы для его оформления в речи, его значением и назначением.
Успешность в овладении лексикой зависит от сформированности у студентов следующих умений:
 наблюдать, анализировать, сравнивать языковые явления,
 догадываться по словообразовательным элементам и контексту о значении лексических единиц,
 работать с различными словарями, специализированными источниками, онлайн ресурсами.
Формирование лексического навыка и овладение лексической единицей проходят в несколько
этапов. На каждом этапе определены цель навыка, характер навыка и особенности выполнения действий
(деятельность преподавателя и деятельность студентов).
Можем выделить несколько этапов формирования лексического навыка, к которым относятся:
ознакомление с функцией слова, формальными признаками и его значением, тренировка в усвоении слов
и применение новых лексических единиц в устной и письменной речи. На наш взгляд этап тренировки в
усвоении лексики является одним из самых важных. Цель данного этапа — обеспечить формирование
навыка, другими словами автоматического узнавания новой лексической единицы и ее соотнесение со
значением при дальнейшей коммуникации учащихся. Слово лучше усваивается благодаря ситуативной
отнесенности и необходимости для высказывания своих мыслей. Первичная тренировка после
презентации лексики реализуется при помощи упражнений, которые нацелены на формирование
продуктивного лексического навыка и его совершенствование. Навыки должны формироваться в
условиях, адекватных речевым. Упражнения для развития навыков должны имитировать
коммуникативную ситуацию профессионального общения студентов-спортсменов. Вопрос о
последовательности упражнений связан с этапами усвоения лексики. Упражнения на формирование
лексического навыка у студентов должны обладать следующими характеристиками:
 обладать ситуативностью,
 иметь цель участников коммуникации,
 обеспечить единство содержания и формы при направленности сознания студентов на
содержание и задачу высказывания,
 быть экономичными по времени,
 гарантировать безошибочность выполнения,
 имитировать процесс общения.
Презентация лексики включает в себя:
1. Ознакомление с новым лексическим материалом,
2. Первичное закрепление,
3. Развитие навыков и умений использования лексики в разных формах устного и письменного
общения.
На начальном этапе обучения преподаватели кафедры русского языка на занятиях стараются
насыщать темы социально-бытового характера спортивным содержанием, постепенно готовя студентов к
последующему использованию русского языка.
Приведем некоторые примеры упражнений на усвоение спортивно-ориентированной лексики. При
изучении устной темы «Спортивные успехи Узбекистан» обязательным условием является рассказ о виде
спорта, которым занимается студент, длительности его занятий этим видом спорта и достижениях.
При изучении темы «Здоровье спортсмена» обсуждается рацион питания спортсменов,
биологические добавки, специализированное спортивное питание. Также студенты читают спортивноориентированные тексты с выполнением разнообразных после-текстовых лексических и лексикограмматических упражнений, составляют диалоги на спортивную тематику. Студенты факультета
физической культуры должны постоянно знакомиться с новинками зарубежной специальной литературы
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или с научными журналами по физической культуре и спорту, так как спортивная терминология
пополняется новыми терминами. Это связано в первую очередь с тем, что появляются новые виды
спорта, новые системы питания спортсменов, новые методики тренировок и т.д. Преподаватели кафедры
русского языка должны стараться предоставить студентам факультета физической культуры современные
тексты по специальности и постоянно обновлять свои материалы для занятий.
Заключение. Таким образом, преподавателям кафедры русского языка следует прорабатывать и
искать новый материал на постоянной основе для повышения качества преподавания русского языка, как
второго иностранного на факультетах физической культуры с учетом профессиональной направленности
и дальнейшей разработкой соответствующих технологий обучения, чтобы подготовить профессионально
компетентного специалиста.
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Олена Литвишко
(Переяслав, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ У ПІДГОТОВЦІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО
НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Дошкільний період дитинства – це важливий період онтогенезу, коли здійснюється процес первинної
соціалізації дитини, формуються психічні, соціально-моральні, фізичні, духовні, культурні, етичні аспекти
особистості, закладаються основи її соціальної компетентності.
Міжнародна конвенція ООН про права дитини, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про охорону дитинства», Базовий компонент дошкільної освіти України та сучасні державні і парціальні,
або авторські програми виховання і навчання дошкільників спрямовано на формування соціально
компетентної особистості дитини дошкільного віку, яка здатна адаптуватися, розвиватися, виховуватися,
навчатися та пройти певний етап соціалізації у сучасному європеїзованому суспільстві. Основна роль при
цьому належить дошкільним навчальним закладам, як державним так і приватним, у яких дитина отримує
певні знання про навколишнє довкілля і суспільство та соціум вцілому.
Саме у дошкільному віці досить інтенсивно розвиваються інтелектуальні, музичні, розумові та творчі
здібності, дитина починає досить активно фантазувати, відбувається розвиток уяви, логічного мислення,
зв’язного мовлення, допитливості, виховується творчий смак, формується світогляд, соціальні вміння та
навички, вчиться пристосовуватися до суспільства та співіснувати в ньому з іншими людьми [2].
Важливою інституцією соціалізації і виховання дітей дошкільного віку є заклад дошкільної освіти, де
наявні соціальні стосунки, необхідні для особистісного й соціального розвитку, ознайомлення вихованця із
суспільним довкіллям, формування ціннісних орієнтацій, набуття первинного соціального досвіду
життєдіяльності в дитячому товаристві. Тому важливим завданням закладу дошкільної освіти є
формування основ соціальної компетентності дітей, їхнього інтересу та вміння розуміти інших, долучатися
до спільної діяльності з однолітками і дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення
спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання й інтереси інших людей [2].
Заклад дошкільної освіти виступає основним інститутом, за допомогою якого відбувається
формування основ соціально компетентного дошкільника. Перебуваючи у дошкільному закладі дитина
вчиться допомагати вихователям, дружити, товаришувати з однолітками, поважати гідність старших
людей, батьків, вихователів, у них починає формуватися уява про доброту до навколишнього оточення,
щирість у стосунках, чуйність та милосердя до ближнього, прояви підтримки у складних життєвих
ситуаціях. Отже, у сучасному світі перед батьками, вихователями, педагогами та науковцями поставлене
завдання – виховати компетентну дитину дошкільного віку, яка здатна сама приймати ті чи інші рішення,
вміло пристосовується до будь-яких умов життя, вміє захищати власні інтереси та в будь-яку хвилину
здатна прийти на допомогу, займається розвитком своїх творчих здібностей.
Велику роль у вихованні та соціалізації майбутнього підростаючого покоління відіграє казка, яка є
основним джерелом соціальної адаптації, зрілості, процесу входження в сучасне суспільство та
формування основ соціальної компетентності дітей починаючи від народження і до старшого дошкільного
віку.
У Базовому компоненті дошкільної освіти України виокремлено дошкільну освіту як самостійну
систему яка є обов’язковою складовою освіти в Україні та гармонійно поєднує в собі сімейне і суспільне
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виховання. При цьому найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний навчальний
заклад, який повинен забезпечувати гармонійний розвиток особистості дитини, її фізичне і психічне
здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе,
формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих
дітей і дорослих. Дошкільна освіта належить до першої ланки, яка має гнучко реагувати на сучасні
соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй
реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності [1, с. 4].
Освітньою лінією «Дитина у світі культури» Базового компонента дошкільної освіти результатом
освітньої роботи передбачено літературний вид діяльності. Діти дошкільного віку повинні цілісно
відтворювати зміст поетичних та прозових творів, ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
і висловлювати особисту позицію, щодо того чи іншого героя; вирізняти зачин, основну частину, кінцівку,
повтори в казці, оповіданні. Уміти декламувати вірші напам’ять, переказувати українські народні казки,
застосовувати усну народну творчість в іграх, інсценуванні, розвагах, фольклорних святах. Вдаватися до
римування, словотворчості, гуманних змінах і продовженні казки, оповідання, виявляти навички образного
мовлення. Проявляти творчу активність, інтерес до улюблених літературних творів, самостійно інтегрувати
в них елементи інших мистецьких діяльностей (спів, образні рухи, малюнки-декорації, маски) [1, с. 18].
Казка – це соціалізаційний, гуманний засіб виховання дошкільника, де дитина приймає позицію
суб’єкта соціалізації. Кожна казка містить в собі соціальну основу, завдяки якій дошкільники вчиться
розрізняти добро і зло, соціальну справедливість і несправедливість, набувають досвіду соціальних
взаємовідносин. За допомогою персонажів і сюжетів казки дитина виробляє свої життєві цінності, проявляє
свою пристосованість до життя, оволодіває основними соціальними відносинами. Завдяки казці
відбувається передача людського досвіду, стосунків між різними епохами розвитку суспільства [3].
Казка має найбільший вплив на розвиток інтелектуальних та розумових здібностей дошкільника,
завдяки їй у дітей формується позитивне ставлення до світу, до всього оточення. Казка знайомить дитину
зі світом дорослих, вчить певним правилам поводження в сучасному складному суспільстві, виконує певну
соціалізаційну функцію, виховує гідного громадянина нашої держави, повагу до людей всіх
національностей, тобто закладає основи соціальної компетентності [3].
Дитина у своєму фізичному, психічному, емоційному, розумовому розвитку проходить певні
соціалізуючі етапи. Слухаючи казку вона вчиться бути чуйною, справедливою, розуміє ставлення до неї
друзів та дорослих. За допомогою процесу соціалізації дитина проходить певний адаптаційний період до
закладу дошкільної освіти, однолітків, закладаються основи соціальної компетентності, формується
життєва позиція, впевненість в собі, основні риси характеру, дитина вчиться бути справедливою,
подільчивою, розширюється коло знайомств [2].
Завдяки казці формується світогляд дитини, її ставлення до довколишнього світу. Кожна казка має
виховний та соціалізуючий вплив, оскільки виховує доброту, порядність, працелюбність, чесність, збагачує
мову дитини новими словами, вчить правилам життя в сучасному суспільстві, спілкуванню з однолітками,
знайомить з навколишнім рослинним та тваринним світом, формує позитивне ставлення до всього, що
оточує дитину. В казках можна знайти повний перелік людських стосунків, взаємин, почуттів, які існують в
реальному житті [2].
Завдяки соціалізації дошкільника засобами казки відбувається процес адаптації дитини в суспільстві,
соціально-особистісного зростання, становлення особистості в соціумі, закладаються духовні, моральні та
особистісні риси дітей старшого дошкільного віку, формуються суспільні відносини, риси характеру,
накопичується соціальний досвід спілкування з іншими людьми. Людяність, володіння соціальними
нормами поведінки у різних життєвих ситуаціях, налагодження гармонійних та дружніх стосунків з
однолітками та дорослими людьми – все це і формує особистість соціально компетентної дитини
дошкільного віку.
Нова українська школа це наступний інститут соціалізації дитини, у якому формуються нові суспільні
навички та звички, підгрунтям яким є вже сформовані особистісні риси дошкільника.
Отже, використання казок у період перебування дитини в закладі дошкільної освіти сприяє
формуванню у дитини позитивних рис характеру, а також соціально-моральних цінностей –
дружелюбності, ввічливості, доброти і поваги до старших, відповідальне ставлення до всього живого, які
становлять основу її соціальної компетентності. Таким чином, здійснюється плавний перехід від старшого
дошкілля до молодшої початкової школи.
Література:
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / наук. кер. А. М. Богуш; авт. кол.: Богуш А. М.,
Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. – К., 2012. – Спецвип. журн. «Вихователь-методист дошкільного
закладу». – 30 с.
2. Литвишко О.М. Казка – засіб формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років /
О.М. Литвишко // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba-February#11. Изд-во: СPM «ASF»
(Канада, Монреаль), 2017. – P. 95 – 100.
3. Литвишко Е.Н. Социализация старших дошкольников средствами сказки / Е.Н. Литвишко // Дошкольное
образование: опыт, проблемы, перспективы. Сборник материалов VII Международного научнопрактического семинара (Барановичи, 24—25 марта 2016 года). – Барановичи, БарГУ. – 2016. С. 48-50.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ГЕОГРАФІЇ
В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕД ВИЩОЇ ОСВІТИ
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України, пріоритетом розвитку освіти є
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше
удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
На часі впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.
У даний час в системі навчання склалися основні напрямки застосування в освітньому процесі
інформаційних технологій, серед яких:
- використання в процесі навчання автоматизованих систем і комплексів;
- освоєння інформаційних технологій з орієнтацією на подальше застосування в професійній
діяльності;
- використання інформаційних технологій як дидактичний засіб і для моделювання різних об'єктів і
процесів;
- підвищення творчої складової навчальної і дослідницької діяльності.
Найважливішими задачами інформатизації освіти є:
- підвищення якості підготовки фахівців на основі використання в навчальному процесі сучасних
інформаційних технологій;
- застосування активних методів навчання, підвищення творчої та інтелектуальної складових
навчальної діяльності;
- інтеграція різних видів освітньої діяльності (навчальної, дослідницької);
- адаптація інформаційних технологій навчання до індивідуальних особливостей того, кого
навчають;
- розробка нових інформаційних технологій навчання, що сприяють активізації пізнавальної
діяльності того, кого навчають, і підвищенню мотивації на освоєння засобів і методів інформатики для
ефективного застосування в професійній діяльності;
- забезпечення безперервності і наступності в навчанні;
- розробка інформаційних технологій дистанційного навчання;
- удосконалювання програмно-методичного забезпечення навчального процесу;
- впровадження інформаційних технологій навчання в процес спеціальної професійної підготовки
фахівців різного профілю.
Використання візуальних засобів у процесі навчання є об’єктивною необхідністю, обумовленою їх
великим впливом на процес розуміння і запам'ятовування: при дослідній перевірці ефективності
запам'ятовування встановлено, що при:
- слуховому сприйманні засвоюється 15% інформації,
- зоровому – 25%,
- а в комплексі, тобто при зоровому і слуховому одночасно – 65% (!!!).
Візуалізація – це створення та представлення графічного образу текстової чи математичної
інформації, що робить її наочною, а отже, зручнішою для аналізу та осмислення.
Сучасному викладачу надається унікальна можливість застосування широкого переліку
інформаційно - комунікаційних засобів навчання, у тому числі для візуалізації навчального матеріалу під
час проведення лекцій, практичних занять, вікторин, позакласних заходів тощо. Персональний комп'ютер з
відео-проектором став невід’ємною складовою навчальних кабінетів, що дозволяє використовувати
відеоматеріали, в тому числі і кінофрагменти для підтримки навчального процесу. Слід зауважити, що
введення відеоматеріалу в процес навчання, насамперед, предмету «Географія» змінило характер
традиційного уроку, робить його більш цікавим і динамічним [2].
Сучасні вчені довели, що до 90% одержуваної інформації, яку обробляє мозок людини - це візуальні
дані. З цього необхідно зробити висновок про те, що застосування кінофрагментів на уроках географії
виключно позитивним чином позначається на засвоєнні студентами молодших курсів пройденого
матеріалу [8].
Візуалізація в навчанні має переваги:
- допомагає студентам правильно організовувати і аналізувати інформацію: діаграми, схеми,
малюнки, карти, макети та сприяють засвоєнню великих обсягів інформації, а також дозволяють легко
запам'ятовувати і простежувати взаємозв'язок між блоками інформації;
- дає можливість зв'язати отриману інформацію в цілісну картину про те чи явище природи або
об'єкти;
- швидко охопити великий обсяг інформації;
- відтворити і реконструювати різні процеси і події.
Сьогодні відома значна кількість візуальних засобів передачі інформації: дошка, плакати, схеми та
мультимедійний проектор, збірні візуальні засоби (магнітні та шпилькові дошки), демонстраційні моделі,
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екран/монітор комп’ютера, інтерактивна дошка тощо. Існує доволі широкий спектр форм візуалізації
навчального матеріалу, як електронних так і фізичних: комп’ютерні презентації, флеш анімації, відео/аудіо
матеріали, зображення, діаграми, схеми, графіки, інтелект-карти тощо.
Головним достоїнством візуалізації є те, що її можна використовувати при поясненні нового
матеріалу; при повторенні і закріпленні нового матеріалу; при постійному контролі й систематизації знань;
при узагальненні знань; при виконанні домашнього завдання, а також при роботі з текстовим матеріалом;
при самостійній роботі, тобто на всіх етапах проведення заняття. Викладач повинен самостійно визначити
місце застосування методу візуалізації в навчальному процесі [8]. Спеціалісти стверджують, що більшість
людей якнайкраще сприймає саме візуальну інформацію – вона швидше систематизується, а кольорові
образи завдяки включенню емоційної складової ліпше сприймаються.
Найбільш популярна і часто використовувана викладачами складова частина візуалізації на занятті з
географії - це презентація. Вона найчастіше використовується викладачем як фрагмент лекції:
підбирається ілюстративний матеріал, географічні факти; складається подібна або порівняльна
характеристика будь-якого фізичного об'єкта; формується ілюстративний відеоряд, наприклад, у вигляді
карт, можливо, з використанням відео фрагментів.
Візуалізація сприяє прояву інтересу у студентів до предмету, допомагає формуванню географічних
уявлень про фізичні явища і процеси, що дуже сприятливо впливає на якість і рівень знань студентів. Я
вважаю, що саме тому кожен викладач географії повинен усвідомити всю значимість принципу візуалізації,
знати її різновиди та володіти методикою застосування на своїх заняттях.
Останнім часом в області передачі візуальної інформації відбулися колосальні зміни: зріс обсяг,
кількість інформації, з’явилися нові види візуальної інформації, а так само способи її передачі. Технічний
прогрес, нова візуальна культура безпосередньо позначаються на вимогах, які виставляються до
педагогів. Викладач повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh – анімації,
web – редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо.
В даний час, завдяки стрімкому розвитку технологій, не складає особливих труднощів пошук
інформації через Інтернет, використовуючи відомі пошукові системи. Інтернет часто виступає єдиним
джерелом знань через відсутність певної інформації у місцевих бібліотеках. Саме він може стати у нагоді
при вивченні міжнародних організацій (СОТ, ЄС, Рада Європи), певних країн (Куби, В’єтнаму, Лаосу тощо).
При цьому студенти використовують свої навички, отримані на заняттях з інформатики. Використання
Інтернету збільшує пізнавальну діяльність студентів, робить навчальну діяльність незвичайною і цікавою.
До того ж, вони розуміють, що Інтернет – це не тільки розвага, але і джерело знань, цілком для них
доступнее. На багатьох Інтернет-сайтах міститься велика кількість художніх фільмів, знятих в різних
куточках і країнах світу, з точним описом основного змісту сюжету. Ознайомившись з даними матеріалами,
викладач може знайти для себе цікаві для нього фільми для використання на уроках географії.
Цікаві графіки і діаграми містить CD - атлас «Географія світу» для 10-го класу. Під час вивчення
теми «Географія основних галузей промисловості світу» це дає можливість швидко проаналізувати
статистичні показники і зробити відповідні висновки. Також в електронних підручниках закладені
відеофільми із яскравими та необхідними сюжетами, що тривають лише 2-3 хвилини, але відображають
суть процесу чи явища. Наприклад, відео сюжети про виникнення та руйнівну силу селів, лавин у
мультимедійній програмі «Несприятливі фізико-географічні процеси та явища».
Отже, не може викликати сумнів значущість візуального сприйняття для студентів у процесі пізнання
світу і свого місця в ньому, провідної ролі образу в процесах сприйняття і розуміння, необхідності
підготовки свідомості до діяльності в умовах все більш «візуалізованого» світу і збільшення
інформаційного навантаження.
Література:
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Інформаційна компетентність є частиною професійної компетентності фахівця, необхідною ланкою
його освітньої діяльності, якісною характеристикою інформаційного аспекту науково-освітньої діяльності.
Інформаційна компетентність виражається в наявності комплексу знань, умінь, навичок і рефлексивних
установок у взаємодії з інформаційним середовищем.
Розвиток інформаційних технологій, використання Інтернету, електронне навчання зумовлюють
актуальність вивчення проблеми розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців.
Рада Європи визначає п'ять базових компетенцій у контексті підготовки фахівця [5], зокрема:
- політичні та соціальні компетенції, пов'язані зі здатністю брати на себе відповідальність, брати
участь у спільному прийнятті рішень, брати участь у функціонуванні та розвитку демократичних інститутів;
- компетенції, що стосуються життя в полікультурному суспільстві, покликані перешкоджати
виникненню ксенофобії, поширенню клімату нетерпимості та сприяють як розумінню відмінностей, так і
готовності жити з людьми інших культур, мов і релігій;
- компетенції, що визначають володіння усним і письмовим спілкуванням, важливим у роботі та
громадському житті до такого ступеня, що тим, хто ними не володіє, загрожує ізоляції від суспільства. До
цієї ж групи спілкування належить володіння кількома мовами, які набувають дедалі більшого значення;
- компетенції, пов'язані з виникненням суспільства інформації. Володіння новими технологіями,
розуміння їх сили і слабкості, здатність критичного ставлення до поширюваним по каналах ЗМІ та
Інтернету інформації та рекламі [5].
Виділення професійних завдань ґрунтується на попередньому моделюванні відповідної професійної
діяльності, що реалізується сукупністю професійних, найбільш поширених ситуацій, які вимагають
постановки, рішення і рефлексії професійних завдань, зазначає Хуторський А.В. У зв’язку з цим в
основному виділяють наступні складові інформаційної: науково-дослідна, проектно-конструкторська,
виробничо-технологічна,
організаційно-управлінська,
психолого-педагогічна
та
інформаційна
компетентність.
Ефективність формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання
залежить від багатьох чинників: форми організації, методів її проведення.
Вдовиченко Р. П. [2] пояснює, що для якісного здійснення навчально-виробничої діяльності
майбутніми фахівцями технологій необхідно враховувати їх навички роботи із сучасними системами
виробництва та вміння реалізовувати свій потенціал в умовах інформаційного суспільства.
Інформаційна компетентність майбутнього фахівця передбачає готовність вирішувати специфічні
завдання, певні дії для їх виконання, доведені до рівня умінь, що засновані на системному і глибокому
засвоєнні знань [3, c. 43].
Завадська Н. наголошує, що формування інформаційної компетентності студентів, яка має тісний
зв’язок із компетенціями, що стосуються академічної доброчесності, ключову роль має відігравати
діяльність співробітників бібліотеки. Вони можуть сприяти формуванню та удосконаленню здатності
студентів ефективно здійснювати пошук інформації з використанням різних інформаційних джерел та баз
даних; критично осмислювати інформацію, оцінювати її достовірність, актуальність та релевантність,
систематизувати інформацію та створювати на її основі нові ідеї та знання; вміння оформлювати
запозичені з інших джерел думки, ідеї, відомості відповідно до вимог оформлення цитування та посилань;
вміння користуватися засобами інформаційно-комунікаційних технологій та орієнтуватися у вебсередовищі [4].
Так, Бондаренко В. пропонує застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема й
мобільні додатки освітнього спрямування, що є перспективними та зручними технологіями не лише для
використання під час аудиторних занять, а й для здобуття нових знань [1].
У своєму дослідженні одним із гіпотетичних припущень ми вказуємо на інформаційну функцію
наукової бібліотеки, взаємодію зі співробітниками наукової бібліотеки щодо застосування інтерактивних
методів розвитку інформаційної компетентності майбутніх фахівців. Співробітники багатьох бібліотек
пропонують наступні методи і форми: мультимедійні презентації з обов’язковим обговоренням матеріалу,
бібліотечні ігри практичного спрямування (застосування на практиці в ігровій формі набутих компетенцій
з інформаційної грамотності), веб-квести (наприклад, завуальований в ігровій формі пошук інформації
у різноманітних базах даних), імітаційні ігри у рецензентів або експертів (наприклад, аналіз та робота над
типовими помилками, допущеними у наукових роботах, аналіз звітів антиплагіатної перевірки робіт тощо),
гра «бібліотечний консультант» (взаємне консультування студентів із питань, що стосуються
інформаційної культури та академічної доброчесності, завдяки чому закріплюються знання та
поглиблюється розуміння певної теми), бібліографічна мозаїка (укладання бібліографії відповідно до вимог
у ігровій формі), бібліомікс (бібліографічний огляд необхідних для підготовки до написання роботи джерел,
що включає документи різних видів: статті, дисертації, монографії, електронні джерела) тощо [4].
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Бібліотека систематично сповіщає учасників освітнього процесу про різноманітні інформаційні
ресурси, бази даних як національного, так і міжнародного рівнів, тематичні вебінари та онлайн-курси,
розроблені як бібліотекарями, так і авторитетними фахівцями з інших галузей [4].
Цьома Н. зазначає, що найважливішим фактором якісних змін інформаційного освітнього
середовища стаю здатність педагогів інтегрувати сучасні інформаційні та педагогічні технології для
проведення цікавих занять, підвищення мотивації учнів до активної пізнавальної діяльності, навчання в
співробітництві, дуальна форма навчання [6].
Дійсно, у заклад вищої освіти приходять абітурієнти з уже сформованими певними рівнями
інформаційної компетентності – від початкового до творчого. Але достатньо великий відсоток студентів
мають низький та середній рівень сформованості цієї компетентності. Попереду на студентів чекають
курсові роботи, презентації, проекти, дипломне проектування, конкурсні наукові роботи. Інформаційна
компетентність стає для них за роки навчання не тільки визначальним показником професійної діяльності,
але й необхідною універсальною компетентністю, що вказує на інформаційну грамотність майбутніх
фахівців.
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МОТИВАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Дистанційна освіта важлива в умовах пандемії, адже ми можемо отримувати знання не виходячи зі
свого будинку. Для здобуття дистанційної освіти все що потрібно студентові – це ноутбук та інтернет, або
ж навіть звичайний смартфон.
У наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання», дистанційне навчання визначено як індивідуалізований процес набуття знань,
умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій [3].
Таким чином, віртуальна освіта має свої особливості. Характерними рисами дистанційного навчання
є: гнучкість; паралельність; модульність; велика авдиторія; економічність; економність; технологічність;
соціальна рівність; інтернаціональність; нова роль викладача; позитивний вплив на студента; якість.
При організації дистанційного навчання необхідно дотримуватись основних принципів ефективної
взаємодії:
 ретельна організація дидактичного діалогу; імітування діалогу в навчальних матеріалах;
 організація персональної підтримки студентів у період між заняттями: консультації, надання
інформації, в якій вони можуть бути зацікавлені;
 розподіл інтерактивної діяльності в оптимальному співвідношенні із самостійною робою
студента [1, с. 167−168]
Відповідно, важливим аспектом дистанційно навчання є комунікація викладач – студент, студент –
викладач, студент – група. Крім того, необхідно усунути труднощі технічного характеру – забезпечити
учасників освітнього процесу повноцінною комп’ютерною технікою та якісним зв`язком [2, с. 2].
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Однак, освітній процес значною мірою залежить від мотивації студента. При її низькому рівні не буде
якісно виконаної роботи. Дуже часто здобувачі вищої освіти втрачають пізнавальний інтерес і, відповідно,
зацікавленість в ефективній самоорганізації навчальної діяльності.
Метою роботи було з`ясувати особливості мотивації до освітньої діяльності сучасних українських
студентів в умовах дистанційного навчання.
Було проведено письмове опитування студентів Тернопільського педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка на факультеті філології та журналістики (ІІ, ІІІ курси). В анкетуванні взяли участь
шістдесят дві особа.
Анкета містила 15 запитань, п’ять із них – відкриті, решта 10 – закриті (необхідно обрати одну або
декілька із запропонованих відповідей).
Для 36% (22 респондентів) дистанційне навчання − це освітній формат, який викликає певні
труднощі; для 53% (34 опитаних) − формат, який цілком влаштовує; для 8% (5 студентів) − формат, який
категорично не влаштовує. А також, 3% (1 особа) зазначила, що цей формат навчання «вже набрид і
відбиває бажання вчитись».
На запитання, які основні переваги дистанційного навчання респонденти відповіли так: 20% (27
респондентів) – багато часу, вільного від пар; 26% (35 опитаних) – додаткові перспективи для самоосвіти;
14% (19 осіб) − можливість проявити особисту ініціативу; 35% (47 студентів) − регулювання власного
режиму навантаження. Також, 1,2 % (2 респондентів) зазначили, що це «економія грошей», 0,6 % (1
людина) − «можливість навчатись в зручному місці, а не виключно в стінах закладу», 1% (1 особа)
підкреслює, що «не бачить переваг», 1,2 % (2 опитаних) «знаходишся вдома і проводиш більше часу з
сім’єю», а також, 0,6 % (1 студент) зауважує, що «можна сидіти в піжамі, завжди є час, щоб поснідати і
сплю на годину довше».
Наступним запитанням було: «Недоліками дистанційного навчання є:…». 17% (23 респонденти)
вважають, що недоліком є недостатній особистий контакт з викладачем; 32 % (42 особи) − брак
спілкування з однокурсниками; 32 % (42 опитаних) − надмірне завантаження студента; 15 % (20 людей) −
недостатнє забезпечення навчального контенту з предмету. 2 % (3 респондентів) зазначили, що недоліки
відсутні; 1 % (1 особа) підкреслює, що «занадто великий час проведення за моніторами»; і один, що
«потрібно сидіти біля телефону 24/7, бо в будь-який момент можуть кинути завдання, без
попередження заздалегідь. Або ж може бути якась пара чи зустріч»; 1 % (1 особа) підкреслює, що
«занадто великий час проведення за моніторами».
У запитанні «Які інформаційні ресурси використовують викладачі для вашого онлайн-навчання
(вибрати усі відповіді, які вважаєте правильними)» «перше почесне місце» зайняла платформа ZOOM
(98,4 % − 61 респондентів). «Друге місце» – Viber (95,2 % − 59 опитаних). А «третє місце» розділили між
собою платформа MOODLE (93,5 % − 58 осіб). та електронна пошта (93,5 % − 58 студентів). «Свої голоси»
отримали Hangouts (Google) Meet (80,6 % − 50 респондентів), та телефон (50 % − 31 опитаних). Знайшли
своїх прихильників Skype (14,5 % - 9 опитаних), Facebook (24,2 % - 15 опитаних) та Telegram (29% - 18
опитаних). А от платформу Instagram не використовував ніхто.
50% опитаних (31 респондент) хотіли б, аби дистанційне навчання тривало і далі. Частково хочуть
зберегти елементи дистанційної освіти 39% (21 особа). І лише 11% (10 студентів) категорично проти
дистанційного навчання.
На запитання «З якими труднощами вам довелося стикатися і як ви пропонуєте їх вирішити?»
студенти відповіли так: 39 % (24 респонденти) − технічні неполадки, один з них зазначив, що «викладачі не
вірять, що дійсно технічні проблеми, вирішити? Ніяк, світло виключають коли хочуть, від мене, можна
сказати, це не залежить»; 19 % (12 опитаних) − не було ніяких труднощів; 9% (6 осіб) − відсутність
потрібної інформації в інтернет-джерелах. Запропонували таке вирішення проблеми: подавати на лекціях
найнеобхідніше, «а не залишати повністю на самостійне опрацювання». Були ще такі коментарі від 33%
(20 опитаних): «Не вмію себе організовувати, великий обсяг роботи, багато часу за екраном (наслідки:
проблем із зором та психікою), багато предметів»; «Коли ходиш на пари - більша мотивація щось
вчити, коли вдома - надто лінь. Поки сама не знаю, як це вирішувати:(Певно потрібно більше надавати
мотивації студентам»; «Брак зворотнього зв'язку, непорозуміння, певні проблеми через «глюки» мережі
і програм»; «Немає всіх книжок у електронному вигляді»; «Не вистачає контакту з одногрупниками,
постійний безлад з паперами. Інколи заважають звуки вдома, бо окрім мене в хаті живуть ще люди»;
«Більше навантаження ніж на очному((((Вирішення очевидне)».
Наступне запитання випливало з попереднього: «Якщо у вас виникнуть труднощі в освітній
діяльності у процесі дистанційного навчання, до кого ви звернетеся за допомогою (вибрати усі відповіді, які
вважаєте правильними):..». Свої проблеми та труднощі студенти найбільше готові довірити старості групи,
так відповіли 88,7% (55 респондентів). 67,7% (42 особи) спитають одногрупників. 51,8% (32 студенти)
звернуться за допомогою до куратора своєї академічної групи. 43,5% (27 опитаних) спитають до когось з
викладачів. 12,9% (8 людей) порадяться з друзями (не одногрупниками). 11,3% (7 респондентів)
звернуться до батьків. І лише 1,6% (2 особи) будуть шукати вихід з ситуації за допомогою інтернету.
На запитання «Чи думали ви про те, щоб взяти академвідпустку на період карантину і повернутися
до навчання, коли воно знову відбуватиметься офлайн:..» відповіли так: 82% (52 респондентів) ніколи не
думали про академвідпустку, 16% (9 опитаних) іноді задумуються про це, коли стає по справжньому
складно, 2% (1 особа) задумувалась про академічну відпустку, але ніхто не планує так і зробити.

72

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

Наступним запитанням було: «Чи часто ви влаштовуєте собі незаплановані вихідні і не виходите на
зв’язок з викладачами:...» 54,8% (34 респонденти) категорично зазначили «Ні». 30,6% (19 опитаних) іноді
влаштовували, коли ставало по справжньому складно. 12,9% (8 осіб) влаштовували собі незаплановані
вихідні, коли немає відповідного настрою. І 1,6% (2 студентів) часто влаштовують.
І найцікавішим, як на мене, було запитання «Яку пораду ви-теперішній могли б дати собі минулого
року перед початком карантину стосовно дистанційного навчання?». Кожен студент написав собі репліку в
минуле.
Окремі респонденти відгукувалися про участь в анкетуванні як «нарешті мене почують, нарешті я
можу висловити свою думку. А якщо дійсно допоможе…».
Загалом зниження мотивації до навчання можна пояснити не стільки труднощами, власне,
освітнього процесу в дистанційному форматі, скільки відсутністю безпосередньої соціальної взаємодії.
Дистанційна освіта – це вихід в час пандемії. Але недоцільно переходити виключно на цю форму.
Страждає соціальна комунікація. Студентам бракує банальних речей – сидіти в авдиторії, розмовляти між
собою, обійматися при зустрічі, дискутувати на парі усім разом. Вони дійсно за цим сумують, не вистачає
спілкування ні з одногрупниками, ні з викладачами. Звісно, свою роль грає і перевантаження. Непросто
проводити так багато часу за моніторами. Є величезна проблема з технічними неполадками, відсутністю
швидкого Інтернету, або ж навіть мобільного зв’язку. Водночас, окремі елементи дистанційної освіти
викликали щире схвалення (починаючи від можливості вчитися в зручний час у комфортному темпі, і
завершуючи цікавими сучасними програмами).
Відповідно, найдоречнішим видається побажання ввести змішану форму навчання, онлайн і офлайн.
Тоді освітній процес буде забезпечувати вищий рівень мотивації здобувачів.
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ЭЛЕКТРОНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ОРНЫ МЕН
ФУНКЦИЯСЫ
Кілттік сөздер: электрондық білім беру ресурстары, білім беруді ақпараттандыру, бағалау
Зерттеушілер ЭББР білім беру процесінде қолданудың функционалдығы олардың дидактикалық
қасиеттерімен анықталатындығына бірауыздан жауап береді. Осындай маңызды жақтары деп:
интерактивтілік, коммуникативтілік, оқу материалдарын (мәтін, графика, анимация, аудио, видео)
мультимедиа құралдарымен ұсыну мүмкіндігі, білім беру объектілерін зерттеу үшін компьютерлік
модельдеуді қолдану, оқу жұмыстарының әртүрлі түрлерін автоматтандыру [1; 2; 3; 4; 5].
А.А. Чебручан электрондық білім беру ресурстарының келесідей дидактикалық функцияларын
айқындайды [5]:
 көрнекі ғылыми зертханалардың жұмысын модельдеу арқылы зерттеу қызметінің дағдыларын
қалыптастыру;
 әр түрлі дереккөздерден қажетті ақпаратты алу қабілетін қалыптастыру, сонымен қатар қазіргі
заманғы компьютерлік технологияларды қолдана отырып, осы ақпаратты өңдеу мүмкіндігі;
 оқушылар мен педагогтердің әртүрлі бірлескен оқу және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;
 ақпаратпен, идеялармен, бірлескен жобалар бойынша жоспарлармен, тақырыптармен жедел
алмасу;
 меңгеруді бақылау мен жалпылау;
 мәліметтерді хабарлау;
 білімді нақтылау мен формалдау.
В.С. Шевелеваның материалдарында [6] моделдеуші, дидактикалық және сәйкес типті ЭББР
функциялары:
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Модельдеуші функция:
 ақпараттық-білім беру ортасы шеңберінде барлық оқу және оқудан тыс қызметті ұйымдастыру;
 оқушылардың өзіндік тиімді танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру;
 зерттеу, жобалау қызметін ұйымдастыру;
 оқыту ортасына тиімді кірісу және онымен интерактивті өзара әрекеттесу әсері;
 білім беруде жеке және тұлғаға бағытталған тәсілдерді іске асыру
Дидактикалық функциялар:
 мұғалім ролін жаңарту;
 деңгейлік (білім беру бағдарламаларын меңгерудің базалық, кәсіби, тереңдетілген деңгейі) және
кәсіби саралауды іске асыру;
 тиімді кері байланыс құру;
 сабаққа түрлендіруді енгізу;
 оқу материалының мазмұнын жетілдіру;
 өзара әрекеттесу мүмкіндігі, білім беру процесіне белсенді әрекеттік компонентті енгізу.
Құзыреттілік функциялары:
 оқушылардың танымдық белсенділігін жандандыру және дамыту;
 жаңа білім беру нәтижелеріне қол жеткізуге ықпал ету мүмкіндігі;
 ақпаратпен жұмыс істеуге, оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру тәсілі.
Н. И. Исупова және Т. Н. Суворова оқу процесінде электронды білім беру ресурстарын пайдалану
мұғалімге білім беруді даралау мен ақпараттандырудың инновациялық идеялары мен бағыттарын іс
жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндігін, мысалы, студенттердің жеке білім траекторияларын құру,
оқу процесіне құзыреттілік тәсіл принциптерін енгізу, оқушылардың өзіндік белсенділігін арттыру және т. б.
Мұндай білім беру нәтижелеріне қол жеткізу электрондық білім беру ресурстарының негізгі дидактикалық
функцияларын жүзеге асырудың арқасында мүмкін болады, олардың ішінде келесілерді айқындауға
болады [7]:
 оқу іс-әрекетінің жаңа түрлерін бастамашылық ету және оқу іс-әрекетінің дәстүрлі түрлерінің
неғұрлым жоғары сапалы деңгейде жұмыс істеуін қолдау,
 білім беру процесіне қатысушылардың өзара іс-қимыл сипатын өзгерту мүмкіндігін қамтамасыз ету,
 оқу процесін даралау және білім беру мазмұнын кеңейту.
И. Д. Гумерованың жұмысында [8] ЭББР мұғалім үшін және оқушы үшін функциялары ұсынылады:
Мұғалім үшін ЭББР функциялары келесі әрекеттерді қамтиды:
 сандық нысандарды көрсету;
 фронтальды зертханалық жұмыс режимінде виртуалды зертханалар мен оқу жиынтығының
интерактивті модельдерін пайдалану;
 компьютерлік тестілеу;
 қосымша ақпаратты жедел алу мүмкіндігі;
 оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту.
Білім алушылар үшін ЭББР функциясы ретінде ол мыналарды ұсынады:
 жеке, зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу,
 оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру;
 үй тапсырмасын дайындауға көмек;
 автоматтандырылған өзін-өзі бақылау;
 оқуды ыңғайлы қарқынмен және оқушы таңдаған материалды игеру деңгейінде ұйымдастыруға
көмектесу;
 баяндамаларды, рефераттар, презентациялар дайындауға арналған объектілердің үлкен базасы.
Электрондық білім беру ресурстарының функцияларын анықтау бойынша еңбектерді талдау жасай
отырып біз функциясы деп тиімді нәтижеге қол жеткізуге бағытталған іс-әрекетті білеміз. Функция жүйе
бүтіндігін қамтамассыз етуге бағытталады. Электрондық білім беру ресурстарының функциясын айқындау
үшін: ЭББР бітіндігін қамтамассыз ету мен сапалы нәтиже алу үшін ЭББР тағайындалуы қандай деген
сұрақтарға жауап беру қажет?
Берілген сұрақты зерттеушілердің жұмыстарын талдау келесідей ЭББР функциялар ұсынуға
мүмкіндік береді.
Танымдық функция. Электрондық білім беру ресурстарын білім беру процессінде қолдану жиі
зерттелетін тақырып туралы жаңа ақпарат, жаңа білім алу. Электрондық білім беру ресурстары
меңгерілетін, оқу барысында түзілетін қызмет тәсілдерін және білімді анықтайды. Сәйкесінше берілген
функция білімді меңгеруді, арнайы және жалпы оқу біліктіліктерін болжайды. Формалданатын білім
фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды, теориялар мен әлемнің жалпылама кескінін ендіреді.
Арнайы біліктіліктер мен дағдылар нақты тек оқу пәніне және ғылым салаларына сәйкес тәжірибелік білім
мен дағдыларды ендіреді. Арнайы білім мен дағдылардан бөлек білім алушылар барлық пәндерге қатысы
бар кілттік құзіреттіліктерді меңгереді. Электрондық білім беру ресурстары білім алушыларға жеке жұмыс
темпін ұсына алады. Мүмкіндіктерді және білім алушының ерекшеліктерді меңгеру негізінде білі алушының
жеке білім алу траекториясын тұрғызуға болады.
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Дамытушылық функция. Электрондық білім беру ресурстары дамытушылық функциясын тиімді
және сапалы жүзеге асырады. Олар арнайы дамыту бағытына ие, ЭББР қолдануда білімгерлер түрлі
қызмет жүзеге асырылады, сенсорлық қабылдау, интеллектуалды, эмоционалды, мотивациялық сфера.
Нақтылай кетсек білім алу үнемі дамытушылық сипатына ие. Бірақ та бұл өзімен өзі жүзеге асырылмайды.
Ол үшін электрондық білім беру ресурстарында әсер етуді дамыту сферасын, жағдайды, оқу барысына
шы,армашылық элементтерін ендіруді ескеру қажет. Дамытушылық функция тұлғаның бүкіл саласын
қамтиды.
Дамытушылық функциясының ерекшелігі болып жеке жүзеге асырылмайтындығы, ЭББР қолданудың
танымдық функциясының жүзеге асырылуының жалғасы табылатындығында.
Модельдеуші функция. ЭББР қолдану шарттарында жағдайды моделдеу жүзеге асырылады.
процесстің ауқымының кеңдігіне байланысты көптеген пәндерде процесті меңгеру мүмкін емес. Бұл
мысалы өндірістік және физикалық процестерді меңгеруде жақсы көрінеді.
ЭББР жағдайды табысты модельдей алады және осы модельдің негізінде қорытынды мен бүкіл
процеске тұжырім жасауға болады. Мұнымен ЭББР білімгерге оқу ортасына ену мен интерактивті өзара
әсерлесу мүмкіндігін ұсынады. Ал бұл іс нәтижесінде жүйелендірілген білім алуға, туындаған мәселені
көре алу және оны шешуге әдістер қолдану.
Зерттеу функциясы. ЭББР білім алушыларға өздігімен білім алуға мүмкіндік алу мен ғылыми және
шығармашылық ойлау дағдыларын дамыту мен қоршаған шынайылық жайлы ғылыми көзқарас
қалыптастыру. ЭББР зерттеу жүргізуге тапсырмалар ұсынады, мысалы жобалық тапсырмалар мен кейс
технология. Мұндай тапсырмаларды зерттеуде білімгерлер процесс ерекшеліктерін меңгеруге қосылады.
Бұл жағдайда зерттеу қызметі білім беру процессінде де және одан тыс та жүзеге асады. ЭББР зерттеу
функциясы тұлғалық дамытушылық мақсатын жүзеге асыруға бағытталған нәтижесінде білімгерлерде
зерттеу қызметінің дағдылары қалыптасады, интеллектуалды даму әдістері мен зерттеудің ойлау стилі
қалыптасады.
АКТ құзіреттіліктерін формалдау функциясы. ЭББР қолдану білімгерлердің АКТ құзіреттіліктерін
формалдануын жүзеге асырады. Оқу үрдісінің тиімділігі оқытушының тек пәнді оқыту әдістемесі саласында
құзіреттілік деңгейіне ғана емес сонымен қатар ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді
қолдану құзіреттілігіне де байланысты. АКТ ауданындағы құзіреттілік – бұл білімгердің тұлғалық-әрекеттік
сипаттамасы, оқуда және кәсіби қызметте түрлі компьютерлік технологиялар мен құралдарды уәжді
жоғары деңгейде қолдану.
Электрондық білім беру ресурстары қажетті ақпаратты іздеудің жаңа формасын ұсынады, өңдеу мен
сақтауды, сонымен қатар коммуникация мен қолданушыға сәйкес талаптар қояды. Болашақ мұғалім жаңа
ақпараттық технологиялармен жұмыс жасау дағдыларын меңгеруі тиіс. АКТ құзіреттілікті меңгеру
мұғалімге оқу құралдарын тиімді қолдану, жеке жұмыс пен ұжым жұмысын оқуда және оқудан тыс уақытта
да дұрыс ұйымдастыруға көмектеседі.
Кері байланыс функциясы. Кері байланыс – оқу қарым-қатынас үрдісінің шарттарының бірі болып
табылады. Кері байланыстың болуына байланысты білімгерлердің белсенділігі жүзеге асады. Оқу
процессінде оқытушы білімгерлердің фактілерді жалпылап және сәйкестіре алды ма, нәтиже шығарып,
алынған мағлұматтарды сыни талдай алғандығын білу қажет. Бұдан басқа оған білу қажет оқушылардың
материалды қалай меңгергендігін, меңгеруге уақыттың жеткіліктілігін білу тиімді. Бұл ақпараттар кері
байланыс арқылы алынады. Мұндағы мұғалімнің рөлі - оқу процессіне енгізу туралы шешімді түсіну және
дамыту, түзету процессі.
Нәтижесінде оқытушы келесідей сұрақтарға жауап бере алады: а) меңгеру белгіленген бағдарлама
бойынша жүргізіліп жатыр ма? б) процесте кемшіліктер бар ма?
Өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі бағалау функциясы. Электрондық білім беру ресурстары оқу
материалын меңгеруде өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі бағалау мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл ЭББР-да
біліктер мен дағдыларын өз бетінше пысықтауға тапсырмалардың болуымен шартталған. Өздік жұмысқа
жаттығулардың болуы, сонымен қатар жобалық жұмыстардың да, болашақ мұғалімдердің өзін-өзі
ұйымдастыру мен өзін-өзі бағалау дағдыларын қалыптастырады. Білімгер өздік жұмысын орындау
мақсатында ақпаратты іздеуді жүзеге асырады, қойылған есептерді шешу үшін алыған ақпаратты өңдейді,
өз шешімін негіздеу үшін орындалған жұмыс бойынша есеп жүргізеді. Электрондық білім беру ресурстары
өзін бақылауға бағытталған тапсырмалары бар бағалау блогын, оқу нәтижесін бағалауға тесттер енгізеді.
Білімгерлер өздерінің оқу жетістіктері деңгейін бағалай отырып өзіңіз жеке білім алу траекториясын
түзетеді, өз білімін жетілдіруге жоспар қояды.
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М. Я. Островська
(Берегово, Україна)
ІННОВАЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Розпочаті реформи української системи освіти відбуваються в контексті Концепції «Нова українська
школа» (НУШ), яка спонукає українську освіту, з одного боку, до узгодження структури, змісту та стандартів
українського освітнього процесу з європейськими, а з іншого – до збереження кращих надбань
національної освітньої системи, що завжди домінувало в традиціях українського народу. Ввійти в освітній
простір ЄС, Україна намагається шляхом запровадження його ідеології, структур та освітнього змісту і при
цьому прагне зберегти власну національну основу.
У проекції на євроінтеграційну перспективу, відповідні освітні інституції ЄС, рекомендують Україні у
процесі розпочатої реформи освіти та запровадження Концепції НУШ, здійснити: структуру освіти, її зміст
та інституційний супровід привести у відповідність із європейськими стандартами; запровадити профільне
навчання в школі; від знаннєвої навчальної парадигми перейти до компетентнісної, через 12-ти річну
профільну школу та зміну структури і змістової основи освіти, в тому числі і початкової; сформувати через
освіту основи громадянського суспільства (мова насамперед йдеться про ментальність, культуру,
демократичні основи співіснування полікультурного середовища тощо) [1].
Для ефективного запровадження реформи, МОН України спільно з профільними Інститутами НАПН
України, за участі провідних освітян країни розроблені і запроваджуються в освітній процес початкової
школи нові Стандарти освіти, Державний стандарт початкової освіти та новий Професійний стандарт
учителя за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу
загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)".
Професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і
професійних компетентностей вчителя. До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна,
культурна, лідерська та підприємницька. До переліку професійних компетентностей увійшли: мовнокомунікативна; предметно-методична; інформаційно-цифрова; психологічна; емоційно-етична; педагогічне
партнерство; інклюзивна; здоров’язбережувальна; проєктувальна; прогностична; організаційна;
оцінювально-аналітична; інноваційна; рефлексивна; здатність до навчання впродовж життя.
Важливими змінами, передбаченими Державним стандартом початкової загальної освіти та
Професійним стандартом вчителя початкової школи, є забезпечення наступності змісту дошкільної,
початкової та середньої загальної освіти, а також упровадження особистісно зорієнтованого підходу в
навчально-виховний процес у початкових класах.
Нинішня система української початкової освіти гранично раціоналізована і вербалізована і, як
наслідок, із неї вихолощено ефектно-емоційну й гуманістичну складові процесу навчання. Форми, методи,
зміст освіти, зберігаючи традиційні для індустріального суспільства цілі, способи і засоби реалізації,
суперечать новим тенденціям, зорієнтованим на компетентнісну навчально-виховну парадигму. Це часто
призводить до формування наповненого певними знаннями, але бездуховного індивіда. Проблема полягає
в тому, що традиційна українська школа, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок від покоління
до покоління, від учителя до учня, не встигає за темпами їх нарощування. Така школа недостатньо
розвиває здібності, необхідні учням для того, щоб самостійно самовизначитися у глобалізованому та
надзвичайно динамічно змінному світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, бути
активними, конкурентоспроможними і мобільними суб’єктами на ринку праці. Головними недоліками
традиційної системи освіти є породжені нею невміння і небажання дітей активно вчитися, несформованість
ціннісного ставлення до власного розвитку, освіти та соціуму в цілому. У подальшому у несформованої
особистості виникають проблеми з вибором фаху та в поведінці на ринку праці. Все це негативно впливає
на темпи соціально-економічного розвитку більшості сучасних країн [2, 3 с. 8-20].
Позитивне розв’язання цієї проблеми вбачається в наданні пріоритетності інноваційно-гуманістичній
складовій в освітньому процесі [2]. Під інноваційним розвитком початкової освіти слід розуміти комплекс
створених та запроваджених організаційних та змістових нововведень, розвиток низки факторів та умов,
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необхідних для нарощування інноваційного потенціалу освітньої системи. Такий складний психологопедагогічний процес вимагає чітко спланованих системних дій з боку всіх владних та освітянських структур,
які в своїй сукупності складають основу інноваційної політики. Інноваційне навчання – це зорієнтована на
динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку
різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей
особистості.
Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до
передбачення та прогнозування на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на активні та
конструктивні дії в швидко змінних ситуаціях та переповненому різноманітною інформацією світі.
Інноваційна освіта покликана забезпечити кожному, хто навчається, оптимальні можливості розумового і
фізичного розвитку та підготовки до життя у глобалізованому світі [3, с. 44-48].
Наголошуючи на особливій ролі учителя початкової школи як носія нових знань, усвідомленого
ретранслятора створеної попередніми поколіннями інформації, творця та вихователя гуманістичних
ідеалів, слід орієнтувати початкову освіту у річище інноваційно-гуманістичної спрямованості навчальновиховного процесу. Для досягнення цього в основу навчально-виховного процесу закладаються об'єктивно
існуючі загальні положення і принципи сучасного співіснування далеко не однорідної (за національними
ознаками, релігійними уподобуваннями, мовою, статками тощо), як європейської спільноти в цілому, так і
української, зокрема. Серед них, насамперед доречно виділити такі [3]:
- духовний принцип, в основі якого закладено поняття про гармонійне співіснування людини,
суспільства і розумно та прагматично збудованого світу. Згідно цього принципу початкова освіта покликана
формувати систему ідеалів, які народжують прагнення і волю до цілепокладаючого життя в
полікультурному суспільстві за загальновизнаними принципами людської моралі та законами природи;
- гуманістичні і демократичні засади, які передбачають розвиток здібностей, творчої потенції,
загальних і фахових компетенцій особистості в ім'я активного процесу життєтворення та прогресивного
розвитку соціуму;
- комунікативний принцип, що спрямований на сучасне науково обґрунтоване розуміння себе, світу і
свого місця у країні, світовій спільноті та реально існуючому природному середовищі;
- особистісно діяльнісні мотиви, спрямовані на мотивоване фахове зростання та реалізацію себе як
особистості і частини реально існуючого динамічно змінного світу.
Під гуманізацією освітнього процесу слід розуміти перехід від авторитарної педагогіки – педагогіки
тиску на особистість, що заперечує загальну гуманістичну цінність свободи як можливість самоактуалізації
творчості, ігнорує проблему міжособистісних стосунків між учителем і учнем – до особистісно-орієнтованої
педагогіки, яка абсолютного значення надає особистій свободі й умінню індивіда планувати, прогнозувати і
контролювати свою діяльність, вчинки, особисте життя, утвердженню гуманних стосунків між учасниками
педагогічної взаємодії [2].
Гуманізація змісту початкової освіти передбачає передусім посилену увагу до дитини, як особистості
загалом, створення найбільшого сприяння розвитку всіх її здібностей, розумових, фізичних і моральних
якостей. Пріоритетна роль у гуманізації початкової школи належить мовній, літературній, естетичній освіті,
людинознавчим курсам, завдяки яким учні краще пізнають навколишній світ і себе та свою роль у ньому,
оволодівають уміннями самоорганізації, саморегуляції у суспільних і природничих вимірах. Основною
функцією навчання при цьому стає формування основ всебічно розвиненої особистості з високим рівнем
інтелекту, мотивованими і високими громадсько-значущими цілями й ідеалами, готової до подальшого
навчання, життя і діяльності в дуже конкурентному та конфліктному світі. Інноваційно-гуманістична
спрямованість початкової освіти у своїй основі дозволяє формувати в особистості основи європейської
ментальності, патріотизму та цивілізованих розумінь всіх процесів, які відбуваються в світі і, зокрема, в
країні проживання та сприяє формуванню громадянського суспільства. Власне, ці положення і принципи
визначають парадигму особистісно зорієнтованого навчання, яке базується на вічних цінностях процесу
пізнання і прагненні особистості до самовдосконалення, духовного і фізичного розвитку, а отже і
створюють основу для розбудови громадянського суспільства.
Компетентнісний підхід переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок в площину формування й розвитку в учнів здатності практично діяти і творчо застосовувати
набуті знання і досвід у різних ситуаціях. При цьому школа формує в учня високу готовність до успішної
діяльності в реальному житті, яке з кожним роком стає все більш конкурентним і конфліктним. В такій
концептуальній схемі вчителі і учні апріорі орієнтуються на особистісно орієнтовані і діяльнісні моделі
навчання. Це вимагає від учителя змістити акценти у своїй навчально-виховній діяльності із інформаційної
до організаційно-управлінської площини. У першому випадку вчитель відігравав роль «ретранслятора
знань», а в другому – організатора освітньої діяльності. Змінюється й модель поведінки учня – від
пасивного засвоєння знань, до дослідницько активної, самостійної та самоосвітньої діяльності. Процес
учіння наповнюється розвивальною функцією, яка стає інтегрованою характеристикою сучасного процесу
навчання. Компетентність – це інтегрована результативно-діяльнісна характеристика оновленої освіти.
У самому загальному випадку компетентнісний підхід до освіти націлює людину на адекватні реакції
в: сучасному суспільстві; інформаційному полі; орієнтаціях на ринку праці; подальшій освіті. При цьому
поняття компетентності містять набір знань, умінь, навичок і ставлень, що дають змогу особистості
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ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення визначених стандартів у
професійній галузі або певній діяльності [4].
Сучасний учитель, крім загальних і фахових компетенцій, наукового світогляду, має досконало
володіти організаційно-педагогічними (організованість та послідовність в діях, педагогічний такт,
об’єктивність в оцінюванні тощо), моральними (чесність, справедливість, повага до учнів тощо) та
комунікативними (вміння встановлювати контакт та слухати, педагогічний та психологічний такт тощо)
компетенціями. Перш за все вчитель має бути спеціалістом з людського розвитку, а не просто вчителем
початкових класів. Сучасний вчитель має бути обізнаним не тільки з науково-методичними методами,
формами та інноваційними технологіями навчання, які використовуються в початковій школі, основами
вікової дитячої психології та інклюзивної освіти, але й з теоретичними основами педагогічного впливу на
батьків, відпрацювання і перевірки на практиці форм і методів поняття «педагогічна культура батьків».
Фахово підготовлений вчитель, який сповідує ази інноваційно-гуманістичної педагогіки має вміти
працювати із батьками учнів, громадою в якій знаходиться школа, діючими на її території громадськими
інституціями.
Саме тому, навчальний план професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у ВЗО
відводить у структурі та змісті його професійної підготовки основну роль дисциплінам психологопедагогічного циклу і практиці безпосередньо в школі. Акцент на педагогічних факультетах у ВЗО в усіх
напрямках педагогічної підготовки майбутніх учителів робиться на впровадженні у практику навчання
нових підходів до його організації і використанні сучасних інноваційних педагогічних технологій.
Компетенції закладаються в освітній процес ЗВО технологіями, змістом освіти, стилем функціонування
навчального закладу, взаємодією між викладачем та студентом. Розробляючи і впроваджуючи інноваційні
технології у навчальний процес ЗВО, слід активно формувати ставлення студентів до педагогічної роботи:
стимулювати мотивацію до дослідницького навчання, виробляти прагнення займатися самосвітою та
позааудиторною роботою, усвідомити ще в студентські роки принцип «освіта упродовж усього життя»,
тобто створити необхідні умови для «для ситуації успіху в майбутньому» кожному студенту.
У реформованій школі велика увага відводиться запровадженню інклюзивної освіти. Готуючи
майбутнього вчителя початкової школи до інноваційно-гуманістичної освітньої діяльності у сьогоднішніх
умовах ЗВО має навчити його працювати в інклюзивному класі. Початкова школа має створити всі умови
для забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами,
здійснення комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та соціальних навичок, розвитку
їх здібностей [5].
Прийнято вважати, що інноваційно-гуманістичне спрямування та набуті особистістю в освітньому
процесі загальні компетенції сприяють: участі в створенні демократичних засад суспільства; соціальному
взаємопорозумінню та справедливості; дотриманню прав людини й автономії в супереч глобальній
нерівності та нерівним стартовим можливостям та стають концептуальною базою для: автономної
діяльності; інтерактивного використання засобів; вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах.
Зрозуміло, що сформовані в освітньому полі компетенції мають бути вигідними як для окремої
особистості, так і для суспільства в цілому та надавати можливість особистості інтегруватися в суспільстві
і при цьому зберігати незалежність та індивідуальність.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
The development of modern technologies, as well as the information and telecommunication network,
allows students to receive professionally important information. In the future, directly in the labor activity, a
specialist will need knowledge of English to develop and develop advanced technologies and developments
based on foreign experience. Modern realities show that in a number of areas in the Uzbekistan there is some
lag, which implies the need to use foreign experience.
It should be noted that the competence-based approach, which emerged in European higher education and
entailed a reassessment of teaching methodology, including teaching a foreign language in Uzbek education, is
also indispensable. The key objectives and goals of the new methodological approach in education were
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formulated by the Commission "Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment" (CEFR, 2001).
From the standpoint of pedagogy, this approach should be considered as a change in the concept of the
teaching process (including a foreign language in a technical university). In particular, in this process, the main
emphasis is not on the transfer of knowledge from the teacher to the student, but on the activation of the role and
personal motivation for students to search for information and learning keys. From the standpoint of methodology,
the specific goals of students (including technical universities) of programs within the framework of the
“competence-based approach” are determined depending on the acquired competencies.
This approach to solving the problem is in absolute accordance with the structure of modern
multidisciplinary higher education (that is, in accordance with the existing practice of the English designation of
the system "Liberal Arts") [11]. "Liberal Arts" should be understood as "objects and skills that in classical antiquity
were considered fundamental for the competence of a free person who has the right to take an active part in
creative and social life, what in the ancient Greek policies included participation in social, political, philosophical
discussions, as well as the right to defense in court, military service, participation in construction. " The basis of
this system, as a rule, included grammar, geometry, rhetoric, logic, arithmetic, astronomy [6].
One of the key principles of the competence-based approach in teaching English at a technical university is
the need to formulate learning objectives based on the end result, i.e., the acquisition of knowledge, attitudes,
skills, values and / or competencies for learners to master with their subsequent application on practice after the
end of the academic period. In this regard, the author of this study believes that the process of teaching a foreign
language at a technical university should be based on the profile of the educational program in which the student
is trained. The use of the “competence-based approach” technology in this process implies the planning of
educational material with a focus on three key stages of training, which directly depend on the tasks set by the
program, namely, it means:
- general training, including the basics of phonetics, speaking practice, the study of grammar; - specialized
training, which implies the acquisition of skills in selection, scanning, reading texts within the specialty, as well as
writing annotations (for example, for technical articles, reviews, research), preparing messages within the
received specialty (reports, abstracts in English);
- socio-professional training, which involves the achievement by the student of an advanced level of
language proficiency, including the ability to listen and understand lecture material in English, as well as take part
in university and international seminars and discussions on technical topics in the framework of the specialty
received, independently prepare and conduct presentations in the specialty [3].
In the scientific literature it is noted that a special role in the acquisition of the necessary language skills in
the framework of socio-professional training is played by linguistic training, which is aimed at developing general
communication skills, i.e. the required level of general competence (reading comprehension and speaking skills).
At the second stage of the training, specialized communication is carried out, involving the assimilation of
individual vocabulary units (technical terms) and structures of technical discourse. In addition, at this stage, the
student must acquire a pragmatic understanding of the English technical text, as well as be able to annotate and
discuss the read text. The third stage implies the further improvement and development of the skills acquired in
the course of socio-professional training, namely, the development of the skills of written and oral discourse,
which is set within the proposed circumstances.
Among the most relevant technologies that meet the modern tasks of higher education in the process of
teaching English at a higher technical school are the following: - the project method based on the "competencebased approach" in teaching professional and spoken English, implies an increase in interest in the language
being studied, independence and motivation of students. In this context, we are talking about the embodiment of
the idea of creative, developmental learning. The methodology assumes differentiation of the proposed topics of
projects depending on the level of training of students. The introduction of this method into the learning process,
including spoken and English technical language, ensures the acquisition of practical skills, and also allows you to
reveal the individual abilities of students; they learn to propose certain technical solutions, generalize the
information received in a foreign language and draw appropriate conclusions, determine the extent of their
responsibility when working in a team and individually. It is understood that students will work in a team and
together with a teacher to find extraordinary solutions within the framework of their future specialty, as well as to
carry out introspection at each stage of their education, to identify certain shortcomings and errors, to look for the
causes of difficulties and find ways to correct errors, like language, and technical plan [5].
The role of the teacher in this technique is the competent direction of the discussion, the correction of the
necessary vocabulary. It is important that the teacher should refrain from correcting grammatical errors during the
event. All grammatical errors are taken under special control and discussed at the end of the event. Such an
approach can bring the participants of the discussion to a new level of proficiency in English, and provide a new
vision of the problem itself. - The "Case Study" technology involves the analysis of a specific educational and
business situation in English. The “competence-based approach” method serves as the basis for this technology.
When using the specified teaching method from students, instead of answering specific questions about
the text in English, a complete understanding of the proposed situation is required. This technique provides the
development of initiative and independence, removes barriers to the free use of English for explanation in a team.
Technology develops the prevalence of desire to speak in English [2]. The development and teaching of English
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by analyzing a specific educational and business situation is mainly applicable at the third stage of the learning
process within the framework of the “competence-based approach” technology.
This method is a rather difficult task for a teacher, which at the same time requires high professionalism in
the practice of fluency in English, a high level of pedagogical skills and erudition in technical matters [8].
- The “Debate” technology implies the use of the “competence-based approach” method at the second and
third stages of training. Learning within the framework of this technology can be aimed at repetition and updating
of the passed material [10]. In addition, the teacher has the right to organize independent work of students in the
selection of specific materials. The technology can imply the conduct of certification and testing of students. The
didactic functions of using the technology under consideration are interconnected with the tasks of a meaningful
plan - the development of vocabulary within the framework of the studied topic and its subsequent use, as well as
knowledge of the subject of disputes and the acquisition of argumentation skills in English (including technical profile). With the help of this technology, an English teacher can get the following results:
- the student's ability to state his own position on a specific issue regarding future professional activities in
English (including using technical terms), to defend his own opinion; - the ability to correctly formulate questions; the ability to critically comprehend oral speech; - teamwork skills. Studying and mastering English (including
technical) requires the student to be aware of his grammatical system and the correct use of grammatical and
lexical structures. In the process of activity, it is inevitable to carry out comparisons of grammatical systems of the
native and English languages [7].
Researcher Leont'ev A.A. in his article asserts that “... the grammatical system of a foreign language
cannot be independently built by a student alongside the grammatical system of his native language - they will
certainly come into contact. The well-known success of the direct method is due precisely to the fact that such a
correlation still occurs. " [4]. The author of this study believes that this approach also applies to the process of
teaching English at a technical university. When teaching English in a technical university, it is necessary to take
into account the peculiarities of the profile training of students. Students learn English using the principle of
progressive information processing. This approach makes it possible to perceive well standard language
programs that include questions for mastering colloquial vocabulary and technical terminology, working with
dictionaries (including technical ones), analyzing lexical expressions, etc. Practice teachers note that when
conducting classes with grammar, students must first explain the grammar rule, and then offer one or another
way of completing the assignment.
However, it should be noted that one of the most important and multi-level methods of learning English as a
foreign language today is the linguo-socio-cultural, which involves an appeal to such a component as the cultural
and social environment. The adherents of this method are firmly convinced that the language will lose its
existence if the goal is solely the mastery of lexico-grammatical forms [1]. Particularly noteworthy are listening
tasks (listening comprehension, for example listening to CDs with technical texts, as well as developing reading
fluency.
As practice shows, when studying English, it is best for students of a technical profile to complete written
assignments, as well as those types of educational activities that allow them to analyze and draw independent
conclusions, both in a team and individually. In a number of studies, it is noted that students of technical
universities are characterized by difficulties in colloquial speech, and excessive self-control over the spoken
speech also interferes. In addition, during speech activity, they tend to use pre-learned phrases and texts, which
they include in their own speech without prior deliberation. Communicative tasks that contribute to memorizing
entire phrases and blocks provide spontaneity in the use of the language of the specialty in speech without
mechanical memorization, which helps to get rid of excessively rigid self-control over what they say.
Finally, the final stage of training is an uninterrupted understanding of the English-language text, which is
achieved later when students work independently. Translation for technical students is a necessary way to find
the equivalent. Consequently, a hidden or explicit translation into Russian will always be present.
Summarizing the above, it should be noted that the best results in teaching English to students of technical
universities can be achieved with the integrated use of communicative methods and grammatical-translation
method. In the process of teaching English to university students, the sequence of the methodological steps
proposed by the teacher involves a gradual transition from the elementary mastery of the available language
means to the formation of basic speech skills among technical students, as well as the development of speech
skills, both productive and receptive. Thus, we can talk about the individuality of thinking of students of technical
universities, which is different from students in the humanities.
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РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОМУ
РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Розвиток сучасної педагогічної освіти в Україні характеризується її інтеграцією до світового
освітнього простору. Це супроводжується створенням нової освітньої парадигми, спрямованої на
формування освіченої, творчої особистості, забезпечення умов для розкриття здібностей, використання
досвіду, задоволення освітніх потреб особистості з високою особистісною і професійною характеристикою.
Розуміння освіти як оволодіння студентами певними знаннями, вміннями і навичками та підготовка їх до
життя переосмислюється і замінюється поглядом на освіту як сферу становлення людини,
Проблема застосування інтерактивного навчання у процесі підготовки майбутніх педагогів є однією з
найбільш актуальних у системі сучасної професійної підготовки фахівців, оскільки тісно пов’язана з
формуванням у студентів мотивації до навчання, яка впливає на якість засвоєних ними знань та розвиток
фахових умінь і навичок, їхню професійну компетентність.
Науковці О. Помєтун, Л. Пироженко, визнають, що «інтерактивний» – здатний до взаємодії, діалогу, а
інтерактивне навчання вважають спеціальною формою організації пізнавальної діяльності, яка має
конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність [3, с. 8]».
Педагоги І. Прокопенко, В. Євдокимов зазначають, що інтерактивне навчання – це співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де викладач і студент є рівнозначними,
рівноправними суб’єктами навчання, розуміють свої дії, рефлектують з приводу того, що вони знають,
вміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає використання рольових ігор,
опрацювання дискусійних питань на лекційних та практичних заняттях, моделювання життєвих ситуацій,
спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації [4, с. 120].
Великий тлумачний словник, зазначає, що інтерактивне навчання – це специфічна форма організації
пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен
учень-студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [1, с. 335]. Під інтерактивністю перед
усім педагоги розуміють принцип побудови і функціонування педагогічного, психологічного, комп’ютерного
спілкування в режимі діалогу. Реалізуючи технологічні принципи навчання, інтерактивна педагогічна
технологія передбачає і інтерактивність комп’ютерних засобів навчання, і інтерактивність організації
освітнього процесу, коли базовим концептуальним положенням визначено навчання на основі
інтерактивного спілкування.
На сьогодні, інтерактивне навчання як постійно діючий та змінюючий напрямок режиму навчання у
ЗВО передбачає комунікаційні зв’язки між тими, хто навчається, та системою, яка навчає, в процесі їх
продуктивної взаємодії (навчання). Інтерактивні технології навчання базуються на особистіснодіяльнісному підході та включають неситуативні (діалог) та ситуативні (ігрові – імітаційні та неімітаційні,
неігрові інтерактивні методи – аналіз та моделювання педагогічних ситуацій тощо) методи навчання. За
інтерактивного навчання відбувається взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і
студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Викладач під час інтерактивного
навчання виступає як організатор освітнього процесу і консультант. Важливим у процесі навчання є
взаємодія між студентами і співпраця, а результати процесу навчання досягаються взаємними зусиллями
учасників процесу навчання, студенти беруть на себе відповідальність за результати навчання.
У процесі спілкування студенти навчаються розв'язувати складні завдання на основі аналізу
вихідних даних, визначати протиріччя, висловлювати альтернативні думки, приймати виважені рішення,
брати участь у дискусіях; моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід
через включення в різні життєві ситуації та переживати їх; вчитися будувати конструктивні відносини в
групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до
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діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми; розвивати навички проектної діяльності, самостійної
роботи, виконання творчих робіт.
Сьогодні, інтерактивні технології навчання відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевагою є
те, що ті, хто навчається засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння застосування, оцінка), зменшення
в групах кількості студентів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Студенти займають активну
позицію в засвоєнні знань, зростає їх інтерес в одержанні знань. Значно підвищується особистісна роль
викладача – він виступає як лідер, організатор. Але треба зазначити, що проектування і проведення
заняття за інтерактивними технологіями вимагають, перш за все, компетентності в даних технологіях
викладача, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу.
Варто зазначити, що застосування інтерактивних технологій навчання у закладі вищої освіти
залежить від певних умов, зокрема від минулого і теперішнього досвіду студентів; наявності мотивації
навчання; атмосфери комфорту і взаємоповаги; визначення цілей навчання; активного прилучення
учасників до процесу навчання; врахування здібностей (темперамент, сприймання, спеціальність);
учасники навчального заняття керують освітнім процесом (погляд, ідея, тема реферату); надання
можливості самореалізації і самоконтролю учасникам освітнього процесу.
Організація занять у закладі вищої освіти з використанням інтерактивного навчання вимагає
реалізації цілої низки ознак інтерактивного навчання, серед яких називають: вимушену активність
студента; зіставлення часу активності студента і викладача; прямі і зворотні зв'язки між ними;
самостійність рішень; проблемність; забезпечення максимально можливої відповідності навчальнопізнавальної діяльності характеру майбутніх практичних завдань і функцій студента; взаємонавчання;
індивідуалізацію навчання; дослідження проблем і явищ, що вивчаються; ознаку спонукання та
мотивування до діяльності.
Досить поширеною у ЗВО є кооперативна (групова) навчальна діяльність студента – це форма
організації навчання студентів у малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. За такої організації
навчання викладач керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими він
спрямовує діяльність групи. Кооперативне навчання відкриває для студентів можливості співпраці зі
своїми одногрупниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної особистості до спілкування,
сприяє досягненню особистостями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь. Така форма
навчання легко й ефективно поєднується із традиційними формами та методами навчання і може
застосовуватися на різних етапах навчання у ЗВО [2, с. 22]. Під час роботи в парах можна також
виконувати такі види вправ: обговорити завдання, короткий текст; взяти інтерв’ю, визначити ставлення
(думку) партнера до даного питання, твердження тощо; зробити критичний аналіз роботи один одного;
сформувати підсумок вивченої теми.
Перевагами застосування інтерактивного навчання у закладах вищої освіти є: встановлення
дружньої атмосфери і взаємозв'язків між учасниками спілкування; отримання учнями можливості бути
більш незалежними і впевненими в собі; заохочення викладачем студентів до співпраці; отримання учнями
можливості подолати проблему мовного бар'єру; нівелювання авторитарної позиції викладача; залучення
до роботи кожного учня; допомога із відсталими студентами; постійне й активне використання раніше
набутого досвіду [2, с. 45].
На сьогодні у вищій школі переважно використовують такі інтерактивні методи як: тренінги,
ситуаційні задачі, майстер-класи, прес-конференції, тестування, кейс-методи, ігрове навчання, круглі
столи, мультимедійні лекції та практичні заняття, електронні навчальні видання. На лекційних та
практичних заняттях з педагогічних дисциплін переважно використовуються індивідуальні роздаткові
матеріали, відео, аудіо-, комп'ютерна техніка. Все це допомагає формуванню професійного потенціалу
майбутніх педагогів. Як інтерактивна технологія, у навчанні студентів використовується дидактична гра.
Дидактична гра – це гра за правилами, підпорядкованими досягненню заздалегідь накресленого ігрового
результату. На відміну від ігрової діяльності цілеспрямована гра передбачає момент змагання [5, с. 224].
В інтерактивному навчанні викладач цілком реалістичний, він перестає бути рабом конспекту, а
студент змушений постійно вирішувати деякі завдання, що вимагають постійного переосмислення
вивченого.
Якщо у класичній системі навчання особистісні якості викладача більше опираються на волю,
авторитарність, організованість, чіткість, суворість, а студента – на ретельність, гарну пам’ять, потяг до
підказки, нетворчий тип мислення, то в інтерактивному навчанні викладач більш лояльний, відкритий,
демократичний, а студент – самостійний, має самоповагу, негативно ставиться до шпаргалки і підказки,
творчо мислить.
Іншою стає і мотивація діяльності як студента, так і викладача. Студент починає прагнути лідерства,
намагається демонструвати власні здібності і досягнення, а викладач постійно думає про активізацію
роботи всієї групи, розвиток творчості та змагальності. Відомо, що тільки та навчальна інформація, яка
стала предметом діяльності того, хто навчається, засвоюється ним відразу і надовго. Ось чому в процесі
навчання студент повинен діяти: думати, говорити, маніпулювати змістом навчального процесу. Таким
чином, ще однією ознакою інтерактивного навчання, на нашу думку, слід вважати безпосередність,
самостійність взаємодії студентів із навчальною інформацією.
Щодо ефективності інтерактивних форм навчання в порівнянні з традиційними, то вони не тільки не
можуть протиставлятися, а повинні доповнювати одна одну. Об'єднує їх ступінь активності студентів на
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занятті. На лекції вона одна, на практичному занятті – інша, а при виконанні курсового або дипломного
проекту – ще інша.
Ефективне навчання впливає на студентів, спонукає їх формувати бажану навчальну поведінку. Ця
зміна виражається тільки у безпосередній діяльності та досвіді студентів. Викладач, який професійно
орієнтується у темі, упорядковує матеріал у певній послідовності, врешті створює всебічний курс навчання
завжди зважаючи на те, як його сприймають і вивчають студенти, які прагнуть досконало опанувати тему.
Отже, для успішної реалізації особистісного потенціалу кожного студента як майбутнього педагога у
освітньому процесі мають бути створені умови для формування таких якостей особистості, як мобільність,
уміння інтегруватись у динамічне суспільство, критичність мислення, уміння генерувати нові ідеї, здатність
приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність, комунікативні уміння, уміння працювати в
команді, уміння моделювати навчальні та виховні ситуації тощо.
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Світлана Юдіна
(Умань, Україна)
ФОРМУВАННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Рух України до євроінтеграції передбачає перегляд системи освіти у питані підвищення рівня
професійних якостей майбутніх науково-педагогічних працівників. Це зумовлює опанування значної
кількості спеціалізацій у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій, а особливість впровадження
компетентнісного підходу, що передбачає не тільки засвоєння готових знань, а здатність майбутнього
педагога самому здійснювати формування власних знань із реалізацією в професійній діяльності
Наукові дослідження переконливо свідчать, що для системи вищої освіти пріоритетом стає
підготовка фахівця, що базується на формуванні у нього світоглядних позицій, переконань, творчих
здібностей, професійної гнучкості. Вирішення завдання освітнього процесу закладу вищої освіти з
підготовки майбутнього компетентного вчителя технологій напряму залежить від розвитку суспільства та
його постійної технологізації та інформатизації із змінами соціальних ситуацій і парадигми мислення
людини. Підготовку сучасного педагога технологічної освіти потрібно побудувати на формуванні
професійно-педагогічної компетентності, що забезпечить високий рівень готовності здійснювати
професійну діяльність.
Позиція науковця С. Ящука полягає в тому, що формування професійно-педагогічна компетентність
у педагога технологічної освіти, під час його підготовки забезпечить його готовність до реалізації власної
професійної функції з вирішенням фахових завдань визначених освітніми стандартами [5, с. 35].
Адже «компетентнісний підхід» дозволяє вирішити ряд проблем як середньої так і вищої освіти, а
процес професійної підготовки дозволить формувати професійно-педагогічну компетентність у
майбутнього вчителя технології. Впровадження компетентнісного підходу в освітній процес передбачає
формування ключових компетентностей, а саме навчальну, громадянську, загальнокультурну,
інформаційну, соціальну, здоров’я зберігаючу, які деталізуються в комплекс знань, умінь, навичок,
цінностей, ставлень, здатностей за навчальними галузями й життєвими сферами учнів [3, c. 408]. А
впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки вчителя технології на думку науковця О.
Коберника передбачає формування семи компетентностей, а саме навчальну, культурну, здоров’я
зберігаючу, інформаційно-комунікативну, соціальну, громадянську й підприємницьку [4, с. 12], що є
основою в освітньому процесі.
Стандарт вищої освіти «Технологічна освіта», що визначає рівень сформованості професійнопедагогічних якостей вчителя технологій та передбачає отримання знань про вимоги щодо захисту
здоров’я учнів в закладах середньої освіти. Аналіз освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
технологічної освіти засвідчує, що обов’язковими для вивчення є дисципліна «Охорона праці та безпека
життєдіяльності» завдання якої полягає в набутті вчителем технології знань, умінь і компетенцій для
ефективного вирішення завдання професійної діяльності з гарантуванням збереження життя, здоров’я та
працездатності учасників освітнього процесу. Особливу увагу необхідно звернути на аспекти формування
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професійної санітарно-гігієнічної компетентності під час освітнього процесу із підготовки майбутнього
вчителя трудового навчання та технології.
Головним аспектом під час формування професійної санітарно-гігієнічної компетентності у вчителя
трудового навчання та технології є гігієнічне навчання і виховання, як елемент готовності вчителя до
створення умов для збереження здоров’я та життя учнів в середовищі закладів середньої освіти. Даний
підхід дозволить майбутньому вчителеві трудового навчання та технології формувати в учасників
освітнього процесу закладу середньої освіти санітарно-гігієнічні навички по збереженню життя та здоров’я,
як власного так і оточуючих. Це дозволить учням розуміти необхідність здійснювати посильні для них
заходи, щодо збереження власного здоров’я із використанням гігієнічних знань, навичок та вмінь [1].
Увагу також необхідно звернути на гігієнічне виховання в сім’ї. Адже спільна діяльність майбутнього
вчителя трудового навчання та технології, батьків та сімейного лікаря передбачають формування
санітарно-гігієнічний комплекс засобів та заходів покликаних на формування системи здоров’я збереження,
як під час освітнього процесу в закладах середньої освіти так і позашкільний час, в родинні та під час
дозвілля. Викладене дозволяє зробити певний висновок, що процес професійної підготовки майбутнього
вчителя трудового навчання та технології повинно передбачати формування санітарно-гігієнічної
компетентності для забезпечення вирішення проблеми збереження здоров’я учнів під час освітнього
процесу в закладах середньої освіти.
На нашу думку для вирішення поставленої проблеми необхідно впровадити в освітній процес,
підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології, спецкурс «Санітарно-гігієнічна
компетентність вчителя трудового навчання та технології» з відповідним наповненням та обґрунтуванням
умов проведення. Мотивом дано стало вирішення проблеми по формуванню професійної санітарногігієнічної компетентності у майбутнього вчителя трудового навчання та технології під час професійної
підготовки з отриманням фахових санітарно-гігієнічних знань, санітарно-гігієнічних умінь і санітарногігієнічних навичок, санітарно-гігієнічних функцій, що має своє відображення в освітньо-кваліфікаційній
характеристиці. Це дасть можливість учаснику освітнього процесу в закладі вищої освіти максимально
оволодіти всіма необхідними знаннями, аспектами, методами, підходами та сформованими уміннями та
навиками для здійснення професійного санітарно-гігієнічного виховання серед молоді закладу загальної
середньої освіти.
Вказаний спецсемінар будується на інтегрованій характеристиці професійних і особистісних якостей
вчителя трудового навчання та технології, відображає рівень сформованих санітарно-гігієнічних цінностей,
знань, умінь та практичного досвіду, що дозволяють йому успішно здійснювати педагогічно орієнтовану
санітарно-гігієнічну діяльність у процесі професійної діяльності в закладі середньої освіти. Основні
завдання спецсемінару полягає в наступному: сформувати у майбутнього вчителя трудового навчання та
технології професійну санітарно-гігієнічну компетентність, що стане запорукою реалізування санітарногігієнічного виховання та профілактичну роботу, здоровий спосіб життя в учнів закладів середньої освіти в
межах професійної діяльності майбутнього вчителя трудового навчання та технології.
Для досягнення поставленої мети необхідно подолати наступні етапи: усвідомлення проблеми
здоров’я, що є вагомим результатом у досягненні мети впровадження санітарно-гігієнічного виховання та
профілактичної роботи, здорового способу життя. Важливо, щоб майбутній вчителя трудового навчання та
технології зрозумів актуальність проблеми збереження здоров’я в молоді закладів середньої освіти,
важливість окремих її складників, фактори ризику для здоров’я. Усвідомлення проблеми спонукає
майбутнього вчителя трудового навчання та технології шукати варіанти вирішення даної проблеми.
Отже, впровадження спецсемінару «Санітарно-гігієнічна компетентність вчителя трудового навчання
та технології» в освітній процес підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології в
закладів вищої освіти, дозволить продуктивно використовувати власну професійну діяльність та досягати
високих результатів у сфері збереження здоров’я як власного так і оточуючих. Така система буде
ефективна та продуктивна для розвитку здібностей до творчого мислення, мотивація до підвищення
особистого рівня культури, навчитись успішно розв’язувати складні завдання, вміти організувати
санітарно-гігієнічне навчання та виховання серед учнів закладів середньої освіти та їх батьків. А
сформований високий рівень професійної санітарно-гігієнічної компетентності дасть можливість бути
гнучким, аналізувати різні ситуації, мобільно реагувати на зміни в соціальному, економічному та
техногенному житті суспільства, здійснювати ефективне ділове спілкування, враховувати основні технікотехнологічні закони у процесі професійної діяльності та самовдосконалюватись протягом усього життя.
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ПИСЬМУ СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ
В этой статье основное внимание уделяется развитию навыков письма у учащихся среднего уровня
посредством жанра транзакционных писем.
Мы выбрали эту тему по нескольким причинам:
- наш опыт показывает, что учащиеся среднего уровня осведомлены о растущем диапазоне
языковых структур, но им сложно организовать свою письменную работу ясно и доходчиво;
- студенты могут использовать этот жанр в различных контекстах (информационные запросы,
заявления о приеме на работу, подготовка к экзаменам);
- умение писать простые официальные письма / электронные письма с запросом информации
развита на среднем уровне [4]. В последние десятилетия электронная почта стала использоваться для
некоторых целей, традиционно выполняемых с помощью писем. Кроме того, многие функции электронных
писем с запросами могут быть применены к другим жанрам формального транзакционного письма. [1]
Исследования подтверждают идею анализа письменных жанров для студентов навыков письма [7].
Согласно Трибблу, «жанр» - это коммуникативное событие, при котором предсказуемым образом
используются тексты для достижения согласованной коммуникативной цели, например письмозаявление [10]. Это также относится к написанию электронных писем. С точки зрения жанра электронная
почта может передавать различные транзакционные сообщения [5], например запросы, ответы или
директивы, которые обычно содержат элементы, связанные с определенными социальными действиями.
Как поджанр транзакционной электронной почты, электронные письма с запросами также зависят от
предмета, взаимоотношений между автором и получателем и структуры организации.
Электронное письмо с запросом - это запрошенное электронное письмо, адресованное
определенному лицу или компании с целью получения конкретного ответа от его читателя (ей). Это
означает, что с точки зрения коммуникации наиболее важной частью текста является сам запрос, а
мерилом успеха является то, достигнута ли цель (получение ответа). Эффективный способ сделать это следовать установленным соглашениям в организации контента и использовать язык, соответствующий
формальному стилю.
Структура электронного письма с официальным запросом на русском языке является
фиксированной и во многих отношениях напоминает структуру традиционных писем [3], то есть вводных,
основных и заключительных абзацев. Однако ограничения, накладываемые экраном, заключаются в
общепринятой идее о том, что тело сообщения не должно выходить за пределы экрана [3].
Таким образом, структура абзацев должна быть короткой и понятной. Это также позволяет
респондентам добавлять реакции, которые относятся непосредственно ко всему полученному
сообщению.
Заголовок электронного письма (строки «Кому», «От» и «Тема») также отличает его от обычного
письма. Его можно рассматривать как виртуальный конверт, который определяет, от кого и кому будет
отправлено сообщение.
Тема письма - это первое, что может заметить получатель электронного письма с запросом,
особенно от неизвестного отправителя.
Таким образом, это важный элемент в процессе принятия решения о том, какой приоритет ему
назначить. Рекомендуется четкое, краткое, актуальное и конкретное описание темы, при этом наиболее
важная информация помещается в начале строки, например «Запрос на работу волонтером». В отличие
от формального письма, электронная почта обычно состоит только из одного абзаца предложения. Новые
абзацы обычно не имеют отступа, а имеют двойной интервал.
Crystal [3, с. 105] указывает на две важные функции закрытия электронных писем, которые
отличаются от традиционных писем: во-первых, прощание «действует как граничный маркер,
указывающий, что дальнейшая прокрутка вниз не требуется». Во-вторых, он идентифицирует отправителя
получателю, особенно если электронный адрес непрозрачен или электронная почта пересылается.
С жанром тесно связано понятие стиля. Из-за своей спонтанности и скорости транзакционная
электронная почта предлагает более высокий уровень неформальности, чем где-либо еще в
традиционной письменной форме. Тем не менее, многие люди ожидают определенной степени
формальности, основанной на статусе и социальной дистанции, особенно в образовательных, деловых и
других условиях на рабочем месте, где электронная почта обычно рассматривается как более удобный
профессионализм, а не просто возможность для общения [3].
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Следовательно, транзакционная электронная почта должна соответствовать требованиям стиля
формального, вежливого, несколько удаленного общения. Несомненно, писатель должен соблюдать
правила верстки, использовать правильное приветствие и комплимент.
В то же время, из-за высокого уровня доступности получателя и предполагаемой быстрой реакции
стиль электронного письма кажется более естественным по сравнению с традиционным официальным
письмом.
Из-за своей виртуальной природы дискурс электронной почты представляет собой гибридное
средство коммуникации, которое имеет как устные, так и письменные речевые характеристики [11].
Транзакционная электронная почта часто требует, чтобы писатель задавал вопросы получателю.
Чтобы уменьшить силу запроса, более эффективно делать это косвенно:
Например. Не могли бы вы прислать мне более подробную информацию о поездке?
Интересно, не могли бы вы (возможно) предоставить мне более подробную информацию о
компании.
Для Климова синтаксис письменного дискурса менее сложен [9]. Кроме того, новые технологии
способствуют использованию сокращенных форм или отсутствию знаков препинания: например, Пишу о
вашей рекламе. Хотя письмо - это занятие, которым многие люди занимаются ежедневно, имея несколько
проблем со своим родным языком, оно по-прежнему часто является причиной проблем для студентов
национальных групп, изучающих русский язык [6].
Написание электронного письма с запросом, учитывая его жанровые особенности, представляет
собой проблему для изучающих русский язык [2]. Это может привести к сбою связи.
Наиболее очевидная потенциальная причина заключается в том, что жанр может быть незнакомым.
Можно предположить, что некоторые лингвисты не написали транзакционное электронное письмо в своем
L1.
Общие условные обозначения также могут быть проблематичными для и магистрантов. Даже те, кто
часто обменивается официальными электронными письмами в своем L1, не могут распознать
коммуникативную цель, структуру и лингвистические правила транзакционной электронной почты из-за
вмешательства L1.
Например, в узбекском формальном письме принято опускать приветствие и вступительное
предложение и использовать местоимение «мы» вместо «я».
Кроме того, если студенты среднего уровня имеют относительно хорошее знание языка, но не знают
жанров, они, как правило, пишут столько, сколько знают о предмете, длинными, плохо
структурированными абзацами.
Хотя некоторым студентам L2 удается распознавать и различать некоторые отличительные жанры,
например деловое письмо и электронное письмо, написанное другу, иногда они не применяют
надлежащий уровень формальности на практике. Например, наиболее требовательными стилистическими
аспектами для некоторых студентов ESP среднего уровня являются использование стратегий вежливости
и косвенных вопросов:
Например.? Я хочу получить больше информации.?
Ждет вашего ответа.
Еще одна проблема студентов со стилем - это использование разговорных выражений, таких как:
Я тоже хочу посетить замок.
Это может быть связано с тем, что студенты обычно рассматривают электронную почту как
неформальное средство общения. Это также относится к случаям, когда студенты используют фразовые
глаголы в своем формальном письме, например, изучите этот вариант.
Более того, это могло быть результатом того, что их поощряли к использованию фразовых глаголов
в устной форме и неформальных письменных регистрах, и они приравнивали использование фразовых
глаголов к «хорошему русскому» во всех контекстах использования.
Мы обнаружили, что некоторым студентам не хватает контроля над формульными выражениями изза чрезмерного обобщения, например: касательно вашей электронной почты (вместо ссылки на / в
отношении).
На промежуточном уровне акцент на уместность и точность все еще находится в разработке, а
маркеры дискурса / связывающие слова все еще изучаются. Однако иногда бывает сложно сосредоточить
внимание студентов на сплоченности, а не только на управлении языковой системой.
Многие из обозначенных выше проблем могут быть решены с помощью педагогического подхода к
письму на основе жанров. В рамках этого подхода студентам предлагаются явные и систематические
объяснения того, как язык функционирует в социальных контекстах, которые определяют характер
содержания и организацию текста [7, 1].
Что касается развития письма, Дадли-Эванс [цитируется в 1] выделяет три этапа в жанровом
обучении. Сначала под руководством преподавателя вводится и анализируется модель определенного
жанра, чтобы определить коммуникативную цель текста и потенциальных читателей. Затем учащиеся
выполняют упражнения, которые изменяют жанровую структуру и соответствующие языковые формы.
Наконец, студенты могут самостоятельно создавать целевой текст (в нашем случае транзакционная
электронная почта, требующая информации).
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Хотя большинство проблем студентов, выявленных при написании формального запроса по
электронной почте, можно решить с помощью жанрового подхода, направленного на повышение
осведомленности, области, которые могут потребовать дальнейшего подробного обучения, - это
организация и стиль.
Изучение типового текста часто занимает видное место в жанровом подходе к письму и помогает
повысить осведомленность учащихся об условных обозначениях типичных электронных писем с
запросами на английском языке. Учащиеся читают письмо и маркируют абзацы названиями ходов.
Эта деятельность позволяет студентам понять, как авторы организуют свое письмо. Чтобы
дополнительно определить структуру электронного письма с запросом, учащимся дают нарезанные
полоски такого электронного письма и просят сгруппировать их в формальное письмо. Затем следует
изучение всего текста. Учащиеся подчеркивают ключевые слова / фразы и определяют цель различных
абзацев (например, причину написания, соответствующий опыт, запрашиваемые подробности и т. д.).
Затем студенты заполняют план абзацев. Это упражнение эффективно, потому что учащиеся обычно
ценят примеры, конкретно показывающие, что они должны произвести. Это повышает их
осведомленность об особенностях жанра и дает им некоторые языковые фрагменты, которые они могут
использовать в своем собственном письме.
Чтобы студенты могли использовать соответствующий стиль в своих письмах, я отправляю им
письмо с неправильно написанным запросом и задаю несколько простых вопросов для понимания,
например, Были ли они в контакте раньше?
Затем мы спрашиваем, что не так с текстом, например, слишком неформальный, не соответствует
правилам написания электронных писем. Затем мы вызываем у студентов примеры того, что им нужно
будет изменить, чтобы сделать его более формальным (словарный запас, структура предложения, макет,
разбиение на абзацы, приветствие и завершение). В парах студенты переписывают сообщение, чтобы
сделать его более подходящим для формального электронного письма.
На этом этапе мы также обращаем внимание на обычные приветствия и окончания официальных
электронных писем. Также стоит выделить используемые здесь знаки препинания, например запятая
после приветствия, так как это может варьироваться в зависимости от языка. Здесь также могут быть
рассмотрены другие проблемы, которые вызывают у моих учеников проблемы, такие как разбиение на
абзацы, маркеры дискурса / связующие слова, слишком длинные предложения и т. д. В этом упражнении
студенты оттачивают свои навыки письма, понимая тип языка, который используется в официальной
электронной почте, противопоставляя его неформальному общению. Это позволяет учащимся
использовать стиль, соответствующий цели.
Жанровый подход к обучению навыкам письма гарантирует, что необходимый язык
рассматривается в контексте, явно привлекая внимание как к цели, так и к аудитории.
Кроме того, в развитии письменной речи студентов большую роль играют разные ролевые игры на
занятиях. [11]
Таким образом, он может решить большинство проблем, с которыми сталкиваются студенты
среднего уровня в отношении организации, стиля и соответствующих языковых моделей. Предлагаемые
обучающие решения демонстрируют, как жанровый подход может быть реализован в отношении
написания официальных электронных писем с запросами. В дальнейшем я буду поощрять студентов
использовать аутентичные структуры дискурса, чтобы они воспринимали письмо как инструмент, который
они могли бы использовать вне класса.
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Ибрагим Турсунов
(Ташкент, Узбекистан)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ
В последние годы система образования республики претерпела радикальные реформы, чтобы
подрастающее поколение достигло умственной, физической и духовной зрелости.
Как сказал первый Президент Узбекистана И.А. Каримов: «Мир духовности обогатится новым
смыслом только в том случае, если мы найдем исчерпывающие научные ответы на древние и вечные
проблемы этого сложного мира, а также на актуальные вопросы каждой эпохи. Другими словами, каждое
научное открытие, каждое созданное открытие - это стимул для новой мысли и мировоззрения, оказывает
определенное влияние на формирование духовности» [1, 34].
Национальная программа подготовки кадров подчеркивает необходимость повышения юридических
и экономических знаний студентов на всех уровнях непрерывного образования, улучшения образования
студентов в высших учебных заведениях, уделения большего внимания, чем когда-либо, воспитанию
культурной и преданной молодежи.
С первых лет независимости большое внимание уделялось вопросам молодежи. Закон «Об основах
государственной молодежной политики в Республике Узбекистан», принятый 20 ноября 1991 года, в Год
здорового поколения в 2000 году, в Год молодежи в 2008 году, Спортивные игры-«Умид нихоллари»,
«Баркамол авлод» и «Универсиаду». Массовое вовлечение молодежи в спорт посредством соревнований
- забота нашего государства за будущее молодежи. В частности, наше государство создает большие
возможности для талантливой молодежи, что является основой развития любой страны. Закон «Об
образовании» [2, 14], принятый в 1997 году, определяет продвижение знаний и талантов как один из
основных принципов государственной политики в области образования, и этот принцип полностью
реализуется на всех этапах системы непрерывного образования. Государство поощряет таланты и
способности студентов как материально, так и духовно. Такие стимулы включают награждение
талантливых студентов почетными грамотами, стипендиями и наградами.
Принятие Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 марта 1993 г. «О
поощрении и материальном поощрении студентов Узбекистана» обеспечило правовую гарантию этого
принципа. В соответствии с этим решением ежегодно среди студентов проводятся научные олимпиады,
победители которых получают различные льготы.
В высших учебных заведениях он предоставляет студентам углубленные дифференцированные
специализированные знания в различных областях науки. Учитывая эти особенности высшего
образования, целесообразно улучшить работу с одаренными студентами, разработать меры по
налаживанию взаимодействия учебного заведения и семьи в этом процессе.
Проблема интеллектуального развития человека была в центре внимания мыслителей и
философов, историков, психологов и ученых-педагогов на всех этапах развития человеческого общества.
Это можно увидеть в научных и этических трудах, созданных восточными учеными.
Взгляды ученых-энциклопедистов - Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сино,
Кайковуса, Махмуда Кашгари, Юсуфа Хас Хаджиба, Алишера Навои, Абдуллы Авлони и других на роль
науки в умственном воспитании гармонично развитого человека актуальны и сегодня.
Среди ученых Е.Г. Гозиев, Р.Суннатова, Б.Кодиров, Г.Ю. Айзенк, Р.З. Асамова, Дюй, В.Каримова,
А.Н. Маркова, В.С. Мерлин, Л.М. Митина, Р. В исследованиях С.Немова, А.Пальмара, В.В. Поспеева,
А.А. Реана, И.Е. Рогова, Х.А. Рухиевой научно обоснована социально-психологическая сущность таланта.
Проблемы работы с одаренными студентами на разных этапах обучения ученых-педагогов Р.Х. Джураева,
А.П. Сулаймонова, Б. Рахимова, Н.М. Эгамбердиевой, А.С. Калдибековой, О. Куйсинова,
М. Кочкаровой [3, 121] учился.
Индивидуально-психологическая особенность, являющаяся условием успешного осуществления
личной деятельности, - это индивидуально-психологическая особенность, которая проявляется в
возникающих различиях в динамике приобретения знаний, навыков и умений. Хотя способности являются
индивидуальными психологическими характеристиками: а) они не могут быть сопоставлены с другими
существующими личностными чертами, умственными качествами, чертами памяти, чертами характера,
эмоциональными переживаниями и т. д.; б) как и отождествление способностей с этими характеристиками
человека, их идентификация также приводит к недостаткам. Следует отметить, что если некоторые или
совокупность этих качеств могут отвечать требованиям деятельности или формируются под их влиянием,
то эти индивидуальные характеристики личности можно назвать способностями.
Талант - это включение того или иного вида деятельности и, конечно же, в значительной степени
зависит от «успешного» выполнения каждого конкретного вида деятельности.
Талант - это высший уровень развития умения. Талант - это качественно определенный набор
навыков, обеспечивающих успешное выполнение деятельности; умственные способности или интеллект;
индивидуально-дуальное описание возможностей обучения и способностей к обучению.
Слова «одаренность» и «талант» также используются как синонимы понятия «талант». Талант невероятные способности, высокий уровень компетенции в своей области. Это проявляется в безмерном
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росте восприятия, воображения, памяти, наблюдения, в открытии новых граней событий, сложных связей,
лежащих в их основе. О таланте человека можно судить по способности приобретать знания, решать
теоретические и практические задачи, проявлять творческий подход, применять свои знания и навыки в
жизни.
Важный аспект работы с одаренными студентами связан с их социализацией. В то время как
социализация относится к процессу формирования личности под влиянием культуры, общения, общения
друг с другом, понятие социализации - это процесс усвоения образцового поведения, психологического
механизма, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного развития общества [4, 67-68]
Социализация - это развитие и самопреобразование человека в процессе приобретения и
повторного применения культуры, которое происходит в гармонии с естественными, целенаправленными
условиями жизни людей всех возрастов.
Для успешной социализации одаренных студентов в высшей школе необходимо:
1) Создание базы данных студентов I-III ступеней. База данных должна содержать всю
информацию о личности студента.
2) провести четкий анализ социальной среды в высшей школе. Именно уровень среды
положительно или отрицательно влияет на воспитание ученика, формирование его интеллектуального и
творческого потенциала. Экологический анализ следует выполнять следующим образом:
а) определить исходное состояние существующей социальной среды, действия, развивающие
интеллектуальный потенциал;
б) определить отношение учителей к социальной среде;
в) определять отношение студентов к социальной среде, деятельности руководства высшей школы;
в) изучение общественного мнения студентов;
г) выявлять возникающие и нерешенные проблемы.
д) разработка четкого плана и программы повышения научной и творческой активности студентов.
План и программа, разработанные на основе анализа окружающей среды, должны, прежде всего,
определять текущую работу, которую необходимо выполнить. В этом случае следует четко указать
следующее:
1) творческая и воспитательная работа в высшей школе;
2) интеллектуальные конкурсы и творческая работа в общежитии;
3) работа с общественными организациями, различными фондами и спонсорскими организациями;
4) деятельность на уровне высшего образования, направления, кафедры;
5) работа, выполняемая органом студенческого самоуправления;
6) работа по формированию идеологического иммунитета у студентов;
7) формирование среды для борьбы с негативными течениями, вредными идеями.
8) создание мониторинга процесса развития интеллектуального и творческого потенциала
студентов. Благодаря формированию единого мониторинга всех выполняемых работ можно
непосредственно контролировать процесс. Также есть возможность анализировать ход процесса.
Особенно важно учитывать следующие этапы социализации одаренных школьников: 1) начальный
этап адаптации или адаптации. В то же время социальный опыт осваивается, адаптируется и
принимается студентом; 2) этап индивидуализации. В то же время есть желание студентов работать
самостоятельно и выражать свое независимое мнение в реализации независимых идей, позитивного и
критического мышления по отношению к нормам общественного поведения; 3) этап интеграции. Студент
пытается найти свое место в обществе, войти в жизнь общества, быть признанным другими в позитивном
ключе, позитивно выразить себя в деятельности, то есть на первом месте стоит желание представиться
как личность.
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Ліана Яценко
(Переяслав, Україна)
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Зміни, що відбуваються на сучасному етапі суспільного і соціального розвитку в Україні, висувають
все нові вимоги щодо якісної підготовки фахівців, відповідно й до організації освітнього процесу в закладах
вищої освіти.
Сьогодні
перед
навчальними
закладами
постає
завдання
підготувати
не
тільки
висококваліфікованого фахівця із соціальної роботи зі знаннями теоретичної основи майбутньої професії,
а й розвивати його вміння продуктивно використовувати отримані знання, інноваційні технології на
практиці, формувати готовність сприймати нові досягнення науки та інтегрувати їх у наявний практичний
досвід.
Ні в кого не викликає заперечень той факт, що значну роль у життєдіяльності будь-якої людини в
суспільстві відіграє соціальна сфера, діяльність у якій сприяє процесу формування та задоволення
соціальних і життєво необхідних потреб людини.
На думку вчених, фахівець із соціальної роботи, здобувши вищу фахову освіту, набуває спектр
енциклопедичних знань та поглядів на конкретну соціальну проблему чи конкретну ситуацію, що в
подальшому допоможе йому знайти найефективніші шляхи її розв’язання [2].
Зазначена О. Осетровою енциклопедичність поглядів фахівця із соціальної роботи зумовлена
низкою факторів, серед яких отримана універсальна освіта, котра охоплює і набуття соціального знання, і
психологічну підготовку, й обізнаність з економічних питань та питань соціальної політики, і компетентності
проведення соціальних та соціологічних досліджень, і філософську рефлексію тощо. Вона фахівцю дає
змогу побачити цілісну картину конкретної життєвої ситуації з усіма взаємозв’язками всередині неї
(актуальними й потенційними, встановленими та розірваними), у зв’язку з чим дослідник продумує, зважує
й обирає найефективнішу стратегію розв’язання конкретної соціальної проблеми [2].
Теоретичний і практичний складники професійної підготовки фахівців повинні своєчасно та
ефективно реагувати на сучасні потреби суспільства. Зрозумілим є те, що, коли йдеться про високій рівень
професіоналізму соціального працівника, маємо на увазі і високий рівень його компетентності.
Професійну компетентність при цьому розуміємо як суму знань, необхідних для надання професійної
допомоги і послуг окремим особам, групам, організаціям, громадянам, певний рівень професіоналізму,
невіддільний від сукупності особистісних якостей психологічних характеристик, що сприяють створенню
індивідуального професійного стилю та фахового іміджу. Професійну компетентність фахівців із соціальної
роботи можна трактувати як стійку здатність виконувати певний вид діяльності, що передбачає глибоке
розуміння сутності виконуваних завдань і вирішуваних проблем; гарне знання досвіду, який є в цій галузі,
активне оволодіння його найкращими досягненнями; уміння обирати засоби та способи дії, адекватні
конкретним обставинам місця й часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; потреба у
спілкуванні, інтенсивність і широта кола спілкування, власне самопочуття у процесі комунікації, вміння
контролювати й адекватно оцінювати себе здатність учитися на помилках і вносити корективи в процес
досягнення цілей тощо [3].
Виділимо такі види професійної компетентності:
– спеціальна (фахова) – володіння власною професійною діяльністю на досить високому рівні,
здатність проєктувати свій подальший професійний розвиток;
– соціальна – володіння спільною професійною (груповою, кооперативною) діяльністю, здатність до
співробітництва, а також до прийнятих у певному професійному середовищі прийомів спілкування;
соціальна відповідальність за результати своєї праці;
– особистісна – володіння прийомами особистісного самоствердження і самореалізації, засобами
протидії професійним деформаціям особистості;
– індивідуальна – володіння прийомами самореалізації та розвитку індивідуальності в межах
професії, готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження,
несхильність до професійного вигоряння і старіння, уміння раціонально організовувати свою працю не
перевантажуючи власні можливості.
Формування в майбутнього фахівця із соціальної роботи всіх видів зазначених компетентностей
необхідно пов’язати зі специфікою організації освітнього процесу в закладі вищої освіти, у якому студенти
вперше роблять спробу діяти з позицій фахівця, реалізувати зміст професійної свідомості в конкретній
діяльності. Ми наголошуємо на необхідності будувати освітній процес з урахуванням таких компонентів, якот: формування проблеми – творчий процес пошуку варіантів її вирішення – творчий продукт –
усвідомлення основних закономірностей, які дають змогу отримати оптимальний творчий продукт –
співвідношення отриманого з найновішими науковими і виробничими досягненнями – корекція своєї
діяльності та одержання нового результату.
Названі компоненти успішно реалізуються під час організації і проведення занять, які мають усі
потенційні можливості забезпечити «духовне» наповнення майбутньої професії, а саме: повне
усвідомлення ознак фахівця в соціальній роботі і значення знань для їх досягнення; можливість
збагачення наукових і практичних знань у тій чи іншій галузі у процесі вивчення фахових дисциплін та
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практичної діяльності; виявлення позитивної динаміки в мотиваційній сфері (поява нової мотивації до
майбутньої професійної діяльності тощо) [6].
На думку А. Капської і В. Поліщук, зміст підготовки фахівця із соціальної роботи повинен включати
низку компонентів:
 глибокий аналіз стану сучасного соціального розвитку та формування вміння дати об’єктивну
оцінку соціальній політиці;
 чітке уявлення змісту та класифікації сучасних форм, методів, практики соціальної роботи;
 власне педагогічний процес підготовки фахівців соціальної сфери, розробки теорій, концепцій,
моделей і технологій, спрямованих на ефективне функціонування освітнього процесу;
 розробка й реалізація програм, спрямованих на підвищення професійної компетентності фахівців у
соціальній сфері [1; 5].
У результаті студент здобуває знання, уміння і навички, які дають можливість бути професіоналом у
конкретній сфері діяльності. При цьому важливо розвивати у здобувача вищої освіти якості цілісної
особистості та формувати його професійну ідентичність.
У межах проблеми професійного розвитку науковці виділяють такі основні аспекти розгляду
професійної ідентичності:
1. Професійна ідентичність – це провідна тенденція становлення суб’єкта професійного шляху.
2. Професійна ідентичність – це емоційний стан, у якому перебуває особистість на різних етапах
професійного шляху, що виникає на основі ставлення до професійної діяльності й професіоналізації
загалом як засобу соціалізації, самореалізації і задоволення рівня домагань особистості, а також на основі
ставлення особистості до себе як суб’єкта професійного шляху, як професіонала.
3. Професійна ідентичність – це підструктура суб’єкта професійного шляху, реалізована у формі
функціональної системи, спрямованого на досягання певного рівня професійної ідентичності [4].
Ідентичність особистості ґрунтується на її самосвідомості. У сучасних умовах молодь усвідомлено
приходять до висновків необхідності отримання знань з обраної спеціальності. Обираючи спеціальність
«Соціальна робота», студент повинен розуміти, «що соціальна робота як вид суспільної діяльності
покликана виконувати низку надзвичайно важливих завдань, серед яких основними є:
1) покращення соціального самопочуття людини;
2) удосконалення умов та якості життя людини;
3) забезпечення функціонування соціальної системи;
4) настанова на встановлення гармонійних зв’язків і взаємин в системі «людина – світ», починаючи з
гармонізації відносин у сім’ї й поширюючись на родину, громаду, суспільство загалом, що наслідком своїм
матиме зниження конфліктів та покращення в усіх сферах людської життєдіяльності [2]».
Соціальна робота орієнтована тільки на людину з урахуванням її специфіки (діти різних вікових
категорій, молодь, люди похилого віку).
Фахівець із соціальної роботи в реаліях сьогодення повинен вбачати свою діяльність таким чином,
щоб повернути здатність людині, якій він допомагає, діяти самостійно в різних життєвих умовах, щоб
надалі ця людина допомоги не потребувала.
Отже, нині майбутній фахівець із соціальної роботи як суб’єкт трудової діяльності має володіти
вміннями реалізовувати завдання в нових невизначених умовах на рівні високих стандартів діяльності та
зосереджуватися на самореалізації і здійсненні програм саморозвитку. Бути готовим освоїти в майбутній
професійній діяльності нові знання, уміння і технології.
Література:
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2005. – 328 с.
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Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 р. – Д.: ДНУ, 2016.  147 с.
Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/2016/9.pdf
3. Останіна Н.С. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах модернізації вищої освіти на
засадах компетентнісного підходу / Н.С. Останіна. – Психолого-педагогічні науки. – 2016. – №1. –
С. 204-208.
4. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека /
Ю.П. Поваренков. – М.: УРАО, 2002. – 160 с.
5. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід: навч. посібник /
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SOFT SKILLS: ЕФЕКТИВНЕ ДОПОВНЕННЯ HARD SKILLS ЧИ УНІВЕРСАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
У країнах Європейського Союзу формується поняття м’яких навичок (soft skills), що
протиставляються жорстким – спеціальним вузькопрофесійним навичкам (hard skills), бо не мають
однозначної жорсткої прив’язки до конкретної професії. У документах ЮНЕСКО та Європейської комісії
зафіксовано, що факт володіння soft skills визначає рівень функціональної грамотності (functional literacy)
сучасного фахівця.
Серед вітчизняних науковців різні проблеми формування соціально-психологічних складових
компетенцій фахівця, його м’які навички досліджуються у роботах Д. Іванов, О. Гури, К. Коваль,
Е. Максудова, І. Ткачук, Ю. Лавриш, О. Федорова, та багатьох інших. Визначаючи їх безперечних вклад у
вивчення цієї важливої проблеми, слід констатувати, що актуальність подальших досліджень у сфері
розвитку соціальних навичок молодого спеціаліста не зменшується [2].
В Україні поняття «soft skills» є відносно новим і малодослідженим [5]. В абсолютній більшості
система ЗВО не приділяє належної уваги розвитку в студентів їх «soft skills». Натомість навчальні
програми перенавантажені дисциплінами, які розвивають у студентів «hard skills», тобто «тверді» навички,
пов’язані зі знанням спеціальних дисциплін, здобуттям практичної підготовки та ін. Хоча, реагуючи на
запити ринку праці, різні тренінгові агенції вже пропонують різноманітні програми, спрямовані на розвиток
«soft skills». Усвідомлюючи сучасні вимоги ринку праці, а також рівень безробіття сучасних випускників,
університети приходять до висновку про необхідність розробки не лише освітніх програм, що
включатимуть вимоги до рівня розвитку універсальних компетенцій у студентів, але й, у більшій мірі, про
необхідність у створенні особливого освітнього середовища ЗВО, що здатне забезпечити формування цих
компетенцій.
М'які навички - це сукупність продуктивних рис особистості, які характеризують відносини в
середовищі. Ці навички можуть включати в себе соціальну благодать, комунікативні здібності, мовні
навички, особисті звички, когнітивну або емоційну співпереживання, управління часом, колективну роботу
та риси лідерства. Визначення, засноване на оглядовій літературі, пояснює слабкі навички як
парасольковий термін для навичок за трьома ключовими функціональними елементами: навички людей,
соціальні навички та особисті кар'єрні ознаки. Національна асоціація бізнес-освіти вважає, що м'які
навички є критичними для працьовитості на сучасному робочому місці. М'які навички доповнюють важкі
навички, також відомі як технічні навички, для продуктивної роботи на робочому місці та повсякденних
компетенцій (Arkansas Department of Education, 2007). Жорсткі навички були єдиними навичками,
необхідними для кар'єри, і були, як правило, кількісними та вимірюваними з огляду на освіту, досвід роботи
або інтерв'ю. У 20-му столітті некваліфіковані навички є важливим диференціатором, важливим фактором
для працевлаштування та успіху в житті. У дослідженні, проведеному Гарвардським університетом,
зазначено, що 80% досягнень у кар'єрі визначаються м'якими навичками та лише 20% - важкими
навичками. Експерти вважають, що тренінги з м'яких навичок повинні починатися для людини, коли вони є
студентами, для ефективного виконання їх у навчальному середовищі та на майбутньому робочому місці.
Дослідження громадських інтересів, проведене компанією McDonald's у Великій Британії, передбачало, що
до половини мільйона людей у 2020 році буде відсторонено від секторів робочої сили через брак м'яких
навичок [4; 7].
Soft skills ("м'які" навички) - важливі для працевлаштування. Сучасні роботодавці розраховують на
те, що кандидат матиме десятки різноманітних вмінь та навичок. Здатність креативно мислити і управляти
часом, навички комунікації, нетворкінгу, керування проектами, командоутворення, володіння
інструментами розробки сайтів, комп’ютерної графіки та відеомонтажу. Без згадки про це, сьогодні не
обходиться майже жодне оголошення про роботу. Чим вища посада, тим більші вимоги.
У зв’язку з цим у країнах ЄС сформувалося поняття «м’яких» навичок (soft skills). Вони
протиставляються жорстким – спеціальним вузькопрофесійним навичкам (hard skills), бо не мають
однозначної прив’язки до конкретної професії. Часто «м’які» навички називають також універсальними або
функціональними компетенціями, а факт володіння ними – функціональною грамотністю (functional
literacy) [3].
Отже, для сучасного студента, майбутнього фахівця з професійної освіти, soft skills – це необхідна
умова вдалого працевлаштування.
Останнім часом різниця між "твердими" і "м'якими" навичками стала очевиднішою, а застосування
останніх у різних галузях – більш наочною. У доповіді Світового економічного форуму цей розрив
пояснюють нездатністю традиційної системи освіти забезпечити студентів знаннями, необхідними для їх
подальшого особистісного розвитку.
Важливо розуміти, що часи, як і робоча корпоративна культура загалом, змінюються. Раніше
прийнято було вибрати конкретну професію і рухатися її кар'єрними сходами вгору. Покоління Z (ті, хто
народилися після 1994 року), за прогнозами, протягом життя змінять місце роботи більш ніж 7 разів. Тобто
навички, які діти здобувають у школі або виші, можуть їм навіть не знадобитися. Натомість їм буде
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потрібен універсальніший інструментарій, який за будь-яких обставин допоможе засвоювати нову
інформацію. То що ж потрібно розвивати?
Не тільки науковці, але й ічар-менеджери, коучі наголошують, що уміння ефективно навчатися
прищеплюється з дитинства.
Колишня парадигма освітньої системи застаріває. Сучасний викладач навчає моделей, способів або
шляхів отримання цих знань. Дає ключі від дверей, за якими зберігається граніт науки.
Самонавчання можна і потрібно вчитися, як і будь-якої іншої справи. Якщо ви набули цієї навички, то
освоєння нової справи (чи то користування сучасними технологіями, чи то зміна професійної діяльності
або автомобіля) стане якщо не легким, то хоча б зрозумілим і передбачуваним заняттям. Ви не просто
прищеплюєте дитині знання, а й допомагаєте ефективно ними користуватися.
Сьогодні для молодого фахівця важливий емоційний інтелект. Уже зараз багато компаній вимагають
від співробітників не високого коефіцієнта інтелекту, а наявності емоційного інтелекту М’які навички почне
формувати під керівництво вчителя чи викладача людина з внутрішньою мотивацією.
Під час вивчення навчальних дисциплін викладач має звернути увагу на розвиток критичного
мислення студента та його вміння опрацьовувати інформацію. Нейрофізіологи стверджують, що мозок
дорослої людини поглинає інформацію, наче губка.
Сьогодні, наявність універсальних компетенцій, їх постійний та методичний розвиток – основа
професіограми фахівця. Навички Soft Skills можна здобути не тільки під час навчання у закладі вищої
освіти, але й: на курсах та тренінгах (наприклад, громадський проект масових відкритих онлайн-курсів
"Prometheus" пропонує чимало подібних тренінгів на безкоштовній основі); робота на громадських засадах;
участь у студентському самоуправлінні (така практична діяльність навчить роботі в команді, управлінню
проектами й делегуванню обов’язків) [5].
Таблиця 1.1
Кластер навичок для молоді у ХХІ столітті
Навички
навчальні
навички

1

навички
грамотності
соціальні
навички

2
3

особистісні
навички

4

Складові
критичне мислення,
креативність
(творчість,
інноваційність) та
самонавчання
медіаграмотність,
цифрова грамотність
командна
робота,
комунікативність,
емоційний інтелект

гнучкість,
таймменеджмент,
ініціативність

Інструменти розвитку
тренінги, семінари, вебінари, онлайн-курси, курси підвищення
кваліфікації, читання спеціальної літератури тощо; документи
Google Диск, онлайнові презентації Prezi й Emaze, фоторедактори
Avatan,
Photoshop,
сервіси
для
створення
альбомів;
відеоредактори Youtube тощо.
інформаційно-комунікаційні технології (онлайн-сервіси Mindomo,
Сacoo, Іnfogr.am, дошки мозкового штурму Stormboard тощо)
налагодження особистістю комунікації з іншими, розв’язання
спільних завдань, розширення сфер спілкування, а також обмінів
контактами в соціальних мережах. Онлайнові інструменти для
формування комунікативних навичок Google Диск (спільне
редагування документів, написання коментарів), сервіси для
створення спільної дошки Padlet.com чи Linoit, спілкування Skype,
Viber тощо.
онлайнові майданчики, як віртуальні проекти Wikispaces,
створення і ведення блогів Blogger, соціальні мережі. сервіс для
планування Any.DO, Todoist, Google Календар, GTasks, OneNote;
сервіс для фіксування власних думок Google Keep; Skitch – сервіс
для сворення Evernote, де можна робити знімки, на яких
розміщувати власні думки; RescueTime дозволяє з’ясувати
наскільки ефективно витрачаєте час в інтернеті тощо.

За джерелом [4]

Таблиця 1.2
Пріоритетні навички для робітників світових компаній-роботодавців у ХХІ ст.
1

Компанія
Microsoft

2

Forbes

3

Британська платформа
інтернетнавчання SkillsYouNeed

4

Німецька хвиля
За джерелом [4].

М’які навички (soft skills).
ораторські та комунікативні здібності, володіння офісними програмами,
створення презентацій, менеджмент проектів і високий рівень
самоорганізації.
комунікативна компетентність, креативність, написання якісних текстів,
досвід роботи у команді, базові комп’ютерні знання та здатність до «реінжинірингу» – готовність робити звичні речі в новий спосіб.
персональні навички (тайм-менеджмент, саморозвиток, управління
емоціями та навіть організацію харчування, догляду за тілом,
спортивних
тренувань,
ефективного
сну),
інтерперсональні
(комунікація, робота у команді, ведення переговорів, конфліктменеджмент), лідерські здібності, проведення презентацій, а також
письменницьку майстерність і базові математичні знання.
ораторське мистецтво, вміння переконувати, лідирувати, управляти,
робити презентації, знаходити підхід до людей і вирішувати конфліктні
ситуації.
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Як ніколи раніше, суспільству потрібен не просто інструмент для виконання робочих завдань, а
Людина. Саме вміння бути людяними стане визначальним у світі, який всього за тиждень може змінитися
до невпізнання [5].
М’які навички цінуються роботодавцями, бо завдяки цьому ефективніше виконується професійна
діяльність, а сам робітник швидше зможе перейти до нового її формату, нових завдань. Люди з такими
навичками краще спілкуються, швидше досягають результату [2].
Отже, в межах нашого дослідження ми спробуємо довести, що створення певних педагогічних умов
допоможе нам разом з викладачем сформувати певні м’які навички у майбутніх фахівців з професійної
освіти, а саме: ораторські та комунікативні здібності, створення презентацій засобами кейс-методу, одним
із завдань якого буде технологія Pecha-Kucha.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Єлизавета Байцур
(Харків, Україна)
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ
Інститут надзвичайного стану є важливим елементом системи конституційного права. Застосування
відповідних правових норм зумовлене можливістю виникнення екстремальних ситуацій техногенного,
економічного і соціально-політичного характеру та негайною потребою їх правового врегулювання актами
вищої юридичної чинності, оскільки звичайних форм правового регулювання недостатньо для
нейтралізації і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що загрожують не лише значній кількості людей,
але й основам конституційного ладу, існуванню самої держави.
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р. встановлює
визначення надзвичайного стану.
Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в
окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не
нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат,
створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади, військовому
командуванню та органам місцевого врядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для
відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування
національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту
конституційного ладу, а також допускає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження у здійсненні
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із
зазначенням строку дії цих обмежень. [1, с. 5]
Зазначимо, що українське законодавство розрізняє правовий зміст понять «надзвичайний стан» та
«воєнний стан».
Зміст правового режиму надзвичайного стану визначається Законом України «Про правовий режим
надзвичайного стану» від 16 березня 2000 р., в той час як зміст правового режиму воєнного стану та
відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану
визначається Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року.
На відміну від надзвичайного стану, воєнний стан – це особливий правовий режим, що його вводять
в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній
незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної
влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для
відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою
обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина та прав і законних інтересів юридичних
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [2, с. 4].
Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення органами державної влади,
військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями наданих їм повноважень у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній
незалежності України, її територіальній цілісності. [2, с. 5]
Указом Президента України про введення надзвичайного стану в інтересах національної безпеки та
громадського порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров’я населення
або захисту прав і свобод інших людей на період надзвичайного стану, можуть запроваджуватися такі
заходи:
1) встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по
території, де вводиться надзвичайний стан;
2) обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд;
3) посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність
населення та народного господарства;
4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборону на проведення яких встановлює
суд;
5) заборона страйків.
У разі введення надзвичайного стану на підставах, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про
правовий режим надзвичайного стану», крім заходів, передбачених ст. 16 цього Закону, можуть також
здійснюватися такі заходи:
1) тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з
обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових приміщень;
2) встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення
евакуйованого або тимчасового переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових
підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;
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3) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об’єктів,
діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності
населення та аварійно-рятувальних формувань;
4) встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних
заходів;
5) запровадження особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої
необхідності;
6) обілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми
власності для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією
завданих втрат;
7) зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на
виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності,
необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлюваних робіт;
8) усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх
обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить
нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання обов’язків
зазначених керівників на інших осіб. [3, с. 137]
З метою ліквідації стихійного лиха чи катастроф у мирний час може здійснюватися цільова
мобілізація, обсяги і строк проведення якої визначаються в Указі Президента України про введення
надзвичайного стану.
У виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю проведення невідкладних аварійно-рятувальних
робіт, допускається тимчасове переведення або залучення на добровільній основі працездатного
населення і транспортних засобів громадян за дозволом відповідного керівника аварійно-рятувальних
робіт та за умови обов’язкового забезпечення безпеки праці. Забороняється залучати неповнолітніх, а
також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров’я.
У разі введення надзвичайного стану на підставах, зазначених у пунктах 2 – 7 ч. 2 ст. 4 Закону
України «Про правовий режим надзвичайного стану», додатково можуть бути вжиті такі заходи:
1) запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських
місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);
2) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду,
огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та громадського житла;
3) заборона призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома
відповідного військового комісаріату;
4) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а
також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі;
5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а
у підприємств, установ і організацій – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і
матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;
6) заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати
обстановку;
7) регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських пристроїв
особистого і колективного користування;
8) особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі;
9) 9) порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону
діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського
порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей [2, с. 32].
Усі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, політичні
партії та громадські організації, а також громадяни на території, де введено надзвичайний стан, зобов’язані
сприяти органам у вжитті заходів правового режиму надзвичайного стану.
В умовах надзвичайного стану заборонено:зміну Конституції України;зміну Конституції АР Крим;зміну
виборних законів;проведення виборів Президента України, а також виборів до ВР України, ВР АР Крим і
органів місцевого самоврядування;проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;обмеження прав
і повноважень народних депутатів України.
У разі закінчення на період дії надзвичайного стану продовжується строк повноважень
представницьких органів місцевого самоврядування, ВР АР Крим, ВР України.
Відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Конституція
прямо передбачає перелік прав, які не можуть бути обмежені в період дії воєнного або надзвичайного
стану. Зокрема не можуть біти обмежені такі права і свободи: на рівність громадян перед законом (ст.24
КУ);на громадянство і його зміну (ст.25 КУ);на життя (ст.27 КУ);на повагу до гідності людини (ст.28 КУК); на
свободу та недоторканість (ст.29 КУ);на звернення до органів державної влади (ст.40 КУ); на житло (ст.47
КУ);на шлюб (ст.51 КУ); на рівність дітей в їх правах (ст.52 КУ); на захист прав і свобод (ст.55 КУ); на
відшкодування за рахунок держави матеріальної і моральної шкоди (ст.56 КУ);на знання своїх прав і
обов’язків (ст.57 КУ);на незворотність дії законів та нормативних актів (ст.58 КУ);на правову допомогу
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(ст.59 КУ);на необов’язковість виконання злочинних розпоряджень чи наказів (ст.60 КУ);на неможливість
подвійного притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення
(ст.61 КУ);на те, щоб особу вважати невинуватою у вчинені злочину, доки її вину не буде доведено в
законному порядку (ст.62 КУ);на відмову давати свідчення щодо себе, членів сімї та близьких родичів
(ст.63 КУ) [4, с. 67].
Обмеження конституційних прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані за умов
надзвичайного стану, є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають. Строк їхнього застосування
не перевищує строку, на який вводить надзвичайний стан. Введення інших обмежень заборонено.
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб іноземних держав, які
перебувають на території України під час надзвичайного стану, визначений Конституцією України та
законами України, її міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВР України.
Принагідно зазначимо, що введення надзвичайного стану не може бути підставою для застосування
тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, для будь-яких обмежень
права на життя, на свободу думки, совісті, релігії у розумінні цих прав і свобод, прийнятому в
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і в законах України. Будь-які спроби використати
введення надзвичайного стану для захоплення влади або зловживання нею тягнуть за собою
відповідальність згідно з законом.
Відповідно до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, запровадивши надзвичайний
стан, держава має негайно після його введення повідомити через Генерального секретаря ООН держави,
які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від
зобов’язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причин прийняття такого рішення. У
повідомленні зазначають також термін, на який вводяться відхилення від зобов’язань, передбачених
Міжнародним пактом про громадянські та політичні права. У такому ж порядку Україна повідомляє про
зміни межі відхилень від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права або
строку дії обмежень прав і свобод [5, с. 23].
У разі необхідності до ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених стихійним
лихом чи катастрофами, можуть залучатися аварійно-рятувальні формування інших держав. Ці питання
вирішуються за угодами з урядами відповідних держав, якщо інше не передбачено міжнародним
договором України, згода на обов’язковість якого надана ВРУкраїни. [3, с. 141].
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ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Сьогодні Україна перебуває в судовій невизначеності щодо запровадження судового прецедента як
законодавчої діяльності суддів. Так як наша держава претендує на входження до Європейського Союзу та
широко застосовує інтеграційні шляхи розвитку законодавства, то проблема судового прецеденту стоїть на
чинному порядку щодо вирішення судового питання. Діяльність європейських судів надає нам впевненості
в тому, що судовий прецедент є ефективним способом вирішення питань, які виникли через прогалин в
законодавстві, та є надійним шляхом справедливого захисту прав та свобод людини і громадянина,
фізичних та юридичних осіб.
Слід зазначити, що судовий прецедент - це не нові аспекти вирішення судових проваджень і не
наукові результати досліджень в юридичній сфері. Дане поняття було відоме і досить поширене в
Давньому Римі, де набула популярності Конституція Юстиніана. У цьому документі було багато прогалин,
що стало результатом запровадженням судового прецеденту, а саме: коли претор (тобто суддя) вирішував
певні конфлікти в суспільстві спираючись на мораль та приблизні нормативно-правові акти, які були дещо
схожими по суті справи. Тому, на нашу думку, можна з упевненістю сказати, що країни європейського типу
наслідують свої традиції.
Судовий прецедент (від лат. praecedens (praecedentis) – той, що передує) – це рішення суду в
конкретному провадженні, що є обов’язковим для суду тієї самої або нижчої інстанції при вирішенні в
майбутньому всіх аналогічних проваджень. У його основі лежить соціальний факт повторюваності певних

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

97

суспільних відносин, що зумовлює відповідність ідеї прецеденту природі людини та соціальним
очікуванням суспільства. В основі обов’язковості прецеденту лежить принцип, згідно з яким однакові
провадження повинні вирішуватися аналогічно, а судове рішення є справедливим, якщо не відрізняється
від прийнятого раніше за умов збігу фактичних обставин провадження [1, с. 184]. Тобто під цим поняттям
ми розуміємо, що суддя відіграє не велику роль законодавця, при якому нижчі інстанції підпорядковуються
цьому рішенню для більш справедливого захисту прав та свобод людини та громадянина, фізичних та
юридичних осіб. Крім того можна зазначити, що при виникненні аналогічних судових ситуацій, суддя буде
спиратись на рішення прийняте перед цим і в результаті не виникатиме колізія в законодавстві.
У кожній системі прецедентного права судові прецеденти характеризуються своїми особливостями,
проте основними ознаками є те, що вони:
1) є результатом судової нормотворчості та мають нормативний характер;
2) переважно формуються вищими судовими інстанціями;
3) мають обов'язковий характер для нижчих судів. Вищі судові інстанції зв’язані своїми попередніми
прецедентами і не повинні відхилятися від них без очевидної необхідності. Тобто у силу цього судовий
прецедент є обов’язковим також для всіх суб’єктів права, у тому числі для державних органів і посадових
осіб;
4) є писаним джерелом, який підлягає оприлюдненню в бюлетенях або інших офіційних виданнях;
5) має казуїстичний характер та створюється внаслідок вирішення конкретних, окремих казусів
(випадків), що породжує множинність прецедентів, їх певну неузгодженість [1, с. 184].
Саме ці ознаки характеризують судовий прецедент як вияв законотворчості в більшій мірі, рішення
яких є загальнообов’язкові для нижчих інстанцій і виконання яких може так само, як і звичайні вироки
здійснюватись засобом державного впливу та виступає зразком тлумачення норми права.
Слід також зазначити, що основою судового прецедента є загальні засади здійснення судочинства,
на чому ґрунтується та здійснюється їх діяльність. Тому основними засадами, на яких будується
прецедент є засада stare decisis - це засада, яка зобов’язує суддів дотримуватися раніше прийнятих
рішень і становить дві суттєві вимоги - підкореності та переконливості:
1. Засада підкореності означає, що суд повинен дотримуватися правил, встановлених під час
розгляду попереднього провадження. Ця засада діє по вертикалі та горизонталі.
2. Засада переконливості означає, що суд може, але не зобов’язаний дотримуватися раніше
встановленого правила, якщо його аргументація є досить переконливою [3, с. 17-20].
Потрібно зазначити, що основною причиною необхідності запровадження судового прецеденту є
певні колізії та прогалини в законодавстві, нечіткі основи матеріальних та процесуальних нормативноправових актів.
Дослідження такого правового явища як прогалина в праві дозволяє виділити ознаки або критерії
існування цього явища. Науковці наголошують на тому, що прогалини в праві є одним із негативних
правових явищ, що їх існування є об’єктивною неминучістю та що вони притаманні будь-якій системі
законодавства.
А прогалини є взаємопов’язаними та існують в комплексі: принципи права, політика законодавця,
професійна і звичайна правосвідомість, судова практика.
Крім того, В. Забігайло визначає як одну з причин появи прогалин в праві той факт, що норми, які
створює законодавець розповсюджуються не на конкретні правовідносини, а на визначений вид
правовідносин. Не можна не погодитись з думкою науковця, оскільки основний акцент ставиться на
правовій регламентації суспільних процесів в цілому, без конкретизації в певному правовому регулюванні
відносин та нормі права, що забезпечує це регулювання. Альтернативою судового прецеденту в
сучасному законодавстві звикли зазначити як правотворчість.
Звичайно, для України судовий прецедент - це чудова можливість відійти від рамок радянського
характеру судочинства та взяти приклад з розвинених європейських країн, які застосовують таку практику.
Україна не тільки зможе об’єднати судову систему шляхом запровадження судового прецеденту, але і
відновити довіру громадянства до судової гілки влади. Саме тому, на нашу думку, український народ йде з
плином часу за тенденціями і останнім часом спостерігається використання судової практики, хоча на
законодавчому рівні вона не закріплена. А це означає, що за власним бажанням судді можуть посилатися
на європейський судовий прецедент із захисту прав та свобод людини та громадянина.
Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що судовий прецедент вищих
судових інстанцій виступає орієнтиром як для нижчих судів, так і для інших правозастосовних органів, що
дає ефективний рівень справедливого винесення вироку щодо аналогічних судових проваджень.
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ
ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ
Досить важливим залишається вдосконалення Державної податкової служби України. Головними її
напрямками залишаються дотримання стабільності, подолання дефіциту бюджету, а також запобігання
економічній злочинності.
Дослідженням
цього
питання
займались
такі
вчені
як
В. Андрущенко, В. Федосов,
М. Кучерявенко, О. Василик тощо.
Доречно провести дослідження етапів становлення Державної податкової служби України аби
проаналізувати переваги та недоліки законодавства на певному етапі, переглянути її як суб’єкта
запобіганню злочинам у сфері господарської діяльності.
Створення податкової системи, яка б у своїй основі мала чітку організацію порядку стабільної сплати
податків, зборів та інших обов’язкових платежів, було актуальним з перших днів незалежності України.
Проте перші кроки у цьому напрямі було зроблено ще в 1990 р.: податкову службу утворено 1 липня 1990
р. згідно з постановою Ради Міністрів України від 12 квітня 1990 р. № 74 «Про створення державної
податкової служби в Українській РСР». Першим робочим днем був понеділок, 2 липня, і саме цей день
відзначається як професійне свято працівників податкової служби, що було затверджено Указом
Президента України. Ухвалений 4 грудня 1990 р. Закон УРСР «Про державну податкову службу в
Українській РСР» визначив статус, функції та правові основи діяльності податкових органів. Законом
України від 7 липня 1992 р. було внесено зміни, згідно з якими державна податкова служба в Україні
створюється при Міністерстві фінансів України у складі Головної державної податкової інспекції України та
державних податкових інспекцій у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Кількість
податкових інспекцій тоді складала 53. В основу побудови організаційної структури органів ДПС України
було покладено структуру жорсткої вертикальної централізації з прив’язкою до адміністративнотериторіального устрою держави. Така організаційна структура була об’єктивною необхідністю в період
розробки основ податкового законодавства країни, створення методологічної бази його реалізації на
практиці, налагодження механізму нарахування і стягнення податків. У Державній податковій службі
України було вироблено єдину цілеспрямовану ідеологію розвитку податкової служби, яка полягала в
забезпеченні відповідності реформам у суспільному та економічному житті країни. Водночас виявилась
необхідність комплексної модернізації органів ДПС України. У чинній організаційній структурі не існувало
типової організаційно-функціональної структури районного і обласного рівня, що не сприяло ефективному
управлінню діяльності податкових органів. У результаті реорганізації було закладено важливі організаційні
передумови для розвитку методології діяльності та створено нові підрозділи: примусового стягнення
податків; по роботі з платниками податків; Державного реєстру фізичних осіб; апеляцій; організації
документальних перевірок; податкової поліції; по боротьбі з корупцією; організаційно-розпорядчий;
економічного аналізу. Для оперативного супроводження збиткових підприємств було створено відповідне
управління у складі податкової міліції, а для посилення правового захисту інтересів держави в податковій
сфері — управління правового забезпечення роботи з судами. За роки незалежності Україна намагалася
будувати податкову систему, спираючись на досвід європейських країн. Це передбачає, зокрема,
Програма модернізації податкової служби, яка наразі успішно здійснюється й основною метою якої є
реформування податкової служби України та її трансформація в структуру європейського зразка. Проект
«Програма модернізації державної податкової служби України» входить до портфеля проектів України у
Світовому банку. Проектом передбачається створення сталої системи отримання державних доходів на
основі добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства та компетентного,
чесного, неупередженого адміністрування податків, сприяння розвиткові підприємництва та в цілому —
економічному піднесенню держави [1].
Важливим є 1998 рік, у якому в лютому Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону
України «Про державну податкову службу в Україні» та Закон України «Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з
утворенням податкової міліції». Зокрема, до складу податкової міліції увійшли Головне управління
податкової міліції, слідче управління податкової міліції, управління по боротьбі з корупцією в органах ДПС
України. Після прийняття зазначених законів державна податкова служба в Україні стала повністю
легітимною. Враховано, зокрема, вихід із підпорядкування Мінфіну України, створення державних
податкових адміністрацій та інспекцій, податкової міліції та інші актуальні нововведення. Є загальновідоме
правило: можливості органів, що адмініструють податки, не мають відставати від розвитку бізнесу в країні.
Інакше створяться умови для масової мінімізації і ухилень від оподаткування. Це спонукало керівництво
ДПА в 1998 р. прийняти рішення щодо підготовки та запровадження Програми модернізації ДПС
України [1].
Наступні роки (2003 – 2006 рр.) характеризуються формуванням законодавчої бази щодо
покращення взаємовідносин державної податкової служби України з платниками податків, зміною
тенденцій, що було поширено в попередні роки, пріоритетом податкової політики стає усунення податкової
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дискримінації суб’єктів господарювання та створення однакових умов для всіх платників податків. Зокрема,
приймається низка законів і кодексів щодо посилення правового захисту громадян та запровадження
механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, безпеку, повагу до
гідності особи, правову допомогу, захист, щодо професійної етики працівника Державної податкової
служби України. Знижується вплив великого бізнесу на політику: Законом України “Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”
було ліквідовано більшість пільг щодо всіх видів податків [2].
І лише через 19 років незалежності, у грудні 2010 р., з метою досягнення балансу інтересів держави і
платників податків Верховною Радою України ухвалено Податковий кодекс України, який підписано
Президентом України, який набув чинності з 1 січня 2011 р. [16]. Головним позитивом у Податковому
кодексі є значне скорочення переліку загальнодержавних (з 28 до 18) та місцевих (з 14 до 5) податків і
зборів. Податковий кодекс передбачає зниження рівня оподаткування за основними податками: за
податком на додану вартість – із 20 до 17 – 18 % зі збереженням для окремих товарів і операцій нульової
ставки, зменшення ставки податку на прибуток з 2011 р. із 25 до 19%, з 2014 р. – до 18%, а потім – до 17%.
Спрямованість документу очевидна – розвиток податкового законодавства України у бік поступового
зниження податкового тягаря, що сприятиме піднесенню економіки. При цьому у Податковому кодексі не
обумовлено компенсаційні джерела, які б дали змогу покрити втрату доходів, яких зазнає бюджет
унаслідок одночасного зниження ставок податку на прибуток підприємств та ПДВ, а це – прямий шлях до
активної боргової політики уряду як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [3].
Згодом, Постановою Кабінету Міністрів України “Про утворення Державної фіскальної служби”
№ 160 від 21.05.2014 р. була створена Державна фіскальна служба як центральний орган виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України шляхом
перетворення Міністерства доходів і зборів України. Цей етап в історії фіскальної служби пов’язаний із
створенням служби комплексного типу, яка виконує функції адміністрування та контролю за справлянням
податків і зборів, митних платежів єдиного соціального внеску та є також службою сервісного типу. Статус
органів ДФС і напрями її діяльності визначені Постановою Кабінету Міністрів України “Про Державну
фіскальну службу України” № 236 від 21.05.2014 р. із наступними змінами та доповненнями [3].
Постановою КМУ від 18 грудня 2018 р. № 1200 «Про утворення Державної податкової служби
України та Державної митної служби України» розпочато реорганізацію ДФС шляхом поділу на Державну
податкову та Державну митну служби як окремих центральних органів виконавчої влади, які
забезпечуватимуть реалізацію політики у податковій та митній сферах.
Загалом, підсумовуючи дослідження становлення і розвитку податкової системи в Україні, доцільно
зазначити, що цей процес був досить складним, суперечливим і багато в чому спонтанним. Але загальний
напрям цих процесів загалом все ж був правильним – формування податкової системи і встановлення
рівня оподаткування, характерного для ринкової економіки.
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
Система конституційних прав людини і громадянина в Україні охоплює максимально всеосяжний
спектр прав і свобод у виборі способів життєдіяльності кожної людини, що проживає чи перебуває в нашій
країні. І це, безумовно, позитивне надбання нашого суспільства. Однак практична реалізація та захист цих
прав і свобод майже щоразу наштовхуються на значні перешкоди, що мають як об’єктивний, так і
суб’єктивний характер та є підґрунтям для невирішених проблем у цій сфері [1, c. 5]
Якщо права гарантують кожній людині її особисту свободу, виключають будь-яку дискримінацію
стосовно неї та втручання в її автономію, то для держави права людини - це обов’язок. Права людини - це
зобов’язання держави перед людиною щодо їх забезпечення та дотримання. Кожна держава повинна
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продемонструвати свою готовність до прийняття зобов’язань, що відбувається шляхом ратифікації або
приєднання до того чи іншого міжнародного документу з прав людини. Коли права людини визнаються на
національному рівні, вони регламентують зобов’язання держави перед своїм народом [2].
Національні стандарти мають пряміший вплив, а національні процедури доступніші за процедури на
регіональному та міжнародному рівнях. Обов'язок держави – поважати, заохочувати, захищати і
здійснювати права, є первинним.
Права людини у сфері праці є основоположними правами, що визнані як такі міжнародною та
національною спільнотою, що передбачає їх визнання і захист як основний обов’язок держави. Адже з
реалізацією права на працю пов’язується задоволення основних потреб людини. Тому сьогодні
забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття є однією з основних проблем в
Україні. Основний Закон визнає в правовій, соціальній і демократичній державі людину, її життя, здоров’я
найвищою соціальною цінністю, а тому одним із показників благополуччя населення є відсутність
безробіття в країні, що є головним показником, індикатором економіки країни. Чим вищий рівень економіки
країни, тим вищий рівень життя громадян, і навпаки [3, c. 84].
Держава виступає основним гарантом прав і свобод людини, в тому числі трудових, які є
своєрідними орієнтирами і стандартами. Питання правового регулювання відносин у сфері праці не можна
розглядати у відриві від економічних і соціальних проблем. По великому рахунку вони встановлюються і
реалізуються в площині державної мети і завдань, як основні напрямки державної політики [4, c. 66].
Держава здатна приймати рішення, які впливають на долю працівника, який є виробником
матеріальних благ, а тому вкрай важливо, щоб ці рішення були засновані на принципі поваги до прав
працюючої людини. Рівність прав та можливостей, захист від будь-яких проявів дискримінації є основою
демократичного і громадянського суспільства, а їх захист має бути кінцевою метою будь-якої державної
політики. Захист трудових прав працівників державою відбувається у зовнішньому та внутрішньому
вимірах. На міжнародному рівні обов'язок захищати трудові права працюючої людини кожна держава
закріпила перед світовою спільнотою, ратифікувавши низку міжнародних договорів. Держави беруть
активну участь у розробці міжнародних трудових стандартів, створенні інституцій та механізмів
моніторингу. Вони першими звертають увагу на порушення міжнародних норм у сфері праці і мають
можливість стимулювати позитивні зрушення щодо їх дотримання. Дотримання трудових прав працюючої
людини в кожній окремій державі є значним внеском для досягнення більш глобальної мети - миру,
економічного розвитку та соціальної безпеки.
Формування державної політики загалом та у сфері праці зокрема відбувається у відповідності до
сучасних потреб суспільства. Звісно, що зміни в суспільстві можуть породжувати нові проблеми, які будуть
потребувати вирішення на всіх рівнях правового регулювання.
На національному рівні принципово, щоб держава дотримувалась міжнародних стандартів. Вони,
зазвичай, встановлюють мінімальний рівень трудових гарантій та захисту, а тому розвиток держави
завжди має супроводжуватися зростанням національних стандартів. Захист та забезпечення трудових
прав та їх реалізація є відповідальністю не тільки уряду, але й окремих фізичних осіб та підприємств. Саме
тому усвідомлення кожним відповідної ролі трудових прав працівника у суспільстві як основних засад для
забезпечення і реалізації інших прав є нагальною необхідністю.
Оцінюючи ефективність державної політики у сфері захисту трудових прав працівників, потрібно
усвідомлювати, що перед державою стоїть непросте завдання захистити права працюючої людини,
дотримавшись при цьому принципу пропорційності, а саме - балансу між приватним і публічним інтересом.
Захист трудових прав працівників та забезпечення їх юридичними гарантіями найбільшою мірою
залежать від роботи відповідних механізмів на національному рівні. Адже юридичні гарантії – це надання
державою формальної (юридичної) загальнообов’язковості тим умовам, які необхідні для того, щоб кожна
людина могла скористатися своїми конституційними правами і свободами. Юридичні гарантії
встановлюються державою в Конституції та нормах діючого законодавства. Їх метою є реальне
забезпечення правовими засобами максимального здійснення, охорони й захисту конституційних прав і
свобод громадян [4, С. 208].
Кожна держава, яка проголошує себе соціальною, повинна мати на меті як затвердження концепції
прав людини загалом, так і забезпечення дотримання та ефективної реалізації трудових прав працівників.
Необхідним елементом механізму правового захисту прав та законних інтересів працівників є
наявність відповідних норм права, які регулюють порядок здійснення захисту і правові підстави для його
здійснення.
В умовах розвитку ринкових відносин виникає необхідність переглянути загальнотеоретичні засади
регулювання механізму правового захисту трудових прав та законних інтересів працівників.
Нормативно-правове забезпечення правого захисту трудових прав та інтересів працівників
характеризується певними особливостями, які зумовлені специфікою самого механізму захисту, а також
процедурою його застосування. Однією з особливостей нормативно-правового забезпечення захисту
трудових прав та інтересів працівників є галузева спрямованість законодавства.
Різноманітність законодавства, а також застосування правових норм, які належать до різних галузей
є однією з причин відсутності єдиного кодифікованого акту на зразок основ законодавства чи кодексу.
Правове регулювання захисту трудових прав працівників здійснюється як нормами трудового права, так і
нормами інших галузей права.
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Захист індивідуальних трудових прав та інтересів працівників регулюється на етапі досудового
захисту як КЗпП України, так і окремими актами законодавства. Судовий захист регулюється відповідними
процесуальними кодексами, адміністративний – законом України «Про звернення громадян», а також
підзаконними нормативно-правовими актами, які встановлюють порядок проведення перевірок
контролюючими органами дотримання трудового законодавства. Наявність великої кількості підзаконних
нормативно-правових актів, які регулюють адміністративну форму захисту прав, знижує ефективність
такого захисту і є підґрунтям для маніпуляцій при здійсненні захисту трудових прав.
Адміністративна форма захисту трудових прав та законних інтересів працівників регулюється
нормами адміністративного права в межах діяльності адміністративних органів по розгляду звернень
громадян.
Адміністративний захист трудових прав здійснюється частково в межах правовідносин нагляду і
контролю за дотриманням трудового законодавства.
Відносини по нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства традиційно вважаються
тісно пов’язаним із трудовими, як складова предмету трудового права. Наявність зазначених відносин у
структурі тісно пов’язаних з трудовими відносин є відповідною гарантією існування усіх інших відносин, що
є предметом трудового права, а також гарантією існування та захисту трудових прав працівників.
Відповідно норми, які регулюють нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства традиційно
поміщені до відповідної глави КЗпП України.
Для більш детального аналізу правової природи норм, які регулюють адміністративний захист,
необхідно з’ясувати місце і роль правовідносин нагляду і контролю в системі трудових правовідносин. У
науковій літературі поняття нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства вживають як
синоніми.
Діяльність по здійсненню нагляду і контролю за дотриманням трудових прав має специфічні ознаки,
зміст, принципи, функції і процесуальну форму. Правовідносини нагляду і контролю за додержанням
трудового законодавства носять яскраво виражений публічно-правовий характер.
Звідси можна зробити висновок про те, що діяльність по здійсненню державного контролю є
різновидом державного управління. Контроль за дотриманням норм трудового законодавства є різновидом
державного контролю.
Публічність цих правовідносин характеризується рядом ознак. По-перше, в них закладено публічний
інтерес - інтерес держави по зміцненню правопорядку і недопущення порушень трудового законодавства.
Державний інтерес також проявляється, на нашу думку, і у сприянні охорони трудових прав та законних
інтересів працівників.
По-друге, обов’язковим суб’єктом цих правовідносин є орган, або особа, яка наділена певним видом
владних повноважень. В першу чергу це державні органи, які наділені правом здійснення нагляду і
контролю за дотриманням трудового законодавства.
По-третє, суб’єкти цих правовідносин видають акти, які є обов’язковими для виконання іншими
суб’єктами. Це можуть бути як індивідуальні акти, так і нормативно-правові акти, які приймають органи
контролю за дотриманням трудового законодавства в межах своєї компетенції.
Можна зробити висновок, що правовідносини нагляду і контролю за дотриманням трудового
законодавства належить не до предмету трудового права, а до предмету адміністративного права.
Відповідно вони регулюються нормами адміністративного права. А це свідчить, що норми, які регулюють
нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства мають адміністративно-правову природу і не є
нормами трудового права.
Поміщення зазначених норм у КЗпП України не змінює їхньої правової природи. Вони не є нормами
трудового права, а залишаються нормами адміністративного права.
Оскільки об’єктом захисту трудових прав є індивідуальні та колективні трудові права, то і відповідне
законодавство також окремо регулює порядок захисту колективних трудових прав та порядок захисту
індивідуальних трудових прав. Порядок захисту колективних трудових прав та інтересів регулюється
законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». У той же час
необхідно відзначити, що законодавством детально не врегульовані примирні процедури, зокрема порядок
проведення переговорів, залучення незалежних посередників, третейська процедура. Потребує
удосконалення правове регулювання підстав та порядку оголошення страйку. Чинний закон не регулює
порядку проведення попереджувальних страйків, страйків солідарності.
Потребує також і правового регулювання самозахист трудових прав, оскільки чинне законодавство
взагалі його не регулює. Є лише норма закону України «Про охорону праці», яка передбачає право
працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його
життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Норма
ст. 6 закону України «Про охорону праці» також передбачає відповідні процедури здійснення такого
самозахисту.
Підсумовуючи, можемо зробити висновок про те, що захист трудових прав та законних інтересів
працівників здійснюється як нормами процесуальних галузей права, так і нормами трудового права, та
адміністративного права. Крім того існують норми трудового процедурного права, які урегульовують
процедури примирення та посередництва при захисті трудових прав та законних інтересів працівників.
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ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВ
В процесі вдосконалення правового регулювання захисту трудових і соціальних прав мігрантів
важливо вивчити шляхи взаємодії трудового права України з міжнародним і зарубіжним трудовим правом.
Представляючи собою узгоджену волю світової спільноти з актуальних проблем, що виникають у сфері
праці, міжнародні норми служать стандартами, на які повинна орієнтуватися національна галузь трудового
права.
Відповідно до положень Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України» [1, ст. 9]. Таким
чином, Україна визнає пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права і забезпечує
відповідність їм законодавства про працю. Правила міжнародних договорів або міжнародних угод,
учасницею яких є Україна, застосовуються безпосередньо в тих випадках, коли ті чи інші відносини не
врегульовані законодавством про працю. Згідно із статтею 8-1 Кодексу законів про працю України «якщо
міжнародним договором України або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші
правила, ніж ті, що їх містить законодавством України про працю, то застосовуються правила
міжнародного договору або міжнародної угоди» [2, ст. 8-1].
Крім двосторонніх договорів між Україною та іншою державою, велике значення мають
багатосторонні договори, зокрема Статут, Конвенції та Рекомендації Міжнародної Організації Праці (МОП),
а також деякі міжнародно-правові акти ООН. Деякі з основних трудових прав людини склали також
предмет Декларації МОП основоположних принципів і прав у сфері праці, ухваленої Міжнародною
Конференцією праці 18 червня 1998 р. Працівники-мігранти визначені в преамбулі зазначеного акту як
категорія осіб, які потребують особливого захисту [3].
Центром міжнародної нормативної діяльності з питань праці є Міжнародна Організація Праці (МОП)
– одна з найстаріших міжнародних організацій, яка була утворена ще в 1919 році і знаходиться під егідою
ООН. У Преамбулі її Статуту вказано на необхідність «захисту інтересів трудящих, які працюють за
кордоном», а також «визнання принципу рівної оплати за рівну працю» [4]. У Статуті йдеться про
необхідність покращення умов праці, для того, щоб уникнути несправедливості, злиднів, які можуть тягнути
за собою масові заворушення і загрозу світовій безпеці. Міжнародна організація праці неодноразово
зверталася до проблем трудових мігрантів і захисту їх прав, присвятивши цьому питанню численні
конвенції, які регламентують різні аспекти правового статусу трудящих-мігрантів [5, с. 152].
До спеціальних конвенцій, які безпосередньо зачіпають питання міжнародної трудової міграції та
забезпечення – прав трудящих-мігрантів, можна віднести наступні конвенції МОП: Конвенція № 97 про
трудящих мігрантів 1949 р.; Конвенція № 143 про зловживання в галузі міграції і про забезпечення
трудящим-мігрантам рівності можливостей звернення 1975 р.
Конвенція № 97 про трудящих-мігрантів 1949 р. основну увагу приділяє питанням прийому на роботу
мігрантів і умовам їх праці. Зазначена Конвенція зобов’язує держави надати без дискримінації за ознакою
національності, раси, релігії або статі, іммігрантам, які законно проживають на її території, умови не менш
сприятливі, ніж ті, якими користуються її власні громадяни. У той же час державам надано право
обмежувати доступ мігрантам до певних видів робіт, коли це необхідно в державних інтересах.
Ухвалення Конвенції № 143 про трудящих мігрантів було обумовлене різким зростанням масштабів
безробіття і нерегламентованої міграції. Цей акт являє собою першу багатосторонню спробу розглянути
питання про положення нелегальних мігрантів, а також передбачає санкції щодо торговців нелегальною
робочою силою. Конвенція № 143 закріпила поняття «трудящий-мігрант» [6], відповідно до якого вказаний
статус має особа, яка мігрує або мігрувала з однієї країни в іншу з метою отримання будь-якої роботи, крім
як за власний рахунок, і включає в себе будь-яку особу, яка законно в’їхала в країну як працівник-мігрант.
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Однак в міжнародному міграційному праві, як і в національному законодавстві більшості країн світу, до
цього часу не склався єдиний підхід до поняття трудящого-мігранта. Але, не дивлячись на те, що термін
«працівник-мігрант» знайшов своє закріплення в ряді інших міжнародно-правових актів, українське
законодавство досі не знає такого терміна.
Зазначені Конвенції МОП охоплюють питання, що стосуються всього процесу міграції, включаючи
еміграцію, імміграцію, транзит, і вони застосовуються до осіб, які мігрують з однієї країни в іншу з метою
працевлаштування в якості найманих працівників.
До міжнародних актів, які побічно регулюють міграційні процеси, можна віднести наступні: Конвенція
№ 81 про інспекцію праці 1947 р.; Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без
громадянства у галузі соціального забезпечення 1964 р.; Конвенція № 122 про політику в галузі зайнятості
1964 р.; Конвенція № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві 1969 р.; Конвенція № 131 про
встановлення мінімальної заробітної плати 1970 р.; Конвенція № 168 про сприяння зайнятості та захист від
безробіття 1988 р.; Конвенція № 181 про приватні агентства зайнятості 1997 р.; Конвенція № 184 про
безпеку та гігієну праці в сільському господарстві 2001 р.
Конвенція № 118 відноситься до типових «гнучких» конвенцій МОП, яка надає державам можливість
вибору тих галузей соціального забезпечення, де буде застосовуватися принцип рівності громадян країни і
іноземців [5, с. 152]. Як правило, до таких галузей належать медична допомога, допомога по хворобі,
вагітності і пологах, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, у випадку трудового каліцтва і
професійного захворювання. Відповідно до Конвенції № 168 трудящі- мігранти, які проживають на
законних підставах, повинні користуватися правами на рівне ставлення і недискримінаційне ставлення,
зокрема, без відмінностей за ознакою раси, кольору шкіри, статі, громадянства або етнічного походження в
контексті сприяння забезпечення повної, продуктивної і вільно обраній зайнятості.
Конвенція № 181 містить важливі положення, спрямовані на запобігання випадків протиправного
поводження з трудящими-мігрантами щодо вербування і прийому на роботу через приватні агентства
зайнятості. Зазначені агентства не знайшли широкої практики застосування в Україні, незважаючи на
визнання ефективності їх діяльності для регулювання міграційних процесів світовою спільнотою.
Слід окремо зазначити, що норми перелічених нормативних актів, що регулюють правовий статус
трудящих-мігрантів, поширюють свою юридичну дію як на тимчасових, так і на постійних мігрантів; як на
легальних, так і на нелегальних мігрантів.
Іншим видом актів, прийнятих в рамках МОП, є рекомендації. Рекомендації МОП є звернене до
держави побажання, пропозиції внести відповідні норми в національне законодавство. Рекомендація
містить матеріал для орієнтації в світовому досвіді, необхідний для вдосконалення національного
законодавства. Вона деталізує, уточнює, а іноді і доповнює положення конвенції, робить їх зміст більш
повним і гнучким, розширює можливості вибору для держав при вирішенні питання про запозичення
міжнародних норм. Крім того, рекомендації можуть служити основою для розробки майбутніх конвенцій
МОП, тим самим, будучи самостійними міжнародно-правовими актами. До числа найбільш значущих
рекомендацій МОП у сфері правового регулювання міжнародної трудової міграції можна віднести
Рекомендацію № 151 про трудящих-мігрантів, Рекомендацію № 100 про захист трудящих-мігрантів в
слаборозвинених країнах і територіях, Рекомендацію № 86 про працівників – мігрантів [7].
Найбільшим сучасним регулятором міжнародних міграційних відносин в епоху глобалізації виступає
ООН та її структурні підрозділи. В рамках ООН за роки її існування було прийнято велику кількість актів,
стосуються питань встановлення та захисту прав трудящих-мігрантів. Серед них: Загальна декларація
прав людини 1948 року, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.,
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р, Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права 1966 р, Конвенція про права дитини 1989 р. та ін.
Важливе значення у визначенні правового статусу людини -мігранта та захисті її прав має й
прийнята в грудні 1990 р. Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародна конвенція про захист прав трудящихмігрантів і членів їх сімей. Основні положення цієї Конвенції стосуються всього комплексу особистих,
соціально-економічних, політичних, культурних прав трудящих-мігрантів. Крім того Конвенція визначає
термін «працівник-мігрант» наступним чином: «особа, яка буде займатися, займається або займалася
оплачуваною діяльністю в державі, громадянином якої він чи вона не є» [8]. Конвенція не створює нових
прав для мігрантів, але забезпечує доступ до медичного обслуговування та належні умови праці, однакові
з громадянами цієї держави. Конвенція проголошує, що всі мігранти повинні мати доступ до мінімального
рівня захисту. Вона вимагає від держав вжити заходів для запобігання незаконного переміщення, а також
працевлаштування мігрантів в кризовій ситуації, але в Конвенції також підкреслено, що основні права
нелегальних мігрантів повинні гарантовано виконуватися.
Як бачимо, права і свободи людини-мігранта відображені у низці конвенцій, декларацій,
рекомендацій, статутів міжнародних організацій, багато з яких являються фундаментальними
документами. Слід зауважити, що вони стосуються як мігрантів в цілому, так і окремих видів та правових
категорій мігрантів.
Основні принципи і норми, сформульовані в конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації
праці знайшли своє відображення в законодавстві України, але проблеми тут залишаються, оскільки
українське законодавство в цій області по ряду параметрів в тій чи іншій мірі відстає від вимог Міжнародної
організації праці.
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ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ, ЇЇ ПОЯВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Перехід від державної до ринкової економіки в Україні зумовив кризовий стан економічної системи в
країні. Ці процеси в економіці нашої держави посилилися в період світової фінансової кризи. Тому в Україні
з моменту проголошення її незалежності постійно створюються нові правові інститути, проголошується
дотримання прав людини та спільно координуються дії по боротьбі з економічними кримінальними
правопорушеннями.
Боротьба з економічними кримінальними правопорушеннями є однією з основних складових
забезпечення економічної безпеки як держави в цілому так і окремих регіонів. За останні роки відбулися
фундаментальні зміни в формах власності та господарювання. Процеси роздержавлення і приватизації,
окрім головного позитивного ефекту, мають серйозні побічні наслідки криміногенного характеру. Вони
ускладнюють контроль за дотриманням законодавства в процесі господарської діяльності, створюють
набагато більше ніж за часів соціалізму «об’єктів» злочинних посягань, можливості для здійснення нових
видів протиправної діяльності.
Результат цієї роботи цілком залежить від здатності органів державної влади спрямовувати роботу
державних служб на забезпечення необхідних реформ. У той же час правоохоронні органи зустрілися із
суттєвими труднощами у боротьбі з організованою злочинністю, яка різко зросла внаслідок значних
політичних змін і викликаного ними розладу економіки [1, с. 291-296].
Сьогодні очевидним є те, що економічні кримінальними правопорушеннями стали проблемою, до
якої прикута увага науковців, політиків, практиків і фахівців різних напрямів правоохоронної діяльності
(вчених - криміналістів, кримінологів, працівників правоохоронних і судових органів). Проблема протидії
економічній злочинності, на наш погляд, повинна вирішуватись із застосуванням широкого спектра заходів
організаційного, правового і наукового характеру, а також шляхом використання досвіду науковців і
практиків щодо правотворчості, правозастосування та наукових досліджень у сфері протидії таким видам
кримінальними правопорушеннями.
У світовій практиці немає загальноприйнятого тлумачення природи економічної злочинності. Досить
часто в юридичній літературі, а також в офіційних документах вживаються найрізноманітніші терміни при
визначенні напрямів боротьби з економічною злочинністю. У даний час склалася така ситуація, коли
поняття «економічна злочинність», «кримінальними правопорушеннями у сфері економіки»,
«кримінальними правопорушеннями у сфері господарської діяльності» та інші досить часто
використовуються як тотожні. Однак, вважаємо, що ці поняття не є тотожними. Поняття «злочинність у
сфері економіки» ширше, ніж «економічна злочинність» та «кримінальними правопорушеннями у сфері
господарської діяльності», тому що містить усі кримінальними правопорушеннями в економіці, в тому числі
традиційні майнові розкрадання (крадіжки, грабежі, розбої тощо), які не відносяться до економічних.
Тому ці поняття не слід замінювати одне одним, оскільки така заміна певним чином дезорієнтує
правоохоронну практику при розробці основних напрямів і заходів протидії злочинності у сфері
господарської діяльності, ускладнює ведення статистичного обліку і робить неможливим порівняння
статистичних показників.
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Отже, економічна злочинність - це поняття комплексне, воно є сукупністю корисливих посягань на
економічні відносини, що охороняються законом, незалежно від форм власності та видів діяльності її
суб’єктів. Економічні кримінальними правопорушеннями повинні вивчатись і досліджуватись різними
галузями юридичної науки: кримінальним правом, кримінологією і криміналістикою. Саме таке комплексне
вивчення їх дасть змогу у майбутньому побудувати обґрунтовану систему (класифікацію) цих кримінальних
правопорушень, глибоко вивчити їх причини, показати шкідливість для суспільства, розробити та
удосконалювати методики їх розслідування і попередження [2, с. 412].
Ефективна боротьба з економічними кримінальними правопорушеннями не можлива без належної їх
профілактики.
На економічні кримінальні правопорушеннями впливають такі фактори: економічні, нормативноправові, соціально-психологічні та організаційні.
1. До економічних факторів належать: розбалансованість банківської системи й відсутність
механізмів належної взаємодії банківських органів з правоохоронними; розлад господарських зв’язків між
підприємствами; кризовий стан по розрахунках із заборгованістю по заробітній платі, пенсіях та інших
виплатах
Розроблення елементів криміналістичної характеристики економічних кримінальних правопорушень,
що вчинюються організованими групами, має велике значення для слідчої та судової практики. Зокрема,
важливим є виділення наступних елементів:
1) сфери (області) здійснення організованої злочинної діяльності і предмету кримінального інтересу
й посягання (сучасна організована економічна злочинність, як правило, вписується у фінансову, банківську
сферу, галузь страхування, легальне підприємництво, господарську діяльність державних підприємств,
акціонерних товариств тощо);
2) системи даних про способи підготовки, скоєння і приховування кримінальних правопорушень і
типових слідів їх застосування;
3) обстановки скоєння кримінальних правопорушень (місце, час, умови);
4) характеристики організації і методів здійснення розвідки, прийомів збору інформації, необхідної
для організованої економічної злочинної діяльності (як при підготовці та скоєнні кримінальних
правопорушень, так і в процесі їх розкриття і розслідування);
5) характеристики організованого злочинного формування (рівень, структура, прийоми добору і
вербування нових учасників ОЗФ, організація їх навчання, розподіл функціональних обов’язків,
регламентування поводження учасників злочинної організації), а також його зв’язків (у тому числі
міжнародних) і взаємовідносин з іншими ОЗФ;
6) методів, способів і прийомів встановлення корумпованих зв’язків у правоохоронних органах,
органах державної влади і управління, і способів їх використання;
7) характеристики особистості учасників ОЗФ (відповідно їх місця в ієрархічній структурі
формування);
8) мотивів і цілей економічних кримінальних правопорушень;
9) характеристики особистості можливих жертв кримінальних правопорушень (включаючи посадове
положення, наявність зв’язків з ОЗФ та ін.) [3, с. 218].
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що організована злочинність прагне до збільшення та
легалізації своїх доходів шляхом проникнення через корумповані зв’язки в економіку і фінансову систему
держави. Проблема протидії організованій економічній злочинності повинна вирішуватись із застосуванням
широкого спектра заходів організаційного, правового і наукового характеру. Великого значення у цій сфері
набуває визначення поняття та ознак організованої економічної злочинності як комплексного явища та
виділення елементів криміналістичної характеристики економічних злочинів, що вчиняються
організованими групами.
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ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ТА ЯК БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ПОВ’ЯЗАНЕ З НИМ
Права прописуються, змінюються і поновлюються щотижня. Співробітники виконують свою роботи з
користю для громадян, так як саме ми, маємо можливість апелювати цими правами. Це важливо, оскільки
порушення правопорядку, особливо в нашій країні, відбуваються досить часто. Навіть з боку виконують
обов'язки підтримки правопорядку. Людина, яка знає свої права, живе не тільки з чистою совістю, а й з
великим гаманцем. Так як такого усвідомленого громадянина не тільки не зможуть обдурити, але і багато
людей, які не знають всіх «кутів» закону, готові платити великі гроші в цілях економії власних коштів. Це,
зокрема, стосується економічної сфери. Фізичні та юридичні особи особливо потребують знання таких
прав як Підприємницьке та банківське. Про це можна дізнатися в статті нижче.
Що таке підприємницьке право?
Підприємницьке право. Якщо в загальному, це угруповання всіх прав, які прописують етикет
підприємницьких відносин і некомерційних, а також відносини по державному регулюванню економіки з
метою забезпечення інтересів держави і суспільства. Предметом права є відносини суспільства, які
регулюються нормами підприємницького права.
Принципи підприємницького права. Головний принцип даного права - свободу дію. Але тільки тих, які
являються НЕ заборонені законом. Є ряд принципів, які безсумнівно важливі і розкривають повністю суть
підприємницького права. Принцип вільного обороту капіталу, товарів, а також послуг. Свобода
індивідуальних думок, ідей для розвитку, які будуть поширюватися в суспільстві, але дотримуватися норм
порядку. Заборона на втручання державної і місцевої влади в розвиток підприємницької діяльності, в
рамках закону. Дії повинні довершує в рамках законопорядка і законності. Захист з боку держави всіх
суб'єктів підприємництва. Держава підтримує науково-іехніческую прогрес з точки національного розвитку.
Наука підприємницького права
Підприємницьке право - це дисципліна, яку вивчають типовим навчальним планом Міністерства
загальної та середньої освіти України в юридичних та економічних ВНЗ.
Підприємницьке право вивчається після ознайомлення з адміністративним, громадянським,
фінансовим правом, тому в частих випадках викладачі викладають цей предмет студентам на останніх
курсах. Щоб ознайомитись болем детально з данням видом права, також потрібно вдосконалити свої
знання в такому темах, як: економічна теорія, бухгалтерський облік, аудит і, звичайно, куди без
менеджменту.
Першим розробником основ науки підприємницького права є В.В. Лаптев. Так 1990 було 5 основних
концепцій науки права. Після зміни плану до ринкової економіки і економічної моделі, концепції
вдосконалили. Вони розширили свої поняття, право стало більш детально розглядати відносини громадян
як потенційних покупців, збільшилася кількість суб’єктів-учасників підприємницьких відносин.
Банківське право
Банківська право є невід'ємною частиною економіки будь-якої держави. Поява комплексу
нормативних актів, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності, пов'язане з виниклою
економічною зацікавленістю держави у створенні єдиної та централізованої системи правового
регулювання банківських послуг. Банківська право є галуззю законодавства, що включає комплекс норм
публічно-правового і приватно-правового характеру, спрямованих на регулювання відносин, що виникають
з приводу і (або) в процесі здійснення банківської діяльності. Предметом банківського права являються
відносини, які відбуваються в процес формування, регулювання та розвитку банківської системи, а також в
процесі роботи кредитних організацій. Іншими словами, банківське право є системою формальних правил,
відносини, що виникають в процесі публічно-правового регулювання банківської діяльності, а також
відносини, що складаються безпосередньо в процесі банківської діяльності.
З банківським правом пересікаються такі права, як: адміністративне, підприємницьке, цивільне і
фінансове.
Найближче до банківського права відноситься саме підприємнецьке. Це обумовлюється тим, що
діяльність банку є різновидом підприємництва, зокрема з такими ознаками: самостійність, професіоналізм,
легальність і систематичність. Банківська право вивчає специфіку підприємницької сфери. Якщо предмет
підприємницького права складають підприємницькі відносини, тісно з ними пов'язані інші, в тому числі
некомерційні, відносини, а також відносини по державному регулюванню господарювання з метою
забезпечення інтересів держави і суспільства, то банківське право цілком і повністю концентрує увагу на
тій групі відносин, які складаються з приводу банківської діяльності, мають найближчим зіткнення з
банківською системою.
Отже, підприємницька право, так як і банківське, користується великою надібністю, так як комерційні
сектора та приватних підприємців кількість збільшується з кожним місяцем. Підприємницьке та банківське
право тісно пов’язані між собою, так як ці спеціалізації мають спільні інтереси та справи.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ
Аграрний сектор є одним із провідних секторів економіки України. Україна є найбільшою країною
Європи, її земельний фонд становить 60,4 млн га., тож землі сільськогосподарського призначення
займають більше 70 % території. Це робить Україну країною з величезним потенціалом аграрно-земельних
ресурсів.
Розвиток ринкових відносин сприяв трансформації господарського механізму в сільському
господарстві, що призвело до створення нових ефективних форм аграрного господарювання та
нарощення експортного потенціалу галузі [1, с. 36]
Однією з основних економічних передумов створення холдингових компаній в Україні стали процеси
акціонування і приватизації великих державних підприємств і об'єднань. Згідно з Законом України «Про
холдингові компанії в Україні», холдинговою компанією є акціонерне товариство, яке володіє, користується
та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше
корпоративних підприємств [6].
Агрохолдинги порівняно нові форма аграрних формувань в агропромисловому комплексі України, їх
найінтенсивніший розвиток спостерігався з 2005 по 2010 рік. Цей період характеризувався накопиченням
земель, укрупненням активів шляхом злиття, поглинання, реструктуризації, залученням зовнішнього
капіталу в агробізнес.
Нині в Україні нараховується більше 100-та великих агрохолдингів, які обробляють більше ніж
6329,05 тис. гектарів землі. Такі структури активно інвестують фінансові активи в аграрний сектор
економіки України. За рівнем територіальної концентрації агрохолдинги є міжрегіональними, оскільки
орендують землі в різних регіонах України. В таблиці 1 наведено інформацію щодо 5 найбільших за
площею орендованої землі, аграрних об’єднань України, а також дані щодо обсягів виручки.
Таблиця 1
п/п
Назва
Земельний банк
Місце
1
UkrLandFarming
570 тис. га
4
2
Кернел
550 тис. га
1
3
Миронівський хлібопродукт
370 тис. га
3
4
Астарта-Київ
250 тис. га
5
5
Нібулон
81,5 тис. га
2
Джерело: узагальнено автором на підставі даних [8], [9] за 2020 рік.

Обсяг виручки
937,5 млн
2329,5 млн
1183,3 млн
347,5 млн
1946,4 млн

Якщо проаналізувати виробничі напрямки діяльності агрохолдингів, можна констатувати, що в
більшості своїй вони спеціалізуються на виробництві зернових олійних культур, тваринництво
представлено в основному птахівництвом. Ключовою спеціалізацією вітчизняних агрохолдингів є
рослинництво [Мельник, с. 5].
Агрохолдинги є великотоварними, висококонкурентними, інвестиційно привабливими, інноваційно
спрямованими, їм належить значний вклад у забезпечення продовольчої незалежності держави (в окремих
галузях вони є основними товаровиробниками), збільшення експортного потенціалу, технічне й
технологічне переоснащення галузей сільського господарства й перетворення аграрного сектора у
високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому й зовнішньому ринках. Саме за діяльністю
агрохолдингів Україну знають у ділових колах світу. [3, с. 98].
З огляду на це можемо виділити явні позитивні сторони діяльності агрохолдингів, зокрема:
 здійснення інтеграції сільськогосподарського та переробного виробництва, що сприяє підвищенню
його ефективності, і як наслідок прискорюють перебудову агросектору відповідно до сучасних вимог;
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 використання сучасних логістичних підходів та здійснюється контролю якості та продажу кінцевого
продукту;
 залучення іноземних інвестицій, (дешеві кредити закордонних банків);
 застосування новітніх технологій у сільськогосподарському виробництві [5, c. 52]
Попри позитивний вплив на аграрний сектор держави, нажаль не можливо не відмітити і негативні
сторони діяльності агрохолдингів. У своїй діяльності агрохолдинги займаються вирощуванням тих видів
рослин та розведенням тих видів тварин, які приносять найбільшу доходність. Займаючи у відповідних
сегментах більше 20 %, а у деяких випадках і понад 50 % його місткості, агрохолдинги перетворюються на
монополістів сільськогосподарського ринку, відбувається концентрація земель шляхом витіснення з ринку
оренди землі певної кількості аграрних підприємств і фермерів, що загострює соціально-економічну
ситуацію на селі.
Залучення іноземного інвестування агрохолдингами також має певні негативні наслідки, це зокрема:
накопичення прибутків за кордоном із використанням схем іноземного інвестування; переведення діючих
українських підприємств у власність іноземного капіталу під час інвестиційної діяльності; зловживання
спільним підприємством наданими податковими пільгами, тощо.
Крім того, сільськогосподарські підприємства з великими площами оброблюваних угідь завдають
значної шкоди ґрунтам, ведучи монокультурне виробництво, що призводить до деградації
сільськогосподарських угідь [2, с. 56].
Останнім часом дедалі частіше поширюються побоювання великих агрохолдингів зі сторони
власників мілких та середніх агропідприємств через відкриття ринку землі. Однак, якщо уважно розглянути
механізм функціонування ринку землі, після його запровадження, то побачимо що для агрохолдингів
просто не має сенсу відмовлятися від нинішньої системи користування землею шляхом оренди. Така
система дає їм високі економічні результати. Холдинги і без ринку землі використовують та обробляють
сотні й тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, а тому їм не вигідно вкладати значні кошти на
придбання паїв без утворення придатних для використання масивів землі.
Таким чином, основною тенденцією для України у найближчій перспективі, стане домінування
аграрних холдингів, оскільки великі агрохолдинги мають доступ до капіталу, знань та новітніх
технологій [4, с. 101]. Однак, з огляду на амбівалентність ролі агрохолдингів у соціально-економічному
розвитку країни, необхідно сформувати модель партнерства держави та аграрних холдингів з метою
ефективного регулювання агропромислової галузі.
Враховуючи вищевикладене, бачимо, що виникнення і розвиток агрохолдингів є закономірним
результатом земельної реформи. Їх вплив на підвищення ефективності використання виробничих ресурсів
у сільському господарстві та інших сферах агробізнесу слід оцінювати позитивно, проте не без недоліків.
Діяльність агрохолдингів відповідає сучасним тенденціям розвитку аграрного виробництва, що
характеризуються впровадженням новітніх технологій виробництва та його управління, а також
глобалізаційним тенденціям. Ці процеси потрібно враховувати при формуванні аграрної політики держави
та програм підтримки розвитку сільських територій з метою ефективного регулювання агропромислової
галузі.
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USING OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN ECONOMIC ACTIVITY
Formulation of the problem. Intellectual property is the basis of economic activity in both national and
world economies. Research and establishment of the use of intellectual property rights in economic activities is
important for their use in the management and development of many areas. Although it is traditionally believed
that material resources are the basis for the formation of legal entity property, we can not agree with this, because
now the economy is developing quite rapidly, and intellectual property in informing society becomes the basis for
building the potential of subject of economic activity.
The scientific novelty of the study is to create a single analysis of the use of intellectual property rights in
economic activities.
This topic was the subject of research by such scientists as O. M. Vinnyk, V. M. Gaivoronsky,
V. S. Drobiazko, R. V. Drobiazko, V. P. Chebotarev, P. M. Tsybulov, P. N. Tsybulov and others. However, some
features of the use of intellectual property rights in the economic turnover, the solution of problematic issues
related to legal conflicts and gaps in economic legislation have remained unexplored.
The purpose of the work. The purpose of this study is a comprehensive analysis of the use of intellectual
property rights in economic activities.
Presenting main material. Intellectual property is a right enshrined in law, which is the result of intellectual
activity in industrial, scientific, literary and artistic fields. The most complete definition of intellectual property rights
is contained in Art. 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organization of July 14,
1967 [1].
Intellectual property right is the right of a person to the result of intellectual, creative activity or to another
object of intellectual property rights, determined by the Civil Code of Ukraine, the Economic Code of Ukraine and
other laws in relation to certain objects of intellectual property rights. Despite the common nature, all objects of
intellectual property have a very specific process of creation, purpose and use. The functions of special laws are
comprehensive regulation of relations in the field of use of this object, including the public law sphere, detailing
property relations, definition of all important concepts and terms. It also remains a convenient means of filling
gaps, as practice shows [2].
It should be noted that the relations of intellectual property, which are formed in the field of organization
and implementation of economic activity, also concentrate private and public interests. Therefore, for their
effective settlement, legal means are used, which contain both permits, prohibitions and obligations.
The Economic Code of Ukraine, in particular, regulates peculiarities of regulation of business entities in
accordance with Art. 155, the objects of intellectual property rights include:
- inventions and utility models;
- industrial designs;
- plant varieties and animal breeds;
- trademarks (signs for goods and services);
- commercial (brand) name;
- geographical indication;
- a trade secret;
- computer programs;
- other objects provided by law [3].
In the field of management, intellectual property can act in two dimensions. First, it is technological
solutions, design forms, designations, results of creative activity and other objects that help to carry out economic
activity. Secondly, it is that the creation, improvement and processing of intellectual property can be just a type of
economic activity carried out by such subject of economic activity. It is in these two dimensions that the specificity
of the use of intellectual property rights in economic activity lies.
Quite common is the idea that in the field of management is used industrial property, which is characterized
by the presence of the territorial principle, the need to register industrial property, as well as obtaining a security
document. In this regard, V. S. Drobiazko and R. V. Drobiazko have noted in detail that “intellectual property
should be distinguished from industrial, which, being part of the first, is characterized by the fact that its objects
are used in production activities (inventions, industrial designs)” [4, p. 15].
Also, it should be noted that the creation of intellectual property rights is the main primary basis for the
emergence of intellectual property rights. However, the creation of intellectual property rights is not the only
primary basis for the emergence of rights in this area, due to the characteristics of certain categories of
intellectual property, including industrial property and means of individualization [5, p. 124].
The peculiarity of the use of intellectual property in the field of economic activity is the following:
1. Registration of intellectual property objects (balance), which is an e ample of a combination of
organizational and property elements in economic relations [6, p. 27]. In particular, the Economic Code of Ukraine
in part 8 of Article 19 and part 1 of Article 145 stipulates that all subject of economic activity, separate divisions of
legal entities, allocated to a separate balance sheet, are obliged to keep primary (operational) records of their
work, and property status of an economic entity is determined by the set of property rights and property
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obligations belonging to it, which is reflected in the accounting of its economic activity in accordance with the
requirements of the law [3].
2. Commercialization of intellectual property objects. A characteristic feature of the functioning of
modern developed economies is an effective market of intellectual property, through which the products of
creative mental labor are introduced into economic circulation [7, p. 212].
3. As the object of intellectual property has been commercialized, there is a constant need for its
protection and defense. Protection is carried out mainly by the patent authority of the state, it is aimed at all
actions related to the acquisition, sale, use and termination of intellectual property rights, and defense is to apply
for restoration of infringed rights to judicial or administrative authorities [8, p. 79].
4. Ability to achieve significant competitive advantages through a patent monopoly. Without delving
into this issue at this stage of the study, we say the following: a patent monopoly eliminates competitors, and the
elimination of competitors increases market power.
5. Unfair competition. Intellectual property is one of the objects that is exposed to unfair competition.
Article 1 of the Law of Ukraine “On Protection against Unfair Competition” stipulates that unfair competition is any
action in competition that contradicts trade and other fair practices in economic activity [9]. Based on the fact that
competition exists between economic entities in a particular market, it is necessary to take into account that acts
of unfair competition can be committed not only by legal entities (individuals-entrepreneurs) and not only in their
common market.
6. Intellectual property audit- is a systematic review and economic and legal analysis of intellectual
property, the purpose of which is to assess the potential risks and benefits of the entity associated with the use of
intellectual property, and develop a strategy for managing such risks and benefits [10, c. 78-79].
Also, it should be noted that it is in economic relations that the use of intellectual property in economic
activities plays an important role and allows to manufacture products, provide services that meet international
standards. Organizations that have not identified innovation assets as one of their priorities are at risk of losing
competitive advantage at best and at risk of losing their market position at worst.
Conclusion. Given this, we can say that intellectual property is an integral part of economic turnover. In
carrying out its activities, subjects of economic activity must realistically assess not only the amount of its own
income and expenses, but also the opportunities that ensure the proper implementation of intellectual property in
its production activities.
The peculiarity of the use of intellectual property in the field of economic activity is the following: registration
of intellectual property (balance), commercialization of intellectual property, the ability to achieve significant
competitive advantages through patent monopoly, unfair competition, audit of intellectual property
However, incompatibility with the provisions of the Civil Code of Ukraine, the Economical Code of Ukraine
and various laws on the protection of various intellectual property creates problems for the effective use of such
objects and forces lawyers to constantly use legal conflicts or eliminate legal conflicts, legal issues cannot be
resolved by political or economic means.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Медіаграмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття надзвичайно велика кількістю
інституцій — від релігійних до світових глобальних організацій. Саме навички з медіакомпетентності
унеможливлюють сприйняття медіатекстів поза суспільним і політичним контекстом, і саме громадський
попит - запорука функціонування незалежних медіа. Українське суспільство потребує цих навичок
особливо тепер, у період громадсько політичної кризи, коли медіаспоживач перебуває ніби у «лійці»
інформаційних потоків і навіть у вдумливих, освічених людей зростає схильність передовіряти комусь роль
ключових посередників і розпорядників, які відкривають чи закривають інформацію, замість того, щоб
самим дізнатися думку інших або навчитися розпізнавати, чи можна довіряти цій інформації.
Запровадження інформаційних і комунікаційних технологій створило для її громадян низку проблем
щодо сприйняття, переосмислення та усвідомлення задокументованих або публічно оголошених
відомостей про соціально-політичні, економічні, духовно-культурні та інші події і явища,що відбуваються в
нашому суспільстві, державі, в навколишньому середовищі, на міжнародній арені. Особливої гостроти
набуває питання щодо вмінь і навичок грамотно і критично сприймати, інтерпретувати й аналізувати
різноманітні інформаційні повідомлення. Нерозуміння частиною громадян нашого суспільства, особливо
молоддю, сутності багатопланових соціальних процесів, штучне створення конфліктних і стресових
ситуацій, неадекватна поведінка, життя у віртуальному середовищі - все це несе загрозу дегуманізації
дійсності. Бурхливий розвиток електронних технологій, широке впровадження інтерактивних систем
комунікації, мультимедійних навчальних програм спричинив відчутні трансформації у вихованні, культурі,
як позитивні, так і негативні, майже повну зміну матриць свідомості, ціннісних систем і мислення,
сприйняття довколишнього світу. Особливо це стосується юного покоління, учнівської та студентської
молоді, адже вони, майже з перших хвилин свого свідомого життя, опиняються в епіцентрі медіаполя і не
враховувати такі виклики сучасності було б великою помилкою. Бути медіаграмотним означає розуміти, як
медіа презентують дійсність, щоби мати можливість висловлювати компетентні судження. Бути
медіаграмотним означає бути спроможним створити функціональний і привабливий контент, щоб
найкращим чином передати своє повідомлення цільовій аудиторії. Бути медіаграмотним - це бути
спроможним протистояти спокусі, уникнути сміття, вміти бачити крізь певні списки, проігнорувати рекламу,
протистояти методам промивання мізків, плекати повільність та могти знайти кнопку виключення. Бути
медіа грамотним – це вміти усвідомити свою власну мету, базовану на усвідомленій оцінці можливостей
(і обмежень) медіа, ефективно використовувати медіа для своїх власних цілей. Унікальний власний спосіб,
у який ви це робите, в кінцевому підсумку визначає вашу цифрову ідентичність.
Головним у медіаграмотності є широкий спектр інформування в громадянській, соціальній,
споживацькій сфері, стосовно критичного сприйняття та творчості. Головним у цьому погляді, безперечно,
є не роль медіа (відбиття чи репрезентації), а активне ставлення людини до пізнання медіа. Медіаосвіта
представляється як серйозна та важлива область, що пов’язана з більшістю соціальних структур
демократичного суспільства. Вона актуальна, втілює принцип «тут і зараз» у широкому ідеологічному та
історичному контексті.
Розвиток мас-медіа обумовлює утворення нових форм життєдіяльності людини, новий досвід
спілкування і співіснування. Розвиток сучасних медіа, широке упровадження інтерактивних систем
комунікації спричинює зміни у ставленні учнів до оточуючого світу і потребує їх цілеспрямованої підготовки
до вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системами масмедіа, що пояснює гостру необхідність у розвитку медіаосвіти, адже учень школи не завжди готовий
аналізувати вплив медіа і маніпулятивні її можливості. Медіаосвіта (англ. media education від лат. media) —
напрям у педагогіці, спрямований на вивчення закономірностей масової комунікації (преси, телебачення,
радіо, кіно, відео, інтернет-медіа тощо). Медіаосвіта в сучасному світі розглядається як процес розвитку
особистості на матеріалі і за допомогою засобів масової комунікації (медіа) з метою формування культури
спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного
сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, навчання різним формам самовираження за
допомогою медіатехніки.
Успіх кожної людини в наш час безпосередньо залежить від вміння працювати з медіа. Саме
грамотна робота з інформацією може допомогти вирішити проблеми розвитку та подолати розриви в
знаннях. Існують слідуючі методи медіаосвіти.
Важливо підготувати дітей до критичного, осмисленого ставлення до медіаінформації. Треба вміло
використовувати особливості різних каналів масової комунікації, знати їх специфіку, сильні та слабкі
сторони, мати навички виявлення недостовірної інформації, перевірки даних та виявлення маніпуляцій. Ще
ніколи в історії людства інформація не мала такої ваги. Перед вчителем сьогодні стоїть благородне
завдання підготувати дитину до життя в швидкоплинному інформаційному середовищі, не допустити, щоб
учні «заблукали» в ньому або щоб віртуальне існування заслонило для них реальне життя. Слід навчити
дітей та підлітків усвідомленому ставленню до медійних образів, показати, як треба безпечно
використовувати можливості сучасних інформаційних технологій. Набуття навичок грамотної роботи з
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медійною інформацією мають бути складовою всіх предметів. Звичайно, інформаційні технології швидко
розвиваються та змінюються, але базові навички носять універсальний характер і мають допомогти як в
роботі з традиційними, так і новітніми медіа.
У 2010 році Концепція впровадження медіаосвіти була схвалена постановою Президії Національної
академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року.
Головна мета Концепції — сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти. Вона
повинна забезпечити всебічну підготовку дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною
системою медіа. Експериментальний етап передбачав (2010 — 2013 роки) «організацію всеукраїнського
експерименту з упровадження медіаосвіти в загальноосвітніх закладах (курсу медіакультури для
старшокласників)». Запроваджуваний курс дістав назву «Медіакультура». Цим надзвичайно важливим
нормативним документом передбачено, починаючи з 2013/2014 навчального року, вивчення курсу
«Основи медіаграмотності» у загальноосвітніх, вищих педагогічних навчальних закладах та обласних
закладах післядипломної педагогічної освіти, в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок годин
варіативної частини навчальних планів або внесення окремих тем програми з медіаграмотності в програми
відповідних навчальних предметів. Вчителі загальноосвітніх шкільних предметів старших класів можуть
інтегрувати медіаграмотність до програм з української мови та інших гуманітарних предметів.
Найпривабливіші щодо інтеграції медіаграмотності програми таких предметів, як «Історія України»,
«Людина і світ», «Світова література», «Правознавство», «Художня культура», «Інформатика» тощо.
Значна частина програм предметів, а саме з української мови, української літератури, екології, економіки,
прямо чи опосередковано вже охоплюють певною мірою медіаграмотність, навіть якщо сам термін у них не
згадується. Але вчителі старших класів можуть інкорпорувати термінологію з медіаграмотності до класних і
позакласних співбесід щодо оповідань, віршів, інших видів традиційного контенту, ідентифікуючи автора як
джерело інформації, мету як вплив на учнівський клас через відповідний зміст повідомлень. Також вони
можуть долучати медіаграмотність до вивчення кожної нової теми, активізуючи учнів до випрозорення
джерел інформації через запитання про те, де вони дістали цю інформацію; на основі якої інформації вони
сформулювали свою думку; які були джерела.
Варто зазначити, що курс істотно відрізняється від традиційних. По-перше, він інтегративний:
охоплює не тільки медіазнання, але й історичні, культурологічні та соціологічні. По-друге, він спрямований
не тільки на надання певної суми знань, а насамперед на формування вмінь. Навчання принципів
медіаграмотності потребує інтерактивних методів, демократичних взаємовідносин між учителями та
учнями, створення атмосфери довіри та взаємної поваги.
Головною метою концепції є надання принципово нового підходу до модернізації школи, що
передбачає виконання наступних складових:
- інтеграція школи в єдиний інформаційно-освітній простір;
- забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною
системою медіа;
- формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності відповідно до їхніх
вікових та індивідуальних особливостей.
Базовими цілями медіаосвіти стають:
- розвиток комунікативних здібностей учнів;
- формування критичного мислення;
- навчання сприйманню інформації, перекодуванню візуального образу у вербальну знакову
систему;
- оцінювання якості інформації, вироблення вмінь вибирати при «споживанні» інформації з масмедіа;
- підвищення загальнокультурного рівня особистості.
В наш час дитина постійно знаходиться під впливом різних способів отримання інформації, а ми
повинні допомогти їй у ній правильно орієнтуватися і робити висновки.
Таким чином, сучасний учень має орієнтуватися в сьогоднішньому медіапросторі, розуміти основні
принципи функціонування різних видів засобів масової інформації, розрізняти інформацію за рівнем
впливу на особистість, аналізувати й оцінювати медіа повідомлення, розшифровувати та використовувати
закодовану в медіа повідомленнях інформацію, знати правила культури спілкування в інформаційному
суспільстві та методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації, розрізняти та
застосовувати методи організації професійної діяльності з використанням технології мультимедіа; збирати,
обробляти, зберігати та передавати інформацію з урахуванням пріоритетів професійної діяльності,
самостійно створювати медіаповідомлення в галузі професійної діяльності. Медіаграмотність допомагає
учню активно використовувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа,
преси, інтернету, допомагає йому краще зрозуміти мову екранних мистецтв.
При вивченні курсу основ медіаосвіти вчитель повинен впливати на формування теоретичної бази
знань учнів з основ медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з
інформацією, отриманою з медіаджерел. Вчителі повинні працювати з учнями з урахуванням використання
засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчальнопізнавальній діяльності учнів та їхньому особистому спілкуванні. Навчання медіаграмотності повинно
допомагати:
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- сприймати і переробляти інформацію, передану каналами мас-медіа (в широкому тлумаченні);
- розвивати критичне мислення;
- уміти розуміти прихований зміст того чи іншого повідомлення;
- протистояти маніпулюванню свідомістю індивіда з боку мас-медіа;
- включати позашкільну інформацію в контекст загальної базової освіти, в систему предметних знань
і умінь;
- формувати вміння знаходити, готувати, передавати і приймати інформацію, в тому числі, з
використанням різних медіаресурсів.
У сучасному медіасуспільстві практично неможливо досягнути особистих, соціальних, професійних
або суспільних цілей без використання медіа хоча б у якийсь спосіб. Завершити навчальний курс,
побудувати кар'єру, проводити свій вільний час, купити будинок своєї мрії, провести найкращу у своєму
житті відпустку, завести друзів, знайти партнера, підтримувати політичну партію, просувати ідеї, жити
здоровим життям, бути щасливим: у всіх цих речах певну роль відіграють засоби масової інформації.
Найчастіше медіа забезпечують виконання термінової потреби, як-от виклик швидкої, супутникова
навігація, що доставить вас на зустріч вчасно, обмін професійним досвідом і т.ін.. Іноді медіа вступають
у гру після всього, наприклад, дозволяючи іншим розділити радість від прекрасної відпустки, успішної
шопінг-терапії або надихаючого семінару. А іноді медіа не потрібні взагалі.
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Данило Тарануха
(Харків, Україна)
ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за
предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами господарського
права.
З цієї точки зору господарське право є системою норм, що регулюють господарські відносини, тобто
відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
Зміст предмета господарського права визначається двома поняттями: «організація господарської
діяльності» та «здійснення господарської діяльності».
Під господарською діяльністю у Господарському кодексі розуміється діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва спрямована на виготовлення та реалізацію продукції,
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ч. 1 ст. 3 ГК)
У наведеному визначенні зазначені такі ознаки господарської діяльності, як: — особливий суб’єктний
склад (господарську діяльність здійснюють суб’єкти господарювання); — особлива сфера здійснення
господарської діяльності — сфера суспільного виробництва; — вартісний характер результатів
господарської діяльності, що мають цінову визначеність.
Господарська діяльність розглядається як суспільно корисна діяльність членів суспільства, їх спілок
(об’єднань) щодо виготовлення продукції надання послуг, виконання робіт.
По-перше, вона полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг не для власних
потреб виробника, а для задоволення потреб інших осіб (сфера суспільного виробництва); по-друге, вона
виконується на професійних засадах; по-третє, результати такої діяльності мають вартісний характер,
вони реалізуються за плату, тобто функціонують як товар; по-четверте, ця діяльність поєднує як приватні
інтереси виробника, так і публічні інтереси (держави, суспільства, значних прошарків населення тощо)
Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна
господарська діяльність). Господарська комерційна діяльність (підприємництво) здійснюється суб’єктом
господарювання (підприємцем) як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 ГК).
Підприємництво є основним видом господарської діяльності. Основні положення щодо здійснення
підприємництва встановлені нормами глави 4 ГК (ст. 42—51).
Принципи підприємницької діяльності, тобто основні засади, на яких базується підприємництво,
законодавчо закріплені у статті 44 ГК
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Важливим чинником активізації підприємництва в умовах побудови ринкової економіки є державна
підтримка підприємництва. Відповідно до ч. 1 ст. 48 ГК з метою створення сприятливих організаційних та
економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених
законом: надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для здійснення
підприємницької діяльності;
Господарський кодекс вперше закріпив таке поняття, як «господарче забезпечення діяльності
негосподарюючих суб’єктів». Відповідно до ч. 3 ст. 3 ГК це діяльність негосподарюючих суб’єктів,
спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що
здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання (наприклад, ремонт гуртожитків
університету як силами залучених ремонтно-будівельних організацій, так і власними силами; закупівля
обладнання, устаткування, підручників, меблів тощо для їх використання в навчальній та науководослідній роботі).
Організація господарської діяльності — друга складова господарських відносин. На жаль, ГК України
не розкриває змісту поняття «організація господарської діяльності».
Організаційно-господарськими є відносини, що форму ються між суб’єктами господарювання та
суб’єктами організаційногосподарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю (п. 6
ст. 3 ГКУ).
Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб’єкта
господарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами (ч. 7 ст. 3 ГК).
Слід зазначити, що регулювання цих відносин у зв’язку з їх особливим характером здійснюється не
нормами ГК, а положеннями локальних правових актів, що приймаються самими господарськими
організаціями стосовно своїх структурних підрозділів.
Господарські відносини є комплексними відносинами. Вони поєднують у собі організаційні і майнові
(вартісні) елементи. Тому у господарському праві як комплексній галузі права загалом діють три (а не
один, як у некомплексних галузях) основні методи правового регулювання.
Суб’єкти господарського права діють або як власники основних засобів виробництва (наприклад,
кооперативи, господарські товариства), або як господарюючі суб’єкти, засновані власниками (наприклад,
державне підприємство, приватне підприємство, підприємство, засноване кооперативом). Міністерства,
державні агентства, державні служби, державні інспекції, відомства законом визначені як уповноважені
державою (власниками) органи господарського керівництва, наділені відповідною господарською
компетенцією.
організаційно-правова форма – це передбачений законом тип (форма) суб’єкта господарювання, що
визначає порядок її створення, умови формування майна, систему органів управління, права засновників
та умови їх відповідальності за зобов’язання юридичної особи.
Методи господарського права — це сукупність способів регулюючого впливу норм господарського
права на поведінку суб’єктів господарських правовідносин. Концептуально методи господарського права
будуються на двох принципах: загальнодозвільному («дозволено все, що не заборонено законом»), за
яким діють підприємства і підприємці, та зобов’язуючому («суб’єкти господарського права зобов’язані і
мають вчиняти те, що на них покладено законом»).
В умовах становлення ринкової економіки переважно застосовується метод автономних рішень
суб’єктів господарських відносин. Він ґрунтується на тому, що суб’єкти господарювання мають право з
власної ініціативи приймати будь-які рішення, які не суперечать законодавству України.
Iснує ще метод владних приписів (вимог законів і вказівок компетентних органів, обов’язкових для
суб’єктів господарських відносин). Згідно з ним діяльність (поведінка) суб’єктів господарювання
підпорядковується обов’язковим моделям правовідносин, визначеним законодавством.
Таким чином, господарське право — це сукупність правових норм, я кі регулюють суспільні відносини
у сфері управління економікою, виробни цтвом та реалізацією продукції, виконання робіт і наданні послуг з
метою о тримання прибутків.
Iснує ще метод владних приписів (вимог законів і вказівок компетентних органів, обов’язкових для
суб’єктів господарських відносин). Згідно з ним діяльність (поведінка) суб’єктів господарювання
підпорядковується обов’язковим моделям правовідносин, визначеним законодавством.
Господарське право є комплексною галуззю права, що базується на н ормах цивільного права щодо
правоздатності фізичних і юридичних осіб, цивільно-правових угод і конкретизує їх, а також містить в собі
норми адмініс тративного, фінансового, трудового права, які регулюють господарську дія льність,
господарське право і найближче до нього за змістом цивільне право співвідносяться як загальне та
спеціальне.
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Данило Тарануха
(Харків, Україна)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Однією з найважливіших складових інфраструктури цивілізованого ринку є ринок цінних паперів,
який шляхом обігу особливого роду майнових документів дає можливість акумуляції великих обсягів
грошових коштів з метою їх виробничого використання, залучення інвестицій, спрямованих у подальшому
на розвиток галузей матеріального виробництва, на вирішення завдань загальнодержавного масштабу,
забезпечення стимулюючого впливу на інформацію, формування приватного бізнесу, підвищення
добробуту громадян України.
Юридичний термін «цінні папери» як узагальнююче поняття є зручним інструментом в організації та
функціонуванні корпоративних суб’єктів (акції), використовуються як кредитні (облігації, векселі та ін.) і
платіжні (чеки) засоби, є ефективними у товарному обороті (коносамент, варіанти та ін.) і при цьому
забезпечують спрощену й оперативну передачу та здійснення прав на матеріальні та інші блага.
Цінний папір – документ усталеної форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або
інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і
особи, що має права на цінний папір та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а
також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.
Заразом цінні папери за формою існування поділяються на бездокументарні цінні папери та
документарні цінні папери. Бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в цінних
паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.
Документарний характер. Це означає, що випуск цінних паперів обумовлює між емітентом (тим, хто
його випустив) та їхнім власником (інвестором) низку взаємних прав і обов’язків.
Майновий характер документа. Цінний папір своїм змістом повинен обов’язково виражати грошове
або інше майнове право. Інакше кажучи, це такий документ, пред’явлення якого є обов’язковим для
здійснення засвідченого ним майнового права.
Цінний папір – це різновид юридичних документів, тож він, відповідно, мусить мати належні ознаки
формальності, які означають, що зміст цінного папера повинен підпорядковуватись певним вимогам,
передбаченим законодавством. Цінний папір як грошовий документ має також відповідати певним
вимогам.
Ще однією особливістю цінних паперів є здатність виконувати в процесі ринкової взаємодії певні
функції.
Цінні папери можуть бути документами, що підтверджують участь або членство в організаціїемітенті. Хоча не всі цінні папери, які випускаються й обертаються на ринку цінних паперів, виконують таку
функцію. До числа тих, які реалізують цю функцію, належать акції, дольові сертифікати, пайові свідоцтва
та інші.
Цінні папери виконують роль боргових документів. На ринку цінних паперів їхня доля є найбільшою.
Однак не всі цінні папери, які випускаються та знаходяться в обігу, є борговими. До категорії боргових
документів відносять такі грошові документи, які вказують на наявність між емітентом та їхнім власником
кредиторсько-дебіторських відносин.
Цінні папери виконують також функцію засобу забезпечення виконання зобов’язань. У деяких
випадках при виконанні певних зобов’язань існує вірогідність або ризик того, що вони можуть бути не
виконані.
Пайові цінні папери засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному
капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які перебувають в управлінні емітента) та надають
власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у
вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або
рішенням про емісію цінних паперів.
Акція – це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному
фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в
управлінні ним, дає право його власникові на участь у прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у
розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.
Привілейовані акції – це акції з пільговими правами майнової участі. Власники таких акцій мають
певні майнові привілеї і несуть менший ризик порівняно з простими акціонерами. Конкретні права
привілейованих акціонерів визначають загальні збори акціонерного товариства. Опис таких прав міститься
в статуті товариства.
Боргові цінні папери – засвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента сплатити
у передбачений строк кошти відповідно до зобов’язання. До боргових цінних паперів, що знаходяться в
обігу в Україні, належать облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, чеки, заставні.
Облігації зовнішніх державних позик України – цінні папери, що розміщуються на міжнародних та
іноземних фондових ринках і підтверджують зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих
облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.
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Простий вексель – це письмовий документ, який містить просту, нічим не обумовлену обіцянку
векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений
строк і в обумовленому місці. Простий вексель, строк платежу в якому не вказаний, вважається таким, що
підлягає оплаті за пред’явленням.
Переказний вексель – письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ
векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці.
Фінансовий казначейський вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання
центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким
оформлено заборгованість державного бюджету, сплатити після настання строку платежу визначену суму
власнику векселя (векселедержателю).
Первинний ринок цінних паперів – це ринок, на якому нові випуски цінних паперів продаються та
купуються вперше. Тобто він є ринком, який формується в процесі випуску цінних паперів. На такому ринку
учасниками завжди виступають емітенти та інвестори. Ринкова взаємодія між ними може бути
безпосередньою або вона може здійснюватися через брокерів та дилерів і являє собою безпосередні або
за допомогою посередників продажі цінних паперів емітентом та придбання вказаних паперів інвесторами
або посередниками.
Поняття «первинний ринок» законом відноситься до цінних паперів, які випускаються у вільний чи
обмежено вільний обіг.
Головна функція вторинного ринку полягає у тому, щоб постійно створювати та зберігати можливість
для потенційних інвесторів – придбання цінних паперів у власність. Вторинний ринок формується в
основному внаслідок активної взаємодії посередників з інвесторами та між собою.
Під біржовим ринком розуміють торгівлю цінними паперами, яка здійснюється на фондових біржах.
Правовий статус фондової біржі визначений частинами 1 і 2 ст. 360 ГК України.
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність суб’єктів господарювання з надання
фінансових та інших послуг у сфері розміщення й обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами,
управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності
законодавством.
Діяльність з торгівлі цінними паперами буває різних видів: – брокерська діяльність укладення
торговцем цінними паперами договорів (зокрема договорів комісії, доручення)
Дилерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами договорів щодо цінних паперів від
свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;
Андеррайтинг – розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за
дорученням, від імені та за рахунок емітента;
Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними
паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління
переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні
папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які
належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним
третіх осіб;
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність професійного учасника фондового
ринку (організатора торгівлі).
Учасниками ринку цінних паперів є емітенти, інвестори, особи, що здійснюють професійну діяльність,
та професійні учасники фондового ринку, саморегулівні організації.
Державні цінні папери можуть випускатися урядом, органами влади на місцях, окремими
державними установами. Саме державні цінні папери можуть стати основою для формування розвинутого
вітчизняного фондового ринку в разі їх розміщення на умовах, що визначаються ринковою кон’юнктурою.
Як зазначалось, державні цінні папери можуть випускатися і органами влади на місцях. Потреба в
цьому виникає тоді, коли витрати місцевих органів перевищують їхні доходи або коли починається
втілення великого інвестиційного проекту. Вони випускаються відповідно до Положення про порядок
випуску та обігу облігацій місцевих позик, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 13.10.1998 р. № 48.
Інвестори. Вони посідають особливе місце серед учасників ринку цінних паперів. Інвесторами
називають тих учасників взаємодії, які вкладають грошові та інші кошти в цінні папери з певною метою.
Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, що прийняли рішення про вкладення власних, позикових і
залучених грошових, майнових та інтелектуальних цінностей.
Ринок цінних паперів – це підсистемне утворення в системі соціально-економічних відносин,
предметом якого є інвестиційний капітал. Його джерелами є власні і чужі кошти. Власні кошти можуть
прямо перетворюватись в інвестиції, а чужі повинні пройти певний опосередкований шлях, який лежить
через фінансовий ринок. Відбувається трансформація тимчасово вільних грошових коштів в інвестиції
шляхом організації обігу цінних паперів.
Ринок цінних паперів – це сукупність відносин цивільноправового характеру, що опосередковують
рух капіталів у формі цінних паперів.
Були розглянуті різні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку. Ринок цінних
паперів грає важливу роль в системі перерозподілу фінансових ресурсів держави, а також необхідний для
нормального функціонування ринкової економіки. Тому відновлення і регулювання розвитку фондового
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ринку є однією з першочергових задач, що стоять перед урядом, для рішення якої необхідне прийняття
довгострокової державної програми розвитку і регулювання фондового ринку і суворий контроль за її
виконанням.
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ПРOБЛЕМИ ГAРAНТIЙ ТРУДOВИХ ПРAВ ПРAЦIВНИКIВ
Aктуaльнiсть теми. Нa сьoгoднi питaння прaв i свoбoд людини тa грoмaдянинa, гaрaнтiй їх
реaлiзaцiї пoсiдaє oдне з прoвiдних мiсць в бaгaтoчисельних нaукoвих дoслiдженнях. У юридичнiй нaуцi
трудoвoгo прaвa ця прoблемa тaкoж стaлaoднoю з нaйбiльш aктуaльних, прo щo свiдчить зрoстaючa
кiлькiсть публiкaцiй тa нaукoвих прaць, присвячених прoблемaм трудoвих прaв тaoкремим питaнням їх
гaрaнтувaння. Знaчну увaгу придiляли вивченню питaння юридичних гaрaнтiй трудoвoгo прaвa
предстaвники нaуки трудoвoгo прaвa рaдянськoї дoби, зoкремa цю прoблему дoслiджувaли:
В.М. Скoбєлкiн, O.М. Вoлкoвa, С.М. Сaгaєв, В.В. Єгoрoв тaiншi. Oднaк, й дoсi не всi стoрoни цiєї прoблеми є
рoзкритими: не дoсягнутo єднoстi серед нaукoвцiв у визнaченнi пoняття юридичних гaрaнтiй трудoвoгo
прaвa, не визнaченo кoлo їхнiх специфiчних oзнaк, якi б вiдoкремлювaли їх вiд iнших видiв гaрaнтiй,
зaлишaється не визнaченим питaння зaбезпечення дiєвoстi юридичних гaрaнтiй.
Метa дoслiдження: з’ясувaти сутнiсть, oсoбливoстi тa види гaрaнтiй трудoвих прaв прaцiвникiв, їх
реaлiзaцiю тa зaпрoпoнувaти рекoмендaцiйнi шляхи удoскoнaлення юридичних гaрaнтiй.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу. Кoнституцiя Укрaїни, прoгoлoшуючи Укрaїну сoцiaльнoю держaвoю,
встaнoвлює цiлу низку нoрм щoдo сoцiaльнo-трудoвих прaв грoмaдян. Вiдпoвiднo дo її пoлoжень держaвa
ствoрює умoви для пoвнoгo здiйснення грoмaдянaми прaвa нa прaцю, гaрaнтує рiвнi мoжливoстi у вибoрi
прoфесiї тa рoду дiяльнoстi, реaлiзує прoгрaми прoфесiйнoгo нaвчaння, пiдгoтoвки тa перепiдгoтoвки
кaдрiв вiдпoвiднo дo суспiльних пoтреб.
Прaвa людини зaбезпечуються системoю гaрaнтiй у держaвi, тoбтo прaвoвими тaoргaнiзaцiйнoпрaвoвими зaсoбaми i спoсoбaми, зa дoпoмoгoю яких зaбезпечуються реaлiзaцiя прaв тa викoнaння
oбoв'язкiв, передбaчених зaкoнoдaвствoм. [1, c. 125].
Iдея зaбезпечення держaвних гaрaнтiй трудoвих прaв првoдиться в Кoдексi зaкoнiв прo прaцю
Укрaїни (дaлi – КЗпП). Oднaк нoрмaтивнoгo визнaчення пoняття «гaрaнтiї» у чиннoму КЗпП Укрaїни немaє.
Юридичнi гaрaнтiї вiдiгрaють службoву рoль щoдo прaв тaoбoв’язкiв, якi склaдaють ядрo прaвoвoгo
стaтусу oсoби. Тaким чинoм, вoни зaбезпечують ефективне їх функцioнувaння, впливaють нa їх oбсяг.
Сутнiсть гaрaнтiй пoлягaє у зaбезпеченнi здiйснення прaв i викoнaння oбoв’язкiв тa встaнoвлення
ефективнoгo мехaнiзму їх зaхисту ioхoрoни. [2, с. 1]
В юридичнiй лiтерaтурi мaють мiсце рiзнi пiдхoди дo визнaчення сутнoстi цiєї прaвoвoї кaтегoрiї,
зoкремa гaрaнтiї – це: a) зaкрiпленi в юридичних нoрмaх прaвoвi зaсoби, якi безпoсередньo спрямoвaнi нa
зaбезпечення прaвoмiрнoї пoведiнки учaсникiв тих чи iнших суспiльних вiднoсин aбo нoрмaльнoгo
функцioнувaння тoгo чи iншoгoiнституту [3, с. 132]; б) зaсoби‚ спoсoби й умoви зaбезпечення реaльнoгo
здiйснення нaдaних грoмaдянaм демoкрaтичних прaв i свoбoд [4, с. 10]; в) сукупнiсть oб’єктивних тa
суб’єктивних фaктoрiв, спрямoвaних нa зaбезпечення фaктичнoї реaлiзaцiї прaв грoмaдян, нa усунення
мoжливих причин i перешкoд їх непoвнoгo чи ненaлежнoгo здiйснення, зaхист прaв вiд будь-яких
пoрушень [5, с. 24].
Прoблемaтицi юридичних гaрaнтiй у трудoвoму прaвi зaвжди придiлялaсь знaчнa увaгa вчених. I це
не випaдкoвo, oскiльки трудoве прaвoiстoричнo виниклo як прaвo зaхисту трудoвих прaв тaiнтересiв
трудящих. Зa рiзних iстoричних чaсiв цiєю прoблемaтикoю зaймaлися нaступнi вченi-трудoвики:
М. Г. Aлексaндрoв, B.М. Aндрiїв, М. Й. Бaру, Б. К. Бегiчев, Л.Ю. Бугрoв, К. М. Вaршaвський,
В. С. Венедiктoв, I. С. Вoйтинський, Д. М. Генкiн, Л. Я. Гiнцбург, К. П. Гoршенiн, В. Я. Гoц, В. В. Жернaкoв,
С. O. Iвaнoв, М. I. Iншин, М. П. Кaрпушин, I. Я. Кисельoв, Р. I. Кoндрaтьєв, Ф. М. Левiaнт, Р. З. Лiвшиць,
A. М. Лушнiкoв, М. В. Лушнiкoвa, С. П. Мaврiн, A. Р. Мaцюк, В. I. Нiкiтiнський, Ю. П. Oрлoвський,
A. Ю. Пaшерстник, O. С. Пaшкoв, П. Д. Пилипенкo, С. М. Прилипкo, В. I. Прoкoпенкo, O. I. Прoцевський,
В. Г. Рoтaнь, O. В. Смирнoв, В. I. Смoлярчук, В. М. Тoлкунoвa, Р. O. Хaлфiнa, Є. Б. Хoхлoв, Н. М. Хутoрян,
Г. I. Чaнишевa, O. М. Ярoшенкo тaiн.
Клaсифiкaцiя трудoвих гaрaнтiй у нaуцi трудoвoгo прaвa прoвoдилaся неoднoрaзoвo. Є.Б. Хoхлoв
зaпрoпoнувaв стислу клaсифiкaцiю гaрaнтiй трудoвих прaв прaцiвникiв. Зa цiльoвим признaченням вiн
прoпoнує пoдiлити їх нa двi групи: 1) гaрaнтiї реaлiзaцiї, 2) гaрaнтiї oхoрoни трудoвих прaв [6, c. 344].

118

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

В.М. Скoбелкiн пoдiляє гaрaнтiї нa три oснoвнi групи: гaрaнтiї, щo зaбезпечують вступ дo трудoвих
прaвoвiднoсин; гaрaнтiї, щo зaбезпечують безперешкoдне здiйснення трудoвих прaв грoмaдян у трудoвих i
пoв'язaних з ними iнших прaвoвiднoсинaх; гaрaнтiї, щo зaбезпечують вiднoвлення пoрушених трудoвих
прaв прaцiвникiв [7, c. 167-168]. Зaбезпечення ж пoвнoї реaлiзaцiї нaдaних прaцiвникoм прaв
В.М. Скoбелкiн спрaведливo пoв'язувaв не тiльки iз зaкрiпленням у зaкoнoдaвствi прaвoвих зaсoбiв,
щoперешкoджaють пoрушенню трудoвих прaв, aле й зi ствoренням ефективнoї системи вiднoвлення цих
прaв.
Певним чинoм мoжнa пoгoдитися з Я. A. Мaлихiнoю, якa видiляє зaгaльнi юридичнi гaрaнтiї трудoвих
прaв людини i грoмaдянинa, якi пoширюються нa всi без виключення кaтегoрiї нaселення (нaприклaд,
зaбoрoнa викoристaння примусoвoї прaцi, прaвo нa свoєчaсне oдержaння винaгoрoди зa прaцю, прaвoвий
зaхист вiд неoбґрунтoвaнoї вiдмoви у прийняттi нa рoбoту i незaкoннoгo звiльнення, a тaкoж сприяння у
збереженнi рoбoти), тaк i спецiaльнi, якi пoширюються пa певнi кaтегoрiї нaселення (oсiб з сiмейними
oбoв’язкaми, oсiб вiкoм дo 18 рoкiв, oсiб з oбмеженими фiзичними мoжливoстями, жiнoк). [8, с. 8]
Гaрaнтiї при уклaденнi, змiнi тa припиненнi трудoвoгo дoгoвoру передбaченi ст. 22 КЗпП, a сaме:
зaбoрoняється неoбґрунтoвaнa вiдмoвa у прийняттi нa рoбoту; зaбoрoняється будь-якa дискримiнaцiя при
уклaденнi, змiнi чи припиненнi трудoвoгo дoгoвoру; oбмеження щoдo вiку, oсвiти тa стaну здoрoв’я мoжуть
встaнoвлювaтися зaкoнoдaвствoм Укрaїни [9].
Юридичнi гaрaнтiї в трудoвoму прaвi– це системa прaвoвих нoрм, передбaчених трудoвим
зaкoнoдaвствoм, якi встaнoвлюють вимoгу певнoї пoведiнки суб’єктiв трудoвих прaвoвiднoсин (шляхoм
встaнoвлення прaв ioбoв’язкiв).
У теoрiї прaв дooзнaк юридичних гaрaнтiй вiднoсять: нoрмaтивнiсть (визнaченi виключнo в текстaх
нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв), системнiсть (всi юридичнi гaрaнтiї утвoрюють сoбoю певну систему),
пoстiйний хaрaктер їх дiї, реaльнiсть (юридичнi гaрaнтiї у всiх випaдкaх в кiнцевoму рaхунку пoвиннi
зaбезпечити людинi реaльне кoристувaння нaдaними Кoнституцiєю i зaкoнoм блaгaми), зaгaльнiсть
(нaлежнiсть всiм oсoбaм). [10, с. 7]
Дo цьoгo перелiку слiд дoдaти й те, щo нoрми-гaрaнтiї, як i прaвoвi нoрми в цiлoму, рoзрaхoвaнi нa
регулювaння пoведiнки людей через прaвoвiднoсини. Нoрмa, як мoдель прaвoвiднoсин, у зaгaльнoму
виглядi визнaчaє мoжливу пoведiнку oднiєї стoрoни мaйбутньoгo прaвoвiднoшення тa юридичний oбoв’язoк
будь-яких дiй чи утримaння вiд дiй iншoї стoрoни цьoгo прaвoвiднoшення.
Нaприклaд, вiдпoвiднo дo ч.1 ст.47 КЗпП рoбoтoдaвець зoбoв’язaний у день звiльнення видaти
прaцiвникoвi нaлежнooфoрмлену трудoву книжку. Ця нoрмa є гaрaнтiєю: зaкрiплює для рoбoтoдaвця
кoнкретний oбoв’язoк, тим сaмим гaрaнтуючи, щo прaцiвник oтримaє свoю трудoву книжку свoєчaснo, i,
вiдпoвiднo, змoже безперешкoднo влaштувaтись нaiншу рoбoту. Aле дiяти ця нoрмa пoчне, з тoгo мoменту,
кoли нaстaне фaкт звiльнення. Тoдi у рoбoтoдaвця виникaє юридичний oбoв’язoк видaти дaну книжку, у
прaцiвникa, в свoю чергу – прaвo вимaгaти цiєї видaчi. Вiдпoвiднo, зaкрiплення цiєї нoрми в Кoдексi
вiдoбрaжaє стaтичнi прaвoвiднoсини: без юридичнoгo фaкту (тoбтo звiльнення) прaвa тaoбoв’язки,
передбaченi ч.1 ст.47 КЗпП iснують, aле не реaлiзуються.
Як спрaведливo вiдзнaчaє O. В. Кузнiченкo, нaйвaжливiшa функцiя гaрaнтiй трудoвих прaв
прaцiвникiв, як прaвoвих зaсoбiв, пoлягaє в дoсягненнi ними цiлей прaвoвoгo регулювaння. Вoнa
виявляється в тoму, щo в результaтi реaлiзaцiї прaвoвих зaсoбiв зaбезпечується рух i зaхист трудoвих прaв
i зaкoнних iнтересiв прaцiвникiв, гaрaнтується їх зaкoнне i спрaведливе зaдoвoлення [11, c. 27].
Системa зaхисту трудoвих прaв є oднiєю з нaйвaжливiших гaрaнтiй трудoвих прaв.
Зaхист трудoвих прaв здiйснюється в передбaченoму зaкoнoм пoрядку. A це oзнaчaє, щo вiн
здiйснюється у певних визнaчених зaкoнoм фoрмaх. Пiд фoрмoю зaхисту рoзумiють кoмплекс внутрiшньo
узгoджених i врегульoвaних зaкoнoм зaхoдiв пo зaхисту трудoвих прaв тa зaкoнних iнтересiв. Фoрми
зaхисту трудoвих прaв тaiнтересiв прaцiвникiв пoдiляються нa двa види: юрисдикцiйну тa неюрисдикцiйну.
Пiд юрисдикцiйнoю фoрмoю зaхисту рoзумiють дiяльнiсть упoвнoвaжених держaвoю oргaнiв пo
зaхисту пoрушених aбooспoрювaних суб'єктивних прaв. Знaчення юрисдикцiйнoї фoрми зaхисту пoлягaє у
тoму, щooсoбa, якaoскaржує прaвo чи зaкoнний iнтерес, звертaється дo держaвних aбoiнших кoмпетентних
oргaнiв, нa якi зaкoнoм пoклaденooбoв'язoк прийняти неoбхiднi зaхoди для вiднoвлення пoрушенoгo прaвai
припинення прaвoпoрушення.
Щo ж стoсується неюрисдикцiйнoї фoрми зaхисту, тo вoнaoхoплює сoбoю дiї прaцiвникiв пo зaхисту
пoрушених суб'єктивних прaв, якi здiйснюються ними сaмoстiйнo без звернення дo держaвних aбoiнших
кoмпетентних oргaнiв.
Прaвoвoю пiдстaвoю здiйснення сaмoзaхисту прaцiвникaми трудoвих прaв є ст. 55 Кoнституцiї
Укрaїни. Вiдпoвiднo дo ч. 5 ст. 55 Кoнституцiї кoжен мaє прaвo будь – якими не зaбoрoненими зaкoнoм
зaсoбaми зaхищaти свoї прaвai свoбoди вiд пoрушень i прoтипрaвних пoсягaнь. Нaжaль, у трудoвoму
зaкoнoдaвствi ця фoрмa зaхисту нaлежнo не урегульoвaнa. Чинне трудoве зaкoнoдaвствo мiстить лише
декiлькa нoрм, якi нaдaють прaцiвникoвi прaвo здiйснювaти сaмoзaхист. Це стoсується вiдмoви вiд
викoнaння рoбoти, не передбaченoї трудoвим дoгoвoрoм (ст. 31 КЗпП); вiдмoви вiд рoбoти, якa
безпoсередньo зaгрoжує життю чи здoрoв'ю прaцiвникa, зa виключенням випaдкiв, кoли викoнaння тaкoї
рoбoти передбaченo трудoвим дoгoвoрoм, уклaденим з прaцiвникoм (ч. 5 ст. 153 КЗпП, ст. 6 Зaкoну
Укрaїни «Прooхoрoну прaцi»); рoзiрвaння трудoвoгo дoгoвoру прaцiвникoм зa влaсним бaжaнням, якщo
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влaсник aбo упoвнoвaжений ним oргaн не викoнує зaкoнoдaвствo прo прaцю, умoви кoлективнoгo чи
трудoвoгo дoгoвoру (ч. 3 ст. 38 КЗпП).
Дoслiджуючи питaння суб'єктiв реaлiзaцiї прaвa нa сaмoзaхист трудoвих прaв, мoжнa пoмiтити, щo
нaукoвцi в гaлузi трудoвoгo прaвa, рoзглядaючи питaння зaхисту трудoвих прaв, придiляють увaгу зaхисту
прaв прaцiвникiв, пoзбaвляючи прaвa рoбoтoдaвцiв нa сaмoзaхист свoїх прaв. Це пoяснюється тим,
щooснoвнoю метoю трудoвoгo прaвa є зaхист слaбкoї стoрoни трудoвих прaвoвiднoсин – прaцiвникa.
Реaлiзуючи прaвo нa сaмoзaхист трудoвих прaв, кoжен прaцiвник стикaється з питaнням пiдстaв
зaстoсувaння сaмoзaхисту, умoв i меж, oскiльки iнaкше вiн сaм мoже стaти прaвoпoрушникoм. Тoму
неoбхiднa детaльнa реглaментaцiя здiйснення прaвa нa сaмoзaхист, якa буде гaрaнтувaти недoпущення
сaмoупрaвствa, щo предстaвляє сoбoю небезпеку притягнення дo кримiнaльнoї чи aдмiнiстрaтивнoї
вiдпoвiдaльнoстi.
Виснoвки тa прoпoзицiї. Юридичнi гaрaнтiї вiдiгрaють службoву рoль щoдo прaв тa oбoв’язкiв, якi
склaдaють ядрo прaвoвoгo стaтусу oсoби. Тaким чинoм, вoни зaбезпечують ефективне їх функцioнувaння,
впливaють нa їх oбсяг. Сутнiсть гaрaнтiй пoлягaє у зaбезпеченнi здiйснення прaв i викoнaння oбoв’язкiв тa
встaнoвлення ефективнoгo мехaнiзму їх зaхисту i oхoрoни.
Гaрaнтiєю здiйснення трудoвих прaв прaцiвникiв є системa зaсoбiв, спoсoбiв i умoв, якi
встaнoвлюються держaвoю aбo угoдoю стoрiн, зa дoпoмoгoю яких стoрoни прaвoвiднoсин мoжуть
oхoрoняти, зaхищaти тa вiднoвити свoє пoрушене прaвo.
Крiм тoгo у КЗпП Укрaїни мaє бути присвяченaoкремa стaття oснoвним гaрaнтiям трудoвих прaв
прaцiвникa. Oснoвнi гaрaнтiї трудoвих прaв прaцiвникa слiд визнaчити як зaсoби, спoсoби й умoви щo
вiдoбрaжaють гoлoвнi нaпрями трудoвoгo зaкoнoдaвствaiз зaбезпечення реaлiзaцiї oснoвних трудoвих прaв
прaцiвникa.
Тaкoж, єдoцiльним дещo пoсилити гaрaнтiї, встaнoвленi ст.ст. 38 тa 39 КЗпП Укрaїни, зoкремa
передбaчити зaбoрoну зa будь-яких умoв вiдмoвляти у прийняттi зaяви прo рoзiрвaння трудoвoгo дoгoвoру
зa iнiцiaтивoю прaцiвникa aбo реєстрaцiї її вiдпoвiдним чинoм.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Галина Гурова
(Гомель, Беларусь)
ПРИЧИНЫ ПОДРОСТКОВОЙ ЛЖИ
В справочной психологической литературе ложь определяется как феномен общения, состоящий в
намеренном искажении действительного положения вещей [1, с. 203]. Изучением различных аспектов лжи
занимались Р.В. Бертон, И.О. Вагин, Г.В. Грачев, В.В. Зеньковский, Ф.Л. Карсон, Г. Кей, Д.С. Коулмен,
Л.Д. Лебедева, И.К. Мельник, В. Штерн, П. Экман и др.
Теоретический анализ исследований лжи как психологического феномена позволил нам сделать
следующие выводы:
 под ложью следует понимать сознательное искажение известной субъекту истины, которым один
человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о
своих целях;
 ложь выполняет следующие функции: произвести на других положительное впечатление;
защитить себя от неловкости и неодобрения окружающих; получить преимущество или представить себя
в более выгодном свете; избежать наказания; сохранить социальные отношения;
 к основным видам лжи можно отнести: умолчание, искажение, сообщение правды в виде обмана и
так называемая «особая ложь», при которой лжец сам верит в то, что говорит.
Проблема лжи в подростковом возрасте является наиболее актуальной как с теоретической, так и с
практической точки зрения, поскольку именно подростковый период является ключевым в становлении
личностных механизмов поведения ребёнка. Проблемами лжи в подростковом возрасте занимались
О.В. Барсукова, О.Е. Захарова, С.В. Матвеева, А.О. Матвеева, С.А.Месникович, Д.А. Мозалевская,
Л.Ф. Сельмидис, С.А. Хазова, Ф.Р. Хатит, Е.Ю. Шебанец, П. Экман и др.
В подростковом возрасте происходит развитие самосознания, формирование рефлексии,
самооценки. У ребенка появляется чувство взрослости – отношение подростка к себе как взрослому.
Интеграция самосознания подростка приводит его к осознанию себя в единстве всех проявлений, к
осознанию своей уникальности, появляется способность суждения в отношении себя и оценки своей
личности. Основной потребностью в этом возрасте является потребность к самоутверждению [2, с. 44].
В ходе теоретического анализа состояния проблемы лжи в отечественных и зарубежных
исследованиях, наметились неоднозначные подходы к пониманию подростковой лжи.
Сторонники биологизаторского направления (Е.Г. Белякова, Д.И. Дубровский, К. Мелитан,
Э. Пинкоффс, З. Фрейд, Д.С. Шимановский и др.) отстаивают идею изначальной предопределенности
нравственности. Согласно их позиции такие качества, как правдивость и лживость могут быть
врожденными. Влияние среды, если и признается, то лишь как фактор, замедляющий или ускоряющий
развитие качеств, которые даны ребенку от рождения: ложь как творчество и фантазирование, ложь как
способность к одновременному фантазированию и искажению истины, ложь как искажение истины с
корыстной целью.
Противоположная точка зрения объясняет ложь как явление не только психофизиологическое, но и
психосоциальное. К ней склоняется большинство российских исследователей (П.В. Алексеев, В.В. Знаков,
А.Н. Тарасов, Ю.В. Щербатых и др.).
Когнитивистская парадигма представляет моральное развитие как процесс адаптации ребенка к
требованиям социальной среды, в результате которого происходит формирование лживого поведения.
Согласно теориям Ж.Пиаже, Л. Колберга и К. Гиллиган, дети по мере взросления проходят определенные
этапы нравственного развития: от полного отрицания к соблюдению определенных норм под внешним
контролем и далее – к внутреннему самоконтролю; от эгоистической мотивации следования моральным
установкам – к альтруистической; от выполнения правил поведения под угрозой наказания – к
сознательному подчинению во избежание самоосуждения. На формирование нравственных ценностей
подростка большое влияние оказывают его опыт общения с внешним миром, отношения со сверстниками
и родителями [3, с. 91].
Подростком в ходе лжи создается определенный мир в виде понятий, суждений, представлений,
умозаключений и идей, который не соответствует действительности. Часто это проявляется при
самоутверждающемся поведении подростков. Данное расхождение просматривается в таких ситуациях,
как угрожающие обстоятельства, разоблачение поступка, затруднительная ситуация, соблазнительные
возможности, а также может быть вызвано спецификой культурной среды. Причины лжи в подростковом
возрасте могут выявляться в структуре личности подростка (тревожность, агрессивность, эмоциональная
возбудимость), а также в его окружении (семья, сверстники), некоторые зависят от пола и возраста [4].
П. Экман выделяет основные причины лжи в подростковом возрасте.
1 Ложь может быть защитой личности своей приватности и внутреннего мира от чужого (даже
родительского) глаза. Родитель должен быть в курсе всех дел подростка, но ровно в той мере, в какой
ребенок допускает это. Известно, что подростковый период – это период, когда ребенок примеряет
разные роли, и совсем не обязательно те, которые нравятся родителям.
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2 Ложь может использоваться подростками как средство избежать неприятных последствий
(наказания, неловкости, стыда).
3 Подростки могут использовать ложь для защиты значимого для себя человека. Как было
отмечено ранее, ведущей деятельностью подросткового периода является общение со сверстниками,
появляется потребность в обретении близкого друга, что может послужить причиной лжи в данном
возрасте.
4 Бывают ситуации, когда подростки врут не всегда, а только в случае неприятных разговорных
моментов. В основном это касается дружбы, любви и сексуального воспитания.
5 Часто чтобы оправдать пристрастие к вредным привычкам, зависимые подростки предпочитают
лгать, а не сообщать горькую правду. Через какое-то время ложь становится привычкой, рождается сама
собой и не контролируется сознательно. Этим они вовлекают в ложь своих близких, которым лгут слишком
искренне (поскольку сами уверены в своей лжи), теперь уже и близкие становятся соучастниками
поддержания опасных привычек. Любое зависимое поведение (от алкоголя, наркотиков, курения)
приведет не только к необходимости лгать родителям, но и к легкости появления этой лжи.
6 Подростки могут лгать для проверки собственной силы, стремление бросить вызов власти
родителей или педагогов, доказать своё превосходство над ними. Удачная ложь, когда родители или
педагог подозревают обман, но не могут ничего доказать. Это утверждает ребёнка в сознании своей
силы [5, с. 93].
Возможными мотивами появления лжи в подростковом возрасте могут стать:
1 Необходимость личного пространства. Речь идет не столько о базовой потребности иметь
собственную комнату и письменный стол, сколько о соблюдении границ внутреннего мира подростка.
Многие родители пренебрегают этим положением, стремятся организовывать (пусть и из добрых
побуждений) каждую секунду жизни своих детей, их мысли и чувства.
2 Неоспоримый родительский авторитет. Подростку нужно чувствовать авторитет старших, но при
этом понимать и чувствовать, что с его мнением считаются, к нему прислушиваются. Если же позиция
родителей: «только мы знаем, как тебе лучше и что нужно» – подросток может «сломаться», начать
обманывать, не чувствуя расположенности к себе со стороны.
3 Противоречивые требования взрослых. Дети чувствительны. Особенно, что касается требований
родителей. Они переживают, когда не могут им соответствовать. Важно научить ребенка не бояться
ошибок и всегда стараться исправлять их; не давать обещаний, которые нельзя выполнить.
4 Стремление получить награду «любым путем». Чаще за этим лежат завышенные притязания
ребенка, желание везде и во всем быть лучше всех. Такая позиция может возникнуть и как следствие
нехватки тепла со стороны значимых людей, когда каждую похвалу надо завоевывать, и как результат
ожиданий близких, возлагаемых на ребенка, у которого возникает страх не справиться, не оправдать этих
«надежд», потерять расположение.
5 Желание завоевать расположение сверстников. Оно может возникнуть в результате
неудовлетворенности социальным статусом в группе или в отношении с другими детьми. Только ребенок
с адекватной самооценкой не будет стремиться заслужить любовь всех сверстников любой
ценой [6, с. 106].
Исследование И.А. Горчаковой [7] позволило доказать, что на протяжении подросткового возраста
происходит изменение причин и видов лжи, а также выявить наличие гендерных различий. Несмотря на
то, что подростки с пятого по девятый класс основной причиной своей лжи назвали страх, но виды страха
у школьников разного возраста различаются. Было установлено, что основной причиной лжи у мальчиков
является стереотипное реагирование на какую-либо ситуацию, а у девочек – ситуация, угрожающая их
личности.
Поскольку ложь в подростковом возрасте проявляется чаще всего в результате взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в социуме, то система профилактических мероприятий должна включать
несколько этапов:
 первичная профилактика (развитие у подростка личностных ресурсов, способствующих
формированию высокоэффективного поведения);
 вторичная профилактика (социально-психологическая работа с проблемами подростка в
коллективе и в семье); третичная профилактика (проводится в отношении подростков, склонных к
лживому поведению, и её целью является коррекция деятельности подростка и его развитие).
Непосредственное содержание психолого-педагогической работы составляет вышеназванная
совокупность воспитательных мероприятий [8, с. 121].
Таким образом, на основании проведенного теоретического исследования мы пришли к выводу, что
основными причинами лжи в подростковом возрасте являются следующие:
 личностные проявления самого подростка (тревожность, агрессивность, эмоциональная
возбудимость);
 влияние его окружения (семьи, сверстников);
 способ защиты своей приватности и внутреннего мира от окружающих, прежде всего взрослых,
уйти от родительского контроля, чрезмерных или противоречивых требований;
 стремление бросить вызов власти родителей или педагогов, доказать своё превосходство над
ними;
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 средство избежать неприятных последствий (наказания, неловкости, стыда).
 защита значимого для себя человека, близкого друга-сверстника;
 оправдание пристрастия к вредным привычкам;
 стремление добиться успеха любым способом, чтобы оправдать ожидания окружающих, не
потерять их расположение либо реализовать собственные завышенные притязания;
 желание повысить свой социальный статус в группе сверстников.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ ОСОБИСТОСТІ
Проблема визначення психологічного змісту компетентності в життєвому циклі особистості до цього
часу залишається однією з актуальних проблем психологічної науки. Вона виступила об’єктом досліджень
як зарубіжних, так і вітчизняних вчених (П. Горностай, В. Зарицька, І. Єрмаков, С. Максименко, Д. Равен,
М. Рибаков, Л. Сохань, І. Тараненко, Т.Титаренко, В. Ямницький та ін.).
У науковій літературі до поняття компетентності включають, крім загальної сукупності знань, ще й
знання можливих наслідків конкретного способу впливу, рівень, уміння, і досвід практичного використання
знань. Спільним, що характеризує позицію різних джерел, є те, що знання людини виступають
потенціалом, яким вона володіє, але привести його в дію зможуть додаткові фактори. Отже,
компетентність – це не тільки наявність знань і досвіду, але й уміння їх використовувати під час
здійснення своїх життєвих функцій. [45].
Як зазначає В. Зарицька, до визначення поняття „життєва компетентність” зверталися як психологи,
так і педагоги (Г. Балл, О. Бодальов, Є. Варбан, Ж. Делор, І. Єрмаков, Л. Орбан-Лембрик, Б. Рей,
Л. Сохань, І. Тараненко, Т. Титаренко, В. Циба, М. Холодна та ін.). Вони пояснюють це поняття як складне
утворення, що вбирає в себе знання, уміння, навички, життєвий досвід та життєві досягнення. І. Тараненко
розглядає життєву компетентність як „мобільність і здатність до переміщень”, Г. Халаш трактує як реальну
„здатність до застосування знань”, Ж. Делор - як „фундаментальні опори”, Б. Рей – як „ключовіуміння” та ін.
Разом з тим, усі вони сходяться в думці про те, що життєва компетентність – це здатність особистості
застосовувати знання, уміння і життєвий досвід відповідно до життєвої ситуації [47, с. 8].
І. Єрмаков зазначає, що термін „компетентність” найчастіше використовують як синонім понять
„поінформованість”, „обізнаність”, „авторитетність”, він конкретизується щодо різних галузей. У перекладі з
латинської слово competens означає „підходящий”, „відповідний”, „узгоджений” [45, с. 207].
Вчений говорить про формування життєвих стратегій, максимально адекватних до нової соціальної
ситуації. Це зумовлює необхідність розробки системи розвитку життєвої компетентності. Життєва
компетентність, на думку автора, це знання, вміння, життєвий досвід особистості, необхідні для
розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального проекту. Вона
передбачає свідоме ставлення до виконання різних життєвих і соціальних ролей [45, с. 18-19, 44-47].
Натомість Л.Сохань вважає, що життєва компетентність є складним системним поняттям, яке не
зводиться ні до знань, ні до навичок, ні до якостей. Вона вбачає у цьому утворенні, передусім, здатність
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особистості вирішувати проблеми в усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві і соціальні ролі, що
ґрунтуються на життєтворчих знаннях, уміннях і навичках, життєвих досягненнях. У структурі життєвої
компетентності Л. Сохань виокремлює такі блоки життєвих здатностей: життєтворчі знання, уміння і
навички (теоретичні, практичні, про світ та себе, норми поведінки); життєтворчі здатності (аналітичні,
прогностичні, поведінкові); життєвий досвід (власний та інших); життєві досягнення (особисте щастя,
соціальний статус, самореалізація) [45, с. 266].
При цьому серцевину життєвої компетентності складає здатність особистості розробляти своє життя
як проект, визначати цільові та смисложиттєві параметри.
Компетентність включає уміння: розв'язувати найрізноманітніші життєві проблеми; отримувати й
аналізувати інформацію; критично аналізувати її, приймати рішення; оцінювати соціальні наслідки дій;
працювати в групі; розробляти й виконувати контракти; включатись у проекти, організовувати свою роботу,
використовувати нові інформаційні технології, проявляти стійкість перед труднощами, знаходити нові
рішення. Поняття компетентності інтегрує в собі такі складові: когнітивну, мотиваційну, етичну, соціальну,
поведінкову тощо.
Молода людина знаходиться в ситуації необхідності вибору та розв’язання численних проблем. До
завершення раннього дорослого віку людина усвідомлює, що досягнення рубежів кар’єри дається не так
легко, як здавалося. Мотивами професійної діяльності в ранньому дорослому віці є творча самореалізація,
задоволення потреб у професійному спілкуванні та соціальних контактах. На цьому рубежі людина
починає реально дивитися на світ, жити поточними подіями та досягненнями. Впевненість у власних
силах, усвідомлення життєвої компетентності, а також визнання певних обмежень і адекватний рівень
домагань, що ґрунтується на життєвому досвіді, забезпечують відчуття цілісності життя, задоволення ним.
Тобто доросла людина опиняється перед численними життєвими ситуаціями, що вимагають від неї
прийняття ефективних рішень як у галузі власного життєвого проекту, так і стосовно інших численних
аспектів життя у суспільстві. Іншими словами, від неї вимагається володіння екзистенційною, соціальною
та особистісною життєвою компетентністю, якими забезпечується ефективність життєвої активності у
соціумі. Це означає, що вона вже повинна володіти певним рівнем життєвої компетентності, підвищуючи та
вдосконалюючи його з повноцінним проживанням кожної нової життєвої ситуації.
Така точка зору підтверджується дослідженнями І. Дикун, В. Зарицької, І. Ящук, та інших вчених.
Науковці пропонують власні підходи до процесу формування життєвої компетентності вже у старшому
шкільному віці, вважають цілеспрямований розвиток провідних компетентностей необхідною запорукою
подальшого життєвого успіху особистості.
Отже, життєва компетентність є цілісним утворенням, яке становить складну системну властивість
усієї особистості, що характеризує її здатність: зберігати та оптимально відтворювати, розвивати себе,
своє життя, успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, вирішувати складні життєві завдання та проблеми в
усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві і соціальні ролі, які ґрунтуються на життєтворчих знаннях,
уміннях і навичках, життєвих досягненнях.
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ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Проблема особливостей розвитку психологічної допомоги до цього часу залишається однією з
актуальних проблем психологічної науки.
Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у
взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася роль
психологічних знань, їхнього прикладного аспекту.
Психологічна допомога – містке поняття, зміст якого складається з багатоманіття теорій та практик,
що варіюються від специфічного застосування такого методу соціологічних обстежень, як глибинне
інтерв’ю, до різноманітних технік соціально-психологічного тренінгу, понять та методів.
Одне з найголовніших питань, що виникли на початку впровадження в практику інституційної
психологічної допомоги, – питання про те, хто професійно може виконувати ці обов’язки. У людському ж
суспільстві феномен допомоги існував завжди, хоча як соціальний інститут виник і сформувався лише до
середини XX століття, спровокувавши появу цілої низки нових професіоналів: соціальний працівник,
психолог-консультант, психолог-психотерапевт. І це – окрім уже традиційних фігур священика та пастора,
психіатра та психоаналітика.
Професійний психолог – помічник, який вміє приймати клієнта таким, яким він є, і допомагає знайти
вирішення проблеми або вихід з важкої ситуації. Головне, що робить психолог – спілкується з клієнтом,
створює умови, при яких клієнт починає розуміти себе, розбирається в собі, виявляє і самостійно приймає
вірне рішення.
В умовах кризового стану усіх сфер життя суспільства зростає кількість людей, які звертаються за
професійною психологічною допомогою. Проблематика сьогодення має досить широкий спектр: сюди
відносять і труднощі, пов’язані з роботою або її відсутністю, проблеми сім’ї та шлюбу, невпевненість в собі,
тривожність, різного роду фобії, нездатність приймати рішення та брати на себе відповідальність,
проблеми в навчанні, спілкуванні, нездатність будувати гармонійні взаємини з оточуючими та багато
іншого.
У міру зростання потреби в наданні професійної психологічної допомоги ми спостерігаємо і
тенденцію одночасного зростання вимог до кваліфікації практичних психологів. Звідси випливає потреба у
якісній професійній освіті, центральною ланкою якої виступає особистісна підготовка майбутнього фахівця
у галузі практичної психології.
Психодіагностична робота практичного психолога – це одне з найскладніших напрямків та форм
діяльності практичного психолога, яке потребує спеціальної підготовки та сформованості діагностичних,
прогностичних та організаторських вмінь спеціаліста-психолога. Психодіагностика може реалізовуватися
як самостійна форма роботи (психологічна експертиза), так і входити як структурна складова у
психокорекцію та психоконсультування.
Психодіагностика передбачає обстеження психіки індивіда (або соціально-психологічних
характеристик соціальної групи) за допомогою спеціальних методик з метою встановлення психологічного
діагнозу.
Психологічний діагноз – це опис індивідуальних особливостей психіки конкретної людини (або
соціально-психологічних особливостей конкретної соціальної групи) [3, с. 23].
Для психодіагностичного обстеження використовують психодіагностичні методи, тобто дослідницькі
методи психологічної науки. Особливістю психодіагностичних методів є їх вимірювально-дослідницька
спрямованість, що й забезпечує кількісну та якісну оцінку явища, яке вивчається.
За визначенням М. Тутушкіної, психологічна допомога включає в себе психодіагностику, корекцію
розвитку, психотерапію, різноманітні тренінги, профілактику деструктивної поведінки, профорієнтацію і так
далі [5].
На думку О. Корабліної, в поняття «психологічна допомога» можуть бути включені психологопрофілактична і просвітницька робота, психологічне консультування, психокорекція і психотерапія [4].
Види і форми її різноманітні й залежать від багатьох причин, таких як цілі, завдання, актуальні
запити, теоретичні спрямування, методичні можливості. У певних випадках, коли професійна й особистісна
підтримка необхідна самим спеціалістам, які надають психологічну допомогу людям (психологам,
психотерапевтам, учителям, вихователям, медичним і соціальним працівникам), вона являє собою
супервізію, індивідуальну чи групову психотерапію.
Таким чином, психологічна допомога як професійна діяльність включає в себе такі її види, як
психологічне консультування, психокорекція, психотерапія і психопрофілактика. Досить складно провести
чіткі границі між ними. Якщо виходити з етимології цих слів, то стають зрозумілими деякі
відмінності [2, с. 12].
Г. Абрамова виділяє основні види психологічної допомоги: психологічна діагностика, психологічна
корекція, психологічне консультування, психологічна терапія [1].
Психодіагностичне обстеження може проводитися у індивідуальній та груповій формі. Вибір форми
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психодіагностичного обстеження залежить від мети та методик, які використовуватиме практичний
психолог.
Індивідуальне обстеження передбачає роботу практичного психолога з людиною впродовж
визначеного терміну. При груповому обстежені кожна людина отримує бланк відповіді та стимульний
матеріал. Розміщення людей в приміщенні при груповому психодіагностичному обстеженні повинно
забезпечувати необхідні умови для зосередженої роботи.
Перевагами індивідуального психодіагностичного обстеження є можливість отримувати додаткову
інформацію, оскільки практичний психолог може спостерігати за процесом роботи людини під час
діагностики, її поведінкою, емоційними реакціями на завдання тощо.
Перевагами групового психодіагностичного обстеження є економія часу на обстеження значної групи
осіб. Але через це страждатиме точність і якість отримуваної інформації. Тому, як правило, після групового
психодіагностичного обстеження застосовується індивідуальне психодіагностичне обстеження для
уточнення даних.
Таким чином, психологічна допомога може включати в себе: психодіагностику (повідомлення клієнту
об’єктивної психологічної інформації, відповідальність за достовірність і форму повідомлення несе
психолог), психологічну корекцію (організований вплив на клієнта з метою змін показників його активності
та відповідності з віковою нормою психічного розвитку; розробляється індивідуальна програма),
психологічне консультування (допомога для психічно нормальних людей у досягненні ними цілей
особистісного розвитку) і психотерапію (активний вплив терапевта на особистість клієнта з метою
відновлення чи реконструкції психічної реальності особистості).
Однак психолого-педагогічні традиції формування і професійного розвитку особистості, які на
сьогоднішній день накопичені в психологічних та педагогічних науках, і досі явно недостатньою мірою
використовуються в системі підготовки практичних психологів. Адже безумовно важливим є практичний
підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною
психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутнього
психолога і як фахівця, і як особистість.
Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я нашого народу,
зростанню самосвідомості суспільства, втіленню засад гуманізму і демократії в наше життя.
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Елена Карульская
(Гомель, Беларусь)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА
Песочная терапия (Сэндплей от англ. sandplay – игра в песке) – один из невербальных методов
психотерапии, возникший в рамках аналитической психологии в ХХ веке. Это способ общения самим
собой, с миром и способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательносимволическом уровне, повышающий уверенность в себе и способствующий восстановлению и коррекции
эмоционального состояния (тревожность, агрессия, страхи и др.). Песочная терапия даёт возможность
собрать свой уникальный образ, создать свою картину мира при помощи игры с песком.
Песочная терапия – одно из направлений арт-терапии или лечения при помощи творчества.
Терапия при помощи песка универсальна и используется в психотерапевтической, психологической и
педагогической практике.
Теоретической основой песочной терапии стала техника активного воображения, разработанная
К. Юнгом. Картины, создаваемые в песочнице, способствует творческому регрессу, возвращая человека в
детство и активизируя «архетип ребенка» через опыт знакомства со своим «внутренним ребёнком» [1].
Идея использования песка и воды в игре с больными и психологически неблагополучными детьми
была реализована М. Ловенфельд в 1930-х годах. Идею она почерпнула из книги Г. Уэллса «игры на
полу», изданной в 1912 г., где мальчик играет в песке со своим отцом. Автор данной книги был глубоко
убежден, что игра обеспечивает условия для экспансивных и инновационных идей во взрослой жизни. Под
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впечатлением от рассказа Г. Уэллса М. Ловенфельд разработала методику «Техника построения мира» и
применила ее в своей работе с детьми [2].
Основоположником терапии песочными фигурами считается Д. Кальфф. В 1950–х годах на основе
методики М. Ловенфельд она разработала юнгианскую «Песочную терапию», которая стала впоследствии
самостоятельным направлением в психотерапии. Работая с детьми, Д. Кальфф обратила, внимание на
то, что песочные композиции взрослых отражают те же стадии психического развития, что и детские [4].
Песочная терапия Д. Калфф базировалась на убеждении К. Юнга, что душа может быть
активизирована для достижения цельности и исцеления. Д. Калфф воспринимала песочную терапию как
инструмент, который не только позволит детям выражать и типичный, и глубоко личный мир, но и
соединит их внутренние представления с внешней каждодневной действительностью. Она постулировала
символическую игру, создающую коммуникацию между сознательным и бессознательным [2].
Е. Вейнриб, последовательница Д. Кальф, определяет песочную терапию как «невербальную
форму психотерапии», которая смогла достичь довербальные уровни психики ребенка, которая делает
возможным самоисцеление [4].
Ж. де Доменико в начале 1980-х годов провела феноменологическое исследование детей
дошкольного возраста (интеллектуальная норма), используя разнообразные формы и размеры подносов с
песком. В своем подходе Ж. де Доменико подчеркивает «исцеляющую силу души» [2].
Р. Амманн сравнивала поднос с песком с «садом души». Поднос с песком является
«промежуточным местом», в котором сознательный и бессознательный материал может объединяться и
стать целым, служить мостом между ребенком и психологом [2].
Исходя из теоретических подходов, исследователи по-разному трактуют цели, задачи и принципы
песочной терапии. Так, М. Ловенфельд основным принципом песочной терапии считает нахождение
привлекательной среды для детей, которая обеспечит связь между наблюдателем и ребенком. Задачей –
помочь детям передать свои самые глубокие чувства и мысли при помощи спонтанно расположенных
миниатюрных игрушек в песке [6].
Д. Кальф считала главным принципом юнгианской песочной терапии предоставление клиенту
«свободного и защищенного пространства», где он сможет свободно творить и переводить свои
переживания в зримые и осязаемые образы [3].
Д. Калфф, основную идею песочной терапии видела в том, что «игра с песком предоставляет
ребенку возможность избавиться от психологических травм с помощью экстериоризации фантазий и
формирования отношений и чувства контроля над своей внутренней мотивацией. Установление связей с
бессознательными мотивами, особенно с архетипом самостоятельности и их выражение в символической
форме, значительно облегчает здоровое функционирование психики» [7].
Различаются и взгляды исследователей относительно организации процесса песочной терапии.
М. Ловенфлед начинала работу с четкой инструкции по созданию песочной композиции. Она
использовала два цинковых подноса 50х75х7,5 см., один на половину наполненный песком, а другой –
водой, и формочки для игры с песком.
Д. Кальфф считала, что четкой инструкции не должно быть и все определяется обстоятельствами.
Ее подносы были обычно сделаны из древесины и выровнены металлическим листом или твердой
пластмассой. Внутренняя часть подносов окрашена в светло-синий цвет символизирующий небо и воду.
Размеры лотков 50х72 см и были 8 см в глубину. Именно этот размер лотков Д. Кальфф считала
подходящим для клиента, позволяющий увидеть мир одним взглядом, не перемещая взгляда [2].
Миниатюрные фигурки – главный компонент песочной терапии – представляют собой символы
своеобразного языка сознательных и бессознательных процессов клиента. Набор фигурок и предметов
(используется примерно от 250 до 1000 штук) отражает разные стороны существования человека, их
взаимодействия и различные жизненные ситуации. Д. Кальфф хранила коллекцию игрушек на открытых
полках, сгруппированных по категориям. В коллекции находились различные этнические и религиозные
объекты, обеспечивающие передачу коллективного бессознательного в игре. Находились фигурки людей,
растений, животных, монстров, зданий, транспорта и различных построек. Предметы могли различаться
по тактильным ощущениям (гладкими и шершавыми, мягкими и твердыми) [4].
Процесс песочной терапии строится следующим образом:
 Демонстрация песочницы. При этом нужно обращать внимание клиента на то, что с помощью воды
сухой песок можно превратить во влажный и создать свой ландшафт.
 Демонстрация разнообразных фигурок, при помощи которых клиент может создать свой
уникальный мир, свою картину в песочнице.
 Построение песочной картины. Клиенту предлагается выбрать любое количество фигурок и
разместить их в песочнице.
 Обсуждение песочной картины. При обсуждении картины психолог присоединяется к клиенту, не
комментирует и не рекомендует.
Продолжительность одной консультации зависит от возраста клиента и особенностей его
интеллектуального развития [2].
Процесс детской песочной терапии имеет отличия от взрослой терапии. Так, игра является
естественной формой самовыражения ребенка и самым важным является сам процесс игры и
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строительства. У детей наблюдается склонность «к циклической повторяемости изображений хаоса,
борьбы и разрешения конфликтов» [2].
Д. Алан выделяет три стадии: первая стадия – «Хаос». На этой стадии ребенок пользуется большим
количеством фигурок разного размера из разных категорий. Это отражает эмоциональное смятение и
хаос в жизни ребенка. Вторая стадия – «Борьба». Появляются фигурки злые и добрые, хищники и
травоядные – противоборствующие силы. Эта стадия может длиться долгое время. Заключительная
третья стадия «Исход». На заключительной стадии также можно наблюдать присутствие геометрических
фигур, на символическом уровне – это завершенность и цельность (Д. Келлог) [2].
В процессе создания песочной картины ребенок переносит свою внутреннюю реальность на песок, а
потом свой опыт – обратно во внутренний мир, где бессознательно перерабатывает некоторые модели на
реальные модели своего поведения. Такие игры называются проективными, и проводить их можно
индивидуально или в группе.
Структура индивидуальной консультации в песочной терапии, согласно Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой
и Т.М. Грабенко, включает в себя ряд этапов: ориентации, расширения, создания, знакомства с первой
картиной, этап обсуждения опыта создания песочных картин и заканчивается индивидуальная
консультация ритуалом завершения [7].
Групповые занятия с песком направлены на развитие коммуникативных навыков и эффективного,
гармоничного взаимодействия. Группа может включать от 2-х и до 8-ми человек. Песочный лоток
увеличивается в размерах 90х70 см. В группе оговариваются правила [5].
Структура группового занятия состоит из следующих этапов: подготовки или повторения, если это
не первое занятие; знакомства и выработки правил взаимодействия с песком; придумывания ритуалов
«вхождения» в песочную терапию; расширения (предоставления новой психологической информации и об
участниках группы); закрепления, направленного на непосредственное проживание новой информации
через игру в песочнице.
Существует два варианта групповой игры: 1) директивная игра – это готовая программа занятий,
психолог играет главную роль, наставляет и знакомит с психологической информацией; 2) недирективная
игра – это спонтанное погружение процесс песочной игры, в процессе психолог не вмешивается, а
наблюдает со стороны, в конце занятия с участниками ведет обсуждения созданной песочной картины.
Разработанная Д. Кальф схема анализа песочных картин применяется в классической юнгианской
песочной терапии, при игре с песком она не используется. Анализируя песочные картины можно
схематично поднос с песком разделить на три части по вертикали и две части по горизонтали. Фигурки,
расположенные на левой части подноса говорят о прошлом клиента. Центральная часть подноса – это
настоящее клиента, актуальное на данный момент. В центре размещаются фигуры, отражающие архетип
Самости, который относится к «Я» клиента. Закопанные фигурки символизируют вытесняемое в
бессознательное или что-то еще неосознанное. Правая часть подноса – это будущее клиента, здесь
мечты, планы, ожидания. Она также символизирует опыт взаимодействия с отцом и рациональную
сторону клиента. Нижняя часть подноса относится к бессознательной сфере клиента, а верхняя – к
сознательной сфере. Анализ песочных картин проводится в трех уровнях. «Первый уровень – объект
является тем, чем называет его клиент. В первую очередь при анализе учитываются те значения, которые
приписывают объектам сами клиенты». Второй уровень имеет функциональное значение. Третий уровень
имеет символическое значение, приписанный взгляд с точки зрения культуры, религии и менталитета [2].
Соединив все три уровня анализа, психолог связывает все образы воедино, символы между собой,
при этом обращая внимания на первую расположенную фигуру в песочнице, которая говорит об
актуальном для клиента на сегодняшний день. Весь процесс анализа песочной картины психолог
производит исключительно для себя, не для клиента. Это поможет психологу выстроить
психотерапевтический подход и спрогнозировать процесс развития клиента.
Таким образом, песочная терапия – один из невербальных методов психотерапии, в котором с
помощью символической игры и активного воображения предоставляется возможность выстроить свой
собственный мир, выразить и проработать все свои переживания, страхи в разных жизненных
обстоятельствах, помогает разобраться в своих чувствах. В ходе использования песочной терапии
внутренняя реальность переносится сначала в песочницу, затем обратно во внутренний мир клиента,
перерабатывается бессознательным, позже переносится в виде отдельных модальностей на реальное
поведение.
Основными принципами песочной терапии является: организация создания защищенного и
безопасного пространства, в которой ребенок чувствует себя комфортно, где может проявить творческую
активность; актуализация личного опыта клиента и выделение архетипических линий в этом опыте без
использования интерпретаций.
В общем виде процесс песочной терапии предполагает прохождений следующих этапов:
демонстрации песочницы; предъявления разнообразных фигурок, при помощи которых он может создать
свой уникальный мир, свою картину в песочнице; построение песочной картины; обсуждение созданной
композиции. Песочная терапия применяется как в индивидуальных, так и в групповых формах.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ В ПСИХОЛОГИИ
Исследование социальных страхов в современном обществе выполняет немаловажную роль,
поскольку ввиду технологического развития и быстрорастущей урбанизации, большая часть других видов
страха отходит на второй план.
В справочной литературе по психологии страх определяется как «сильная эмоция типа аффекта,
чаще всего возникающая в ситуациях реальной или мнимой опасности для жизни человека и
сопровождаемая чувством боязни, тревоги, а также стремлением человека избежать или устранить
соответствующую угрозу» [1, с. 419].
Одним из первых начал изучать страх в психологии З. Фрейд. Под страхом он понимал
субъективное состояние, в которое попадают благодаря ощущению «развития страха», и называл его
аффектом [2].
А.И. Захаров рассматривал страх как «аффективное (эмоционально заостренное) отражение в
сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека» [3].
В теории дифференциальных эмоций К. Изарда страх отнесён к базовым эмоциям, т.е. является
врождённым эмоциональным процессом с генетически заданным физиологическом компонентом, строго
определённым мимическим проявлением и конкретным субъективным переживанием [4].
Таким образом, проанализировав данные определения, можно сделать вывод, что страх  это
естественная и базовая эмоция, выполняющая защитную функцию и имеющая сильное воздействие на
человека.
В психологической литературе предлагается целый ряд классификаций страхов (А.И. Захаров,
А. Кемпински, С.Ю. Мамонтов, Ф. Риман, Ю.В. Щербатых и др.).
Так, Ф. Риман выделял основные формы страхов: страх перед самоотвержением, переживаемый
как утрата «Я» и зависимость; страх перед самостановлением (стагнацией «Я»), переживаемый как
беззащитность и изоляция; страх перед изменением, переживаемый как ощущение изменчивости и
неуверенности; страх перед необходимостью, переживаемый как ощущение окончательности и
несвободы [5].
А. Кемпински выделял четыре вида страха: биологический, социальный, моральный,
дезинтегрированный [6]. Данную классификацию он связывал с ситуациями, вызывающими установку
страха. Под биологическим страхом А. Кемпински понимал ситуации, угрожающие непосредственно
жизни. Угроза может исходить извне организма или изнутри его.
Социальный страх А. Кемпински объяснял тем, что человек не может жить и развиваться без других
людей и без их культурного наследия. Под указанным влиянием он моделирует свою основную
ориентацию в окружающем мире и связанные с ней основные эмоциональные установки. Окружающий
мир является для него, прежде всего, миром людей. Следовательно, исключение из социального мира,
социальная смерть равносильна для человека биологической смерти.
Моральный страх А. Кемпински трактует как интернализованное общественное зеркало.
Под дезинтегрированным страхом А. Кемпински понимает, что в одиночестве амплитуда колебаний
собственной оценки самого себя оказывается больше, что приводит к катастрофическим чувственным
осцилляциям в отношении к собственной персоне.
А.И. Захаров считает, что условно все страхи можно вообще разделить на две большие группы:
природные и социальные [3]. По мнению автора, природные страхи основаны на инстинкте
самосохранения и, помимо основополагающих страхов своей смерти и смерти родителей, включают
также страхи чудовищ, призраков, животных, темноты и т.д. А.И. Захаров рассматривал социальный страх
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как способ адаптации индивида или группы людей к определенной социальной ситуации или социальной
среде, обладающих для них тем или иным уровнем неопределенности или опасности. К видам
социальных страхов А.И. Захаров относит страх одиночества, каких-то людей, наказания, не успеть,
опоздать, не справиться, не совладать с чувствами, быть не собой и т.д. [7].
Ю.В. Щербатых помимо природных и социальных предлагает рассматривать еще одну группу
страхов – внутренние [8]. Ю.В. Щербатых считал, что социальные страхи могут вытекать из страхов
биологических, но всегда имеют социальный компонент, который выходит на первое место. К природным
страхам Ю.В. Щербатых относит страхи, связанные с угрозой жизни человеку. Под социальными страхами
Ю.В. Щербатых понимает страхи, которые имеют свою специфику в опосредованном характере (когда
объекты, вызывающие страх, не могут непосредственно сами нанести вред человеку), а также
чрезвычайно распространены и всегда имеют социальный компонент. Внутренние страхи рождены лишь
сознанием человека и не имеет под собой реальной основы для беспокойства [8].
В классификации, предоставленной С.Ю. Мамонтовым, все возможные страхи подразделяются на
следующие группы: экзистенциальные страхи, опасения по поводу собственной бездарности,
неспособности, фобии и связанные с ними приступы паники, социальные страхи [9]. К экзистенциальным
страхам С.Ю. Мамонтов относил страхи перед смертью и процессом умирания, страх свободы, страх
одиночества и изоляции, бессмысленности жизни. К опасениям по поводу собственной бездарности – не
соответствовать профессиональным требованиям, страх неудачи и поражения, боязнь выглядеть хуже
других. К социальным страхам автор относит боязнь, что посторонние могут изгнать, осудить, оскорбить.
В классификации, предложенной В.Е. Цыбульским и С.А. Торлецким, выделено три основные
группы страха: социальные, природные и мистические [10]. К социальным страхам они относили страхи
экзаменов, публичных выступлений, знакомств, оценок, ответственности, нелюбви окружающих и т.д. К
природным страхам – страх боли, голода и холода, нехватки денег, природных явлений. К мистическим
страхам относили страх смерти, будущего, духов, порчи, страх перед судьбой, неизвестностью и
случайностью.
Под термином «социальный страх» В.Е. Цыбульский и С.А. Торлецкий понимали страх
вмешательства третьих лиц в интимные отношения субъекта с самим собой [10, с. 10].
Таким образом, можно сделать вывод, что социальные страхи выделяются в собственную группу и,
следовательно, имеют собственное направление изучения. Социальные страхи могут вытекать из страхов
биологических, но всегда имеют специфический социальный компонент.
В современных психологических исследованиях при изучении социальных страхов основное
внимание уделяется рассмотрению их структуры, видов и причин возникновения (М.И. Витковская,
О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, Ю.В. Щербатых и др.).
Термин «социальный страх» был введен в мировую науку Дж. Вольпе, который обозначил его как
страх социальных объектов или ситуаций социального взаимодействия, которые являются результатом
коллективного сознания и непосредственно оказывают влияние на самочувствие и на функционирование
общества [7].
А. Кемпински подчеркивал, что специфика социальных страхов заключается в их опосредованности
(объекты, вызывающие страх не могут непосредственно сами по себе нанести вред человеку) и
распространенности. Среди наиболее часто встречающихся видов социальных страхов он называл: страх
критики; страх быть отвергнутым; страх оказаться в центре внимания; страх показаться неполноценным;
страх начальства; страх новых ситуаций; страх предъявлять претензии; страх не суметь отказать в
требовании; страх сказать «нет» [6].
С.Ю. Мамонтов считает, что социальные страхи основываются на неуверенности личности в
собственных возможностях [9].
О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцева рассматривают социальный страх как «страх участия в социальных
ситуациях, в основе которого лежит страх негативной оценки со стороны окружающих» [11]. По их мнению,
желание избежать ситуации, вызывающие тревогу, является одним из наиболее ярких клинических
признаков социальных страхов. Основной характеристикой социального страха является страх перед
социальными ситуациями или ситуациями, в которых оценивается эффективность, успешность субъекта
(в области способностей, внешности и пр.). Причем, социальные ситуации могут быть различными – от
интимных межличностных, локальных формальных контактов до групповых и субординационных
социальных ситуаций.
Согласно С.Ю. Мамонтову, социальные страхи основываются на неуверенности личности в
собственных возможностях и подразделяются на следующие виды: страх отвержения (страх получить
отказ, страх обсуждения, боязнь равнодушия), боязнь потери (страх развода, потеря работы), страх
принять самостоятельное решение, страх публично выставлять свои чувства, страх конфликтов [9].
Следует отметить, что ученые затрагивали в своих исследованиях различные аспекты социальных
страхов, начиная с исполнения каких-либо общественных действий (например, публичных выступлений),
действий, сопровождаемых вниманием со стороны посторонних лиц (боязнь пользоваться местами
общепита, невозможность заниматься чем-либо при наблюдении со стороны), заканчивая даже простым
общением с незнакомыми людьми и лицами противоположного пола [11]. Чаще всего социальные страхи
выражаются в страхе оказаться в центре внимания, в болезненных опасениях негативной оценки
окружающих и в избегании подобных ситуаций (С.Ю. Мамонтов, Ю.В. Щербатых и др.).
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Наиболее полное описание социальных страхов было предложено Ю.В. Щербатых [8]: страх за
здоровье своих близких, страх возможной войны, страх перед преступностью, страх бедности, страх
возможных неблагоприятных изменений в личной жизни, страх перед начальством, страх перед
кладбищем, страх перед болезнями, страх перед публичными выступлениями, страх ответственности,
страх перед экзаменами.
Таким образом, с нашей точки зрения, социальный страх представляет собой страх,
непосредственно связанный со взаимодействием в социуме, имеющий причину в социальном контакте
или, наоборот, в его отсутствии.
Проанализировав классификации социальных страхов различных авторов, мы пришли к выводу, что
можно их разделить их на две основные группы:
1) страхи непосредственного взаимодействия в обычной повседневности (личного взаимодействия,
такие как страх ответственности, страх перед начальством, страх за возможные неблагоприятные
изменения в личной жизни);
2) страхи, связанные с ситуациями в обществе (это страхи, которые не зависят непосредственно от
индивида, однако имеют огромное влияние на него: страх войны, преступности).
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Научный руководитель:
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Зоряна Андрушко
(Дрогобич, Україна)
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Сучасні технології забезпечують рівний доступ до знань та інформації, дають нам змогу подолати
бар’єр часу і відстані, спілкуватися з колегами та друзями незалежно від місця де ми знаходимось,
збагачуючи наш досвід та збільшувати наші можливості.
Дана робота повинна допомогти студентам та викладачам реалізувати свій потенціал за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні розділу «Гілбертові простори» з дисципліни
«Функціональний аналіз».
Робота являє собою портфоліо, який складається із публікації, презентації, веб-сайту та програми
для тестування знань.
Презентація на тему «Функціональний аналіз у гільбертових просторах» покликана для усного
ознайомлення аудиторії з одним із розділів дисципліни [1, 2]. Тут стисло сформульовано основні
положення, використано різні мультимедійні засоби і можливості. Публікація розроблена за допомогою
програми Microsoft PowerPoint і дає змогу охопити тему у простій та наочній формі (Рис.1.).

Рис.1. Вигляд слайду на тему «Самоспряжені оператори»
Для відображення повних речень (теорем, тверджень та означень), розрахованих на читання однією
людиною за допомогою програми Microsoft Publisher створена публікація на тему «Функціональний аналіз у
гільбертових просторах». Даний інформаційний бюлетень сприятиме розвитку в студентів критичного
мислення, допоможе краще зрозуміти основні концепції теми. Поряд із текстом, відображені схеми та
графіки, які допомагають наочно зрозуміти хід роботи досягнення розв’язку конкретної задачі (Рис.2.).
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Рис.2. Вигляд першої сторінки публікації
Для спілкування з широкою аудиторією призначений веб-сайт. Тут можна переглянути всю
навчальну літературу по основній темі та ознайомитись з розв’язком базових задач. Веб-сайт складається
з 8 вкладок, кожна з яких висвітлює окрему тему розділу. Щоб переглянути приклади розв’язку певних
задач створена електронна сторінка під назвою «Приклади». Сайт реалізовано засобами Macromedia
Dreamweaver 8 (Рис.3.).

Рис.3 Вигляд сторінки «Гілбертові простори»
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Робота включає програму для тестування знань студентів отриманих при вивченні нового матеріалу.
База питань поповнюється викладачем, їх зміст а також кількість можна змінювати в процесі роботи з
програмою. Перелік питань вибирається випадковим чином. При тестуванні реалізовано можливість
використовувати BLOB-поля для відображення схем, графіків та графічних файлів. Результати тестування
має право поглядати лише викладач пройшовши аутентифікацію [4, 5].
Програма реалізована засобами Borland Delphi. В якості сховища даних програма використовує
СКБД MySQL [3, 6].
Робота може застосовуватись для навчання студентів не математичних спеціальностей вищих
навчальних закладів. Розрахована для навчання та підготовки молодих спеціалістів до тестування з
даного курсу, а також забезпечує навчання студентів, що здобувають освіту використовуючи дистанційний
метод.
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Тарас Ляшук, Назар Шинкарчук
(Рівне, Україна)
ПЕРЕДОВІ НАПРЯМИ ПРОМИСЛОВОЇ РОБОТОТЕХНІКИ
Одним із сучасних і швидко розвиваючих напрямків інженерних наук є робототехніка [1]. В першу
чергу, це пов'язано промисловими потребами. Так, на виробництві вводяться в експлуатацію
автоматизовані системи (АС): маніпулятори, зварювальники, фарбувальники, ЧПК тощо. Експлуатуються
такі системи в різноманітних галузях, починаючи від збірки автомобілів та закінчуючи
електрозварювальними підводними роботами. Власне, завдяки автоматизованим властивостям таких
систем, вони здобувають все більшої і більшої популярності. Проте, оборотною стороною медалі процесу
впровадження робототехнічних комплексів (РТК) в промислове виробництво є відмова технологічних
напрямків від людської робочої сили, адже, як така, вона вже не потрібна – всю і/або частку праці
виконують автоматичні машини. Хоча тут можна зауважити й інше – деякі види праці, апріорі людина не
може виконати взагалі, або ж виконати зі шкодою для власного здоров'я. Зрозуміло, що ні в одному із
ядерних реакторів не присутня людина, – отримання енергії покладається на АС, яка власне і керується
оператором ззовні. І таких прикладів можна назвати досить таки велику кількість.
Одні з перших промислових РТК були сконструйовані в 1960-рр.: "Unimate" (компанія "Universal
Automation") (рис. 1.а) та "Versatran" (компанія "American Machine and Foundry") (рис. 1.б) [2]. Основна
відмінність від своїх попередників для даних машин, була наявність вдосконаленого (хоча і не повного)
оборотного зв'язку.
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а)

б)
Рис. 1. Промислові роботи Unimate (а) та Versatran (б).

Вперше, "Unimate" був введений в експлуатацію на ливарній ділянці одного із автомобільних заводів
"General Motors". Рушійною силою робота являлася система гідроприводів, яка забезпечувала 5 ступенів
вільності (поворот, вертикальне/поздовжне переміщення, згин, обертання). При цьому, в якості
маніпулятора виступав двохпальцьовий захватний пневмопристрій. Точність позиціонування маніпулятора
складала 1,25 мм. В свою чергу, вага вантажу не перевищувала 12 кг, а сам вантаж представляв собою
різноманітні розпечені деталі автомобілів, які переміщувалися маніпулятором для їх закалювання в
охолоджуючу рідину, з подальшим транспортуванням на конвеєр.
Що ж стосується системи управління, в якості програмного пристрою використовувався кулачковий
барабан в парі з кроковим двигуном, розрахований на 200 команд управління, і кодові датчики положення.
В режимі навчання, робот запам'ятовував послідовність точок, через які повинні пройти маніпулятор
протягом робочого циклу, які власне задавав оператор.
Працюючи в безперервному режимі, робот замінив три зміни робітників. При цьому, сам АП
працював з похибкою 2% при робочому циклі 135 деталей за годину, в той час, як для людських рук
похибка була більша в 10 разів при продуктивності 108 дет./год.
В свою чергу, робот "Versatran" вперше був експлуатований в обпалювальній печі і застосовувався
для переміщення цегли (завантажування/розвантажування) при продуктивності 1200 штук/год. АС
керувався від магнітної стрічки та мав три ступені вільності. Робот представляв собою штучну руку та
ручний будівельний грейфер, яким керують з великих панелей.
На відміну від "Unimate", "Versatran" мав два режими програмокерування. Перший з них –
"безперервний шлях", який по своєму принципу є аналогічним як і для "Unimate". Іншим режимом слугував
"точка-точка" – траєкторія руху робота заздалегідь малювалася на аркуші паперу, після чого, спеціальні
пристрої перекодовували графічне зображення на електричні сигнали, які записувалися на патчборди і
поміщалися в робот.
З кожним роком, потреба в РТК лише зростала і завдяки розвитку науки (особливо помітно це стало
при впровадженні у широке виробництво інтегральних мікросхем), на заміну старим версіям промислових
роботів прийшли більш сучасні та універсальні автоматизовані комплекси. При цьому, поступове
впровадження штучного інтелекту в науково-промисловий комплекс, якісно підтверджує дану тенденцію,
сприяючи не лише апаратній, але й програмній модернізації робототехніки в цілому.
Так, серед сучасних тенденцій розвитку промислової робототехніки є впровадження у виробництво
колаборативних роботів (коботів) – нового покоління роботів, наявність в яких технології розпізнавання
образів ([2/3/4]D), дозволяє визначити поряд людину у виробничому середовищі.
Це дозволяє їх експлуатацію без захисного огородження, що значно полегшує та здешевлює
виробництво. При цьому, системи штучного інтелекту дозволяють навчати таких роботів, а тому, в меншій
мірі необхідна їх апаратна модернізація.
Згідно міжнародного стандарту ISO 10218 [3], існують чотири типи коботів:
 із захисним механізмом зупинки. Такий тип роботів, припиняє свою роботу, при наближенні
людини, зчитуючи рух з допомогою влаштованих сенсорів, доки людина не залишить робочу зону;
 з ручним керуванням. Коботи такого типу оснащені додатковими сенсорами, які розпізнають тиск
руки. Таким чином, людина має змогу керувати роботом, а сама АС при цьому, завдяки влаштованій
системі штучного інтелекту проходить навчання. У випадку, якщо робот виконує свої прямі функції (не
навчаючись), людина повинна перебувати за межами його робочої зони;
 з системою комп'ютерного зору, які фіксують переміщення людей, сповільнюючись і/або
припиняючи рух, при наближенні людини;
 з обмеженням сили. Роботи оснащені даною технологією, "відчуваючи" великий механічний опір на
своєму шляху, тимчасово призупиняють свою роботу.
Зрозуміло, що типізація таких коботів йтиме в сторону її збільшення. При цьому, такі АС
ускладнюються з кожним роком завдяки їх гібридизації.
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Що ж стосується сфери використання коботів, то основними являються автомобілебудування та
виробництво електроніки.
Серед одних із останніх розробок такого типу роботів можна виділити лінійку "YuMi" компанії "ABB"
(рис. 2). Перший прототип "YuMi" офіційно був представлений на виставці Hannover Messe в 2015 р. Даний
кобот насамперед виконує функції збірки малогабаритних виробів. Одним із перших замовником кобота
була голландська компанія "Deonet", яка експлуатує такий РТК для збірки брелків, ручок, SSD/HDD/USBнакопичувачів, трекерів активності тощо. З допомогою однієї установки робота, за зміну виготовляється
понад 3000 деталей за зміну.

Рис. 2. Робот "YuMi IRB 14000" в процесі експлуатації.
Однією із останніх розробок даної лінійки є кобот оснований на базі вдосконаленого контролера ABB
IRC5, оснащений технологіями TrueMove та QuickMove, інтерфейсами вводу-виводу Ethernet IP, Profibus,
USB, DeviceNet, аварійну зупинку, функцію "air-to-hands" та інше. "YuMi" дозволяє працювати з пристроями
HMI, включаючи планшети та смартфони. Робочі органи на базі сервоприводів мають вбудовану камеру,
забезпечуючи плавність рухів робота. Повторюваність позиції складає 2∙10-2 мм. Зовнішнє джерело
живлення знаходиться в діапазоні (100÷240) В, що дозволяє підключити роботи до звичайної розетки. При
цьому, інтегрований блок живлення є чотирьохсигнальним на 24 В. Клас захисту IP30.
На наступному рисункові [4] представлений робочий діапазон даного класу роботів:

а)

б)
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в)
г)
Рис. 3. Робочий діапазон кобота "YuMi IRB 14000": передній (а), ізотермічний (б), боковий (в) та верхній (г)
вигляд.
Варто також зауважити, що вагому нішу в сьогоднішній індустрії займає також і військова
робототехніка, яка є частиною промислового комплексу. На превеликий жаль, сучасний світ
ознаменувався воєнними конфліктами та гонкою озброєнь. Новітні ракети нашпиговані дистанційним і/або
автоматичним керуванням, різноманітними сенсорами. При цьому, кожна із сторін конфлікту, намагається
мінімізувати людські втрати, завдяки впровадженню самохідних автоматизованих машин, які взагалі не
містять оператора, або ж їх керування здійснюється мінімальною кількістю людей (в багатьох випадках
дистаноційно).
Недавні події в Нагірному Карабасі показали, що змінити розклад сил можливо і без людських втрат.
Саме це було продемонстровано з допомогою турецьких дронів "Bayraktar TB2" [5] (рис. 4):

Рис. 4. Безпілотник "Bayraktar TB2".
Як підсумок можна сказати, що сучасне суспільство ознаменувалося ерою робототехніки. Функції які
вона виконує несуть в собі як конструкційний так і деструктивний характер, проте дані реалії потрібно
прийняти. При цьому, вагомий внесок в її розвиток вносить штучний інтелект, який формує в РТК механізм
"мислення". Саме на такому принципі і базується наступний етап розвитку промислової робототехніки,
одним із пріоритетів якого являється впровадження колаборативних роботів, що забезпечує гібридний
зв'язок типу людина – РТК.
Література:
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Руслана Окренець
(Рівне, Україна)
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ВІД КІБЕРЗЛОЧИНІВ ТА КІБЕРРИЗИКІВ
Сьогодні розвиток технологій забезпечує високий рівень комфорту, дає необмежені можливості для
бізнесу, але водночас робить будь-яку інформацію доступною для шпигунства. Рада Національної безпеки
і оборони України повідомила, що від початку 2020 року в Україні було зафіксовано 1 млн кібератак. А за
даними компанії McAfee, що займається розробкою антивірусного програмного забезпечення,
кіберзлочинці щорічно завдають світовій економіці збитків у розмірі $600 млрд. Серед них – мережеві
атаки прикладного рівня, спроби мережевого сканування, спроби WEB-атак, фішинг, DDoS-атаки,
поширення шкідливого програмного забезпечення. А атака вірусів WannaCry і Petya у 2017 зачепила 150
країн і завдала збитків на більш ніж $12 млрд. [2] Така кількість випадків втрати даних та їх шифрування
підкреслюють необхідність цифрової безпеки та захисту конфіденційності у всіх галузях. Тому питання
кібербезпеки та захисту від несанкціонованого до внутрішньої інформації компанії є дуже актуальним на
сьогодні.
Проте, на даний момент, поняття кіберстрахування є досить новим явищем та перебуває у стані
розвитку. Український страховий ринок значно відстає від своїх іноземних колег, які за останні роки
просунулись та набули чи малого досвіду у цій справі.
Розробки науковців показують, що першість у забезпеченні інформаційної безпеки у світі належить
США. Розглядаючи положення законодавства США в інформаційній сфері, можна зауважити, що з одного
боку вони спрямовують сили на забезпечення права громадян на інформацію та конфіденційність їхнього
приватного життя, а з другого – на зовнішню інформаційну безпеку. Це свідчить про збалансованість у
законодавствах інтересів особи, суспільства та держави.
Саме США 2003 року розробила та оприлюднила «Національну стратегію кіберпростору», у якій
визначила комплексний підхід до захисту життєво важливих комунікаційних технологій американської нації.
Її основне завдання – запобігати кібернетичним нападам на критичну інфраструктуру, зниження
вразливості нації до таких нападів і мінімізацію збитків та часу відновлення.
2009 року США оприлюднила «Огляд з кібербезпеки». До ключових завдань у сфері кібербезпеки
віднесено забезпечення центральної ролі Білого Дому у формуванні кібербезпекової політики, аби
продемонструвати серйозність намірів американського керівництва у сфері кібербезпеки. Акцентується
увага на підвищенні готовності суспільства до кіберзагроз та покращити рівень освіти у галузі кібербезпеки.
Кібербезпека стає важливим елементом відповідальності урядів усіх рівнів.
У 2011 році президент США Барак Обама запропонував стратегію, яка передбачала право для США
уживати заходів у разі ворожих дій в кіберпросторі. Національна безпека знову переходить на новий
рівень. Стратегія містить п’ять основних напрямів діяльності з питань захисту:
− постійний моніторинг і безперервна оцінка загроз та вразливих місць державних інформаційних
систем;
− здійснення національних заходів зі зменшення загроз та вразливості кіберпростору;
− уживання заходів щодо захисту інформаційних систем органів влади;
− забезпечення якісної освіти й навчання з питань захисту кіберпростору;
− співробітництво з питань національної безпеки та безпеки міжнародного кіберпростору.
З 2012 по 2014 рік керівництво США провели 4 окремих робочих засідання, на яких спеціалісти з
кібербезпеки дослідили існуючий ринок кіберстрахування, описали перешкоди на шляху його розширення
та вдосконалення і визначили три ключові ідеї для подолання найбільш поширених з цих перешкод:
1. Обмін інформацією в кіберінцидентах. Анонімне сховище даних про кібер-інциденти могло б
сприяти добровільному обміну даних про порушення, подіях переривання бізнесу і атак на системи
промислового контролю, необхідних для покращених підходів для зниження ризиків і страхування.
2. Аналітика наслідків кіберінцидентів. Розробка нових сценаріїв, моделей і симуляцій
кіберризиків на основі даних репозиторію може посприяти розумінню того, як кібератака може каскадно
розповсюджуватися по секторах інфраструктури і де можуть існувати можливості зниження ризиків.
3. Управління ризиками підприємця(ERM). Прийнятий підхід до об’єднання кіберризиків з
традиційними програмами ERM може допомогти організаціям будь-якого розміру краще розставляти
пріоритети і керувати своїми головними бізнес-ризиками.
Кіберризик – це ризик, пов’язаний з використанням комп’ютерного обладнання та програмного
забезпечення як в локальних мережах, так і в глобальній інтернет-мережі. [1] Таким чином, договір
страхування кібер-ризиків допомагає захиститися від загроз, внаслідок яких може статися витік даних,
вихід з ладу різного обладнання, а також збитків, які через ці події несе страхувальник.
Страхові компанії України поки що тільки напрацьовують практику страхування кібер-ризиків, і такі
договори поки що поодинокі.
В’ячеслав Хлопонін, молодший андерайтер страхової компанії «УНІКА» пояснює: «Найчастіше попит
компаній на таке покриття задовольняється через придбання додаткових розширень у договорах майна,
відповідальності. Але покриття за кібер-ризиками в таких договорах, з огляду на специфіку цих видів
страхування, досить обмежене. Наприклад, покриття фінансових збитків в результаті кібер-інциденту».
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Тому договір кіберстрахування – це зазвичай комплексний продукт, що включає в себе страхування
майна, відповідальності та фінансових ризиків. Основний страховий випадок – збитки, що виникли в
результаті порушення роботи комп’ютерної мережі (або систем її безпеки) страхувальника через
вторгнення третіх осіб. [2]
Страхова галузь повинна відігравати ключову роль у наданні допомоги Україні у її зусиллях щодо
підвищення стійкості до зловмисних програм:
− підвищувати обізнаність громадян та компаній про кіберризики, впливу яких вони піддаються та
надавати ефективний захист від них.
− забезпечувати безперервність бізнесу, допомагаючи компаніям швидко оговтатись від кібер-атак.
− консультувати європейських та національних політиків щодо кібер-ризиків та про те, як їх
пом’якшувати та керувати ними.
− відшкодовування витрат на розслідування кіберзлочинців, антикризовий піар, мета якого є
відновлення репутації, витрати на захист у суді й відновлення роботи ІТ-систем.
Що покриває страхування?
Кіберстрахування може покрити різні наслідки кіберризиків, такі як фішинг, дані порушення або
шкідливе програмне забезпечення, яке може вплинути на компанії. Страхування може забезпечити власне
покриття, наприклад, для заподіяння шкоди до цифрових активів, переривання бізнесу та витрат на
реагування на інциденти, покриття третіх сторін, що стосуються конфіденційності та зобов’язань,
пов’язаних із конфіденційністю.
Страхування від кіберзагроз та кіберризиків
Кіберризик

Віртуальне вимагання

Витрати на реагування при порушенні
даних (кіберінцидент)

Збитки, пов’язані з порушенням бази
даних(цільова атака)

Відповідальність за контент інформації

Соціальна інженерія

Перерва в процесі виробництва

Кіберстрахування
 відшкодує збитки від віртуального вимагання (гроші, які були
сплачені страхувальником з письмового погодження страховика з
метою обмеження або припинення загрози небезпеки, яка в
протилежному випадку може призвести до збитку.
 відшкодує викупну суму, сплачену вимагачам за дешифровку
заблокованої інформації.
− покриє витрати на моніторинг;
− покриє витрати на відновлення електронних програм та систем;
− покриє витрати на реагування та проведення програмно-технічної
експертизи, розслідування та встановлення причин інциденту;
− покриє витрати на відновлення репутації страхувальника та
фізичних осіб.
− покриє витрати на відновлення програмного забезпечення або
комп’ютерів;
− відшкодує збитки в результаті порушення безпеки комп’ютерної
системи;
− відшкодує збитки в результаті порушення бази даних;
− відшкодує збитки в результаті внутрішньої кібератаки (крадіжка
співробітниками, сприяння цільовій атаці)
− покриє збитки страхувальника в результаті публічного розкриття в
результаті недостовірної заяви, що викликана помилкою або заявою,
що вводить а оману, або помилкою в зв’язку з виконанням
страхувальником діяльності в області мультимедіа, щодо порушення
авторського права, права власності слогану, товарного знаку,
торгівельного найменування, доменного імені.
− відшкодує збитки від втрати грошових коштів і активів
страхувальника, що сталися в результаті застосування технологій
фішингу, картингу.
− покриє збитки в результаті збою в роботі в мережі в сумі
неотриманого прибутку;
− покриє збитки втрачених прибутків в результаті порушення в роботі
ІТ-системи, мережі та веб-сайтів з причини кібератаки.[3]

Висновки. Отже, у ході проведеного дослідження було встановлено, що економічні процеси стрімко
проникають у всі галузі життя, економічні та соціальні процеси, змушуючи страховий ринок України
зазнавати змін та розвивати кіберстрахування, яке матиме змогу забезпечити надійний страховий захист і
покривати суми збитку в розмірі, необхідному для компенсації витрат, пов’язаних з втратою баз даних,
перерв в процесі виробництва та змозі повернути втрачені дані у разі масштабних хакерських атак.
У зв’язку з тим, що Україна перебуває на початкових етапах розвитку кіберстрахування, необхідно
розробляти підходи щодо його подальшого впровадження, опираючись на позитивний досвід зарубіжних
країн, які досягли успіху у розвитку цієї галузі та мають змогу надавати якісні послуги кіберстрахування та
окремих полісів страхування від кібер злочинців та відшкодування збитків у тому випадку, якщо
кіберзлочинці все-таки змогли нанести шкоду.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Іван Купер
(Івано-Франківськ, Україна)
ТАМПОНУВАННЯ ТРІЩИН НАФТОВОГО ПЛАСТА СУСПЕНЗІЯМИ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК
В даний час в нафтопромисловій практиці для тампонування зон поглинання пласта і регулювання
профілю приймальності нагнітальних свердловин широко застосовуються суспензії твердих частин. Їх
застосування засноване на збереженні при тампонуванні фільтраційної здатності поверхні пористого
середовища. При цьому тверда фаза суспензії в пори породи не проникає. Приймальність інтервалів,
товщиною 0,5 м (крок витратометрії) досягав 200-300 м3 / добу і більше. Вирівнювання профілю
приймальності з використанням нафти і нафто-мазутних сумішей і аерованих рідин виявилося
малоефективним і інколи безрезультатним. В результаті закачування суспензії гідрату кальцію
приймальність зменшилася, але потім, після 3-10 місяців відновилася. Досягалося вирівнювання профілів і
збільшення охоплення заводненням. Характер розподілу приймальності по товщині шарів зберігається.
Ракушковий пил проникає і в пористу частину пласта, знижує на 30% її проникність. Обмеження
приймальності тріщин спостерігалась лише кілька діб. Успішність технології становить всього 18%.
Встановлено, що процес поступлення твердих мікродисперсних частинок в пори залежить в
основному від співвідношення розмірів (діаметрів) пор (dп ) і частин (d). Якщо dп /d > 10 то дисперсні
частинки вільно переміщуються по порових каналах при dп /d > 3 проникнення частинок у пори відсутнє при
співвідношенні 3 < dп /d 10 виникає кольматація пор при фільтрації речовини, особливо сильно
проявляються при 𝑑п /d ≤5. На основі цього був розроблений спосіб ізоляції високо проникних зон пласта з
поступовою взаємодією соляної кислоти на низькопроникні інтервали. Для ізоляції використали суспензію
гумової крихти (відхід шино-монтажного виробництва), яку попередньо витримували в нафті протягом 3040 хв. що провокувало збільшення її об’єму в 1,5 рази і більше і підвищувало еластичність. Закачували від
4,2 до 150 кг гумової крихти на 1 погонний метр відкритої товщини пласта при концентрації 90-150кг/м3 у
в’язкій тяжкій чи мало в’язкій легкій нафті. Пульпу закачували в пласт при тиску, не перевищуючи значень
тиску розширення і розвитку існуючих в пласті тріщин. При цьому відмічалось підвищення тиску нагнітання
на 2- 6 МПа, а в окремих операціях на 10-15МПа. В ряді випадків вслід за пульпою в пласт закачували 0,51,0 м3 нафти. Вплив на низько проникні тріщини здійсьнювались шляхом солянокислотної обробки. В
більшості випадків досягнуто зменшення припливу води і одержаний приплив нафти із раніше не
працюючих інтервалів.
Окремі інтервали, нерідко товщиною 1 м працюють з окремою прийма- льністю більше 100 м3 , що
характеризує приймальність води по аномально проникним інтервалам або тріщинам. Для обмеження їх
приймальності в привибійну зону нагнітальних свердловин закачували водні розчини суспензій крейди,
тонко дисперсного ракушняка, розчини концентрованої сульфіт спиртової барди, а також хімічні реагенти,
утворюючі при взаємодії між собою водний осад або гель. Закачування кожного компонента в об’ємі
5 м3 було одночасно-роздільним: по НКТ закачували гіпан, а по міжтрубному просторі - розчин хлористого
кальцію, котрі змішувались на вибої свердловин. Продавку здійснювали технічною водою, потім зупиняли
свердловини на 24 години для коагуляції полімеру в порах пласта, після чого свердловини пускали під
закачування. В деяких свердловинах гіпан закачували через НКТ окремими порціями по
1,5-2 м3 в чергуванні з 10-24 % - им розчином соляної кислоти, а між порціями по 0,5-2 м3 прісної води. В
результаті всіх робіт неоднорідність закачування в перерахунку на 1 свердловино-операцію зменшилась
на 30%.
Кольматуючу здатність бурового розчину підвищували добавкою 0,5 -3% дерев’яної стружки, гумової
крихти. В тріщини привибійної зони пласта закачується маса піску і магнію. На одну свердловино-операцію
використовується в середньому від 300 до 500 кг магнію. Діаметр гранул складає 0,5-1,6 мм, густиною
1740кг/м3 . Магній, хімічно нейтральний по відношенню до вуглеводів і реагує з водою з утворенням
малорозчинного осаду гідроокису магнію. Це забезпечує селективність проведення ізоляційних робіт у
видобувних свердловинах. При заповненні сумішшю піску і гранульованого магнію нафто насичених
тріщин пласта вони утримуються в розкритому стані, забезпечуючи покращення умов припливу нафти й
газу в свердловину. Обводнені тріщини, заповнені магнієм або його сумішшю з піском, через 48-96 годин
гідролізу кольматуються практично непроникним продуктом реакції.
В результаті проведених робіт отримано збільшення дебітів свердловин по нафті і обмеження
кількості вилученої із пласта води. В більшості свердловин тривалість ефекту складає 1,5 – 2 роки.
Загальна успішність ізоляційних робіт складає 78 %. Для умов тріщинних колекторів і високих пластових
температур розроблені спеціальні методи обмеження водоприпливів з використанням суспензій
поліолефінів: поліетилену низького тиску (ПНД) і відходів його виробництва - полімеру промрозчинного
потоку (ППП) і полімеру бензинового потоку (ПБП). Ці полімери відносяться до класу термопластичних.
Вони розчинні у вуглеводневих розчинах. Із частин полімеру і обважнювальної рідини готується суспензія і
закачується в свердловину з послідовною її продавкою в привибійну зону пласта.
В якості обважнювальної рідини застосовували нафту, а продувку здійснювали нафтою або водою в
залежності від типу полімеру і пластової температури. Кількість полімеру на одну обробку складала 30-
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1700 кг. В цілому впровадження даної технології із застосуванням поліолефінів для селективного
обмеження водоприпливів найбільш раціонально в діапазоні пластових температур 80-130 ℃. Обробка
полімерами при температурі до 80 ℃ і вище 130 ℃ менш ефективні із-за малої розчинності цих матеріалів
в пластовій нафті при відносно низьких температурах або переходу їх в розплав при температурі вище
температури плавлення. В деяких випадках відмічались ускладнення, пов’язані з виносом полімерів із
пласта при вводі свердловини в експлуатацію.
Для стабілізації тампонуючих бар’єрів використовували кристалоутворювачі у водному середовищі,
наприклад, напівводяний сірчанокислотний кальцій, котрий при контакті з пластовою водою утворює
структуровану в’язку систему і потім твердіє з утворенням каменеподібної маси. Для ізоляції
водоприпливів в умовах високих (180-190℃) пластових температур застосовували висок окислений бітум
(ВОБ) марки Х - I і рубракс Б. Обробки проводили на мезозойських свердловинах. Пластові температури
складали 75-170 ℃, тиск закачування досягав 60 МПа, товщина пластів 2-190 м, глибина свердловини
2000-4500 м. Технологія обробки наступна: приготування суспензії ізолюючого матеріалу в обважнюючій
рідині, закачування в свердловину, продавка в пласт і пуск свердловини в експлуатацію на оптимальному
технологічному режимі.
При необхідності після ізоляції обводнених зон здійснювали хімічну поінтервальну дію на
низькопроникні зони пласта з використанням кислотних розчинів. Фракційний склад частинок високо
окисленого бітуму ВОБ змінювали від 0,01 до 2мм. Кількість ізоляційного матеріалу складала 30-100 кг на
1 погонний метр відкритої товщини пласта. Концентрація його в обважнювальній рідині дорівнювала 150200 кг/м3 . В якості обважнювальної рідини, в залежності від пластової температури, використовували
нафту або водні розчини лігносульфатів (КССБ), концентрацією 2,5-3%. Основний об’єм обробок ВОБ
проводився в свердловинах, обводнених пластовою водою. Успішність робіт складала 67-73% (кількість
обробок-75). Американські дослідники вважають, що позитивний результат можна отримати завдяки
перекриттю ізолюючим матеріалом тріщинуватої зони на всій її протяжності від нагнітальних до
видобувних свердловин.
Для регулювання профілю приймальності нагнітальних свердловин в зарубіжній практиці
випробовували цемент, глинопорошки, суміш бентонітових глин з силікатним порошком, дерев’яними
стружками, обкатану і не обкатану шкаралупу, подрібнену шкіру, азбестове та шкіряне волокно, пісок
фракції 0,149-0,17 мм, гравій фракції 0,42-2 мм і інші. Відмічено неочікувано великі потребуючі об’єми
суспензій для тампонування і потребу в застосуванні частин великих розмірів (1-2 мм), що поянюється
значною тріщинуватістю зон поглинання. Результати лабораторних досліджень показали, що найбільшою
закупорювальною здатністю володіє суміш порошку шкаралупи горіху (90%) і бентонітової глини (10%).
Випробування проведені в 9 свердловинах. Потрібна кількість суміші бентоніта і порошку горіхової
шкаралупи планували, виходячи із об’єму тріщин, котрий оцінювали по кількості нагнітальної води до
виникнення раніше закачуваного у видобувні свердловини індикатора флуоресцентного барвника.
В результаті обробок нагнітальних свердловин відмічалось помітне збільшення відборів нафти і
зниження припливу води в навколишні видобувні свердловини. Для тампонування тріщин запропоновано
використання частин рубракса, котрий вводиться в потік закачуваної для заводнення води. Рубракс не
розчинний у воді і може переноситись потоком практично на будь - які відстані. Одночасно із закачкою
води із завислими частинками передбачається відбір рідини із видобувних свердловин при депресіях
тиску, забезпечуючих часткове змикання тріщин. Рубракс защемляється в тріщинах, починаючи з околиць
видобувних свердловин, заповняючи тріщини і зменшує їх проникність.
Потік води, по мірі зменшення проникності тріщин перерозподіляється із системи тріщин на пори
матриць і здійснює гідродинамічне витіснення із них нафти. Таким чином, із проведеного аналізу слідує,
що із застосуванням технологій тампонування тріщин суспензіями твердих частин досягається зниження
пропускної здатності і навіть закупорювання високопроникних тріщин. Однак ці технології направлені, в
основному, на створення тампонуючих бар’єрів в локальній присвердловинній області пласта. Для
тампонування тріщин у віддаленій від свердловини зоні пласта запропоновано використання рубракса, а в
США випробувана технологія із застосуванням суміші бентоніту і порошку горіхової шкаралупи.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Юлія Борисова, Андрій Федоряка
(Дніпро, Україна)
РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІВЧАТОК 9-10 РОКІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ
ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ
Актуальність. Фізична підготовка спортсменів, на різних етапах підготовки, є однією з актуальних
проблем сучасної теорії і практики спортивного тренування. У кожному виді спорту, в тому числі і в
художній гімнастиці, особливе значення приділяється рівню фізичної підготовленості в зв’язку з тим, що
вона є базою для повного розкриття технічних, тактичних і інших якостей юних спортсменів [3, 5]. Рання
спеціалізація і постійне ускладнення змагальних програм призвели до того, що в боротьбу за звання
абсолютних чемпіонок країни вступають 13-15 річні спортсменки. З огляду на що процес оволодіння вищим
спортивною майстерністю триває не менше 6-8 років, протягом якого спортсменки повинні освоїти велику
кількість складних змагальних вправ. Найбільш характерною стороною періоду становлення спортивної
майстерності є досить інтенсивна робота з технічної підготовки в 9-10 років. Вирішувати завдання
оволодіння таким великим обсягом елементів тільки за рахунок збільшення тренувальних навантажень
недоцільно, вони і так близькі до межі. У зв’язку з відсутністю єдиної програми підготовки юних гімнасток,
навчально-тренувальний процес планується без урахування сенситивного періоду розвитку їх організму.
Тому подальша наукова розробка проблеми вдосконалення фізичних якостей у дівчаток, що займаються
художньою гімнастикою, є актуальною [4, 8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виконавської майстерності й артистичності в
художній гімнастиці досліджували Ю. Борисова [3], І. Вінер-Усманова [4, 5]; Н. Долбишева [8], В. Кидонь [8]
та багато інших вчених. Аналіз літератури показує, що в основному автори приділяють увагу вивченню
закономірностей розвитку фізичних якостей, але артистизму виконання композиції майже нема.
Художня гімнастика відноситься до видів спорту початок спеціалізації в яких відбувається в
ранньому віці, будучи складно-координованим видом спорту, вимагає прояву від спортсменок високої
точності рухів, базовою основою яких є розвиток фізичних якостей і високий рівень фізичної
підготовленості [5, 8].
Мета роботи: експериментально обґрунтувати методику розвитку і вдосконалення фізичних
якостей, з урахуванням вікових особливостей, для дівчаток 9-10 років, що займаються художньою
гімнастикою.
Завдання роботи:
1. Визначити вихідний рівень розвитку фізичних якостей гімнасток 9-10 років.
2. Експериментально обґрунтувати та визначити ефективність методики розвитку фізичних якостей
на заняттях художньою гімнастикою у дівчаток 9-10років.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань було використано наступні
методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне спостереження;
педагогічне тестування; методи математичної статистики.
Викладення основного матеріалу. Технічна підготовка в художній гімнастиці характеризується
складно-координаційними діями спортсменок, які виконуються одночасно з маніпуляціями предметами на
тлі музичного супроводу. Які потребують високого рівня розвитку фізичних якостей. Специфіка виду спорту
пред’являє високі вимоги до юних спортсменок в розвитку фізичних якостей. У художній гімнастиці
вихованню фізичних якостей та виразності виконання вправ завжди приділяється пильна увага.
Літературні дані свідчать про те,що в даний час залишається актуальним пошук методик підвищення
ефективності тренувального процесу без збільшення обсягу та інтенсивності навантаження.
Дослідження проводилося із дівчатками, що займаються художньою гімнастикою у ДЮСШ №2 міста
Дніпра. У дослідженні взяло участь 15 дівчаток навчально-тренувальної групи віком 9-10 років. В групі
заняття відбувалися 5 разів на тиждень, тривалість занять 120 хвилин. Підготовча частина заняття
тривала 15-20 хвилин і включала різновиди ходьби, бігу, загальнорозвивальні вправи, вправи на розвиток
гнучкості. Основна частина занять тривала 60-70 хвилин (згідно поставлених задач) і складалась із вправ з
предметами багатоборства художньої гімнастики. Закінчували основну частину вправи загальної та
спеціальної фізичної підготовки. Заключна частина тренувального заняття тривала 5-10 хвилин і
складалась із вправ на відновлення, вправ на розвиток гнучкості, тренером підводились підсумки заняття.
Для визначення вихідного рівня фізичної підготовленості ми прийняли у випробовуваних контрольні
нормативи, відповідні їхньому віку. Так, для гімнасток 9-10 років ми використовували наступні тести:
1. Гнучкість: гімнастичний міст на одній нозі, інша вперед-вгору.
2. Рівновага: з основної стійки поштовхом двома стрибок вгору з поворотом кругом в вертикальне
положення – рівновага на носку однієї, інша назад.
3. Сила:піднімання ніг до прямого кута з положення вису на гімнастичній стінці.
4. Сила: згинання та розгинання рук з упору кутом на двох стільцях, ноги на гімнастичній стінці
зігнуті в тазостегнових суглобах під прямим кутом.
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5. Швидкісно-силові якості: стрибки поштовхом двома через гімнастичну лаву з положення стоячи
поперек лавки.
6. Швидкісно-силові якості: з упору стоячи, переступаючи по черзі руками, упор лежачи з подальшим
поверненням в початкове положення.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників рівня розвитку фізичних якостей у дівчаток 9-10
років після педагогічного експерименту, n = 15
№
Тести
1

Міст на одній нозі, см

2

Рівновага, сек

3
4
5

6

Піднімання ніг з вису
на гімнастичній
стінці, рази
Згинання та
розгинання рук, рази
Стрибки через
гімнастичну лаву,
рази/сек
Пересування з упору
стоячи в упор
лежачи, рази/сек

До експерименту
Рівень
Х 1m1
розвитку
Вижче
38,7±0,43
середнього
Нижче
8,8 ± 0,29
середнього
Нижче
17,0 ± 0,5
середнього
15,2 ± 0,5

Середній

Х

Після експерименту
Рівень розвитку
2m2

31,5±0,42
11,0 ± 0,5
23,0±0,52
20,0±0,32

Низький
10,4 ± 0,36
3,6 ± 0,21

Вище
середнього
Середній

р > 0,05

Вище
середнього

р  0,05

Вище
середнього
Середній

р  0,05

Середній

р  0,05

15,0 ± 0,4
Нижче
середнього

6,5 ±0,5

р

р  0,05

р  0,05

Першим етапом попередніх досліджень було визначення попереднього рівня спеціальної фізичної
підготовленості дівчаток 9-10 років, що займаються художньою гімнастикою. Були використані наступні
тести: на гнучкість, рівновагу, силу преса і рук, і тести на розвиток швидкісно-силових якостей. За
результатами дослідження вихідного рівня розвитку фізичних якостей виявлено, що дівчатка 9-10 років
мали середній і нижче за середній рівень розвитку в тестах на рівновагу, силу і швідкісно-силових якостях.
Тест на рівновагу дівчатка виконали на рівні вище середнього.
Попередні контрольні випробування по спеціальній фізичній підготовці показали недостатній рівень
розвитку необхідних фізичних якостей у юних гімнасток. Виняток склав лише тест на гнучкість. На підставі
отриманих даних ми прийшли до висновку, про необхідність додаткової роботи над розвитком
координаційних здібностей і силових якостей. Тренувальні заняття з художньої гімнастики проводились за
традиційною методикою, яка застосовувалась в групі і була спрямована на розвиток фізичних якостей.
Тому систематичний розвиток фізичних якостей з чітким дозуванням навантажень був обов’язковою
умовою.
Одним з основних завдань навчально-тренувального процесу вважалося отримання гімнастками
твердих знань, умінь і навичок, які можуть бути використані ними на практиці.
Наступним етапом дослідження було визначення підсумкового рівня фізичної підготовленості
гімнасток. Порівнюючи результати рівня розвитку фізичних якостей гімнасток 9-10 років до експерименту і
після, можемо спостерігати достовірний приріст показників рівня розвитку фізичних якостей дівчаток 9-10
років, окрім тесту на розвиток гнучкості. Рівень розвитку гнучкості залишився на рівні вище середнього, хоч
результат і поліпшився. Результати досліджень представлені в табл.1.
Висновки. У групі дівчаток 9-10 років, що займаються художньою гімнастикою, спостерігався
вірогідний приріст показників рівня розвитку сили (р  0,05) у тестах: піднімання ніг з вису – з нижче
середнього до вище середнього, згинання та розгинання рук – середнього до вище середнього, стрибки
через гімнастичну лаву – з низького до середнього, пересування з упору стоячи в упор лежачи – з нижче
середнього до середнього. У тесті рівновага приріст показників виріс з нижче середнього до середнього.
Не спостерігається приріст показників (р > 0,05) у тесті на гнучкість – міст, вони залишилися на рівні вище
середнього. Виходячи із результатів порівняльного аналізу педагогічного тестування ми робимо висновок,
що рівень фізичних якостей у дівчаток 9-10 років, що займалися художньою гімнастикою, підвищився і має
статистично значущі зміни показників (р0,05), що підтверджується порівнянням значень t-критерію
Ст’юдента (t>Тгр, р0,05).
Дослідження свідчать, що спортсменки мали гарну фізичну підготовленість для свого віку і були
готові до збільшення обсягу спеціальних навантажень. В ході дослідження було виявлено, що
тренувальний процес дівчаток, що займаються художньою гімнастикою позитивно впливає на розвиток і
вдосконалення фізичних якостей гімнасток 9-10 років. Результати тестування показали достатній приріст
показників.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на розвиток
фізичних якостей у дівчаток 11-12 років, які займаються художньою гімнастикою.
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(Львів, Україна)
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ
ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ ТА ПІЛОННОГО СПОРТУ
Анотація. Фізичне виховання учнів старшого шкільного віку є важливим етапом підготовки до
дорослого самостійного життя. Пошук власного шляху, вибір професії та способів самореалізації є
найбільш актуальним для них. Вони шукають шляхи вираження власних поглядів, і добре, коли
спрямовують свої пошуки у напрямку фізичного виховання та починають займатися його
удосконаленням у непрофесійних танцювальних студія, де їм можуть запропонувати вивчення таких
популярних і сучасних напрямків як пілонний спорт, повітряна акробатика на полотнах та кільці.
Ключові слова: Фізичне виховання, учні старшого шкільного віку, хореографічна підготовка,
пілонний спорт, повітряна акробатика на полотнах та кільці.
Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів.
Можливість застосування хореографічної підготовки в спорті розглядали такі науковці, як Сосіна
В.Ю. (2009), Тодорова В.Г. (2010), Румба О.Г. (2011) та ін. У своїх працях вони вивчали методику
підготовки спортсменів засобами класичної хореографії та балетного партерного тренажу. Однак питання
доцільності використання засобів хореографічного мистецтва у процесі підготовки учнів старшого
шкільного віку у пілонному спорті не знайшло свого відображення у сучасній літературі.
Пілонний спорт, повітряна акробатика на полотнах та кільці з’явилися у непрофесійних
танцювальних студіях нещодавно, після того, як відомі циркові артисти Ізабель Шассе та Ізабель Водель
почали використовувати номери на цих снарядах у шоу-програмі Quidam Circus de Soleil у 1996 році.
Зважаючи на відносно нескладну техніку та можливість оволодіти простими елементами, ці напрями
швидко поширилися та набули популярності серед непрофесіоналів, котрі прагнули навчитися робити
нескладні гімнастичні елементи та танцювальні зв’язки на полотнах, кільці та пілоні.
Але під час змагань, які наразі проводяться серед аматорів і професіоналів, оцінюють не тільки
складність та досконалість гімнастичних елементів, правильність їх виконання, але й хореографічну
підготовленість виконавців. Метою дослідження є розробити і експериментально перевірити ефективність
програми удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку, які займаються пілонним
спортом та повітряною акробатикою на полотнах, кільці у непрофесійних танцювальних студіях.
Завданнями дослідження постало дослідити способи фізичного виховання, які доцільно використовувати у
практиці підготовки виконавців, котрі займаються пілонним спортом та повітряною акробатикою; визначити
пропорційність різних видів навантаження у процесі підготовки виконавців з пілонного спорту та повітряної
акробатики; розробити та експериментально перевірити програму удосконалення фізичного виховання
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учнів старшого шкільного віку, які займаються пілонним спортом та повітряною акробатикою у
непрофесійних танцювальних студіях. В ході дослідження ми розглянули способи фізичного виховання
учнів старшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва на етапі початкової підготовки в
пілонному спорті та повітряній акробатиці; удосконалили класифікацію та структуру хореографічного уроку
в pole sport та повітряній акробатиці, визначили спрямованість хореографічної підготовки у циклі
тренувань, що може слугувати базою для занять хореографією у пілонному спорті та повітряній
акробатиці.
Дослідивши правила змагань конкурсу Pole-Universe 2020, ми вивчили систему оцінювання в
пілонному спорті та повітряній акробатиці, і змогли чітко визначити необхідність для виконавців цих
напрямків мати відповідну хореографічну підготовку, артистичність та пластичність, що вимагається при
підготовці. Таким чином, ми змогли розробити хореографічний екзерсис та вправи на розвиток
артистичності, щоб підготувати спортсменів до змагань. Окрім використання у pole-exotic танцювального
стилю бродвей, який часто використовується у номерах з пілонного спорту, балетмейстер в цих напрямках
може використати хореографію модерн-танцю, контемпорарі, та, навіть, класичний балет, що також
професійно виглядає при наявності у виконавця танцювальної академічної підготовки [12].
В процесі підготовки виконавців до змагань, тренери з пілонного спорту, повітряної акробатики на
полотнах та кільці, можуть використовувати вправи зі стретчінгу. Важливо, щоб, під час виконання
гімнастичних елементів, учень показав хороші розтяжки, оскільки в пілонному спорті більшість елементів
містять шпагати та прогини. Тренеру-хореографу важливо зробити пластику виконавця привабливою та
пластичною, адже це суттєво впливає на якість виконання та оцінку за виступ.
Окрім можливості заробити бали на змаганнях pole-dance, aerial silks, aerial hoop виконавці мають і
певні штрафні санкції. Виконавця можуть оштрафувати, якщо номер був невчасно закінчений, за
недотримання дресс-коду, виконання невідповідних до змагань танцювальних рухів і т.д.
Робота тренера-хореографа у пілонному спорті та повітряній акробатиці становить собою
навчально-педагогічний процес, у ході якого вирішуються навчально методичні завдання. Цьому сприяють
особливості хореографічного мистецтва, що дає величезний матеріал для пізнання.
Вирішення такої проблеми, як становлення хореографічних умінь у пілонному спорті для учнів
старшого шкільного віку, може здійснюватися на основі поєднання поліхудожнього, типологічного і
партісипативного підходів, відповідно до принципів позитивної мотивації хореографічної діяльності,
комунікативного партнерства і співпраці, ситуативностi та толерантності, що забезпечують її методичну
багаторiвневість і ієрархічний характер за рахунок структурного взаємозв'язку і концептаульноi єдності.
Інтеграція таких підходів має значний теоретично-методичний потенціал для становлення хореографічних
умінь учнів у пілонному спорті і сприяє оновленню його форм, методів і змістовних аспектів [9, c. 50].
Заняття з хореографії в пілонному спорті проводиться за традиційною схемою, у який виділено три
частини: підготовчу, основну та заключну. Кожна з частин має чітко визначенні завдання і засоби, що
використовуються. У структуру заняття з хореографічної підготовки Ф. Морель рекомендував у першу
частину включати такі засоби: пружинні рухи (ізольовані та цілісні); рухи типу «хвилі» та танцювальні рухи.
До спеціальних засобів хореографічної підготовки учнів старшого шкільного віку він відносив: вправи, що
формують правильну поставу; які розвивають плечовий пояс, м'язи тулуба, а також виворотність в
кульшових суглобах. Згідно з принципами спортивного тренування, призначення першої частини заняття –
підготовка організму до майбутньої роботи. У другій частині рекомендується використовувати певний
комплекс вправ, який сприяє технічній підготовці спортсменів. Засобами для цієї частини автор називає:
вправи фізичної підготовки, вправи класичного танцю та акробатичні елементи. Для зниження
навантаження на організм учнів у третій частині заняття використовуються такі засоби: вправи на розвиток
пластичності, гнучкості, танцювальності та координації рухів. Ця схема заняття з хореографії ефективно
використовується в пілонному спорті та повітряній акробатиці. Згідно з даними Т. С. Лисицької і
В. Ю. Сосіної основна частина заняття може складатися з однієї частини – одночастинна форма
(наприклад, урок класичного танцю біля опори або на середині); з двох частин – двох частинна форма
(класичний екзерсис біля опори і на середині); і трьох частин, в якому учбовий матеріал розподіляється на
три частини (наприклад, екзерсис біля опори, на середині, стрибкова або поворотна підготовка). Для
кожної частини уроку відведена особлива функція, визначенні конкретні завдання, на вирішенні яких
призначена певна кількість часу (підготовча частина – 10-15%; основна – 80% і заключна 5-10% від
загального часу). Уроки хореографії у пілонному спорті та повітряній акробатиці розрізняються залежно від
педагогічних завдань (навчальні, тренувальні, контрольні, розвивальні, розминочні та змішанні); від місця
їх проведення (біля опори, на середині, в партері, комбіновані); та від засобів, що використовуються (урок
класичного, народно-сценічного, сучасного танцю та ін.). Автори відзначають, що приведені класифікації
уроків цілком умовні, однак вони здатні відобразити усе різноманіття роботи, яке виконує тренерхореограф. Для проведення уроків хореографії тренер-хореограф використовує різні методи навчання та
вдосконалення хореографічних вправ, серед яких найчастіше застосовують загальновідомі методи:
наочний, словесний, практичний, змагальний. Вибір методів хореографічної підготовки має бути
орієнтований на учнів старшого шкільного віку, їх підготовленості, а також етапу підготовки. Методика
проведення й організація занять з хореографічної підготовки може розрізнятися в різних видах пілонного
спорту та повітряної акробатики, що пов'язано зі специфікою виду та особливостями змагальної діяльності
та правилами змагань. Наприклад, для представниць пілонного спорту хореографічна підготовка може
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включати елементи вільної пластики (хвилі, змахи, спіральні повороти та ін.), значну кількість вправ на
розвиток активної та пасивної гнучкості, нахили та рівноваги [8, c. 133].
Хореографічна підготовка проводиться у формі розминок, класичного, народно-характерного і
сучасного змісту, а також під час розучування танцювальних і спортивно-танцювальних комбінацій. Урок
хореографії в pole dance розрахований від 45 хвилин до двох академічних години залежності від етапу
підготовки. Урок хореографії в pole-sport включає класичні «pas» (рухи), які чергуються з гімнастичними
елементами та елементами малої акробатики. Ми також розробили приклади уроків хореографії, які
виконуються на зняряддях. У цих уроках використані елементи базової хореографічної підготовки на
пілоні, до яких віднесені: виконання елементів класичного, історико-побутового і народного танців;
оволодіння навичкою прямих позиції під час пересування навколо пілону; навичкою відштовхування на
вузький опорі; технічно правильною навичкою рівноваги; і виконання вправ для загального розвитку, рухів
спортивно-гімнастичного стилю на пілоні.
Висновки і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку.
У нашому дослідженні ми розглянули способи фізичного виховання учнів старшого шкільного віку
засобами хореографічного мистецтва на етапі початкової підготовки в пілонному спорті та повітряній
акробатиці; удосконалили класифікацію та структуру хореографічного уроку в pole sport та повітряній
акробатиці, визначили спрямованість хореографічної підготовки у циклі тренувань, що може слугувати
базою для занять хореографією у пілонному спорті та повітряній акробатиці. Хореографічна підготовка в
цих напрямках є додатковим засобом підготовки на шляху до вищих спортивних досягнень, а програма з
хореографії входить в загальну програму підготовки спортсменів.
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СУБКУЛЬТУРА ФУТБОЛЬНИХ ФАНІВ
Молодь кожного дня у всіх країнах світу приймають ту чи іншу субкультуру. Тому необхідно знати
про цю культурне явище, розуміти його та бути готовим зустрітися з представниками у реальному житті.
Єдине, що учасниками у субкультурах приваблює в основному можливість спілкуватися з собі подібними, а
також зовнішня атрибутика, яка дає можливість демонструвати свою позицію у соціумі.
Дослідженням проблеми фанатів, та фанатського руху займалось багато вчених, однак в більшості
випадків досліджувалися певні групи фанатів, зокрема – футбольні хулігани, та й проводились
дослідження.
Щороку популярність спорту у світі стрімко зростає, створюється безліч програм для залучення
молоді до різних видів спорту. Футбол не став виключенням: у нашій країні його популярність різко зросла
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після Євро-2012 р. Футбол здобув масу прихильників та фанатів. Часто оточуючі сприймають футбол як
гру, що породжує агресію, а фанатів вважають вбивцями.
Однак фанати – середа далеко неоднорідна, а поведінка вболівальників досить різноманітна.
Фанатизм – непохитна і не маюча жодної альтернативи прихильність індивіда певним переконанням, що
виражається у його діяльності і спілкуванні.
Фанатизм пов'язаний з відданістю ідеї та поєднується з нетерпимістю до інакомислячих, зневагою до
етичних норм, що перешкоджає досягненню спільної мети. Найчастіше такі терміни, як фанат та фанатизм
пов’язані з футболом і представляють собою організоване з середини співтовариство активних
вболівальників, що живуть відповідно своїх правил та традицій.
Наступним компонентом колективних практик субкультури фанатів є використання певного сленгу.
Сленг футбольних фанатів, з одного боку, перебуває в процесі постійного змінення, а з іншого, він
сформований настільки, що стороння людина не в змозі адекватно брати участь у розмові фанатів. Це
пов’язано з тим, що словниковий запас фанатського сленгу досить великий, багато слів та словосполучень
несуть додаткове змістовне навантаження [2].
Основна мета фанатського сленгу – відокремити фанрух від іншого світу, встановити критерій
розподілу на «своїх» та «чужих». З іншого боку, існування достатньо розвиненого фанатського сленгу
стратегічно невигідне, це суттєво ускладнює рекрутування нових членів. Переважна більшість фанатів –
молодь, ті, хто «фанатіє» один-два роки та не має великої кількості «виїздів», але хоче мати певну
перевагу над новими членами руху, яку демонструють завдяки використанню сленгу. В той же час вони не
мають можливості активно розвивати сленг, тому що їм бракує авторитету в середовищі фанатів.
Зазвичай фанатський сленг супроводжує колективні практики та те, що з ними пов’язане. Колективні
практики футбольних фанатів дуже різноманітні, вони є ключовим компонентом усієї фанатської
субкультури. Допоміжними засобами здійснення певних практик є сленг та атрибутика [2].
Для субкультури молодіжних груп спорт в теперішній час став зручною ареною виплеску прагнення
до самовираження на тлі недостатнього культурного потенціалу натовпу фанатів, які зосереджуються біля
спорту – це саме молодіжний феномен. Причому цей натовп в дійсності байдужий до спорту, він
знаходиться не в спорті, але в суспільстві, й тому є соціальною проблемою.
Фанатичні рухи в своїй основі постають як самоорганізація молоді в умовах недостатньо
збалансованої державної молодіжної політики. «Фанатичний» натовп, як й інші види масових видовищних
натовпів – це не просто певні соціальні феномени, на які повинні професійно реагувати в основному
правоохоронні органи. Це, перш за все, соціальна проблема.
У молодіжній навколо спортивній субкультурі, що характеризується низьким рівнем рефлексії,
посилюються орієнтації на груповий егоїзм, що проявляється у захисті індивідуальних інтересів через
інтереси групові за допомогою використання будь-яких засобів – від неформальних до кримінальних;
активізується процес стихійного порівняння свого соціального статусу с позиціями інших людей як
незаслуженого і несправедливого, що викликає особливо агресивний тип поведінки.
Футбольні фани в сучасному своєму вигляді – досить молодий громадський рух. Футбольних
уболівальників можна віднести як до гедоністично-розважальних, так і до анархо-нігілістичних субкультур.
Пояснити це можна тим, що, з одного боку, футбол – гра, шанувальники якої приходять, щоб приємно і
цікаво провести час, висловити свою підтримку команді, розрядитися або ж навпаки отримати новий заряд
енергії. Вони не мають на меті насильницьких дій чи агресію, тому можна цю субкультуру назвати
гедоністично-розважальною. З другого боку, спортивні фани – найбільш віддані вболівальники, готові до
будь-якого виду насильства щодо прихильників інших команд, обстоюючи свою думку [1].
Таким чином, проведене дослідження дозволяє говорити про чітке уявлення футбольних фанатів
про себе, про їх достатньо жорстку ідентифікацію з собі подібними – з одного боку, і про їх нерішучість та
неспроможність приймати відповідні рішення за межами фан–руху – з іншого. Крім того їх інтереси є
досить вузькими і охоплюють лише сферу вболівання. Тому з нашої точки зору, певну цікавість можуть
представляти дослідження життєвої перспективи мотиваційно-ціннісної сфери футбольних фанатів.
Проблема роботи з спортивними фанатами, не в останню чергу, пов’язана з відсутністю лідера,
бурею емоцій і культурним та мовним бар’єром. Проблеми комунікації з представниками інших культур
можуть перешкодити правоохоронцям адекватно виконувати превентивні заходи по відношенню до
агресивно налаштованим уболівальникам.
Отже, у неформальних угрупованнях формується протиправна кримінальна поведінка. Цьому
сприяють вседозволеність у цих групах, бажання бути дорослішими і незалежними від батьків. Часто
«ефект групи» поглинає людину, вона втрачає свою особистість, робить протиправні вчинки, будучи
«зараженою» тим, що це роблять інші. Допомогти їм можна лише створивши інше середовище
спілкування, де б молоді люди не перетиналися би зі своїми колишніми друзями [3, c. 78].
Також визначили що субкультура футбольних фанатів негативно впливає на суспільство, соціальний
порядок. У своїй роботі соціальний працівник може використовувати як індивідуальні, так і групові методи
соціальної роботи. Спеціалісти пропонують ряд тренінгів і програм на усунення агресії і поліпшення
навичок спілкування у суспільстві, тренінги вирішення конфліктів, тренінги міжкультурного взаєморозуміння
і рольові ігри [4].
Таким чином проведений теоретичний аналіз літератури дозволяє зробити висновки про більш
публіцистичний та соціологічний характер досліджень та брак, суто психолого-педагогічних досліджень
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футбольного фанатизму. Тому перспективною метою нашої роботи має бути дослідження особливостей
групової ідентифікації футбольних фанатів та любителів футболу.
Отже, можна зробити висновок, що в Україні рух футбольних фанів є окремою сформованою
субкультурою, яка має свої особливості (ієрархію, сленг, принципи залучення до руху тощо) і
характеризується негативним ставленням до комерціалізації сучасного українського футболу.
Література:
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– 224 с.
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матчів [Текст]: метод. рекомендації / С. С. Чернявський, І. М. Копотун, О. А. Лупало та ін.; за заг. ред
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3. Косарецкая С. В. О неформальных объединениях молодежи / С. В. Косарецкая, Н. Ю. Синягина. – М.:
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 159 с.
4. Ложкін Г. Професійний розвиток особистості майбутнього 199 спортивного психолога / Г. Ложкін //
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особистості / С. Ю. Чернета // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.
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Тетяна Лоза, Анастасія Копиця
(Суми, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ХОКЕЮ НА ТРАВІ З МОЛОДШИМИ
ШКОЛЯРАМИ
Відомо, що молодший шкільний вік є основним періодом гармонійного фізичного розвитку, коли
здійснюється стрімкий розвиток і становлення деяких морфологічних і функціональних структур організму,
а також розвиток фізичних якостей дітей [4; 5].
Наукові дослідження фахівців у галузі фізичного виховання і спорту свідчать, що молодший шкільний
вік є найсприятливішим для розвитку більшості рухових здібностей [2; 3; 5].
Останнім часом, в країні, разом із погіршенням стану здоров'я, спостерігається і зниження рівня
фізичної підготовленості школярів [3; 6].
Виходячи з цього, впровадження методики розвитку фізичних якостей для покращення фізичної
підготовленості школярів, поряд з різноманітними методами організації секційних занять є актуальним
науковим напрямком у теорії та методиці фізичного виховання.
Аналіз літературних джерел, свідчить що на сьогодні дослідження впливу секційних занять з хокею
на траві на підвищення фізичної підготовленості молодших школярів недостатньо розроблені.
За даними деяких авторів було виявлено, що заняття з хокею на траві сприяють різнобічному
фізичному розвитку школярів, формуванню у них основних рухових якостей: швидкість, спритність, сила,
витривалість та координаційних здібностей [1; 2; 7].
Нами була розроблена методика проведення секційного занять з хокею на траві, яка спрямована на
покращення фізичної підготовленості молодших школярів, а також зміцненню у дітей здоров’я, захисних
сил організму, покращенню функціонального стану серцево-судинної і дихальної системи.
Для організації діяльності дітей під час занять і в процесі навчання ми застосовували фронтальний,
поточний, ігровий та змагальний методи, а також метод колового тренування. Найчастіше
використовували ігровий та змагальний методи, так як ігри виступають як засіб фізичного виховання, і як
метод організації дитячого колективу.
Включивши ігровий метод до підготовчої та основної частини, ми спостерігали, що граючись діти
відчувають радість від реалізації своїх фізичних і розумових сил, що є невід'ємною умовою розвитку.
Використовуючи змагальний метод, який має багато спільного з ігровим, але має принципову
відмінність: ігровий метод має сюжет, а змагальний спрямований на досягнення перемоги. Тому,
проводячи заняття, ми інколи поєднували ігровий метод разом зі змагальним. Це давало змогу кожній
дитині виконувати дії з великою швидкістю, оптимальними зусиллями і максимальною доцільністю.
Крім цього нами застосовувався фронтальний метод частіше в підготовчій та заключних частинах та
інколи в основній (загально розвиваючі вправи, дихальні вправи, передачі м’яча партнеру). Однак
недоліком цього методу було те, що ми не змогли контролювати всі дії кожної дитини.
Провівши організацію груповим методом було встановлено, що він ефективний тільки тоді коли
спрямований на розвиток самостійної діяльності дітей. Ми застосували його в основній частині занять,
поділивши дітей на групи для виконання конкретних завдань. Причому ми знаходилися з тією групою де
було складніше завдання, контролюючи при цьому інші групи. По закінченню вправи надавали сигнал до
зміни місць заняття.
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Відомо, що характерною рисою методу колового тренування є почергове дозоване виконання
комплексу із 6-10 вправ (станцій), тренувальний вплив яких спрямований на розвиток конкретної рухової
якості чи певних функціональних систем організму [6]. На занятті ми проводили колове тренування, для
опанування тактичних та технічних навичок в грі з хокею на траві. Таким чином, збудувавши за допомогою
цих методів організації методику секційних занять, при яких виконання різних технічних прийомів гри
можна було проводити з більшою кількістю повторень за одиницю часу.
На кожному занятті намагалися досягти більшого об'єму корисного навантаження, так як
ефективність занять багато в чому залежить від навантаження на організм дитини.
Відомо, що під час секційного заняття навантаження повинно зростати на початку заняття до її
середини, а потім поступово повинно відбуватися зниження до закінчення заняття [1]. Тому регулювання
навантаження за допомогою підрахунку показниками частоти серцевих скорочень (ЧСС) в молодших
школярів дало нам змогу здійснювати контроль за втомленістю дітей. Особливо контроль за ЧСС ми
застосовували до дітей, які мали недостатній рівень фізичної підготовленості або пропустили заняття в
зв'язку з хворобою.
Кожне секційне заняття складається із трьох загальноприйнятих частин – підготовчої, основної та
заключної (табл.1).
В підготовчої частині занять головне місце займала функціональна підготовка організму до
майбутньої основної діяльності. При розминці поступово збільшувався пульс, м'язи та зв'язки становилися
більш еластичними, що дозволяло запобігти різних травм у дітей.
Зміст підготовчої частини включав в себе легкий рівномірний біг, різновиди ходьби, загально
розвиваючі вправи, вправи зі стрибками на скакалці, бігові вправи у вигляді естафет та рухлива гра на
розвиток різних фізичних якостей.
На кожному занятті ігри мінялися для розвитку всіх фізичних якостей. В цієї частині ми включили
вправи зі стрибками на скакалці та різні рухливі ігри.
Таблиця1.
Приблизна структура секційного заняття з хокею на траві з молодшими школярами
Структура секційного заняття









Підготовча частина
легкий рівномірний біг.
ходьба.
загально-розвиваючі вправи.
бігові вправи у вигляді естафети.
вправи зі стрибками на скакалці.
рухлива гра: «Хвостики».
гра на увагу: «Хто кращий».
рухлива гра: «Заєць та
мисливець».

Основна частина
 вправи з ключкою та м'ячем.
 естафета з ключкою та м'ячем «Човник».
 вправа для розучування технічного прийому
«дриблінг».
 вправа з ключкою та м'ячем «Передача м'яча в
русі».
 рухлива гра «Острів».
 рухлива гра «Переможець».
 гра на утримання м'яча.






Заключна частина
легкий рівномірний біг.
ходьба.
дихальні вправи.
вправи на
розслаблення та
гнучкість.

Стрибки на скакалці сприяли розвитку витривалості, зміцнювали серцево-судинну та дихальну
систему. За допомогою стрибків на скакалці діти молодшого шкільного віку розвивали гнучкість, відчуття
рівноваги і координацію рухів, а також корегували осанку, м'язи рук та плечей. Спостерігаючи за дітьми під
час стрибків на скакалці, ми помітили, що вони зміцнюються не тільки фізично, але покращується їх
настрій та самопочуття.
Підвищення фізичної підготовленості дітей, розучування техніки і тактики гри – це було основними
завданнями основної частини кожного секційного заняття з молодшими школярами з хокею на траві.
Основну частину ми розділили на декілька частин. В першій частині обов'язково на всіх заняттях
виконували вправи на місці з ключкою та жонглювання. Друга частина включала себе естафети з ключкою
та м'ячем, це давало змогу дітям повторити навчені раніше технічні прийоми гри. В молодшому шкільному
віці добре розвиваються технічні прийому гри, тому на це ми звертали більше уваги. Далі діти вивчали нові
прийоми техніки та тактики гри, відбувалось за допомогою фронтального, групового та іноді колового
тренування. Під кінець основної частини діти грали в різні ігри з ключкою та м'ячем та виконували вправи
на розвиток витривалості.
В заключній частині ми забезпечували перехід від високого навантаження до відпочинку для більш
швидкого відновлення організму. Навантаження поступово знижували. Для цього використовували такі
вправи як: легкий рівномірний біг, ходьбу, дихальні вправи та вправи на розслаблення.
В результаті дослідження нами була розроблена структура навчально-тренувального процесу та
зміст організації проведення занять з учнями молодшого шкільного віку з хокею на траві.
Спостерігали швидке зростання показників природних видів рухів і здатності опановувати загальною
структурою технічно складних вправ, оскільки пропріоцептивна чутливість до цього вікового періоду
досягає необхідного рівня.
Крім цього підтверджено, що молодший шкільний вік є найсприятливішим періодом для розвитку
рухових умінь і навичок та для розвитку більшості рухових здібностей.
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Доведено, що використання дозованої ходьбу, вправи спортивно-ігрового характеру, легкоатлетичніі
циклічні вправи, комплекси рухливих ігор і ігрових вправ, вправи, спрямовані на виховання швидкісних і
основних фізичних якостей.
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Єгор Мандрик
(Дніпро, Україна)
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД МОЛОДІ НА ДОСВІДІ НОРВЕГІЇ
Постановка проблеми. Світова пандемія COVID-19 завдала значного удару сучасному спорту,
значно змінивши структуру фізичного виховання, погіршивши стан фізичної підготовки населення. Після
повернення до нормального ритму життя слід розробити стратегію вдосконалення процесу фізичного
виховання населення. Перш за все слід звернути увагу на учнівську молодь, адже це та категорія
населення, яка формує у майбутньому основний потенціал країни як в трудовому плані, так і в плані
майбутньої професійної спортивної бази. Так, пандемія дає час для розробки капітальних структурних змін
у фізичному вихованні, але ці зміни повинні бути аргументовані та підкріплені досвідом. У цьому випадку
доречно використати досвід фізичного виховання учнівської молоді прогресивних країн, які щорічно
досягають успіхів на спортивних змаганнях міжнародного рівня, та країн, населення яких у загальних
показниках є здоровим та фізично активним. Вивчення структури фізичного виховання учнівської молоді у
таких передових країнах дасть результати, які можна буде використати для зміни структури фізичного
виховання України на краще. У перспективі країна отримує більш здорове та активне населення, яке буде
більш працездатним та буде досягати вершин у професійному спорті.
Формулювання цілей статті. Необхідно проаналізувати методичні вказівки щодо проведення
процесу фізичного виховання молоді серед списку обраних країн, які досягли успіхів у професійному
спорті. Серед цього списку обрати одну країну для ретельного аналізу процесу фізичного виховання
всередині цієї країни. Вибір країни для аналізу слід аргументувати результатами спортивних досягнень на
міжнародних змаганнях та показниками здоров`я серед населення країни. Систематизувати дані за останні
роки, описати процес фізичного виховання в обраній країні стисло та тезами. На основі цих даних
розробити рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної системи фізичного виховання молоді, із
врахуванням обсягів фінансування.
Аналіз останніх джерел та публікацій. Аналіз слід проводити на основі результатів досягнення
успіхів на Олімпійських Іграх. Олімпійські Ігри – міжнародне змагання світового значення, найбільш
урочиста спортивна подія року. Олімпійські Ігри включають найбільшу кількість дисциплін – більше 800, 60
видів спорту [6]. Приблизно 78% спортсменів, які виступають на Олімпійських Іграх – це спортсмени віком
до 25-ти років, тобто категорія населення, яка підпадає під поняття «учнівська молодь», або тільки
нещодавно вийшла із цього вікового порогу [9, с. 10]. Отже, у більшості своїй, спортсмени, які беруть
участь у Олімпійських Іграх – це молодь, тому досягнення цих молодих спортсменів на міжнародній арені
свідчить про рівень підготовки молодих спортсменів по країні загалом. Адже процес комплектування
команди для відправки на Олімпійські Ігри – це завдання національного спорту країни
загалом [2, с. 232]. Отримання спортивних нагород по країні відображає, як ця країна підходить до процесу
фізичного виховання та підготовки молоді [2, с. 239]. Із аналізу зимових Олімпійських Ігор 2018 року
найбільшу кількість медалей отримали спортсмени Норвегії [7, с. 23]. Структура фінансування при цьому у
країнах-призерах дуже відрізняється. Але загалом присутня наступна тенденція: чим більше виділяється
фінансування на спорт по країні загалом, тим більші успіхи досягнуті на Олімпійських
Іграх [9, с. 9]. Аналізовані Олімпійські Ігри 2018 року тому, що інформація на даний момент є найбільш
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повною та розібрана аналітично [7, с. 21]. Варто також зазначити, що світовому професійному спорту був
заданий удар із-за світової пандемії COVID-19, багато змагань було скасовано або перенесено, у тому
числі перенесення Олімпійських Ігор 2020 на 2021 рік [11, с. 2]. Це також вплинуло на методичні вказівки
щодо процесу фізичного виховання по всьому світу – були створені нові методичні матеріали із
врахуванням усіх запобіжних заходів для збереження здоров`я під час занять спортом [8, с. 2].
Виклад основного матеріалу. Загалом витрати країн на спорт у 2018 році, які приймали участь у
Олімпійських Іграх 2018 року сягнули 3421,49 мільйонів доларів [7, с. 19]. Норвегія із приведеного звіту по
отриманню нагород зайняла у 2018 році найвищі позиції у отриманні спортивних нагород – це свідчить про
ефективну систему підготовки молодих спортсменів [2, с. 235]. Витрати України на спорт неможливо
порівняти із витратами основних країн призерів, це свідчить про недостатнє фінансування, про очевидну
необхідність збільшення виділення коштів на спорт – за рахунок державної підтримки або залучення
приватного фінансування [1, с. 10].
Розглянувши фінансування країн, необхідно провести аналіз структури та особливостей фізичного
виховання в Норвегії, адже ця країна досягла успіхів на Олімпійських Іграх 2018 року та спортсмени цієї
країні регулярно займають нові професійні спортивні вершини, ставлять нові рекорди. Під час цього
аналізу відмічені суттєві відмінності проведення фізичного виховання серед учнівської молоді між
Норвегією та Україною.
Проаналізувавши методичні вказівки та звіти Норвегії по розвитку культури та спорту були виділені
відмінності. Фізична культура в Норвегії поділяється на дві дисципліни для учнівської молоді: на «фізичне
виховання» та «харчування та здоров`я» [10, с. 290]. Обидві ці дисципліни тісно між собою пов`язані.
Фізичне виховання дає змогу молоді займатися обраним видом спорту. Студенти або школярі, в
залежності від закладу освіти, діляться на підгрупи, кожна з яких під час занять займається тим видом
фізичної активності, яку вони обрали. Досягнення спортивних вершин дає змогу абітурієнту поступити на
безкоштовне навчання до обраного навчального закладу вищої або спеціальної освіти. Основний спорт у
Норвегії – гірськолижний. Під час перерв між заняттями знаходитись у приміщенні заборонено – школярі
або студенти повинні виходити на прилеглу до навчального закладу територію, в будь-яку погоду. Ця
територія обладнана спортивними знаряддями та тренажерами, тому під час перерв норвежці активно
проводять свій час. Для школярів старших класів у школах у Норвегії існує спеціальний захід – так званий
«день турів», коли школярі разом із викладачем відвідують парки, музеї або театри з метою культурного
збагачення. Повернення до навчального закладу завжди відбувається пішки разом із викладачем фізичної
культури, під час прогулянки організовується спортивні ігри в парках або естафети.
Проаналізувавши досвід фізичного виховання в Норвегії - провідної країни у сфері спортивних
професійних досягнень, яка регулярно займає високі позиції в досягненні нагород на Олімпійських Іграх,
можна розробити рекомендації відносно покращення вітчизняної системи фізичного виховання в Україні.
Необхідно одразу підкреслити, що із проведеного аналізу зроблено висновок, що фінансування у спорт є
недостатнім, у порівнянні із провідними країнами обсяг цього фінансування менше в середньому в три
рази. Необхідно шукати шляхи залучення нових інвесторів, як канал фінансування спорту від приватного
джерела; необхідно збільшувати фінансування спорту на державному рівні [4, с. 239]. Провівши аналіз
структури фізичного виховання в Норвегії, як позитивного прикладу викладання фізичного виховання, де
спорт є національною ідеєю та слугує інструментом оздоровлення населення, можна розробити
рекомендації для структурної зміни фізичного виховання в Україні. Актуально використати систему
розподілу фізичного виховання у навчальних закладах на два предмети, як це приведено на досвіді
Норвегії: розподілити вітчизняне фізичне виховання на дві дисципліни «фізичне виховання» та
«харчування та здоров`я». Це дозволить класифікувати лекційні матеріали та почати їх ефективно
використовувати, викладаючи їх під час дисципліни «харчування та здоров`я». Україна має достатньо
наукових та лекційних матеріалів щодо покращення здоров`я населення, але ця інформація викладається
у середній школі. Із-за психологічних особливостей віку учнів середньої школи вони не сприймають цю
інформацію як слід [3, с. 256]. Слід вести дисципліну «харчування та здоров`я» для учнів старших класів,
формуючи в свідомості учнів ідею про необхідність пильного стеження за своїм станом здоров`я,
залежність раціону людини та стану організму, необхідність занять спортом. Маючи лекційний матеріал та
ефективно його засвоївши, учні будуть більш мотивовані на безпосередньо занятті «фізичне
виховання» [5, с. 206]. Із системи викладання фізичного виховання Норвегії також слід обрати досвід
демократичного підходу до оцінювання учнів. В Україні слід відмовитись від системи оцінювання фізичних
показників учнів за оцінками, як це зробили норвежці. Тоді велика кількість учнів та студентів позбавляться
психологічного тиску у вигляді необхідності відвідування занять фізичною культурою для отримання гарних
відміток, вони будуть займатись спортом задля власного здоров`я. Централізована система спорту у
Норвегії щодо об`єднання більшості спортивних клубів та організацій під одну асоціацію є вдалим
рішенням, яке повинно бути впроваджене в Україні. Це дозволить на державному рівні вести облік та
контроль спортсменів, перспектив для поповнення національного спортивного резерву, підвищить
ефективність розподілення коштів на спорт, та відкриває багато можливостей для спорту та населення.
Спорт в Україні повинен бути прозорий, організований централізовано, мати доступну інформацію про усі
спортивні клуби – це одна з ознак європейської країни, якою є наша країна. Національні успіхи Норвегії
відносно пропаганди здорового образу життя серед населення повинні бути повторені в Україні. Варто
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вести пропаганду здорового образу життя, агітувати людей до занять спортом на рівні інформаційних
каналів, адже здорове та спортивне населення – це майбутнє України.
Висновки. Під час роботи були проаналізована структура фізичного виховання у Норвегії, країні, яка
регулярно досягає спортивних вершин на Олімпійських Іграх. Був проведений аналіз залежності обсягу
фінансування та кількості нагород на Олімпійських Іграх. На основі цього аналізу був зроблений висновок
про недостатнє фінансування спорту в Україні. Був також проведений аналіз внутрішньої структури
фізичного виховання Норвегії, яка займає високі позиції на Олімпійських Іграх. Були виділені особливості
національного фізичного виховання учнівської молоді, проаналізований позитивний досвід країни. Був
зроблений висновок про необхідність вдосконалення вітчизняної системи фізичного виховання,
впровадження сучасних європейських інструментів та ідей в нашу вітчизняну фізичну культуру. На основі
рекомендацій та їх необхідності був зроблений висновок, що система фізичного виховання в Україні є не
цілком ефективною, потребує доробок та вдосконалення. Проблема покращення фізичного виховання
учнівської молоді, шляхи вдосконалення системи фізичної культури України необхідно продовжувати
досліджувати та розробити стратегію оновлення системи фізичної культури країни. У перспективі це
призведе до оздоровлення населення та досягненню кращих результатів на міжнародній арені спортивних
змагань.
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Аннотація. Методологія фізичного виховання і оздоровлення студентів спеціальних медичних
груп до теперішнього часу не завжди дозволяє в повній мірі здійснювати поставлені перед нею
завдання. Дослідження присвячені розробці та обґрунтуванню алгоритму впровадження
здоров’єформуючих технології в навчальний процес студентів спеціальних медичних груп. Результати
дослідження підтверджують тенденцію зниження рівня фізичного стану студентів і залежність
значень параметрів між проявом рухових здібностей і показниками функціональних систем організму.
Запропоновано алгоритм впровадження здоров’єформуючих технологій в навчальний процес студентів
спеціальних медичних груп. Розглянуто основи мотивації студентів до фізичної культури як основи
здорового способу життя.
Ключові слова: оздоровчі технології, фізичне виховання, алгоритм відновлення, спеціальна
медична група.
Мета дослідження: обґрунтування та розробка здоров’єформуючих технологій на базі комплексної
програми з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, що охоплює навчальні та
позанавчальний процеси.

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

153

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати за літературними джерелами стан питання фізичного виховання та його
організації у студентів.
2. Дати оцінку стану здоров’я, фізичного розвитку, працездатності та вмотивованості до занять з
фізичної культури студентів вищих навчальних закладів.
3. Проаналізувати доцільність в розподілі студентів на спеціальні медичні групи за рівнем фізичного
здоров’я.
4. Розробити здоров’єформуючу технологію і комплексну програму фізичного виховання студентів
та дізнатися ефективність реалізації в процесі навчальних і позанавчальних форм занять.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувалися
наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел і документальних матеріалів;
анкетування; педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, педагогічне тестування,
педагогічний експеримент); антропометричні та фізіологічні методи дослідження; методи математичної
статистики.
Виклад основного матеріалу. У сучасній науці велика увага приділяється питанням фізичного
виховання студентів, що за станом здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп. Індивідуальний
підхід до фізичного виховання студентів, які мають відхилення в стані здоров'я, є однією з важливих
проблем організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. При комплектуванні груп для
академічних занять з фізичного виховання, плануванні фізичних навантажень повинен мати місце
диференційований підхід, що будується не тільки на врахуванні нозологічних форм, захворювань,
протипоказань до тих чи інших фізичних навантажень, а й на підставі біоенергетичного потенціалу
організму. Необхідна розробка нових більш ефективних програм, спрямованих на загальний розвиток,
оздоровлення, реабілітацію в залежності від рівня здоров'я, нозології, психофізичних і психоемоційних
факторів стану конкретних студентів, діагностики фізичного стану організму студентів як за візуальними
ознаками, так і за результатами спостереження динаміки стану здоров'я [1]. Загальне порівняння
результатів якісної оцінки функціонального стану за нозологіями наведено в таблиці 1. У групі із
захворюваннями серцево-судинної системи більшість студентів мали рівень функціонального стану, що
відповідає нижче середньому (53,1% юнаків і 50% дівчат) і середньому (37,5% юнаків і 42,7% дівчат), що
свідчить про взаємозв'язок функціональних розладів (нозології) з рівнем фізичного стану. У групах з
порушеннями опорно-рухового апарату більше 50% мали рівень функціонального стану нижче середнього.
Таблиця 1
Загальне порівняння результатів якісної оцінки функціонального стану за нозологіями
Рівень функціонального
стану

Зорові
захворювання
х
д
Вище середнього
25%
17,40%
Середній
30%
42,40%
Нижче середнього
45%
40,20%
Примітка: х – хлопці, д – дівчата.
Джерело: розроблено автором.

Кількість студентів, %
Хвороби опорноЗахворювання серцеворухового апарату
судинної системи
х
д
х
д
16,70%
17,50%
9,40%
7,30%
33,30%
30%
37,50%
42,70%
50%
48,80%
53,10%
50%

Рівень функціонального стану студентів має лежати в основі розробки диференційованої для
однорідних за своїми характеристиками мікрогруп технології освітньо-корекційного процесу.
Подібна технологія передбачає наступну послідовність дій:
Проведення дослідження вихідної діагностики стану соматичного здоров'я та фізичної
працездатності студентів з наступним розподілом на підгрупи.
Розробка змістовного наповнення навчального заняття:
а) загальна підготовча частина;
б) основна частина (перша частина згідно з робочим планом, друга - індивідуальні комплекси для
кожної нозологічної групи);
в) загальна заключна частина.
3. Розробка індивідуальної програми оздоровлення студентів, основу якої становить підбір
індивідуального рухового режиму для кожної нозології, визначення режиму харчування.
4. Впровадження і реалізація оздоровчої програми під контролем лікаря і викладача.
5. Поточний (етапний) контроль ефективності процесу оздоровлення та за необхідності внесення
коректив в методику і організацію процесу.
6. Заключну діагностику рівня соматичного здоров'я та фізичної працездатності, порівняльний
аналіз показників початкового та кінцевого тестування і оцінки ефективності як за окремими параметрами
тестів, так і інтегративної, за допомогою розроблених критеріїв.
7. Складання індивідуальної програми подальшого оздоровлення в домашніх умовах (в період літніх
канікул) [2-3].
Фізичне виховання у вищих навчальних закладах зі студентами, які відносяться до спеціальної
медичної групи, спрямоване на підвищення рівня соматичного здоров'я, що є ідеальним варіантом
первинної профілактики хронічних соматичних захворювань. Відновлювальні технології в даному випадку
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спрямовані на збільшення функціональних резервів, компенсацію порушених функцій, вторинну
профілактику захворювань і їх ускладнень, відновлення знижених функцій організму.
Дисципліна «Фізична культура» у вищих навчальних закладах виконує цілу низку функцій, серед яких
соціальна, виховна, освітня та розвиваюча. В той же час для студентів, що відносяться до спеціальної
медичної групи, роль даної дисципліни збільшується і набуває надзвичайно важливої ролі. Адже студенти,
що мають певні захворювання, мають схильність до розвитку хронічних захворювань, повинні з подвійною
уважністю ставитись до свого організму, розуміти особливості його функціонування, щоб попередити
подальший розвиток захворювань.
Реалізація вище наведених функцій відбувається через вирішення наступних завдань [4-6]:
- формування у студентів розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до
професійної діяльності;
- освоєння теоретичних і практичних основ фізичної культури і здорового способу життя;
- формування мотивації та ціннісного ставлення студентів до фізичної культури;
- формування установки на здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення і самовиховання,
потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
- оволодіння системою практичних умінь і навичок, що забезпечують збереження і зміцнення
здоров'я, психічне благополуччя, розвиток і вдосконалення психофізичних здібностей і якостей
особистості, самовизначення у фізичній культурі;
- забезпечення фізичної підготовленості, визначальною психофізичну готовність студентів до
майбутньої професії;
- набуття досвіду творчого використання фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення
життєвих і професійних цілей.
Серед усіх наведених завдань одним із найскладніших і в той же час одним із найважливіших є
формування фізкультурно-спортивної мотивації. Мотивація є основою будь-якої людської діяльності, адже
саме з мотивацією повязано механізм спонукання до активності, зацікавленості людини в діяльності.
Мотивація діяльності людини повязана із пошуком внутрішніх джерел спонукальних сил, завдяки яким
здійснюється будь-яка діяльність, визначається спрямованість поведінки людини. Мотивацію можна
визначити, як процес спонукання особистості до діяльності для досягнення поставленої мети. За
спостереженнями психіатрів інтелект людини лише на 20-30 % обгрунтовує результати, яких досягає
людина в своєму житті, в той час як мотиви, які спонукають людину до певної діяльності складають 70-80%
успіху в процесі досягнення поставленої мети [7].
Розвитку мотивації до фізкультурно-спортивної діяльності серед студентів спеціальних медичних
груп має приділятись особлива увага. Для стимулювання підвищеної зацікавленості студентів до фізичної
культури потрібно використовувати комплексний та індивідуальний підхід до кожного з них. Необхідно
застосувати гнучкість у спілкуванні та на заняттях з фізичної культури та навчального процесу в цілому.
Варто враховувати побажання студентів та давати можливість самостійного вибору навантаження та
вправ, адже вони мають відчувати свій організм, як ніхто інший. Важливою складовою мотивації студентів
до фізичної культури є проводження теоретичних занять, які допомагають студентам зрозуміти зв'язок між
певними видами фізичної активності і фізіологічними змінами організму, формують позитивне ставлення
до даного предмету, розуміння важливості ролі фізичної культури в житті людини.
Висновки. Формування методології фізичного виховання і оздоровлення студентів спеціальних
медичних груп потребує особливого диференційованого підходу, що враховує особливості
функціонального стану студентів. Значна увага в процесі організації навчального процесу має приділятись
формуванню мотиваційної складової. Для стимулювання зацікавленості студентів до фізичної культури
потрібно використовувати індивідуальний підхід до кожного із студентів. З метою мотивації студентів до
фізичної культури повинні проводитись не тільки практичні, але й теоретичні заняття.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ ЯК ВИДУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Анотація. В статті досліджено особливості скандинавської ходьби, проведено аналіз її впливу на
організм, можливості застосування скандинавської ходьби як виду рухової активності серед студентів
вищих навчальних закладів. Детально розглянуто позитивний вплив скандинавської ходьби на окремі
фізіологічні системи організму. Проаналізовано можливості застосування скандинавської ходьби з
метою збільшення обсягу рухової активності студентів, корекції факторів ризику розвитку серцевосудинних захворювань, збільшення функцій систем дихання і кровообігу, опорно-рухового апарату,
обміну речовин, корегування постави.
Ключові слова: скандинавська ходьба, оздоровча фізична культура, фізична реабілітація,
здоров'я, серцево-судинні захворювання, постава.
Мета дослідження: дослідити доцільність впровадження скандинавської ходьби в курс
фізкультурних вправ серед студентів вищих навчальних закладів.
Для досягнення сформульованої мети мають бути виконані наступні завдання:
- проаналізувати дані науково-методичної літератури щодо вивчення загальних принципів
скандинавської ходьби, методик її використання як виду рухової активності;
- аналіз впливу скандинавської ходьби на фізіологічні системи організму, зокрема на молодий
організм;
- виявлення протипоказань для занять скандинавською ходьбою;
- аналіз обсягу необхідних матеріально-технічних ресурсів з метою впровадження скандинавської
ходьби як складової курсу фізичної культури для студентів вищих навчальних закладів.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувалися
наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел і документальних матеріалів;
антропометричні та фізіологічні методи дослідження.
Виклад основного матеріалу. Техніку ходьби, яка пізніше отримала назву скандинавської (Nordic
walking), почали використовувати як лікувальну фізкультуру в 20-му столітті. Походження скандинавської
ходьби пов’язують з історією фінських лижників, які не хотіли обмежувати тренувальний час зимовим
періодом, тому почали використовувати вправи, що імітують ходьбу на лижах з палицями в інші позбавлені
снігу сезони. Після фінів використовувати палиці почали шведські та норвезькі лижники. Згодом цей вид
тренування підхопили інші країни. Незабаром ходьбу з палицями почали використовувати не тільки
професійні лижники, а й любителі активного відпочинку та здорового способу життя. Надати офіційного
статусу цьому виду спорту допоміг фінський інструктор Марко Кантанева, який розробив спеціальну
конструкцію палиць. Він і запатентував назву "Оригінальна скандинавська ходьба", а також описав
максимально ефективну техніку виконання рухів [1].
Було виявлено цілу низку переваг ходьби з палицями, через що вона стала швидко отримувати
популярність в різних країнах. Зараз скандинавська ходьба популярна в США, Австралії, Нової Зеландії,
Японії та інших країнах [2]. Значний внесок у розвиток скандинавської ходьби зробили німецькі вчені, які
завдяки результатам багаторічних досліджень встановили, що під час тренування підвищується рівень
розвитку сили м'язів не тільки нижніх кінцівок і спини, але і м'язів верхніх кінцівок, грудей і живота; розвивається рівень загальної витривалості, за рахунок поліпшення функції серцево-судинної, дихальної
систем і системи крові; збільшується еластичність зв'язкового апарату і рухливість у суглобах; знижується
маса тіла, за рахунок збільшення кількості калорій, що витрачаються (на 40-50% більше, ніж при звичайній
ходьбі) [2].
Згідно з дослідженнями інституту аеробіки Купера (Даллас, США), скандинавська ходьба має цілу
низка переваг для здоров'я [3]:
- витрачається в середньому 400 кілокалорій на годину, у той час як при звичайній ходьбі - 280
кілокалорій;
- пульс (частота серцевих скорочень) зростає на 10-20 ударів на хвилину;
- поліпшується рухливість суглобів рук і ніг, активно залучаються до роботи розгинаючі та згинаючі
м'язи плечового поясу, грудей і спини;
- зменшується навантаження на ноги, особливо на колінні суглоби, що особливо важливо для людей
з надмірною вагою.
Узагальнюючи результати досліджень [1-8] наведемо ключові моменти впливу даного виду рухової
активності на організм.
Опрацювання м'язів. Під час звичайної ходьби напружуються в основному нижні кінцівки. В той час
як за рахунок відштовхування палицями активізується і корпус, і верхні кінцівки. Тому м’язи залишаються в
тонусі і навантаження рівномірно розподіляється між руками, ногами і спиною.
Регулювання ваги. Завдяки активній роботі значної частини м’язів, відбувається продуктивний
процес спалювання калорій.
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Правильна постава завдяки ходьбі з палицями. Палиці слугують не опорою, а елементом
додаткового навантаження на опорно-руховий апарат. Під час скандинавської ходи включається в роботу
верхній плечовий пояс, м’язи спини, шиї та рук. Причиною поганої постави зазвичай є нерозвиненість
деяких груп м'язів саме цих органів. Практикуючи ходьбу з палицями можна змінити поставу, позбутися
болі в спині, як наслідку сидячого способу життя. Для студентів, які значну частину навчального процесу
проводять в сидячому положенні, данні вправи є надзвичайно важливими.
Профілактика захворювань серця. Тривалий рух в рівномірному темпі стимулює роботу серця. Під
час тренування в кілька разів збільшується поглинання кисню. За рахунок цього серце переганяє об'єми
крові в кілька разів більші, ніж у стані спокою. Активний кровообіг розширює судини, стимулюючи серцевосудинну систему.
Вібраційні тренування. Серце швидше прокачує кров за рахунок гідродинамічного ефекту. Він
виникає тоді, коли відбувається одночасний удар палицею та п’ятою об землю. Це викликає вібрацію
кровоносних судин і допомагає серцю швидше прокачувати кров. Посилений кровообіг пришвидшує, в
свою чергу, обмін речовин.
Свіже повітря. Особливість скандинавської ходьби полягає в тому, що вона може здійснюватись в
будь-якій місцевості: парки, ліси, галявини, піщані чи ґрунтові поверхні. Правильно підібрані накінечники
палиць є запорукою можливості проведення тренувань на різних поверхнях [9]. Медики наголошують на
користі прогулянок саме в холодні пори року, адже дещо прохолодне свіже повітря теж впливає на
покращення кровообігу та підвищення імунітету.
Скандинавська ходьба не пред’являє особливих вимог до місця занять і до екіпіровки. Одяг повинен
бути зручним, не ускладнювати рухів і дозволяти тілу дихати. Взуття має бути на пружній стійкій підошві і
не фіксувати гомілковостопний суглоб. Єдине, що потребує особливої уваги, – це палиці. У продажу є
спеціальні палиці для скандинавської ходьби, але можна користуватися і звичайними лижними палицями.
Підбираючи палиці, потрібно враховувати наступні моменти: довжина палиць, матеріал, наконечник.
Вважається, що чим нижче рівень фізичної підготовки людини, тим менше повинна бути висота
палиці. Для її розрахунку використовується спеціальні формули і таблиці для визначення довжини палиць
в залежності від зросту. Для людини з високим рівнем фізичної активності довжина розраховується за
наступною формулою:
L = 0,7 H,
(1)
де L – довжина палиці, м; H – зріст людини, м.
При середньому рівні фізичної активності:
L = 0,68 H
(2)
При низькому рівні фізичної активності:
L = 0,66 H
(3)
Новачкам краще використовувати палиці висотою на 5 сантиметрів нижче висоти, розрахованої за
формулою.
Матеріал, з якого зроблені палиці, істотно впливає на їх якість і ціну. Найдешевші алюмінієві палки –
більш важкі, погано гасять вібрацію і менш міцні. Палки з сучасних композитних матеріалів на основі
скловолокна і карбону поєднують в собі легкість, високу міцність і відмінно гасять вібрацію. Спеціальні
палиці для скандинавської ходьби мають змінний наконечник, який може бути металевим – для ходьби по
ґрунтовому покриттю, або гумовим – для ходьби по асфальту і іншому твердому покриттю. Вартість
палиць коливається від 600 до 1000 грн.
Розрізняють три основні напрями скандинавської ходьби. Любительська скандинавська ходьба не
передбачає встановлення чіткого режиму тренувань, підрахунку кроків, кілометрів, витрачених калорій.
Спортивна скандинавська ходьба призначена для людей, які мають конкретну мету, як то збільшити
витривалість організму, підвищити тонус м’язів, тощо. В розрізі спортивної скандинавської ходьби
виховується самомотивація, вміння досягати поставлених цілей, дотримуватись встановленого графіку
тренувань. Важливим є дотримання певного харчування, підрахунок пройдених кілометрів, прогрес в
процесі тренувань. Лікувальна спортивна ходьба корисна для тих, хто мав травми, хвороби чи ушкодження
суглобів. Її зазвичай назначають лікарі та пильно стежать за навантаженням, поступово його збільшуючи.
Багато травмованих спортсменів розпочинають свою реабілітацію саме з скандинавської ходьби. Заняття
допомагають поступово вийти із незадовільного стану здоров’я та повертають до попередніх занять.
Лікувальна скандинавська ходьба є надзвичайно важливою для профілактики загострення серцевосудинних захворювань. Завдяки підвищенню серцевого ритму та частоти дихання в процесі занять
протягом 10-ти і більше хвилин серце отримує корисний рівень навантаження. За даними дослідження, що
базується на особливостях повсякденного життя і здоров'я 72000 жінок, 3 години жвавої ходьби на
тиждень можуть знизити ризик виникнення серцевих захворювань на 30-40% [8].
Вікові обмеження щодо занять скандинавською ходьбою відсутні. Вважається, що починати можна з
5 років і займатись до самої старості.
Юний організм під час скандинавської ходьби отримує низку корисних бонусів: правильна постава,
розминки м’язів спини, шиї, після тривалого сидіння за партою чи перед комп’ютером, тренування серця та
м'язового корсету, покращується координація рухів і зміцнюється імунітет. В деяких країнах скандинавську
ходьбу практикують в школах і садочках, як фізкультурно-оздоровче заняття, що також виховує
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дисциплінованість. Це формує у дитини бачення правильного здорового способу життя, навички
слідкування за власним здоров’ям, а заняття в групах виховують командний дух.
Методика застосування скандинавської ходьби передбачає ряд правил, характерних і для інших
видів фізичної активності. Не слід приймати їжу раніше, ніж за 1,5-2 години до початку занять. Перед
початком ходьби потрібно зробити з 5-10 хвилинну розминку, що складається з динамічних вправ, які
допоможуть розігріти суглоби і активізувати кровообіг, максимально зменшити ризики травмувань.
Закінчити заняття слід вправами на розтягування передньої і задньої поверхні стегна, а також литкових
м’язів.
Існують чіткі обмеження щодо пульсу. Максимальна дозволена кількість ударів серця в хвилину
розраховується за формулою:
P = 220 – A,
(4)
де P - максимальна дозволена кількість ударів серця в хвилину; A – вік.
55-65% від цього числа відповідають оздоровчому рівню, 65-75% — фітнес-рівню, вище 75% —
спортивному рівню тренування.
Навантаження на організм можна збільшити, займаючись на пересіченій місцевості.
До індивідуальних занять скандинавською ходьбою з тренером немає протипоказань. До групових
занять є певні протипоказання: гострий інфаркт міокарда, гострий інсульт, тяжкі порушення серцевого
ритму, неконтрольована артеріальна гіпертензія, гострі інфекційні захворювання, а також хронічні
захворювання у важкій стадії.
Висновки. Проведений аналіз науково-методичних джерел виявив, що скандинавська ходьба є
ефективним видом рухової діяльності з великим переліком позитивних впливів на фізіологічні системи
організму, психологічний стан студентів, що мають високий рівень психологічного навантаження під час
навчання, з вузьким колом протипоказань. Правильно організовані тренування скандинавської ходьби в
розрізі дисципліні фізичної культури серед студентів вищих навчальних закладів дозволить збільшити
рухову діяльність студентів, сприятиме покращенню психологічного стану, слугуватиме профілактикою
захворювань серцево-судинної та дихальної систем, опорно-рухового апарату, сколіозу, остеохондрозу,
остеопорозу, неврозів. і неглибоких депресіях. Відсутність необхідності коштовного спорядження для
даного виду рухової активності робить цей вид фізичної активності доступним для впровадження серед
студентів вищих навчальних закладів. Враховуючи позитивний вплив скандинавської ходьби на дихальну
систему, даний вид фізичної активності може бути рекомендований як метод відновлення організму після
легеневих захворювань, зокрема після ускладнень Covid-19.
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ІНТЕГРАЦІЯ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПСИХОФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
З часу оголошення незалежності України йдеться про національний дитячий садок, про створення
системи дошкільної освіти й виховання, яка не тільки відповідала б нашому сьогоденню, ознайомлювала б
із надбаннями минулого, а й відкривала двері у майбутнє.
Одним з пріоритетів сучасної освіти і виховання є соціальний розвиток дитини, розширення ступенів
самостійної активності дошкільника. Важливе не лише те, що і як знає дитина, а й те, чи здатна вона діяти
відповідно до здобутих знань і різних життєвих ситуаціях. Отже, йдеться про вироблення певної життєвої
позиції дошкільника, розвиток його елементарної життєвої компетентності [1]. Вирішення цих завдань в
системі навчання і виховання дітей дошкільного віку є першочерговими. Одним з найефективніших
способів їх вирішення є більше впровадження в практику дошкільного фізичного виховання елементів
туризму і туристсько-краєзнавчої діяльності.
Дитячий туризм – це насамперед здоров’я дітей, їх фізичний гарт, рухова активність, а також
захоплюючий вид активного відпочинку. Краєзнавство ж – це живе пізнання навколишнього світу,
поглиблене ознайомлення з найближчим природним і соціальним середовищем, метою якого є
пробудження у дітей ціннісного ставлення до природи, людей, минулого і сьогодення [3]. На нашу думку,
саме ця діяльність і є особливим типом розвивального середовища, що забезпечує свободу і активність
маленької дитини, максимально задовольняє її потреби та інтереси, має інтенсивно розвивальний
характер.
Дидактика й теорія виховання містить різноманітні положення краєзнавства. Принципи навчання й
виховання на основі краєзнавстваі провадили всі педагоги — мислителі та практики, цим принципам не
менше 400 років. Піонером раціональних ідей у навчанні й вихованні, попередником славетного
Я. Коменського треба вважати ще Т. Мора з його «Утопією», Вівеса, Рабле, Монтеня, Бекона.. Після
Я. Коменського (батька сучасної педагогіки) та Локка ті самі принципи навчання й виховання на основі
оточення пропонували Фіранко, Руссо, Базедов, Песталоцці, Герберт як представник теорії «всебічного
інтересу». Своїми теоріями вони підтримували ці принципи і вважали, що ними, власне, найкраще
забезпечити і розвиток індивідуальності.
Ще на початку XX століття видатний діяч у галузі дошкілля А. Симонович — організатор першого
дитячого садка в Росії, надавала великого значення саме краєзнавству. У своїй книзі «Детский сад» вона
зазначала: «Власне краєзнавство починається в дитячому садку. Це низка систематичних бесід,
прогулянок, спостережень, попередньо добре обдуманих вихователем, які ведуть до свідомого
ознайомлення з батьківщиною і готують дитину до дальшого розуміння географії, космографії, астрономії...
Краєзнавство не слід розуміти так, ніби воно просто ознайомлює дитину з довкіллям. Краєзнавство
вибирає тільки ті предмети з життя людей, які можуть дати дитині певні моральні розумові сили» [3].
В. Сухомлинський зазначав: «Краса природи рідного краю виховує витонченість почуттів, допомагає
відчувати красу людини». Він вважав за необхідне вводити малюка в навколишній світ природи так, щоб
кожного дня він відкривав у ньому для себе щось нове, щоб ріс дослідником, щоб кожний його крок був
мандрівкою до витоків чудес у природі, ошляхетнював його серце та загартовував волю. Василь
Олександрович майже 30 років тому написав пророчі рядки: «Більше, ніж будь-коли, зараз ми повинні
думати про те, що вкладаємо в душу людини»[6].
Видатний педагог К. Ушинський також приділяв виключне значення впливу природи рідного краю на
формування світогляду дитини [7].
Мета роботи. На основі вивчення та аналізу науково-методичної літератури і передового
практичного досвіду визначити основні положення туристсько-краєзнавчої діяльності в дошкільному
закладі.
Обговорення. Краєзнавчо-туристська діяльність (КТД) охоплює одночасно три компоненти:
оздоровчий, виховний, пізнавальний, тобто передбачає гармонійний розвиток особистості. Саме в
пізнавальній діяльності відбувається формування початкової стадії інтегрованого сприйняття
навколишньої дійсності, осмислення причиново-наслідкових зв'язків і взаємозалежностей явищ природи і
суспільства [5].
КТД організовується в усіх групах дошкільного закладу. Освоєння довкілля відбувається поступово
від споглядально-ознайомлювальних форм сприйняття навколишнього до глибокого його пізнання дітьми
старшого віку. Це комплексний вплив на дитину, який дозволяє розвивати її шляхом максимального
використання дарованих природою можливостей, задовольняючи потреби:
 у пізнанні довкілля («чомучки»);
 у самореалізації («я сам»);
 у самовираженні (відкриваючи світ, діти фантазують, формуючи свій «внутрішній світ», що є для
них джерелом повноцінного життя);
 у русі (в процесі практичного пізнання довкілля) [4].
Під час краєзнавчо-туристської діяльності відбувається зміна типу взаємодії вихователя з дітьми від
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позиції наставника до позиції співдружності, коли між дорослим і малюками встановлюються партнерські
стосунки [5].
Саме ця діяльність, на нашу думку, є найкращою формою пізнання кожного вихованця, тому що тут
ми спостерігаємо дитину в діяльності, в природних умовах, коли вона розкута, коли між нею і педагогом
немає бар'єра.
Привабливість дитячого туризму не тільки в тому, що це надійний засіб фізичного розвитку, йому
притаманно багато функцій [2]:
 турпохід ‒ це засіб для закріплення корисних гігієнічних навичок, прищеплення дітям правил
особистої гігієни. У поході наочно виявляється користь чистоти і охайності;
 не останню роль також відіграє самообслуговування – вміння правильно користуватися одягом,
взуттям, спорядженням. Тут – невичерпні можливості виховання у дітей охайності, організованості. А саме
від цих якостей і залежить самопочуття та благоустрій туриста під час мандрівки;
 трудове виховання в туризмі не обмежується тільки формуванням відповідних туристських вмінь,
навичок самообслуговування та культурно-гігієнічних навичок. Тут діти ознайомлюються з суспільно
корисною працею. Під час походів не тільки засвоюють елементарні прийоми побутової праці, а й вчаться
узгоджувати спільні дії в роботі;
 туризм має на меті виховання колективістів, тобто людей, які вважають спільні інтереси вищими від
особистих, які вміють, долаючи труднощі та перешкоди, поділяти радість та біль оточуючих;
 туристу невідомий дефіцит спілкування, у нього завжди багато друзів;
 загальна мета в поході об'єднує дітей. Кожний пройдений кілометр укріплює впевненість у своїх
силах, приносить велике моральне задоволення.
Найважливіша суть КТД ‒ це нерозривний зв'язок вивчення основ наук із практикою, життям,
довкіллям. У процесі роботи над темами й блоками у дітей розвивається інтерес до своїх родинних та
національних витоків, формується прагнення продовжувати традиції свого народу, відбувається
усвідомлення ними сутності процесів у природі та між людьми, принципів співіснування, історичних
зв'язків. Саме ця діяльність стане основою виховання любові до батьківського роду, рідної природи,
материнської мови і пісні, допоможе уникнути історичного безпам'ятства й бездуховності. Отже, КТД в
дошкільному закладі визначається наступними положеннями:
1. КТД ‒ це системно організоване життя дітей, у якому однаково всі сфери життєдіяльності дитини:
природа, культура, люди, я сам.
2. КТД ‒ це особливий вид розвивального середовища, спрямований на всебічний і гармонійний
розвиток дітей.
3. КТД ‒ це комплексний вплив на дитину, що дає змогу розвивати дитину шляхом максимального
використання дарованих природою можливостей.
4. КТД ‒ це інтегрований спосіб навчання і виховання дітей, за якого відбувається
взаємопроникнення та інтеграція всіх видів діяльності дітей: гра, спілкування, предметно-практична,
духовна, трудова, самостійна художня, освітня, образотворча, експериментально-дослідницька,
мовленнєва, пізнавальна тощо.
5. КТД ‒ це діяльність, до якої відбувається зміна типу взаємодії вихователя і дитини від позиції
наставника до позиції співдружності, коли встановлюються між дорослими і дітьми партнерські стосунки.
Не диктат, не авторитаризм, не пріоритет старшого, а глибоке визнання за молодшим його переваг, його
творчого потенціалу, його резервів та можливостей для творчої співпраці.
6. КТД ‒ це особистісно орієнтована модель побудови педпроцесу, в центрі уваги якої ‒ дитина,
повноцінне проживання нею сьогодення, врахування об'єктивних закономірностей індивідуального
психічного розвитку кожного вихованця. Саме ця діяльність є найкращою формою пізнання дитини, тому
що тут ми спостерігаємо дитину в діяльності, у природних умовах, коли вона розкута, коли між нею та
педагогом немає бар'єра, коли дитина не припускає і абсолютно не помічав, що її вивчають.
7. КТД спрямована на гуманізацію педпроцесу, основний принцип якого – рівність педагога і дитини,
ціннісно-змістова рівність дорослого і дитини. Мандрівка ‒ процес творчий. Тут виникає зовсім інша
педагогічна ситуація, у якій і дорослі, і діти разом помиляються, разом виправляють помилки, роблять
хороші й погані вчинки, спільно діють. Беручи участь разом з дітьми в різних видах діяльності, дорослі
ненав'язливо передають їм свій досвід, своє бачення світу. Тобто здійснюється процес виховання, але він
не викликає в дітей протесту та опору, тому вихователі й вихованці разом живуть, розмірковують, творять,
сумують і радіють успіху справи [3].
Висновки. Регулярні прогулянки-походи, цільові прогулянки, переходи, екскурсії різної тривалості та
інтенсивності з подоланням перешкод розвивають у дітей витривалість, перебування протягом тривалого
часу на свіжому повітрі в русі загартовує організм, проведення на місці привалу ігор-естафет, рухливих
ігор, змагань, подолання смуги перешкод та інших рухових завдань на маршруті удосконалює рухові
вміння дітей, розвиває їхні фізичні якості. Діяльність у цьому напрямі сприяє створенню активного рухового
режиму в дитячому садку.
1. КТД збагачує, урізноманітнює педагогічний процес, її елементи органічно переплітаються з
іншими видами діяльності дітей. Спираючись на базові знання малюків з різних розділів програми,
краєзнавчо-туристська діяльність поглиблює весь процес розвитку дитини (інтелектуальна, моральна,
психічна, фізична, розумова, вольова, емоційна, чуттєва сфери), формує глибокі та системні знання про
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навколишній світ у взаємозв'язках і залежностях. Різноманітність тем, методів, засобів та форм роботи
сприяє виявленню особистісних якостей дітей, їхніх задатків, нахилів та здібностей.
2. Романтика походів зацікавлює не тільки дітей, а й батьків, постійно утримуючи інтерес до цієї
діяльності. Згуртованість колективу батьків, дітей та вихователів сприяє посиленню педагогічного впливу
на малюків.
3. КТД дає можливість сформувати у дітей первинний досвід. Кожна подорож – це нові враження,
знаходження нового у знайомому, знайомого в новому, проникнення в світ значного і прекрасного.
4. КТД сприяє великій дружбі дитячого садка й школи – постійні взаємовідвідування свят, концертів,
конкурсів, турзлетів, виставок; спільні прогулянки в ліс і змагання на стадіоні, вітання малят на першому й
останньому дзвонику, участь в шкільній газеті тощо виховують у дітей бажання бути школярами.
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(Переяслав, Україна)
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
З’ясовано, що фізична культура у своїй цілісності й закінченій об’єктивності (у сенсі справжньої
дійсності) носить суб’єктивно-особистісний характер, тобто резюмується у формуванні особистості
студента як вільної індивідуальності. У наукових дослідженнях увага концентрується на думці, що фізична
культура – це об’єктивне утворення, яке має суб’єктивний і, навіть більше, індивідуально-особистісний
характер. З огляду на це, фізична культура є базовим, фундаментальним шаром, інтегрувальною ланкою
загальної культури людини, що містить великий потенціал відтворення особистості як цілісності [1, с. 20].
Сучасний етап розвитку освіти характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці.
Цей процес зумовлений низкою протиріч, головне з яких – невідповідність традиційних методів, форм
навчання і виховання в системі освіти нинішнім соціально-економічним умовам розвитку суспільства, що
породила цілий ряд об’єктивних інноваційних процесів. Оновлення освіти можливо тільки через науково
обґрунтоване вдосконалення педагогічних технологій, яке стало однією з найважливіших проблем
педагогічної науки і практики сьогодні. Головна мета інноваційних педагогічних технологій – підвищити
ефективність освітнього процесу, гарантувати досягнення запланованих результатів навчання.
Технологія організації спортивно-орієнтованого фізичного виховання відкриває величезні
перспективи освоєння цінностей фізичної та спортивної культури в умовах масового фізичного виховання
й спортивної підготовки нового покоління. В основу методики й організації фізичної підготовки студентів
покладено концепцію тренування. Витривалість, сила, спритність, високий рівень працездатності можуть
бути сформовані тільки шляхом тренування, шляхом використання ефекту від цілеспрямованого
організованого процесу адаптації організму студента до фізичних навантажень, необхідного обсягу й
достатньої інтенсивності. Тому основні принципи організаційно-методичної концепції навчального
тренування студентів у процесі їхньої фізичної підготовки повинні стати теоретико-методичною основою
для нових форм організації занять з фізичного виховання.
Причинами необхідності створення інноваційних технологій у галузі фізичного виховання в
педагогічних університетах є незадовільний стан фізичного здоров’я та рухової активності студентської
молоді; поява нового програмного забезпечення, яке дає змогу поліпшити розвиток фізичних якостей
студентів; інтегрування наукових досягнень і обмін інформацією щодо фізичного виховання;
переосмислення історичної спадщини з питань фізичного виховання молоді в Україні та інших
країнах [2, с. 202].
Технологія у фізичному вихованні – це взаємопов’язана упорядкована сукупність оптимальних та
ефективних засобів, методів і прийомів, спрямованих на забезпечення планованого спортивного
результату або показника фізичної підготовленості під метрологічним лікарсько-педагогічним
контролем [5, с. 2].
Технології в спортивній педагогіці й дидактиці становлять частину інтелектуального вектора фізичної
культури й фізкультурних знань, які спираються на фундаментальні науки. Відповідно до класифікації
знань у галузі фізичної культури за чотирма рівнями, яку запропонував В. Бальсевич, технології є
аспектами другого та третього рівнів, тобто охоплюють соціальні й біологічні детермінанти процесів
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освоєння фізкультурних цінностей і окремі наукові дисципліни (їх технологічні продовження), що
визначають конкретні шляхи та засоби реалізації досягнень науки в практиці фізкультурних інтересів
людини. Сучасні технології у фізичному вихованні спрямовані на пошуки оптимуму фізичної активності
людини [3, с. 3].
Технології викладання фізичної культури повинні забезпечувати системний підхід до підготовки
фахівців на базі сучасних досягнень теорії і методики фізичного виховання й спортивного тренування, що
відповідають сучасному рівню розвитку знань, реальним освітнім завданням і потребам суспільства. Ця
діяльність у системі багаторівневого фізичного виховання і фізкультурної освіти передбачає розроблення
різних науково обґрунтованих оздоровчих і освітніх програм. Такі програми повинні сприяти збільшенню
рухової активності студентів у тижневому циклі, підвищенню валеологічної грамотності й зниженню
негативного впливу як чинників навчальної аудиторної діяльності, так і навколишнього зовнішнього
середовища [3, с. 37].
У широкому розумінні «інновація» – це синонім успішного розвитку певної сфери діяльності на базі
різноманітних нововведень [4, с. 3]. Головною ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного
виховання є: позитивні зміни, які виникають у роботі освітніх установ унаслідок спеціально організованої
інноваційної діяльності.
Упровадження такої технології змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому
вдосконалені чи нові освітні, дидактичні, виховні системи; зміст освіти; методи, форми, засоби розвитку
особистості, організацію навчання і виховання; технології управління навчальними закладами,
системою [4, с. 57].
У психології виділяють кілька видів мотивів і мотивацій, але єдиної конкретної класифікації немає.
Різні автори пропонують різні системи класифікацій, засновані на особистісних, професійних потребах,
джерелах рушійної сили, навколишнього середовища, що впливають на мотивацію індивідів тощо [6, с. 45].
З огляду на це, можемо твердити, що всі види мотивацій і мотивів загалом залежать від безлічі
факторів, починаючи з потреб і мотивів особистості та їх виявів і закінчуючи впливом різних факторів
середовища.
Види мотивації до занять фізичною культурою можна об’єднати в декілька загальних груп так:
• пізнавальний інтерес до нових знань і вмінь;
• життєва потреба у фізичній активності молоді;
• потреба в міжособистісному спілкуванні;
• відчуття, що спортивні навички знадобляться в майбутній професії;
• турбота про власне здоров’я, засіб активного відпочинку;
• спортивне вдосконалення.
Природно, для посилення мотивації до занять фізкультурою за кожним з напрямів необхідно
проводити комплекс заходів:
• упровадження в навчальний процес спортивних аспектів, зокрема й з урахуванням нових видів
спорту;
• формування навчальних груп за інтересами;
• уведення стимулюючих тестів;
• поєднання практичних занять з навчально-методичними;
• свобода вибору місця й форми занять;
• музичний супровід і художнє оформлення;
• удосконалення викладацької майстерності;
• регулярні психологічні консультації тощо.
До інноваційних технологій у фізичному виховані належать ІКТ та здоров’язбережні технології.
Використання інформаційних комп’ютерних технологій (ІКТ) у позааудиторній діяльності й на знаттях
робить предмет фізичного виховання сучасним. Складниками ІКТ є електронний, програмний та
інформаційний компоненти, спільне функціонування яких дає змогу виконувати завдання, що зумовлені
розвитком сучасного суспільства.
Попри те, що заняття з фізичного виховання – це практика, у них є місце й теорії. Викладачу
необхідно знаходити й використовувати такі методи навчання, що дали б змогу кожному студентові
виявити свою активність, свою творчість, активізувати рухову й пізнавальну діяльність. Сучасні педагогічні
технології, а також використання інтернет-ресурсів, нових інформаційних технологій дають змогу
педагогові досягти максимальних результатів.
ІКТ дають змогу організувати навчальний процес на новому, більш високому рівні, забезпечувати
більш повне засвоєння навчального матеріалу. Інформаційно-комунікативні технології допомагають
розв’язати проблему пошуку й зберігання інформації, планування, управління заняттями з фізичного
виховання та контролю за ними, діагностики стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості студентів.
Здоров’язбережні освітні технології є найбільш значущими з сухі технологій за ступенем впливу на
здоров’я студентів, оскільки засновані на вікових особливостях пізнавальної діяльності, оптимальному
поєднанні рухових і статичних навантажень, навчанні в малих групах, використанні наочності й поєднанні
різних форм надання інформації.
Підвищити мотивацію студентів можна також, надавши перевагу методам активного навчання, які,
порівняно з традиційними, мають ряд переваг:
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• навчання відбувається в умовах, максимально наближених до реальної практичної діяльності
студентів;
• методи активного навчання засновані на колективному ухваленні рішень;
• ігрова діяльність у процесі використання цих методів будується на моделях реальних систем;
• гра забезпечує досить оптимальний режим для занять;
• методи активного навчання дають змогу спеціальними засобами створити так звану керовану
емоційну напругу студентів, іншими словами, ігри відбуваються в атмосфері емоційного підйому.
Розглядаючи ігри в системі педагогічних засобів, зауважимо, що для ігрової діяльності характерне
повільне згасання мотивації студентів і регулярна зміна ситуації, що підтримують домінанту орієнтовного
рефлексу. При цьому стабільно виявляється активізація функції ретикулярної формації стовбура мозку, що
відсуває момент розвитку гальмування й забезпечує високий тонус ЦНС і високу працездатність студентів
на заняттях [1, с. 24].
Застосування інноваційних засобів фізичної культури в підготовчій частині заняття будь-якої
спрямованості насамперед повинно відображати специфіку цього виду вправ і сприяти розвитку певних
рухових здібностей студентів. У підготовчу частину занять легкоатлетичної спрямованості можуть
уводитись вправи з аеробіки, наближені до техніки бігу, стрибків, метань. Для розвитку рухливості суглобів
можна використовувати вправи джаз-, фанк-аеробіки тощо. На заняттях з гімнастики застосовуються степаеробіка, вправи на гімнастичних м’ячах, скіп-аеробіка, шейпінг. На заняттях з ігровою спрямованістю в
підготовчій частині, залежно від поставлених завдань, використовується класична аеробіка з різними
переміщеннями приставними, перехресними кроками, з раптовими зупинками, стрибками, вправи зі степаеробіки на гімнастичній лаві. Коли погодні умови не дають змогу виходити на вулицю, то в залі
проводяться вправи з силової аеробіки з гумовими бинтами під музику, терра-аеробіки з набивними
м’ячами, вправи зі степ-аеробіки на лавах, скіп-аеробіки, класичної аеробіки, фолк-аеробіки.
Для виконання завдань основної частини заняття застосовують спеціально розроблені комплекси
вправ з різних напрямів фітнесу (силові, танцювальні види аеробіки високої інтенсивності, стретчинг,
класична аеробіка, степ-аеробіка та ні.), спрямовані на розвиток витривалості, стрибучості, сили, гнучкості
та інших рухових здібностей. Наприкінці заняття для зняття напруженості, підвищення емоційного стану
застосовуються фітнес-технології: стретчинг, йога-аеробіка, дитячі ритмічні танці для емоційної розрядки
студентів і позитивних вражень від заняття фізкультурою [5, с. 53].
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ ДО ЗАНЯТЬ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ
В ШКІЛЬНІЙ СПОРТИВНІЙ СЕКЦІЇ
На сучасному етапі легка атлетика є не лише інструментом покращення здоров’я та підвищення
рівня фізичної підготовленості дітей шкільного віку, а й засобом їх підготовки до реалій життя. Легка
атлетика поєднує різновиди бігових вправ, стрибкових, метання, які сприяють розвитку всієї м'язової
системи, органів дихання і кровообігу, підсилюють обмін речовин в організмі. Заняття легкою атлетикою
розвивають силу, витривалість, швидкість, спритність, сприяють вихованню сміливості, рішучості,
кмітливості й уміння орієнтуватися на місцевості. Зважаючи на значний вплив легкої атлетики на організм
дитини важливою стає константа мотивації, як заохочувального елемента.
Проблему мотивації дітей до занять фізичними вправами вивчає багато науковців. Так Іваній І. В.,
Сергієнко В. М. [3, с. 63] стверджують, що мотиваційна діяльність школяра є основним компонентом у
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процесі організації навчальної діяльності. Така діяльність відображає інтерес учнів до занять, їх активне й
усвідомлене відношення до навчання. Вчені (С. Моісеєв, 2009; Н. Козловська, 2010; В. Сластенін, 2012,
С. Самоненко, 2012; О. Фролова, 2019)доводять, що саме тому так важливо формувати в учня мотиви, які
необхідні для раціоналізації його навчальної діяльності, і підвищення ефективності педагогічних дій, які
відрізняються високим ступенем інтересу до занять фізичною культурою і спортом та переконанням у
доцільності цих занять.
Пріоритетність мотивів спортивної діяльності дітей шкільного віку розглядалась багатьма відомими
психологами і педагогами (Пуні А. Ц., 1959; Леонтьєв А. Н., 1975; Ільїн Є. П., 2000; Лисак І. М., 2005;
Саїнчук М. М., 2012.Антонець В., 2016; Пруднікова М., 2019 тощо). Слід зазначити, що автори намагалися
впорядкувати різноманітні мотиви занять спортом, класифікувати їх на основі різних критеріїв.
Так, Пуні А.Ц. [6] вказував, що у фізкультурній діяльності проявляється єдність біологічної,
соціальної і культурної істоти. Він розглядав психологічні аспекти підготовки спортсменів, їх мотиви до
занять різними видами спорту, спілкування з людьми.
Ільїн Є.П. відзначав, що на початковому етапі занять спортом мотивами можуть бути:прагнення до
самовдосконалення, прагнення до самовираження і самоствердження, соціальні установки, задоволення
духовних і матеріальних потреб [4, с. 67].
Американський психолог Б.Дж. Кретті серед мотивів, що спонукають займатися спортом, виділяв
прагнення до стресу і його подолання. Це один із найсильніших мотивів спортивної діяльності, який
переконує, що треба боротися, щоб подолати перешкоди, піддавати себе впливу стресу, змінювати
обставини і домагатися успіху. Прагнення до досконалості; підвищення соціального статусу; потреба бути
членом спортивної команди, групи, частиною колективу; отримання матеріальних заохочень – це мотиви,
які спонукають людину працювати над собою, досягати успіху [5, с. 103].
Різна ієрархія мотивів, різні часи і умови, але вчені однаково вказують, що мотиви – це потужні
регулятори, які підтримують і стимулюють інтелектуальні, моральні, вольові і фізичні зусилля людини,
пов'язані з досягненням мети. Однак, не зважаючи на велику кількість публікацій, ми дійшли висновку, що
вивченню мотивації підлітків до занять легкоатлетичними видами спорту в шкільній секції уваги
приділяється недостатньо.
Метою нашої статті є вивчити мотиви підлітків до занять легкою атлетикою в умовах секційних
занять школи.
У дослідженні взяли участь підлітки 11-12 років (24 дівчини та 25 хлопців) міста Охтирка Сумської
області.
В ході дослідження застосовували методи теоретичного аналізу наукової, методичної, спеціальної
літератури, узагальнення практичного досвіду щодо зазначеної проблеми.
Для виявлення основних мотивів, які спонукають підлітків до занять легкою атлетикою, проведено
анкетування (за Івоніною Г. Ф.) [9]. Анкета була адаптована до нашого дослідження і включала 30
тверджень, які характеризували ставлення підлітків до занять з легкої атлетики. Індивідуальна оцінка
кожного твердження визначалась за 5-бальною шкалою, найбільший бал відповідав позитивному
відношенню.
Аналізуючи результати анкетування, слід відмітити неоднорідність відповідей на окремі
характеристики відношення учнів до занять з легкої атлетики. Так, у твердженні «я приймаю участь у
змаганнях лише тоді, коли змагаються мої друзі і знайомі» у хлопців спостерігається поступове зниження у
той час, як у дівчат навпаки збільшення в 11 і 12 років. Середньостатистичне значення оцінки цього мотиву
складає 1.1 бали. Такий же бал (найнижчий) було виставлено за твердження «під час канікул, щоб
постійно рухатися, мене повинен хтось контролювати».
При визначенні твердження «мені подобаються фізкультурно-спортивні свята і змагання, які
пов`язані з боротьбою і суперництвом» у хлопців спостерігається середньостатистичне зниження оцінки
від 5,0 до 4,8 бали (11-12 років).У дівчат цей показник, навпаки підвищується з 4,6 до 4,8 бали.
В результаті аналізу задоволення від занять легкою атлетикою слід відмітити, що у хлопців і дівчат
спостерігається незначне збільшення з 4,9 до 5,0 балів і з 4,8 до 5,0 балів відповідно.
Відносно необхідності займатися легкою атлетикою заради досягнення високих спортивних
результатів у хлопців показники були вищими і змінювалися суттєвіше ніж у дівчат – з 4,2 до 4,7 бали.
Надаючи характеристику твердженню «я завжди з нетерпінням чекаю на заняття з легкої атлетики
тому, що вони зміцнюють моє здоров`я» слід зазначити, що у дівчат спостерігається збільшення від 11до
12 років з 3,0 до 3,7 бали, тоді як у хлопців зниження – з 3,6 до 3,1. Таке твердження, з одного боку
відображає інтерес підлітків до занять легкою атлетикою, їх активне і свідоме ставлення до здійснюваної
діяльності, а з іншого, усереднена оцінка вказує на необхідність підвищення ефективності педагогічного
впливу та збільшення теоретичних знань про вплив легкоатлетичних вправ на організм, на зміцнення
здоров’я. Крім того, мотиви відвідування занять з легкої атлетики можуть мати різну причинну
обумовленість. По-перше, це мотиви, які пов’язані з процесом діяльності (задоволення потреби у руховій
активності та задоволення від гострих вражень через суперництво); мотиви, пов’язані з результатом
діяльності (задоволенням у самовдосконаленні, самовираженні, самоствердженні). По-друге, це мотиви,
які пов’язані з дією певних зовнішніх (ситуації) і внутрішніх (інтереси) факторів. По-третє, особливу роль
відіграють переконання, оскільки вони характеризують світогляд підлітка, надають його вчинкам
значущості і спрямованості.
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Підтвердженням цього є оцінка за твердження «заняття з легкої атлетики мені необхідні, щоб надалі
використати їх знання, умінні і навички». Негативну оцінку виставили, як хлопці так і дівчата, її
середньостатистичний показник становив 2,1 бали.
Досить позитивно оцінили так само хлопці і дівчата твердження «в спортивній секції є всі умови для
спілкування з цікавими людьми» – середньостатистична оцінка від 4,5 до 4,8 бали відповідно в 11 і 12
років.
Відносно твердження «я хочу займатися легкою атлетикою тому, що це модно і престижно» оцінки
неоднозначні: з одного боку дівчата визначають оцінку, як «скоріше так, ніж ні», а з іншого бажають
займатися спортом, щоб гарно виглядати та мати красиву статуру. Середньостатистичний бал становить
3,4 бали. У хлопців цей показник дещо нижчий і відповідає шкалі «згоден частково», становить – 3,1 бали.
Необхідно відмітити, що при аналізі твердження щодо самостійних занять, які вже стали звичкою,
спостерігається зменшення оцінки у хлопців з 3,6 до 3,2 бали, у дівчат суттєве зменшення – з 3,4 до 2,3
бали.
На основі отриманих даних анкетування було з’ясовано, що в учнів 11-12 років спостерігається
неоднорідність у твердженнях щодо ставлення до занять легкою атлетикою у шкільній спортивній секції
(табл. 1).
Таблиця 1

Рівень мотивації до занять легкою атлетикою, %
11 років
Рівні
Зовсім не згоден
Мені байдуже
Згоден частково
Скоріше так, ніж ні
Згоден повністю

хлопці
(n=13)
1,98
11,62
26,18
34,26
25,96

12 років
дівчата
(n=12)
1,01
6,24
20,04
36,99
35,72

хлопці
(n=12)
1,73
11,64
25,78
32,49
28,36

дівчата
(n=12)
0,78
9,11
23,98
29,99
36,14

Так, 1,85 % хлопців і 0,89% дівчат 11-12 років вказали «зовсім не згоден» стосовно ставлення до
занять легкою атлетикою, 11,68% хлопців і 7,67% дівчат відповіли «мені байдуже», 25,98% хлопців і
22,01% дівчат – «згоден частково», 33,37% хлопців і 33,49% дівчат – «скоріше так, ніж ні», 27,16% хлопців і
35,93% дівчат – «згоден повністю». Таким чином, за загальною вибіркою досліджуваних, без урахування
статі та їх вікової характеристики, було визначено, що 35,03% мають негативні показники на твердження
щодо ставлення до занять з легкої атлетики і 64,97% – мають позитивні показники. Отже, можна
зазначити, що підлітки 11-12 років у своїй більшості позитивно ставляться до занять легкою атлетикою.
У ході дослідження індивідуальні твердження за критерієм походження були розподілені на групи
мотивів, для зручності викладення матеріалу їм присвоєно номерні знаки: самозбереження здоров’я (М1),
самовдосконалення (М2), рухова активність (М3), повинність (внутрішній мотив боргу) (М4), оцінка
оточуючих (зовнішня стимуляція) (М5), набуття практичних навичок (М6), спілкування (М7), домінування
(М8), фізкультурно-спортивні інтереси (М9), суперництво (М10), задоволення від рухів (М11), ігри і розваги
(М12), наслідування (М13), звичка (М14), позитивні емоції (М15).Такий розподіл дав можливість визначити
значущі і другорядні мотиви. Результати анкетування представлені на рис. 1.

Рис. 1. Ієрархія мотивів підлітків 11-12 років щодо ставлення до занять легкою атлетикою
Констатуючи отримані дані було визначено, що мотив фізкультурно-спортивних інтересів в ієрархії
мотивів має найвищі показники і становить 66,6%. Отже, слід зазначити, що потреби, мотиви та інтереси у
сфері фізичної культури і спорту мають свої вікові особливості і пов’язані з психологічним розвитком,
соціальним формуванням підлітків, соціальними умовами життя.
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Мотиви набуття практичних навичок, суперництво, задоволення від рухів займають другу позицію і
становлять 6% кожен. Мотиви спілкування та домінування – 5,3%, самозбереження здоров’я, рухової
активності – 4,6%, самовдосконалення, позитивні емоції – 4,0%, ігри і розваги, звичка, оцінка оточуючих
(зовнішня стимуляція) – 3,3%, наслідування – 2,6%. Найнижчий рівень в ієрархії посідає мотив
«повинність» (внутрішній мотив боргу) –2%.
Висновки. Отже, отримані дані анкетування дали нам можливість структурувати мотиви на основні
(М6, М7, М8, М9, М10, М11) – якщо сума балів була більше 8, середньо виражені (М1, М2, М 3, М5, М12,
М14, М15) – при сумі балів від 5 до 7 та малозначні (М4, М13) – із сумою балів менше 5, а також визначити
чинники, які впливають на залучення підлітків до занять легкою атлетикою. Ці мотиви варто брати до уваги
при розробці методики підвищення рівня фізичної підготовленості та покращенні здоров’я. Саме це
положення стане перспективою ваших подальших досліджень.
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(Дніпро, Україна)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ
Постановка проблеми: Розвиток сфери професійного спорту залежить від багатьох факторів, і
вплив деяких з них, які на перший погляд повинні були стимулювати спортсменів, на даний час - є
негативним. Прикладом цього може слугувати фінансування - через недостатній обсяг фінансової
підтримки або нераціональне використання наявних коштів даний фактор може негативно впливати на
остаточні результати професійних спортсменів. Також негативно впливає недосконала законодавча база у
сфері професійного спорту, недостатній медичний контроль тощо. Саме цей негативний вплив і формує
основні проблеми у професійному спорті, вирішенням яких міжнародні служби займаються вже досить
довгий час.
Формулювання цілей статті. Основними завданнями даної роботи є дослідження впливу
негативних зовнішніх факторів на сферу професійного спорту, виявлення її основних проблем та шляхів їх
часткового або повного вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою для дослідження стали статистичні дані
інформаційних агентств «Reuters», «Dow Jones Telerate» та «Bloomberg» та інформація з офіційних сайтів
міжнародних організацій, що займаються питаннями аудиту в досліджуваних країнах, а також наукові статті
експертів в області професійного спорту та економіки.
Сфера професійного спорту, в сучасному світі, здебільшого представлена як підприємницька
діяльність, яка за рахунок високої видовищності та популярності змагань надає можливість отримувати
комерційну вигоду спортивним організаціям, часним підприємцям, державним службам та самим
спортсменам [4, c. 845]. Це дозволяє спортсменам займатися лише спортивною діяльністю,
удосконалюючи свої навички і отримуючи грошову підтримку, а інвесторам, що фінансово підтримують їх –
дивіденди від вкладених коштів. Проте, якою би злагодженою не було би система, у ній все-одно
виникають проблеми, що вимагають пошуку рішень.
Однією з найголовніших проблем сучасного професійного спорту згідно інформації представників
Міжнародного олімпійського комітету вважається допінг – введення речовин, які тимчасово підсилюють
фізичну або психологічну діяльність організму [6]. Для боротьби з ним, ще у 2003 році, на Всесвітній
конференції по боротьбі з допінгом у спорті був пройнятий антидопінговий кодекс WADA (World Anti-Doping
Agency), який почав функціонувати в 2004 році та став основою для подальшої боротьби з цією
проблемою. Пізніше, в листопаді 2007 році була прийнята нова редакція кодексу, яка вступила в силу з 1
січня 2009 року, та діє і зараз [1]. Він включає в себе п’ять міжнародних стандартів: щодо захисту
приватної інформації, тестування, по терапевтичному використанню, лабораторний стандарт та
загальноприйнятий список заборонених речовин, який постійно оновлюється відповідно до розвитку
хімічної та фармацевтичної сфери. Проте, як свідчить статистика, даних обмежень недостатньо для
повного вирішення даної проблеми: за даними Світового антидопінгового агентства, щорічно реєструється
близько двох тисяч випадків порушення установлених обмежень, щодо вживання стимулюючих речовин,
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при тому, що більш ніж 4 тисячі учасників міжнародних змагань протягом останніх років взагалі не здавали
допінг-проби, проте брали участь у турнірах. Якщо проаналізувати динаміку змін кількості зафіксованих
порушень, протягом 2014-2019 років, помітна тенденція до зростання загальної кількості осіб, що
порушують антидопінгове законодавство (рис.1).

Рис.1. – Динаміка порушень антидопінгового законодавства [1]
Проаналізувавши дані діаграми, можна сказати про певну нестабільність кількості порушень
протягом проаналізованого періоду часу: у 2015 році було зафіксоване значне зростання осіб,
дискваліфікованих за порушення даних правил, в 2016 навпаки –найменше значення за останні роки (1595
осіб), проте надалі помітна тенденція до поступового зростання кількості спортсменів, що вживають
заборонені фармацевтичні речовини з 1595 до 1987 осіб. Експерти пояснюють дане явище їх прямою
залежністю від кількості та масштабності спортивних заходів а також стрімким розвитком фармацевтичної
та медичної наук, адже постійно розробляються нові медичні препарати з підсилюючою дією, що
впливають на фізичний та психологічний стан особи і не завжди організаторам змагань вдається вчасно
зреагувати на дані зміни.

Рис.2. – Розподіл дискваліфікованих спортсменів за країнами [1]
Крім того, при аналізі країн, які найчастіше порушують антидопінгову угоду (рис.2), помітно, що вони
залишаються відносно стабільними, тому що прямому застосуванню положень антидопінгового кодексу
WADA перешкоджають особливості законодавства окремих країн, а також відмінність вимог, що
пред'являються до організації та проведення спортивних заходів у різних видах спорту. У зв'язку з цим
багато розділів Кодексу - рамкові і дозволяють окремим організаціям розробляти антидопінгові правила,
що враховують особливості національних законодавств, видів спорту та організації великих спортивних
заходів [2, с. 108]. Кодекс виділяє ряд організацій, на які покладається основна відповідальність за
організацію роботи з протидії допінгу. Ці організації визначаються як антидопінгові. Вони підписують
Кодекс безпосередньо і відповідальні за розробку антидопінгових правил і проведення заходів допінгконтролю. До таких організацій відноситься Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний
параолімпійський комітет, оргкомітети великих міжнародних змагань, WADA, міжнародні федерації та
національні антидопінгові організації. Всі антидопінгові організації, ґрунтуючись на положеннях Кодексу,
розробляють свої антидопінгові правила, а також проводять окремі заходи допінг-контролю відповідно до
цих правил. У діяльності всіх антидопінгових організацій і правил, розроблених ними, є свої особливості.
Міжнародні федерації розробляють антидопінгові правила для свого виду спорту, Національні
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антидопінгові організації - для країни, антидопінгові функції Міжнародного олімпійського комітету,
Міжнародного параолімпійського комітету, а також організаторів великих спортивних заходів пов'язані зі
змаганнями, організаторами яких вони виступають саме тому при проведенні змагань світового рівня деякі
спортсмени, посилаючись на вимоги участі у власній країні порушують загальноприйнятий
Кодекс [7, с. 528].
Для часткового усунення описаних вище проблем, можна координувати зусилля по боротьбі з
допінгом у спорті на національному та міжнародному рівнях через освітні та інформаційні програми, а
також за допомогою проведення та подальшої публікації результатів наукових досліджень щодо
негативних наслідків вживання допінгу. На даний час, WADA розробляє різні наукові програми, виділяючи
мільйони доларів на дослідження заборонених у спорті речовин, займається підготовкою і поширенням
матеріалів по боротьбі з допінгом, призначених для спортсменів різного віку в різних країнах світу, проте,
як показує статистка даних дій не достатньо.
Пов’язаною з цим є проблема недостатнього розвитку медицини і браку медичного контролю. Перед
початком змагань, зазвичай проводиться лише кардіологічне обстеження, перевірений на практиці
світового спорту алгоритм якого включає в себе поетапні дослідження: ЕКГ в спокої, ЕКГ з навантаженням
PWC170 або PWCmax, МРТ серця, радіоізотопну сцинтиграфія. Він дозволяє з досить високим ступенем
достовірності виявити у спортсмена наявність тієї чи іншої серцевої патології [5, с. 318]. Разом з тим
використання в лікарському контролі виключно вищезгаданого алгоритму залишає невирішеним цілий ряд
проблем, пов'язаних як з можливостями своєчасного виявлення у спортсменів серцевої патології, так і з
діагностикою інших патологічних станів, здатних привести спортсмена до необхідності передчасно
завершити спортивну кар'єру. Збільшення кількісті раптових смертей в спорті, за останні роки, вплинули на
розвиток спортивної медицини і впровадження в практику спорту принципів більш ретельного лікарського
контролю. На даний час, для прийняття участі світового та міжнародного рівня розроблена більш ширша
програма медичного огляду, проте для повного вирішення наявної проблеми цих дій не достатньо.
Не менш важливою є проблема фінансування, в якій виділяють три аспекти: нерівномірне фінансове
становище в спорті у різних держав, в різних видах спорту та нерівномірне фінансування регіонів для
розвитку сфери спорту.
Проблема нерівномірного фінансування спорту в різних держав пояснюються відмінностями у їх
фінансовому становищі, адже економічно нестабільні країни вкладається більше коштів саме на підтримку
економіки а не на розвиток культури та спорту. У цій ситуації основним завданням міжнародних
спортивних асоціацій є підтримка спорту в країнах так званого третього світу та розкриття талантів з країн
Африки та Латинської Америки. Проте, не завжди обсяг фінансування прямопропорційний фактичним
результатам у змаганнях, не менш важливим є ефективність розподілу та використання наявних грошових
сум, саме тому для вирішення даної проблеми необхідно впроваджувати в більш економічно слабких
країнах програми засновані на досвіді інших країн щодо стабілізації їх фінансового стану та сприяти
подальшому розвитку.
Наступною проблемою, як вже зазначалося раніше, є нерівномірне фінансування різних видів
спорту. Найбільш популярними видами спорту у світі вважаються: футбол, хокей і теніс. Ця популярність
полягає не тільки у високій відвідуваності матчів і високих рейтингах трансляцій, а ще й в тому, що вони є
найдоступнішими для населення. Кількість футбольних та тенісних полів, тренерів і відповідно дітей, які
ними займаються істотно більше ніж в інших видах спорту. Відповідно, три основні види спорту є найбільш
прибутковими а значить більшість інвесторів, зацікавлених у отриманні дивідендів від вкладених коштів
вкладають кошти саме і них, із-за чого виникає проблема недофінансуванні інших видів спорту та не
мають можливості розвиватися. Особливо ця проблема зачіпає нові види спорту. Кажучи за державну
підтримку, то в даному випадку зазвичай існує пряма залежність обсягу фінансування з бюджету та
кількості нагород отриманими спортсменами. Внаслідок відсутності результатів у перші роки, Міністерство
спорту різко зменшує фінансування. Так що, при незмінній ситуації з фінансуванням, досягти високих
результатів наприклад у фрістайлі і в слоупстайлі буде досить важко [3, с. 919]. Для вирішення проблеми
нерівномірного фінансування різних видів спорту необхідно переглянути систему розподілу бюджетних
коштів на сферу спорту в цілому та принципи його розподілу за видами спорту.
Перелічені вище проблеми значно впливають на професійний спорт абсолютно на усіх рівнях: на
регіональному, державному та міжнародному з одного боку погіршуючи престиж даної діяльності та
загальне становище спортсменів, проте з іншого - стимулює професійний спорт та суміжні з ним сфери до
розвитку.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Зоя Гетьман, Ірина Моренець
(Київ, Україна)
ВІДЕО ЯК ДИДАКТИЧНИЙ РЕСУРС І СТРАТЕГІЯ У ВИВЧЕННІ/ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
З появою інформаційних технологій та їх застосуванням у навчальному процесі виникає потреба у
розробці методики використання таких мультимедіа, як зображення (рисунки), презентації, мультфільми,
відеоінтерв’ю, відеорепортаж, відеокліп і тому подібне. Сьогодні змінилася методика роботи з
відеоматеріалами у зв’язку з широким використанням діджитальних платформ, додатків, набору
інструментів, які дозволяють працювати з аудіовізуальними матеріалами. Відеоматеріали не є
однорідними з огляду на їх дидактичне використання: навчальне відео, дидактична мета якого попередньо
була сформульована, і фахове відео, мета якого носить не тільки дидактичний характер, а й чисто
інформативний з певної галузі людської діяльності (йдеться про спеціалізовані портали інтернету). Мета
дидактичного відео – сприяти поширенню нових знань та їх засвоєнню, бути мотиватором для студента у
отриманні нових знань, завдячуючи поєднанню зображення і звуку, що сприяє активізації різних видів
пам’яті (рухова, емоційна, образна, словесно-логічна, які необхідні для психічної активності в різних видах
діяльності мовної особистості; довільна – недовільна залежно від мети діяльності; короткострокова,
довгострокова і оперативна для збереження знань). Аудіовізуальне мовлення слугую виробленню навичок
розуміння природнього потоку мовлення іноземною мовою в унаочнених комунікативних ситуаціях у
поєднанні з нормами національно-культурної поведінки мовців, мова яких вивчається як іноземна.
Використання відео як дидактичного матеріалу виконує такі функції у формуванні власного бачення
студентом оточуючого світу носіїв мови, яку він вивчає, а також національну специфіку мовного соціуму, в
якому функціонує іноземна мова:
 інформативна: отримання нових знань;
 мотиваційна: прагнення з боку студента до отримання нових знань;
 експресивна: реакція студента на зміст відео;
 оцінна: позитивне чи негативне ставлення до змісту відео;
 дослідницька: здійснення науково-дослідницької роботи студентом;
 металігвістична: акцентуація уваги студента до самого коду/ів;
 розважальна, ігрова: розвиток мови і мислення як єдиного цілого;
 інтеракційна: взаємодія студента і викладача; поєднання всіх вищезазначених функцій.
Відео поєднує в собі елементи інших мультімедія, таких, як фотографія, кадр, текст, звук, тобто
навчальне відео – це засіб комунікації, який має власну мову/код, послідовність структур якої/якого
спонукає адресата до узагальнення почуттів, думок, концептів тощо, що дозволяє розширити знання,
накопичені раніше.
Відео як мультисенсорна комунікація має в своїй основі аудіовізуальну мову, звук, зображення.
Характеристики аудіовізуальної мови:
 система змішаної комунікації (візуальної і звукової);
 базується на всесвітньому досвіді поєднання візуальної та аудіовізуальної інформації;
 елементи цієї мови мають певний зміст лише у разі визначеної послідовності у всій своїй
сукупності;
 часто реакція передує осмисленню через афективні стимули, які породжують когнітивні структури.
Вирізняють такі види відео:
 навчальні: їх безпосередньо застосовують у навчальному процесі при вивченні/викладанні
конкретного предмету або теми;
 культурні: присвячені культурні певної країни, різним видам мистецтва, культурними та мистецьким
подіям тощо;
 наукові: відображають процес і результати наукового пошуку;
 освітні: потрактовуються як навчальна стратегія і дидактичний ресурс.
Слід відрізняти навчальне відео і застосування відео з навчальною метою. Навчальне відео – це
дидактичний ресурс і одночасно дидактична стратегія, спрямована на удосконалення процесу
вивчення/викладання іноземної мови як у форматі on-line, так і у форматіoff-line. Важливість застосування
навчального відеоряду в навчальному процесі базується на наукових доробках відомих психологів
Піаже Ж. [2]), Виготського Л.С. [1]), Це також підтверджується семіологічною теорією Умберто Еко [3, 4]),
коли науковець говорить про те, що зображення стає засобом, який спрямовано на освіту.
Види навчальних відео:
 відеокласи: застосовуються у дистанційному навчанні, вони за структурою ідентичні off-line
заняттям і спрямовані на засвоєння нових знань, вироблення навичок щодо майбутньої професійної
діяльності;
 опорне відео: тематичне відео, яке викладач застосовує на лекції, семінарі, практичному занятті з
іноземної мови;
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 інтерактивні відео: викладач виступає модератором, спонукає студентів до занурення в матеріал,
який вивчається;
 навчальний пакет: це підбірка матеріалів за темою для самостійної роботи або дистанційного
навчання; вона включає тестові матеріали; звуковий текст, що супроводжується малюнками, фото, тобто
своєрідний іконічний текст; методичні довідники; короткі відеофільми, як правило тематичні; навчальні
програми; програмне забезпечення.
З огляду на те, що відео – це поєднання різних систем символів (як вже зазначалося текст-звукзображення), воно є реальним відображенням подій у відповідних просторі та часі. На думку деяких
закордонних методистів [5], навчальне відео є значною мірою більш штучним, на відміну від інших видів
відео через те, що занадто акцентує увагу на вимові звуків та інтонації, а також на невербальних чинниках
мовленнєвої комунікації. Незважаючи на це, навчальні відео спрямовано на когнітивні потреби студента/ів.
Із вищевикладеного випливає низка стратегій, спрямованих на створення нових освітніх технологій,
адаптації студента до іншомовного середовища шляхом конструювання і засвоєння когнітивних структур,
занурення в іншомовну культуру, засвоєння норм мовленнєвої специфіки іншомовного соціуму:
 настановча стратегія: спрямованість студентів на засвоєння нових знань;
 пізнавальна стратегія: розширення знань з теми, яка вивчається;
 мотиваційна стратегія: орієнтація студента на здобуття нових знань;
 моделююча стратегія: відтворення певного фрагменту дійсності у мовленні, заснованому на
уявленні цього фрагменту за допомогою концептів, концептуальних структур, їх схем і моделей,
притаманних іноземній мові, яка вивчається;
 ігрова стратегія: мовленнєві дії у різних мовленнєвих ситуаціях;
 емоційно-експресивна стратегія: вивчення і відтворення експресивного компонента мовленнєвої
поведінки.
Завдячуючи різним жанрам відео (коротко- і повнометражні, документальні фільми, інтерактивні ігри,
музичні відео, відеоблоги, презентації, інтерв’ю, колоквіуми тощо), студент вивчає мову не тільки як
систему кодів, але й увесь спектр супроводу реалізації мови у мовленні: комунікативну ситуацію в її
конкретному представленні (інтонація, мова тіла, жести, реакції, тобто невербальні чинники, які
супроводжують живе спілкування на будь-якій мові). Якщо мовна особливість при спілкуванні рідною
мовою не акцентує увагу на позалігвальних чинниках мовленнєвої комунікації, а автоматично
послуговується ними, то спілкуючись іноземною мовою, не носій мови повинен бути обізнаним з
особливостями національно-культурної поведінки того мовного соціуму, мову якого вивчає. Саме відеоряд
сприяє зануренню іноземця у мовленнєву поведінку. Відео передає реальні умови спілкування і навіть
допомагає розуміти прочитані тексти (доречно зазначити, що інтернет-тексти є реальними, а не штучними,
як у багатьох підручниках). Крім того, студент має змогу завдячуючи інтеракції на різних форумах
обмінюватись думками щодо змісту відео (додамо також прочитаного тексту) з мовними особливостями
іншого мовного соціуму.
Література:
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4. Eco U. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. URL:
https://monoskop.org/images/c/c4/Eco_Umberto_Apocalipticos_E_Integrados_1984.pdf
5. Ramos V.R., Ramírez-Romero J.L., Tapia M. R. El uso del video en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. URL: http://www.mextesol.net/journal/public/files/9212486a1750d92070781e5f41398996.pdf
Дильфуза Касимова, Наргиза Раджапова
(Ташкент, Узбекистан)
ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АЛЬБЕРА КАМЮ В УЗБЕКИСТАНЕ
Творческое наследие Альбер Камю считается важной страницей литературы и философии ХХ века.
Авторские работы, содержащие оригинальные выводы и обсуждающие вечные проблемы человека, были
хорошо известны еще при его жизни. Его философские взгляды и творчество вызвали большой интерес
образованных людей и других авторов. Поэтому очень важно и необходимо говорить о его влиянии на
литературный процесс второй половины ХХ века. У А. Камю были некоторые ограничения много лет в
бывшем Советском Союзе. Он был известен как автор романа «La Peste», («Чума») в котором
описывается символический образ фашизма, и что он был членом Коммунистической партии Франции и
стал ассоциироваться с французским анархистом, но не было обсуждений его идей в соответствии с
экзистенциализмом, а также его философские очерки. Информация об авторе с этой точки зрения
давалась даже в учебных программах ВУЗов.
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Данные о литературной карьере Камю пришли в Узбекистан довольно поздно. По правде говоря,
вся информация об авторе и переводе его произведений, изданных в России и Украине, была приемлема
для узбеков. К сожалению, информации на узбекском языке не было. Хотя информация об авторе
входила в учебную программу ВУЗов, в учебнике по предмету «История мировой литературы для
студентов филологических факультетов» данных о Камю долгое время не было. В последние 80-е годы
Камю стал более популярным в Узбекистане. В результате достоверная информация об авторе, перевод
его произведений, некоторые отрывки из его произведений на узбекском языке стали доступны узбекским
читателям [1].
Его всемирно известные две пьесы - «Незнакомец» и роман «Чума» были переведены на узбекский
язык Ахмадом Азамом в 1995 году [2]. Эта дата является важным событием между французско-узбекским
партнерством. Отрывок из «Мятежника» А. Камю был опубликован в первом томе журнала «Жахон
адабиёты» в 1997 году. Это «Мятеж и искусство», переведенное с русской версии Назаром Эшонкулом, а
также русский перевод, сделанный Ю.Н. Стефановым. [3]. Он состоял из философских эссе «Роман и
бунт», «Бунт и стиль» и «Бунт и революция» [4]. Кроме того, нобелевская речь Камю под названием «Быть
писателем - это честь» была опубликована в журнале «Жахон адабиёти», а некоторые выдержки из его
«Записных книжек» были опубликованы в газете «Узбекистон адабиёты ва санъати» [5].
Переводческая деятельность творческого наследия Камю в последнее время плодотворна. Это
дало прекрасную возможность познакомиться с мыслями, стилем, философским мировоззрением автора
и его идейно-эстетическими взглядами. К тому же было достаточно оснований говорить о влиянии Камю
на литературный процесс Узбекистана. Появились сравнительные исследования и статьи, связанные с
отношением Камю к экзистенциализму и его философскими мыслями. Этот факт свидетельствует о том,
что произведения Камю читали и изучали в Узбекистане не на русском языке, как это было в конце 60-х и
80-х годах ХХ века, а на узбекском языке.
В результате огромного интереса было выполнено много исследовательских работ. В некоторых
статьях о Камю мы можем наблюдать оценку большинства работ автора и творческих аспектов его
личности. Кроме того, литературовед У. Норматов в своих заметках о современном литературном
процессе поделился своими идеями по творчеству Камю. Он подчеркнул, что «Незнакомец» Камю был
объектом изучения личности автора, где Камю внес значительный вклад в взгляды Абсурда [6].
М. Шералиева,М. Холбеков, Ш. Туйчиева и М. Гучкорова сравнили некоторых персонажей узбекской
литературы с личностью героя Камю и сделали свои выводы по этому поводу. Если Ш.Туйчиева в своей
статье сравнивает стили, которые использовал Камю в «Незнакомце» и романе Чулпона «Кеча ва
Кундуз» [7]. М. Гучкорова излагает свои идеи в соответствии с особенностями эссе Камю и Чулпона. Она
также сравнивает символы, которые оба автора использовали в своих работах [8].
Кроме того, дебаты, дискуссии и статьи, опубликованные в последнее время в некоторых журналах
и газетах, таких как «Шарк юлдузи», «Жахон адабиёти», «Ўзбекистон адабиёти ва санъати», были
сосредоточены на современном литературном процессе и абсурдизме. Они также анализируют Камю и
его влияние на современную литературу. Изучение литературной карьеры Камю в высших учебных
заведениях было организовано [9]. Учебный план сконцентрирован на включении базы данных по
литературе французского экзистенциализма, особенно жизни и литературной карьере Сартра и
А. Камю [10].
Последний, но смелый шаг был сделан в изучении Камю в Узбекистане, включив тему об авторе в
программу средней школы [11]. В учебном пособии есть отрывки из «Стангера». Это дает школьникам
понять Мерсо, абсурдистского героя «Странного», который убил человека и должен быть казнен. Эта
история была оценена как одна из лучших работ Камю и выдающихся философских мифов. Некоторые
мнения были даны из-за идеологической и эстетической ценности рассказа. Все события в судебном
процессе подтверждают незнакомую позицию Мерсо по отношению к обществу и окружающей среде.
Конечно, убийство должно быть наказано. Вы чувствуете несправедливость, когда его должны казнить
(стр. 223). Эти идеи заставляют читателя глубоко задуматься. Подводя итог, можно отметить, что стиль,
мысль, абсурдизм Камю, описание личного «я» персонажей оказали большое влияние на некоторых
узбекских писателей, особенно на Н. Эшонкул, Т. Рустама, Х. Дустмухаммада.
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Юлія Козленко
(Київ, Україна)
ІНТЕРАКТИВНІМЕТОДИНАВЧАННЯ ЯК ПОТУЖНИЙЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
«Tell me and I forget, teach me and
I remember, involve me and I learn»
Benjamin Franklin
Слово «інтерактив»походить віданглійського «interact», де «inter» — взаємний і «асt» — діяти.
Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну,
передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність,
інтелектуальну спроможність.
В сучасних умовах розвитку педагогіки і методики вивчення іноземних мов інтерактивні методи
навчання є основою інноваційних підходів до навчальної і виховної діяльності вчителя. Учні за період
навчання пристосовуються, звикають до традиційних методів навчання, до звичних форм і методів
діяльності на уроці, їм знайомі усі етапи звичайного навчального заняття, в якому все зрозуміло та
передбачено. Кожен учень створює в цій моделі навчального процесу певну «зону комфорту», де відчуває
себе у відносній безпеці. Вихід за рамки цієї зони породжує спочатку стан невпевненості, тривоги, почуття
дискомфорту, бажання повернутися до звичного. Це вимагає від учителя певних дій, спрямованих на
адаптацію учнів до ситуації, що змінилась
Щоб зробити традиційні уроки цікавими, підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань
учнів, використовуємо на уроках викладання англійської мови інноваційні методи. На відміну від звичайних
уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, такі уроки найбільш повно враховують
інтереси, нахили, здібності кожного учня. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення питання на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації. Це форма роботи, де учень і учитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами
навчання.
Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) показують, що
інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише
на свідомість учня, а й на його почуття, волю.Результати цих досліджень були відображені в схемі, що
отримала назву «Піраміда навчання»: лекція – 5% засвоєння; читання – 10 % засвоєння; відео/аудіо
матеріали – 20 % засвоєння; демонстрація – 30 % засвоєння; дискусійні групи – 50 % засвоєння; практика
через дію – 75 % засвоєння; навчання інших / застосування отримання знань відразу ж –90 % засвоєння.
Зпіраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція –
5 %, читання – 10 %), а найбільших – за умов інтерактивного навчання (дискусійні групи – 50 %, практика
через дію – 75 %, навчання інших чи негайне застосування – 90 %). Хоча ці дані є
середньостатистичними,в середньому таку закономірність може простежити кожен вчитель. [2; 4-10]
Українські дослідники інтерактивногонавчання О. Пометун та Л. Пироженко, пояснюючи методу
інтерактивних технологій, звертають увагу на те, що наш мозок схожий на комп’ютер, а ми – його
користувачі. Щоб комп’ютер працював, його потрібно увімкнути. Так само потрібно «увімкнути» й мозок
учня. Коли навчання пасивне, мозок не вмикається. Комп’ютер потребує правильного програмного
забезпечення, щоб інтерпретувати дані, введені в його пам’ять. Наш мозок повинен пов’язати те, що нам
викладають, із тим, що ми вже знаємо, тобто забезпечити мислення. Коли навчання пасивне, наш мозок
непростежує ці зв’язки та не забезпечує повноцінного засвоєння навчального матеріалу [5; 172].
Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:
 у роботі задіяні усі учні класу;
 учні навчаються працювати у команді;
 формується доброзичливе ставлення до опонента;
 кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
 створюється «ситуація успіху»;
 за короткий час опановується велика кількість матеріалу;
 формуються навички толерантного спілкування;
 вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.
Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання забезпечують можливість вибору для вчителя:
«Мозковий штурм», «Мікрофон», «Крісло автора», «Коло ідей», «Навчаючись учусь», парна та групова
робота, метод асоціацій, рольові ігри і т. д. Найбільш відомі форми парної і групової роботи:внутрішні
(зовнішні) кола (inside/outside circles); читання зигзагом (jigsaw reading); обмін думками (think-pair-share);
парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші. Групову роботу організовуємо тоді, колизавдання досить об'ємне та
потребує розподілу праці;бракує літератури для опрацювання матеріалу з усіма учнями;прагнемо надати
можливість висловитися максимальній кількості дітей, а час робити обмежений;необхідно зібрати думки
багатьох для узагальнення; хочемо надати нагоду дитині уникнути страху виступати перед великою
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аудиторією;маємо на меті, щоб дитина вчила дитину;учитель має потребу працювати з малою групою
дітей, якій необхідна допомога в засвоєнні конкретних знань і вмінь. [4; 146]
Проте, варто підкреслити необхідність ретельної підготовки до кожного уроку, на якому
використовуються інтерактивні види робіт. Адже необхідно, по-перше, чергувати їх з традиційними
завданнями і, таким чином, передбачити та уникнути стомлюваності учнів, а, по-друге, треба, щоб
інноваційні завдання допомагали створити ситуації успіху для кожного учня зокрема.
Таким чином, використання інтерактивних технологій вимагає детального аналізу діяльності учня та
вчителя, з одного боку, та ретельного планування уроку, з іншого.Необхідно зауважити, що урок не
повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою (1-2 методи за урок). Важливо поєднувати новітні
технології з іншими методами роботи - самостійним пошуком, традиційними методами. [3; 72]
Інтерактивні технології можна використовувати на різних етапах уроку в залежності від його типу,
рівня підготовленості учнів, їх кількості у класі.Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу
до активної роботи на уроці та створення іншомовної атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну
мовленнєву діяльність. Саме на цьому етапі уроку учитель має зацікавити дітей, стимулювати їх інтерес
для кращого усвідомлення ними їх діяльності на уроці. Наприклад, пропонуємо учням на основі ряду слів
чи малюнків відгадати тему уроку, обговорити її, визначити цілі.
В основній частині уроку вирішуються його головні завдання. Це може бути подача нового матеріалу,
тренування учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності,
систематизація або узагальнення засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. Саме на етапі
усвідомлення учнями зв’язку між вивченим та новим матеріалом та формування вміння застосувати
навчальний матеріал на практиці пропонуємо тренувальні вправи на закріплення матеріалу (замініть
малюнок на слово, використовуючи структуру «I’ve got»; знайдіть минулі форми дієслова «to be» у тексті та
доповніть таблицю; доповніть речення, використовуючи нові лексичні одиниці; прослухайте розмову по
телефону та доповніть діалог питаннями; прочитайте розповідь та знайдіть неправдиві речення; в групах
обговоріть питання - учні працюють у парі чи групі, де мобілізують свої знання, дискутують, обмінюються
думками та аргументами; пошук додаткової інформації в журналах, газетах з метою створення
індивідуальної чи групової доповіді, презентації).
На етапі рефлексія результатів та підведення підсумків для учнів важливо розуміти для чого вони
виконували певні завдання на уроці, а головне, яких результатів вони досягли в процесі навчання.
Зважаючи на рівень підготовки учнів, пропонуємо школярам підготувати творчу роботу або груповий
проект. Для аналізу своєї роботи на уроці учні можуть використати схеми, в яких визначають рівень своїх
досягнень, можливі труднощі (Мені найбільше сподобалось.... Найважче мені вдавалося ….) [6; 28-36]
Отже, значною мірою досягти успіху на шляху до вивчення іноземної мови можна,використовуючи
сучасні інноваційні технології, зокрема технології інтерактивного навчання. А для цього треба обов’язково
перетворити традиційний урок в інтерактивний. Організація інтерактивного навчання передбачає
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми в основі
аналізу обставин та відповідної ситуації. Використання інтерактивних методів навчання ефективно сприяє
формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії,
дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
Інтерактивна взаємодія включає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими,
так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного процесу учні вчаться бути демократичними,
спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.
Уроки за інтерактивною технологією мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та
мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Від компетентності, уміння і стилю роботи
конкретного залежить ефективність уроку,сила впливу на емоції і свідомість учнів.
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LES PARTICULARITES DU DIALOGUE DANS LE NEUVEU DE RAMEAU DE DIDEROT
Pour son œuvre, Le Neveu de Rameau, Diderot a choisi comme formed'écriture le dialogue philosophique
qui ressort à la technique du dialogue antiquecelui de Socrate et de Platon. Cette forme a été répandue parmi les
auteurs de lalittérature philosophique en France et surtout de la littérature des Lumières. Encaractérisant ce
genre M. Roelens écrit: "Le dialogue philosophique appartient augenre épidictique; c'est une sorte de système
clos, refermé sur lui-même, où,partant d'une question, l’esprit progresse de difficulté résolue en difficulté
résolue,à travers les objections qu'il s'adresse, jusqu'à la conclusion, réponse à la questioninitiale. C'est la
recréation de la démarche heuristique d'une pensée en quête de savérité qui doit donner au dialogue
philosophique son efficacité didactique etpédagogique" [10, p. 22].
Bien queDiderot partage cette conception précise et choisisse la forme dudialogue pour son œuvre, le
dialogue dans Le Neveu de Rameau a sesparticularités qui seront l'objet de notre étude.
1. Les particularités de la structure du dialogue dans le roman.
Si dans ses nombreux dialogues Platon illustre une pensée cohérente, dirigéevers un but fixé, le dialogue
chez Diderot n'est jamais composé d'avance,mais s'organise au gré des pulsions des interlocuteurs. Certes, nous
pouvonsconstater que la forme-même de dialogue (c'est l'auteur qui choisit les questions etdonne les réponses)
permet de tracer les sujets de la conversation, mais dansl'œuvre de Diderot l’auteur n'est plus libre de faire varier
la conversation à safantaisie. De plus, les rapports entre Lui et Moi dans le dialogue ne sont pas lesrapports entre
le Maître et son disciple mais une conversation amicale entre deuxconnaissances. De l'autre côté, à la différence
des auteurs des dialoguesphilosophiques, qui faisaient parler à leurs personnages un langage hyperlittéraireet
académique, Diderot introduit dans son dialogue les répliques alertes et courtes,les phrases elliptiques
d'exclamation: "Sans contredit", "D'accord", "Vous avezraison", "Il est vrai", "Si je le crois". Tous celadonne du
caractère naturel audialogue de Diderot.
Une autre particularité du dialogue est liée ausous-titre de "satire"fourni par l'auteur pour son ouvrage.
Comme Couty remarque, "ce sous-titre de"satire" a longtemps intrigué la critique. En effet, depuis le XVIIe siècle,
il désigneun genre bien défini du domaine poétique, au ton badin ou incisif, dans lequels'illustrent Mathurin
Régnier et Boileau. De plus, à de rares exceptions près, la satirene s’attaquait qu'aux mœurs et non à des
personnes particulières. De mêmeen était-il du pamphlet, son équivalent dans la prose. C'est donc ailleurs
qu'ilconvient de chercher la réponse au problème. L'Encyclopédie définit la satirecomme un ouvrage où tout était
mêlé, entassé sans ordre, sans régularité, soit pourle fond, soit pour la forme.Et tel est bien l'aspect apparent
qu'offre Le Neveu deRameau: les cibles passent dans la conversation, mais ne fournissent jamais un"thème" au
dialogue; pas plus qu'ils ne sont évoqués pour eux-mêmes: ils serventpar l'évocation de leurs contours vaporeux
à donner une profondeur au récit, àl'ancrer dans une réalité historique, à formuler les exemples concrets à l'appui
despropos théoriques développés et justifient l'aspect particulier duNeveu" [3, pp. 31-32].
Nous pouvons aussi supposer que ce sous-titre de satirenon seulement donnait à l'écrivain la liberté de se
livrer à des attaquespersonnelles, mais "il est aussi permis de voir là un témoignage de la conscienceaiguë qu'il
avait de la singularité de son œuvre, par rapport au genre traditionneldu dialogue philosophique: les autres
œuvres philosophiques de Diderot sous formede conversation retiennent toutes dans leur titre les mots entretien
ou dialogue "[10, p. 20].
Le sous-titre de satire donne au dialoguele caractère du pamphlet. Ce faitexplique la liaison étroite de
l'œuvre avec le monde réel. Le texte est nourri desréalités. Ce sont les noms propres des personnes réelles qui
habitaient à cette époqueet même le principal personnage a son prototype dans la vie. Diderot tente derecréer
les fragments de la réalité, reproduire l'atmosphère du café où l'action sepasse."De place en place apparaissent
des objets comme pour nous rappeler quenous ne vivons pas un rêve et que le temps s'écoule. Rameau, après
avoir mimé"tout un théâtre lyrique" revient de son univers musical sur la terre, dans ce café,où il boit de la bière
et de la limonade. Un peu plus tard le voici "buvant un coup quiétait resté au fond de la bouteille". Il demande une
prise à "son voisin" et le coup d’œil qu’il jette sur la jolie tabatière en dit autant que le propos amer qu'il
vientdetenirsur sa misère" [4, p. 78]. Ceteffort de la reproductionde la réalitédans l'œuvre de Diderot reflète sa
tendance romanesque.
Une autre particularité qui concerne la structure du texte est l'introductiondes passages narrés qui ne sont
pas typiquespour le dialogue classique. Ces passagesrenseignent le lecteur sur ce que Moi pense de Lui,
indiquent les sentimentsprofonds de Moi. Comme D. Couty remarque: "Leur place est déjà révélatrice deleurs
fonctions: ils se trouvent insérés dans le dialogue au moment précis où celui-ci bascule sur un nouveau
problème, c'est-à-dire qu'ils sont les paliers quipermettent au lecteur de souffler, de faire le point sur l'évolution du
dialogue" [3, p. 36].
Certains critiques rapportent auxpassages narrés les pantomimes insérées dans la structure du
dialoguequi représentent aussi, selon notre point devue, une particularité du dialogue dans l'œuvre de Diderot.
Ces pantomimes jouées par Rameau devant Philosophe illustrent les pensées du premierou différentes situations
qui ont eu lieudans sa vie et découvrent l'art de Diderot-romaniste. Grâce à ces nouvelles la vieréelle entre dans
le dialogue. Avec ces pantomimes Diderot fait revivre uneancienne idée: le monde est le théâtre en y ajoutantun
nouveausens. SelonMichel Duchet et Michel Launay"on peut concevoir que l'attrait de Diderot pour legenre
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dramatique se manifeste dans ce roman-entretien, si proche lui-même duthéâtre" [7, p. 88]. Nous pouvons aussi
considérer certainespantomimes comme les dialogues dans le dialogue, c'est-à-dire, les dialogues jouésou
reproduits par Lui dans son dialogue avec Moi. Les répliques adressées par Rameau à lui-même représententun
intérêtparticulier: "... combien defois je me suis dit: Comment, Rameau, il y a dix milles bonnes tables à Paris,
àquinze ou vingt couverts chacune; et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi!Il ya des bourses pleines d'or
qui se versent de droite et de gauche, il n'en tombepas une pièce sur toi!" [5, p. 107]. Nous pouvons envisager
ces répliquescomme autodialogue du personnage ou soliloque, selon Bakhtine.
2. Les éléments carnavalesques dans le dialogue.
Les pantomimes apportent du caractère carnavalesque au roman. Ce caractèrese manifeste aussi dans
les contrastes que nous rencontrons dans le texte du romanet notamment dans la caractéristique de Rameau:
"C'est un composé de hauteur etde bassesses, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et
dedéshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête; car il montre ce que lanature lui a donné de
bonnes qualités, sans ostentations, et ce qu'il a reçu demauvaise, sans pudeur" [5, p. 90].
Ce caractère se manifeste aussi dans les passages subits de la bouffonnerie ausérieux et mêmeau triste.
Parfois Rameau joue son rôle defou et parfois porte le masque d’Arlequin;comme Jean Varloot écrit, "il se
veutsurtout le fou du Philosophe: sentant bien que celui-ci se comporte avec lui enprovocateur, il le flatte ou plus
honnêtement cherche à lui plaire en jouant au cyniqueen se drapant en Diogène, en relisant le numéro du
Paradoxe vivant, pantomimeallégorique. Il s'en amuse, en souffre aussi, mais ne semble pas deviner ce que
songrain de folie va faire fermenter dans la pensée profonde du philosophe" [11, p. 17]. Donc le dialogue se mêle
avec les éléments carnavalesques danscette œuvre de Diderot. Outre le masque d'Arlequin il y a aussi deux
masquesessentiels ceux de Moi et de Lui que les deux antagonistes portent et qui ontprovoqué tant de
discussions.
3. Le rôle de l'opposition Lui / Moi.
Sur le sujet des relations entre Lui et Moi sont formulées deux hypothèses principales.D'après la première,
Diderot s'entretient avec lui-même sous ces deux masques.Selon H. Dieckmann "le philosophe s'entretient avec
lui-même, il réfléchit et médite,pour ainsi dire, non seulement à l'aide de ses idées, mais à l'intérieur de ses idées;
ilest absorbé dans le mouvement de sa pensée - cependant, en même temps, il suit sesidées comme des êtres
qui vivent hors de lui, comme des inconnues qui l'entraînentsans qu'il sache très bien où elles le mèneront et ce
qu'elles vont lui révéler...D'une façon paradoxale, il apparaît à la fois comme subjectif etobjectif" [6, pp. 81-82]. De
l’autre côté, il existe une opinion d'aprèslaquelle il ne faut pas trop vite réduire l'autonomie de chacun des
interlocuteurs,car une opposition nette existe entre eux. D'après Roland Desné "ce n'est pas undialogue entre A
et B, comme dans le Supplément au voyage de Bougainville. Nientre "Diderot" et "Rameau" comme nous avons
"Diderot" et "D’Alembert" dans lepremier entretien du Rêve, ni entre "Crudeli" et "Rameau", à la manière
del'Entretient d'un Philosophe avec le Maréchal de ***, ni même entre "Moi" etRameau comme il y a "Moi" et
"Dorval". Non, mais seulement "Moi" et "Lui" Moi et Lui ce n'est pas Diderot et un autre; c'est Diderot et l'autre.
L'oppositiondesdeux pronoms souligne bien mieux que la juxtaposition de deux noms (ou d'un nomet d'un
pronom) un antagonisme fondamental" [4, p. 47]. De plus, lesrelations entre Lui et Moi ne sont pas toujours
égales:ils mènent le jeu tour à touret chacun des deux antagonistes prend tour à tour le dessus.
Les deux points de vue sont raisonnés. D'un côté l'opposition entre Lui etMoi est évidente, de l'autre côté
on ne peut pas oublier que " tout est de l'auteur, ycompris ce Lui qu'après tout nous n'entendons que par la
plume del’écrivain" [11, p. 13]. A notre avis, la clé du dialogue passe par cette unionde deux oppositions, ce
phénomène qui a attiré l'attention de Hegel et "qui a étésalué par un grand philosophe allemand comme la
première prise de conscienced'une contradiction inhérente au monde moderne" [4, p. 69]. Nousconsidérons que
ce phénomène entame non seulement la discussion des critiquesmais aussi le dialogue entre l'auteur et le
lecteur en provoquant le dernier àchercher la vérité qui est cachée et que cette union des deux oppositions doit
fairenaître.
4. Le dialogue à travers les relations AUTEUR-LECTEUR.
Selon M. Meyer "la forme dialogique - indépendamment du fait que l’on ait làquelques-unes des
conceptions les plus dogmatiques de l’histoires de la philosophie -suppose l'existence d'une troisième personne,
impliquée, qui dérive les idéesenfouies dans les questions et les réponses" [9, p. 149]. Cette troisièmepersonne
qui prend part dans le dialogue est le lecteur.
Compte tenu de l'idée bakhtinienne que "le roman dans son tout est un énoncé aumême titre que la
réplique du dialogue quotidien" [1, p. 267], nouspouvons constater que chaque texte littéraire représente un
dialogue del'écrivain avec le lecteur. Dans LeNeveu de Rameauce caractère est de plusévident. Il trouve sa
manifestation dans le ton de confidence dès les premières pagesainsi que dans de nombreuses adresses
amicales destinées au lecteur. Par exemple:"Si vous le rencontrez jamais et que son originalité ne vous arrête
pas; où vousmettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous enfuirez" [5, p. 90]."Vous étiez curieux de savoir le
nom de l'homme, et vous le saviez? C'est le neveude ce musicien célèbre qui nous a délivrés du plain-chant de
Lulli que nouspsalmodions depuis plus de cent ans..." [5, pp. 91-92].
Tous les passages narrés semblent aussi adressés au lecteur. L’auteur y fournit de l'information sur ce qu'il
pense de Rameau oucommente les actions de ce personnage.
Un autre aspect des relations entre l’auteur et le lecteur, aspect plus profondet moins évident, est
l'intertextualité du roman.
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5. Les éléments intertextuels dans le roman.
Il s'agit des citations des œuvres littéraires, des références aux écrivains, auxphilosophes, aux
personnages littéraires ainsi que de différentes allusions. Enintroduisant tous ces éléments intertextuels dans le
texte, l'auteur suppose d'un côtéune égalité de savoir entre le narrateur et le lecteur, de l'autre côté (si la
premièrecondition est accomplie) une possibilité d'élargir le champ sémantique de sonœuvre pour le compte des
processus de la compression (du côté du lecteur) et de ladécompression (du côté du lecteur). Par exemple, la
référence de Rameau au"sagesse du moine de Rabelais" [5, p. 94]. prévoit que le lecteur doitconnaître l'œuvre
de Rabelais et les principes moraux de frère Jean. En mêmetemps en appliquant ses connaissances et en
s'appuyant sur la phrase de Rameau "lasagesse du moine de Rabelais est la vraie sagesse" [5, p. 94] le lecteur
peutavoir l'idée des principes de Rameau. Une desmanifestations du dialogue entre le lecteur et le narrateur celle
qui concerne descaractéristiques implicites du personnage.
Tous les textes que le personnage cite ou auxquels il fait référencelecaractérisent. La terminologie
musicale queRameaupossède très bien, les airs des opéras qu'il cite, les phrases en italien et en latin,
lescitations des œuvres littéraires (Mollière, Rabelais) - prouvent que Rameau étaitun homme instruit et avait des
capacités certaines. Toutes les citations et lesréférences parlent au lecteur de ses goûts et de ses points de vue.
Parfois en parlant detelle ou telle œuvre le personnage peut exprimer lui-même des idées qu'elleluiinspire. Par
exemple, Rameau dit: "Moi, j'y recueille tout ce qu'il faut faire, ettout ce qu'il ne faut pas dire. Ainsi quand je lis
l'Avare, je me dis: soisavare, si tuveux; mais garde-toi de parler comme avare. Quand je lis Tartuffe, je me dis:
soishypocrite, si tu veux; mais ne parle pas comme l'hypocrite. Garde des vices qui tesont utiles; mais n'en aie ni
le ton ni les apparences qui te rendraient ridicule" [5, p. 145]. Nous devons aussi remarquer que le caractère
intertextuel prévoit undialogue. C'est un dialogue entre le texte cible et les textes qui y sont cités.
Conclusion.
Le dialogue dans "Le Neveu deRameau" adonc sesparticularités qui le distinguent du dialogue
philosophique. La forme libre de ladiscussion ressemble une présentation narrative de l'entrevue; les
passagesnarrés, les pantomimes présents dans la structure relèvent la tendance dutexte vers la prose
romanesque. Si nous analysons de plus près les relations entreMoi et Lui quicachent la clé de la compréhension
decette œuvre, et notamment si nous analysons le volume des répliques prononcéesréciproquement par Lui et
par Moinous verrons que les répliques de Luiprédominent sur celles de Moi. Le rôle de Moi ne consiste qu'à
provoquer Lui parles questions afin de découvrir sa personnalité et son individualité commephénomène de cette
époque. Cette tendance vers l'interprétation et lacompréhension de la réalité unique que constitue l'individu
unique, selon l'opiniondes critiques, témoigne de la naissance du roman psychologique. Toutes cesparticularités
expliquent pourquoi Bakhtine a défini le genre du Neveu deRameau comme "une ménipée sans éléments
fantastiques" [2, p. 94]. En même temps nous pouvons constater que le roman de Diderot restedialogique par
son contenu et son caractère qui se manifeste dans les relations auteur - lecteur, l'intertextualité du roman et
dans lesplusieurs questions que pose cette œuvre énigmatique pour les critiques et pour lelecteur attentif.
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Наталія Ольховська, Аліна Дмитриченко
(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ТЕРМІНІВ У ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ ПРИРОДООХОРОННОЇ
ТЕМАТИКИ (на матеріалі англійської, німецької та української мов)
Охорона довкілля (екологія) є досить молодою галуззю, яка розробֺляє заходи і способи
регулювання відносин між суспільством і довкіллям з метою їх збереження, охорони та відновлення. ЇЇ
термінологія системно організована та зумовлена строгою залежністю від понятійної системи галузі знань.
Терміни охорони довкілля – це спеціальні слова або словосполучення, що позначають назви дій та
процесֺів, пов’язані з охоронֺою довкілля, назви обладнֺання та приладів, назви методіֺв, способів та
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заходіֺв, необхіֺдних для боротьби з екологічними катастрофами, назви характеристик, ознак, величин,
законів, принципів, пов’язаних з охороною довкілля.
Склад термінологічної лекски природоохоронної тематики постійно оновлюється та зростає кількіֺсть
термінів, це спричиняє негайне втручання спеціалістів у процес їхнього створення, уніфікації та
впорядкування. Особливий інтерес вся лексикка природоохоронної тематики становить для лінгвістів та
перекладачів, для того, щоб виявити основні способи її перекладу.
Питання перекладу термінів в спеціальних текстах висвітлюються в роботах О. Бондарець,
В. Карабана,
Т. Кияка, А. Коваленко,
В. Коміссарова,
І. Алексєєвої,
М. Кур'янова, Е. Мовчун,
В. Дубічінского, С. Радецької, А. Федорова, О. Шаблій, А. Швейцера, Л. Терещенко та інших вчених, якими
було встановлено основні принципи перекладу спеціальних термінів.
Для того, щоб виокремити екологічні терміни з ряду одиниць інших галузей знань, слід звернути
увагу на контекст. Саме він допомагає у розмежуванні між екологією та іншими природничими науками.
Слід зауважити, що чим менш усталеною є терміносистема, тим важливішими для неї є контекстні умови
вживання термінів, і тому для екологічної термінології контекстуальний чинник сьогодні є одним з
основних, бо саме він дозволяє в межах наук природничого циклу виділити екологічну лексику.
У ході дослідження було виявилено, що терміни природоохоронної тематики як одиниці галузевої
терміносистеми мають наступні основні ознаки: 1) номінативність; 2) чітко визначене місце в екологічній
терміносистемі; 3) тенденцію до моносемії в межах терміносистеми екологічної галузі; 4) точність
позначення екологічного поняття, що часто досягається завдяки ускладненню структури термінів інших
галузей додатковими елементами; 5) стилістичну нейтральність; 6) тенденцію до відсутності експресивних
значень; 7) системні відношення та зв’язки у межах екологічної терміносистеми, суміжних з нею галузевих
терміносистем та загальновживаної лексики.
Для перекладацького аналізу екологічної лексики застосовується певний набір методик. Дефінітивна
методика застосовується для виокремлення одиниць екологічної лексики і диференціації екологічних
текстів. Залучення словників різного типу (тезаурусний метод), а також лексико-семантичний аналіз
лексики природоохоронної тематики дозволяють виявити, з одного боку, універсальні, а з іншого боку,
етноспецифічні елементи її семантики. За допомогою контекстуального аналізу визначаються особливості
функціонування лексичних одиниць в контекстах різних рівнів. Методика символічної інтерпретації служить
для виокремлення екологічних символів Концептуальний аналіз використовується для виокремлення
ключових лінгвоконцептів екологічних текстів і моделювання екологічної концептосфери в цілому. У
поєднанні з символічною інтерпретацією концептуальний аналіз дає об'єктивні дані для визначення місця
тих чи інших лінгвоконцептів в культурно-історичній та національно-культурній картинах світу в рамках
розглянутих лінгвотрадицій.
За допомогою семантичного аналізу лексика природоохоронної тематики на три тематичні групи:
1) природно-орієнтована, 2) техно-орієнтована і 3) соціально-орієнтована [2]. Домінування тих чи інших
видів екологічної лексики ставить перед перекладачем різні завдання і вимагає різних перекладацьких
стратегій і тактик.
Провівши аналіз корпусу термінів природоохоронної тематики, маємо підстави стверджувати, що до
нього входять: 1) терміни із суміжних галузей: екології, біології, географії, сільського господарства, техніки
тощо; 2) вузькоспеціальні терміни, які вживаються тільки у сфері охорони довкілля та закріплені за
певними науковими дисциплінами, галузями виробництва та техніֺи; та 3) загальнонаукові терміни, що
функціонують у різних наукових сферах.
Аналіз досліджуваної терміносистеми засвідчив, що джерелами її збагачення є внутріֺшні ресурси
мови, а також запозичення та неологізми, які займають свою особливу нішу в її складі.
З точки зору перекладознавства екологічну лексику можна розділити на: 1) екологічні терміни,
2) екологічні реалії, 3) екологічні символи і 4) екологічні терміни-концепти [1, c. 16]. Найменш важкими для
перекладу являються саме екологічні терміни, оскільки вони досить швидко набувають статусу
міжнародних стандартів або проходять процес кодифікації, а значить, отримують прямі відповідники. При
перекладі екологічних реалій і екологічних символів головним завданням є збереження їх понятійного
компонента, з одного боку, і їх етноспеціфіки (включаючи символічність), з іншого боку.
Провівши аналіз структури німецьких термінів природоохоронної тематиֺки виявлено, що вони
представлені наступними структурними типами: прості терміни, похідні терміни, складні терміни,
термінологічні сполучення, скорочення. Основну масу складних екологічних термінів складають
двокомпонентні композити, у яких перша частина слугує логічним визначенням другої. В екологічній
термінології німецької мови налічуються також трьохкомпонентні та чотирьохкомпонентні терміни.
Розглянувши способи утворення термінологічної лексики природоохоронної тематики німецької мови
виявлено, що в німецькій екологічній термінології зустріֺчаються всі типи морфологічної структури слова,
які є характерними для сучасної німецької мови; структурний аналіз показав, що досліджувані терміни
утворюються за словотворчими моделями загальֺної лексики; найбільш продуктивним типом являються
двосклֺадні терміни; скорочені терміни являють собою особливий тип термінів, які набули широкого
розповсюдження головним чином з розвитком науково-технічного прогресу. Що ж стосується англомовних
термінів екологічної тематики, виявлено, що вони представлені однослівними термінами, до яких
відносимо непохідні і похіднֺі, складними термінֺами, термінологічними словосполученнями та
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абревіֺатурами. Основну кількість екологічної терміносистеми англійської мови займають саме
термінологічні сполучення.
При перекладі спеціальних текстів природоохоронної тематики обов'язково потрібно дотримуватися
критеріїв інформативності та термінологічності, а при перекладі неспеціальних текстіֺв дотрисуватися
критерֺіїв символічності та аксіологічності. Перекладачеві важливо враховувати зворотне співвідношення
цих критеріїв. В спеціальних текстах будь-які одиниці екологічної лексики будуть тяжіти до
термінологічності, а в неспеціальних текстах – до символічності та аксіологічності. Тому для різних типів
текстіֺв екологічної тематики найбільш адекватні різні типи перекладацьких відповідностей: для
спеціальних типів текстів це відповідності прямі (повні та часткоֺві); для неспеціальних типів текстіֺв – це
відповідності варіантні та контекстуальні, а також лексико-семантичні трансформації.
У спеціальних типах текстіֺв екологічні терміни перекладаються за допомогою еквівалентних
відповідників, які є зафіксованими в словниках. Переклад здійснюють за допомогою кальок, багато з яких
стали вже стійкими відповідниками, прямими або варіантними (повними і частковими), а також за
допомогою дескриптивного перифраза. Можливість використання для переклֺаду трансформацій
генералізації, конкретизації та модуляції, а також елімінації дуже обмежена і жорстко регламентується
контекстом. Екологічні реалії відтворюються за допомогою комбінованої реноміֺнації. Екологічні символи
переходять на статус термінів або реалій і відтворюються за допомогою прямих або варіантних
відповідників та комбінованої реноміֺнаціі, яка базується на калькуванні та дескриптивному перифразі.
Екологічні терміни-концепти в спеціальних текстах екологічної тематиֺки вербалізуются як власне терміни і
передаються за правилами перекладу термінів.
У неспецֺіальних типах текстіֺв екологічної тематики домінуючими способами перекладу є
калькування та дескриптивний перифраз. Для екологічних термінів застосовують – варіантні та
контекстуальні відповідники, дескриптивний перифраз; для екологічних реалій – дескриптивний перифраз,
комбіновану реномінацію; для екологічних символів – комбіновану реноміֺнацію, контекстуальну заміну та
дескриптивний перифраз [1, c. 18].
У ході дослідження встановлено способֺи та прийоми перекладу лексики природоохоронної
тематики, а саме: 1) переклад за дoпoмoгoю лeксичногo eквівaлeнтa; 2) калькування; 3) експліֺкація
(описовий переклад); 4) переклад за допомогою використання родового відмінку. 5) транскрибування,
транслітерація; 6) переклад за допомогою використання прийменників; 7) інверсія; 8) лексичне доповнення
9) а також, перекладаючи текст, при першому згадуванні поняття, перекладач може додати коментар, який
буде пояснювати переведене слово.
На закінчення слід зазначити, що екологічна проблематика є не тільки однією з найскладніших, але і
однією з найважливіших тематик перекладацької діяльності. Тому фахівець, який здійснює переклад
такого роду текстів, повинен не тільки добре володіти іноземною мовою, а й розбиратися в даній тематиці,
добре знати пов'язану з нею іноземну та українську термінологію, вміти грамотно викладати свої думки на
мові перекладу.
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також публіцистичної статті на екологічну тематику): автореф. дис. канд. наук: спец. 10.02.16 –
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Наталія Хайнус
(Київ, Україна)
ФОРМУВАННЯ ГОЛОВНИХ КОМПЕТЕТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Не можливо не помітити, що англійська мова стоїть на першому місці серед іноземних мов і вже
давно вийшла на міжнародний рівень. В наші часи всюди використовується англійська мова ‒ бізнес,
подорожі, наука, навчання, інтернет, фільми, тощо. Англійська об'єднує людей та допомагає отримувати
знання з великих джерел інформації. Англійська мова відкриває нам набагато більше можливостей.
Вивчаючи англійську, з'являється можливість спілкуватися з людьми по всьому світу. Туризм, кіно,
мистецтво, наука, інтернет та інші сфери стають набагато ширшими для нас і набувають нових фарб.
Розмовляючи англійською, з’являється набагато більше можливостей для власного розвитку та реалізації
свого потенціалу. Адже з англійською нам відкривається весь світ!
Саме зараз пріоритетну значимість набуло вивчення англійської мови як засобу спілкування.
Питання формування комунікативної компетентності стоїть особливо актуально. Перш ніж переходити до
питання формування ключових компетентностей, визначимося з дефініцією поняття «компетентнісний
підхід». Компетентнісний підхід, за визначенням О. Пометун, – це «спрямованість освітнього процесу на
формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості.
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Результатом такого процесу є сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових
компетентностей, інтегрованої характеристики особистості» [4, с. 15].
Під час спілкування комуніканти вступають у соціальні стосунки, які створюються в певній сфері
діяльності, а потреба і бажання спілкуватися виникає в ситуації, зумовленій спільною темою вербальної
взаємодії.Важливе значення для подальшого визначення цілей і завдань навчання має вибір сфер
спілкування. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають чотири сфери в контексті
головних цілей процесів вивчення та викладання: особистісну (сферу власних інтересів), у якій суб’єкт
навчання перебуває як приватна особа. У центрі цієї сфери є помешкання, родина, друзі; публічну, в якій
суб’єкт навчання діє як член загальної спільноти або певної організації та виконує різноманітні види
діяльності з різними цілями; професійну, в якій суб’єкт навчання виконує свої посадові чи професійні
обов’язки; освітню, в якій суб’єкт навчання бере участь в організованому навчальному процесі, в певній
освітній установі [1, с. 4]. Дослідники, пізнаючи певні явища та процеси антропогенного середовища,
створюють образи об’єктів, що вивчаються. Ці образи називають моделями. Моделі як образи реальних
об’єктів відображають їх ключові ознаки. Існує багато моделей комунікації як узагальнених теоретичних
уявлень, що відтворюють структуру і функції досліджуваного об’єкта [3, с. 32]. Міжкультурну комунікацію
слід розглядатияк інтегровану наукову галузь, що передбачає залучення для її потреб категорій, які
сформувалися в інших суміжних науках: нація, народ, етнос, ментальність, національний стереотип,
прототип, архетип, символ, культурний код, національна (мовна, ціннісна, концептуальна) картина світу,
концептосфера нації та ін. Для міжкультурної комунікації ці категорії є засобом виявлення і дослідження
специфіки вербального і невербального спілкування предста- вників різних національних та
лінгвокультурних спільнот. Міжкультурна комунікація вивчає специфіку обміну інформацією між
представниками різних націй, народів, етносів, мов усередині однієї країни чи на рівні міжнародного
спілкування [7, с. 76].
На жаль, на практиці, ми зустрічаємося з тим фактом, що учні, які приходять до навчання в
професійні заклади освіти, в більшості випадках, мають початковий або середній рівень володіння
англійською мовою або вивчали зовсім іншу іноземну мову. На цей факт не звертати увагу цілком не
правильно: вимагати від учнів можна тільки те, на що вони здатні. Тільки у цьому випадку ми можемо
говорити про досягнення освітніх цілей. Викладач іноземної мови одразу повинен це визначити і
спланувати свою роботу саме таким чином.
Спочатку у таких групах потрібно приділяти багато уваги формуванню і розвитку саме предметної
компетентності, але обов’язково пам’ятати: паралельно з цим на кожному етапі уроку повинно відбуватися
формування і розвиток ключових компетентностей учнів.
Щоб досягнути кінцеву мету, потрібно працювати одночасно над формуванням стійкої мотивації
учнів, їх усвідомленого ставлення до вивчення предмета, це дуже важливо, так як мотивація досягає своєї
мети тільки при розумінні сутності.
На першому етапі учні вивчають поняття про будову англійського речення. Їм надаються такі мовні
інструменти – формули, за допомогою яких вони можуть самостійно перекласти речення на англійську та
впоратися з іншими завданнями уроку. Одночасно відбувається формування і розвиток навичок читання,
аудіювання, говоріння і письма, а також формування ключових компетентностей. Все це завдяки
інтерактивним вправам, постійній взаємодії учнів та правильно, тобто згідно можливостям та інтересів і
потреб учнів, підібраним дидактичним матеріалам, формам і методам роботи [6, с. 80].
Опираючись на досвід роботи, можна стверджувати, що мотивація до вивчення предмету таких
учнів, які засвоїли базові мовні знання, набагато вище. Якщо учні усвідомлено і успішно виконують
завдання, то створюється ситуація успіху, вони з більшим задоволенням опрацьовують навчальний
матеріал і беруть участь в різноманітних проектних та інших видах діяльності, вони висувають пропозиції і
активно демонструють те, на що вони здатні.
Щоб візуально презентувати лексику, як правило, використовуємо слайди, фотографії, малюнки,
таблиці і самі предмети для розкриття значення слів, що позначають реальні предмети, емоції, почуття і
так далі. Отже, наочність не вимагає витрат часу на семантизацію лексики, економить час і дозволяє
підвищити зацікавленість та активність учнів.
Наочним матеріалом можуть служити мультимедійні презентації, аудіо та відеоматеріали,
педагогічні програмні засоби (електронні мультимедійні підручники), самостійно розроблені електронні
тести та завдання. Можна скористатися Інтернетом, наприклад, навчально-освітнім каналом TED, де ви
знайдете відеоролики різної тематики та складності, які можна переглядати з українськими та/або
англійськими субтитрами.
З розвитком інтернету, в мережі можна знайти безліч вже готових Робочих аркушів Worksheet,
підібрати, скачати і використовувати необхідні вправи згідно мети і завдань уроку, які не тільки полегшать
роботу і допоможуть зекономити час, а й також викликати зацікавленість учнів і спонукати їх до активної
діяльності на уроках.
Також можна знайти навчальні сайти, які пропонують безкоштовні робочі аркуші з різноманітними
завданнями різного рівня складності і різної тематики.
Щоб формувати предметну компетентність, можна успішно застосовувати такий метод формування
критичного мислення як складання кластера або інтелектуальна карта. Це дуже простий і ефективний
метод, його можна використовувати кожний урок як для індивідуальної так і групової роботи на різних

180

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

етапах уроку. Спочатку учні з викладачем складають найпростіший кластер, потім складають самостійно і
презентують біля інтерактивної дошки або звичайної з крейдою, або біля комп’ютера або проектора з
самостійно підготовленою презентацією [8, с. 3].
Формуючи інформаційно-цифрову компетентність, необхідно акцентувати увагу на важливості
використання «методу проектів», завдяки якому учні можуть створювати власні кластери, тести, електронні
портфоліо, віртуальні презентації, екскурсії, подорожі, музеї, виставки, веб-проекти, навіть власний сайт
або блог тощо, приймати участь у дистанційних конкурсах та інше. При цьому, учні користуються
програмним забезпеченням, Інтернет ресурсами та ЗМІ. Це дає змогу учням не лише опанувати
використанням інформаційно-цифрових технологій, але й виявити власний творчий потенціал, оволодіти
іншими ключовими компетентностями [5].
Якщо говорити про комунікативну компетентність, то вона включає знання необхідних мов, способів
взаємодії з навколишнім світом, навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями. Це
основна мета курсу іноземних мов, так як кожен учень повинен перш за все заявити про себе (у формі
монологу або діалогу). Учні практикують свої вміння в рольових ситуаціях «За столом», «В магазині», «На
вулиці», «В лікарні», «В квитковій касі» тощо. У письмовій мові про сформування комунікативної
компетентності можна говорити, коли учень здатний заповнити анкету, декларацію, написати лист
особистого або ділового характеру.
Розвитку загальнокультурної комунікативної компетентності сприяють правильно підібрані
автентичні тексти та продуктивний словниковий запас, до якого входять найбільш вживані комунікативнозначущі лексичні одиниці, поширені в типових ситуаціях спілкування, в тому числі активна лексика для
висловлення своєї думки, розмовні кліше, а також слова з національно-культурним компонентом: реалії,
пов'язані з відпочинком, проведенням часу, дозвіллям, реалії повсякденного життя. Вони дозволяють
проникнути в іншу національну культуру, оволодіти повсякденною лексикою носіїв мови [2, с. 64].
Як бачимо, ключові компетентності можна розвивати щоуроку, використовуючи відповідні форми,
прийоми і методи роботи. Інструментів та завдань для формування ключових компетентностей на сьогодні
відомо набагато більше ніж згадано. Їх можна легко знайти в Інтернеті або придумати самостійно. Головне,
перед застосуванням завжди перевіряти, чи розуміють ваші учні механізм застосування методу.
Отже, вивчення проблеми формування ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови у
контексті сучасних освітніх технологій дає підстави розуміти, що в прогресивних умовах, де суспільство
динамічно розвивається, відповідно зростають і вимоги до рівня освіти учнів. Як би складно це не було б,
особливо, для вчителів іноземної мови, які сьогодні повинні володіти мобільністю знань, гнучкістю методу
та критичним мисленням і саме компетентнісний підхід в навчанні дає змогу підготувати особистість, яка
не тільки «знає», а й «вміє» і «хоче», що володіє творчою ініціативою, є конкурентоспроможною,
мобільною, здатною самостійно навчатися упродовж всього життя. І тут немає межі вдосконаленню.
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ПРО ВИДИ ВПРАВ З НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ ТА ПЕРЕКЛАДУ
ОРИГІНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Читання є важливим видом рецептивної мовної діяльності, що передбачає повне глибоке розуміння
оригінального іншомовного тексту всіх літературних стилів і жанрів: художнього, прозаїчного,
публіцистичного та науково - технічного. Переклад являє собою передачу вихідного тексту засобами іншої
мови. Завдяки перекладу можна перевірити правильність розуміння іншомовного тексту.
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Необхідність засвоєння особливої техніки перекладу при вивченні іноземної мови глибоко
відчувається відносно німецького науково-технічного тексту. Як відомо, граматика німецької мови
відрізняється від граматики української мові. Ці розбіжності найбільш характерні для наукового стилю
мовлення, ніж для розмовного та літературного. Слід зауважити, що конструкції німецького науковотехнічного тексту є типовими і постійно повторюються, що полегшує поступове засвоєння навичок
перекладу. Текст перекладу повинен точно відтворювати думки і висловлювання автора, але він не
повинен бути буквальним. Спроба буквального перекладу часто спотворює оригінальний текст, призводить
до зміни думки оригіналу чи до порушення норм української мови. Текст перекладу повинен відповідати
лексичному складу та граматичній побудові української мови. Переклад, який відповідає цим умовам, буде
рівноцінним оригіналу. Тільки свідомий підхід до тексту, заснований на звичці та вмінні розбиратися у всіх
його формах і зворотах, гарантує правильне його розуміння. Розуміння іншомовного тексту полегшується,
якщо він прочитується відразу цілком. Слова, які спочатку викликали труднощі, при повторному вживанні
включаються і прогнозують здогадку, що полегшує розуміння основної суті тексту.
Зазвичай робота над перекладом тексту відбувається таким чином: студенти отримують текст і
перекладають його речення за реченням, звертаючи увагу на лексику, синтаксис, вирази, стиль. Викладач
корегує граматичні помилки та невірне вживання слів, пояснюючи особливості вживання лексичних
одиниць в іноземній мові. Для того щоб процес перекладу тексту був більш продуктивним, ми пропонуємо
ділити студентів на групи. Кожна група отримує для перекладу той же самий текст. Після завершення
перекладу тексту, групи мають можливість порівняти роботи та визначити оптимальну версію перекладу.
Перед виконанням перекладу треба проаналізувати граматичні та лексичні особливості тексту, виконавши
відповідні вправи.
Щоб підготувати студента до читання, розуміння та перекладу науково-технічної літератури, треба
розробити систему лексико-граматичних вправ. На нашу думку, граматичний блок завдань повинен мати
граматику, яка є характерною для науково-технічної літератури: пасивні конструкції; поширене означення;
модальні дієслова з перфектним інфінітивом; звороти з безособовими формами дієслова; замінники
іменника чоловічого роду в однині при повторному вживанні; дієприкметникові звороти; займенникові
прислівники; та інше. Навчання студентів аналізу важких в граматичному відношенні місць тексту,
розуміння утворювання та перекладу складних слів, особливо складних іменників, яких дуже багато у
іншомовному (наприклад, німецькому) тексті, та розуміння смислових відтінків дієслівних префіксів
допоможе їм точніше зрозуміти написане.
Для того щоб навчити студентів зробити граматичний розбір цілого речення або його незрозумілої
частини на основі формальних ознак граматичних форм та структур для читання з повним розумінням,
граматичний блок повинен мати вправи з такими установками:
- прочитайте речення і знайдіть відповідну конструкцію;
- знайдіть речення, що відповідає на це питання.
Так найчастіше помилки в розумінні тексту виникають саме через нерозуміння конструкцій в зміненій
формі, найбільшої уваги потребує така група вправ:
- виберіть потрібну конструкцію із запропонованих;
- виберіть правильний переклад;
- підберіть правильні відповідності.
На нашу думку, доцільно запропонувати студенту зробити спочатку вправи для визначення змін
граматичних конструкцій і пояснити, яка частина структури і чому змінилася, а потім виконати ряд
відповідних тренувальних вправ.
Значні труднощі при читанні та перекладі науково-технічних текстів викликають особливості лексики
наукового стилю, знання яких необхідно для повного розуміння змісту тексту. Виходячи з характеру
лексичного матеріалу, ми пропонуємо включити в лексичні блоки такі вправи:
- знайти означальні слова;
- розділити складні слова на компоненти;
- визначити значення кожного компонента складного слова окремо;
- встановити співвідношення значень між собою;
- встановити співвідношення значень компонентів складного слова з контекстом речення, в якому
вони вживаються.
Велика увага приділяється збагаченню словарного запасу студента за допомогою вправ на
ознайомлення з правилами вживання багатозначних слів, з такими явищами як синонімія, антонімія,
омонімія, вживання неологізмів та фразеологізмів. Лексичні вправи перед читанням тексту спрямовані на
створення опори для розуміння основних думок тексту:
- перекладіть слова, які знайомі з попередніх текстів;
- підберіть до слів в лівій колонці відповідний переклад в правій;
- до кожної пари слів додайте відповідний переклад з наданих слів;
- перекладіть вирази, враховуючи, що вони запозичені з інших мов і викликають неправильну
аналогію.
Виходячи з того, що читанню необхідно навчати як активному і самостійному процесу проникнення у
смислову сторону тексту, ми пропонуємо лексичні вправи, спрямовані на вилучення інформації з усього
тексту. Подібні вправи сприяють формуванню навичок цілісного сприйняття матеріалу.
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Наводимо приклад таких вправ:
- виберіть правильний варіант із кількох зовні схожих слів або граматичних форм:
- виберіть правильну відповідь на запропоновані запитання;
- виберіть твердження, яке відповідає змісту тексту;
- знайдіть у тексті необхідну інформацію, у відповідності до змісту тексту і доповніть незакінчені
речення одним із даних варіантів.
Слід зазначити, що важливим прийомом роботи з текстом є виконання мовних вправ для
формування навичок переглядового и ознайомлювального читання. За зовнішніми ознаками, за назвою
статті, рисунками, схемами, студенти визначають, чи є текст описовим, або містить практичні чи теоретичні
рекомендації. Потім вони переглядають текст, визначають кількість абзаців, звертаючи увагу на роль
першого та останнього. Переглянувши перші речення кожного абзацу, студенти ділять текст на смислові
частини, потім виділяють абзац, який містить висновок до статті. За ключовими словами вони визначають
частину тексту, яка представляє інтерес, містить нові відомості, та обґрунтовують свої пропозиції.
Студенти навчаються виділяти головні теми абзаців, аналізують головні зв’язки між ними, визначають
головні речення в абзацах, скорочують їх та речення, залишаючи зайву інформацію. Таким чином, вони
виділяють найбільш важливі фрагменти для детального читання з глибоким проникненням в зміст, роблять
висновки про практичне використання відомостей. На заняттях студентам пропонується також скласти
конспект, план, анотацію до тексту, оформити основну інформацію у вигляді письмового перекладу та
інше.
Граматичний аналіз оригінального тексту здійснюється за рахунок набутих студентами знань з
граматики. Мета такого аналізу: розвинути у студента рецептивні граматичні мовні навички та закріпити
знання з граматики, навчити знаходити в тексті знайомі йому морфологічні або синтаксичні форми,
правильно використовувати граматичну термінологію, аналізуючи тексту.
Типові вправи в інформативному читанні вельми різноманітні, але їх можна об`єднати в кілька груп
за призначенням:
- Вправи на пошук заданих елементів тексту. При виконанні цих вправ студенти виділяють в тексті
зазначені викладачем лексичні одиниці, знаходять граматичні структури або визначають ключові слова
або місця тексту, відповідні пред’явленим перекладу одного-двох пропозицій, відшукують кінцівку тексту, і
т.д.
- Вправи на пошук основної інформації тексту. Це група вправ із завданням озаглавити окремі
фрагменти тексту, скласти план тексту в формі питань або тез, та ін.
- Вправи на скорочення тексту. У них потрібно розбити текст на фрагменти або відшукати абзаци,
що містять головну думку, передати основну думку одним реченням, написати висновок за змістом тексту.
- Вправи на інтерпретацію тексту. У цю групу входять всі вправи, що починаються з питання «чому» чому так названий текст, чому запропонована дана схема і т.д.
- Вправи на транспозицію, при виконанні яких відбувається усний переказ або переклад тексту.
На закінчення слід відзначити, що розглянуті вправи з навчання читанню та перекладу текстів, як
показує наш досвід, забезпечують як творче їх виконання так і велику автоматизовану повторюваність
матеріалу, який вивчається. Оволодіння умінням читання та перекладу досягається за допомогою вправ
не тільки на формування лексико-граматичних рецептивних навичок при активному та пасивному володінні
матеріалом, але також на розвиток комунікативного вміння читання.
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СЕКЦІЯ: ХІМІЧНІ НАУКИ
Оleksiy Мykhailenko, Oleksandr Kalenyk, Vitaliy Babiy
(Kyiv, Ukraine)
DOUBLE-LAYER SILICENE AS A MOLECULAR CONTAINER FOR ANTI-AROMATIC SYSTEMS
Introduction
Quantity characteristics of a substance stability is a primary criterion in its future application. However,
unstable molecules often happen to be very useful in chemical synthesis. There are several ways of solving this
problem. For example, carbene is interesting for obtaining cyclopropane derivatives [1]. But, its possible living at
low temperatures induces using an alternative – carbenoids or masked carbenes. Other compounds –
nitrenes [2], which can be used in synthesizing aziridine derivatives, are also unstable, what makes scientists
search for alternatives ways. This is also true for other attractive reagents, in particular: organic ozonides [3],
organic azides, azides of many transition metals, etc. However, apart from masking, there is another method of
stabilizing the unstable molecules by incorporating them into the matrix. The most modern approach is to create
non-covalent “guest-host” complexes. Hosts are normally various classes of calixarenes, crown ethers,
cyclodextrins and others [4]. But, we are of the opinion that the most promising is to use nanosystems such as
single- and multi-walled carbon nanotubes, double-layer graphene systems or graphene-like silicene materials.
Silicene [5-7] is one of the promising materials of the future. It is itself interesting as an element of
electronic devices, batteries or sensors [8-12]. Besides, formation of silicene complexes with other molecules
expands useful properties of complexes on the one hand, and it is a matrix for stabilizing and using unstable
compounds, on the other hand [13, 14].
One of such unstable compounds is cyclobutadiene as the first of the antiaromatic hydrocarbons
characterized with low energy distance between the HOMO and LUMO. There can be expected electron
transitions from cyclobutadiene’s HOMO to silicene’s LUMO, with the subsequent system stabilization as a whole.
We have calculated the UV-spectra for the nanosystem in different “silicene/ cyclobutadiene” ratios and
have obtained an association constant of the nanocomplex.
Methods
The initial model was a double-layer silicene consisting mostly of 64 silicium atoms. The lattice structure is
described in parameters Si(111) - (√3×√3). The plane distance is 0.511 nm. Cyclobutadiene molecules are placed
into the interplane space.
The basic structure has been optimized by the ММ+ method. At the subsequent calculation stage we have
applied the semi-empirical РМ3 method. For further modeling, we have used the Monte-Carlo algorithm described
in detail in the previous works [15-18, 20], within the temperature range 0-500К.
There have been calculated the UV-spectra of the complexes. The modified Benes-Hilderbrand
method [19] enabled to find the association constant of the “silicene/cyclobutadiene” system.
Results and discussion
The calculations made demonstrate the potential capability of cyclobutadiene’s physical sorption in the
interplanar space of double silicene layer. The crystalline grid does not have considerable structural changes
(unlike the graphene grids [12]), what allows to stabilize and keep unstable molecules not only at low
temperatures but also at ordinary ones (Fig.1.).

Fig. 1. Screenshot of configurational change “double silicene layers containing three cyclobutadiene
molecules”: initial (left) and final (right) structures; (T = 300 K)
There has been theoretically studied the complex of cyclobutadiene with double-layer silicene. The
program varied the cyclobutadiene ratio from 4 to 1 at constant concentration of double-layer silicene. Optical
density was calculated at 198 nm, which is recommended in the reference literature for complexes with silicene.
The results of spectral calculation are given in Table 1.
Table 1
Calculated data of cyclobutadiene and double-layer silicene interaction
1
2
3
4

Ratio of complex components
(silicene / cyclobutadiene)
1:0
1:1
1:2
1:3

Molar extinction
coefficient, ε
0,101
0,112
0,125
0,134

Wavelength, λ (nm)

∆

196
197
198
199

0,011
0,024
0,033
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In the calculation spectra we have observed a hypsochromic shift. With such component ratio it is
theoretically possible to create complexes of types 1:1 and 1:2. However, the results of spectra processing by the
Benes-Hilderbrand method favour the structure of type 1:1, and the stability constant of this complex is 118 l·mol -1
with the calculation accuracy kкор  0,98,
Conclusions
There has been theoretically studied possible bonding of cyclobutadiene molecules with double-layer
silicene using the quantum-chemical semi-empirical РМ3 method. There have been calculated the theoretical UVspectra of complexes with different concentration in vacuum. There has been shown possible creation of
carcerplex between the host-guest molecules at the ratio 1:1. The results have been processed by the UVadapted Benes-Hilderbrand method. There has been calculated the stability constant of the complex.
The results obtained show the potential opportunity of using double silicene layers as containers for
keeping unstable molecular structures not only at low but also at ordinary temperatures.
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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 28 февраля 2021 г. проводится ХХХV Международная научно-практическая интернетконференция «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших
растений.
2. Структурная ботаника и биохимия
растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная
организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз
метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение,
биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический
мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных
работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного
служащего на современном этапе развития
общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на
здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические
проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социальноэкологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина
труда.
5. Проблемы экологического воспитания
молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые
рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование
экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
.

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

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

192

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

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
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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:
4. 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: 28.02.2021 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 28 лютого 2021 р. проводиться ХХХV 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
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