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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Маншук Абдимомынова, Айнур Абдувалова
(Тараз, Қазақстан)
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ФИЗИКАНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Бастапқыда медициналық физик - онкологиялық емдеу барысында үйлесімді организм ретінде
жұмыс істейтін топтың бөлігі болып саналатын. Топ мүшелері: сәулелік онкологтар, медициналық
физиктер, терапевттер, инженерлер және медбикелер. Әркім өзінің құзыреті мен жауапкершілік аймағына
сәйкес тапсырмаларды орындайды. Осы маман иелері басқа дәрігерлермен бірге жұмыс істейді, өйткені
тек үйлесімді жұмыс және пациенттерді емдеу әдісі туралы ұжымдық пікір қалыптасады [1].
Медициналық физиктердің рөлі қандай және олардың білімдері бүгінде қалай қолданылады?
Медициналық физиктер радиацияның адам ағзасына әсерін зерттейді. Сау жасушалар да, аурудан зардап
шеккен жасушалар да үнемі бақылауда болуы тиіс. Заманауи кешенді технологияларды түсіну және
оларды қолдану сәулелік терапияның әр сессиясы кезінде дозаны дәл есептеуге мүмкіндік береді.
Медициналық физиктің радиациялық онкологиядағы міндеттері бес негізгі бағытты қамтиды:
· Дозиметрия;
· Емдеуді жоспарлау;
· сапа бақылауы;
· Жабдықты таңдау;
· Радиациялық қауіпсіздік;
Кейбір міндеттерге радиациялық онкология бөлімінде қолданылатын күннен-күнге жетілдіріліп
жатқан жабдықты іске қосу, калибрлеу және сапаны қамтамасыз ету кіреді. Стандарттар туралы айтып
өтер болсақ, Халықаралық Атом Қуаты Агенттігі (МАГАТЭ) - бұл, басқалармен қатар, атом энергиясын
бейбіт мақсатта пайдаланатын кадрларды даярлауды қадағалайтын ұйым.
МАГАТЭ «ауруханада қажетті дайындықсыз медициналық физика бойынша академиялық дәреженің
иегері клиникалық білікті деп санала алмайтындығына» баса назар аударады.
МАГАТЭ стандарттарына сәйкес, клиникалық білікті медициналық сәулелік терапия физигі:
• физика, инженерия немесе оған теңестірілген физика ғылымдары бойынша жоғары білімді;
• жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейдегі медициналық физика бойынша тиісті академиялық
біліктілікті (немесе баламасы);
• Ауруханада кем дегенде екі жыл (күндізгі эквивалент) құрылымдық клиникалық біліктілікті арттыру
курсын қамтуы керек.
Қазіргі таңда, дамушы елдер клиникалық білікті медициналық физиктердің жетіспеушілігін сезінуде.
Мұны медициналық техниканың қаншалықты тез күрделеніп келе жатқандығы аясында байқауға болады.
Егер де, заманауи медициналық жабдықтарды науқастарды емдеуде қалай дұрыс қолдануды білетін адам
болмаса бұл аспаптар ауруханада қажет емес қоқыс болып табылуы мүмкін. Яғни, ҚР медициналық
орталықтарында онкологиялық және басқа да ауруларды ойдағыдай емдеу үшін практикалық
қолданыстағы заманауи құрал-жабдықтармен қатар кәсіби мамандар да қамтамасыз етілу керек [2].
Осы орайда, зерттей келе медицина мамандарын дайындайтын ЖОО-да білім беру
бағдарламаларында медициналық физиканы қосу керек және осыған ұқсас пәндерге курстық жұмыстар
мен тәжірибе сабақтарын физикалық орталықтарда өту қарастырылуы қажет деп санаймыз.
Мысалы, 6В10107-Жалпы медицина білім беру бағдарламаларында Базалық пәндер қатарына:
Анатомия негіздері; Адам гистологиясы мен эмбриологиясы; Медициналық физика пәндері берілген. Осы
орайда, «Медициналық физика» Модулін енгізіп, ол модульде: «Дозиметрия», «Заманауи медициналық
жабдықтар», «Бақылау құралдары», «Кешендік жабдықтар», «Санитарлық қағидаларды басқару»,
«Радиациялық қауіпсіздік құралдарын зерттеу» және т.б. элективті пәндерді енгізуді ұсынуға болады.
Медициналық физика пәндері нені зерттейді? – деген сұраққа мысал ретінде өз зерттеу
жұмысымызды ұсынғымыз келеді. «Санитарлық қағидаларды басқару» пәнінің бір ғана сұрағын
қарастырайық: үшін Санитарлық қағидаларда пайдаланылатын ұғымдардың бірі: адам денесінің белгілі бір
ағзасындағы орташа сіңірілетін доза мөлшері келесі формуламен анықталады:

(1)
Мұндағы, mT – ағзаның немесе тіннің массасы, ал, D – dm массаның сіңірілген дозасы.
Адам ағзасына тиімді дозаны есептер болсақ, олардың радио сезімталдығын ескере
отырыпадамның бүкіл денесінің және оның жекелеген ағзалары мен тіндерінің сәулеленуінің кейінгі
салдарларының пайда болу тәуекелінің өлшемі ретінде қолданылатын шаманы қарастырамыз. Ол осы
Санитариялық қағидаларға сәйкес, ағзалар мен тіндердегі эквивалентті дозаның тиісті өлшенетін
коэффициенттерге қосындысын білдіреді:
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(2)
Нт - ағзадағы немесе тіндегі T эквивалентті доза, ал W т - ағза немесе тін T үшін өлшейтін
коэффициент. Тиімді доза бірлігі – зиверт(Зв) анықталады.
Мұндағы, доза шегі (бұдан әрі – ДШ) – қалыпты жұмыс жағдайларында жоғарыламауы тиіс жылдық
тиімді немесе эквивалентті техногендік сәулелену дозасының шамасы.
Осы шаманы тиімділеу мақсатында Delphi ортасында бағдарлама жасау арқылы, нәтижеге қол
жеткіздік.

Жылдық доза шегін сақтау детерминацияланған әсерлердің пайда болуының алдын алады, ал бұл
ретте стохастикалық әсердің ықтималдығы қолайлы деңгейде сақталуы қажет. Кез-келген медицина өкілі
бұл шамаларды білуі құптарлық.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Ремизов А.Н.: Медицинская и биологическая физика. - М.: Дрофа, 2010
2. Методы и средства аналитического контроля - Чернов А.А. - 2009

Հ.Ջ. Գրիգորյան, Ն.Գ. Մելիքյան
(Վանաձոր, Հայաստան)
ՖԻՏՈՆՑԻԴՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇ ՎՆԱՍԱՏՈՒ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՎՐԱ
Յուրաքանչյուր բուսական օրգանիզմ իր կենսագործունեության ընթացքում արտադրում է տարբեր
բնույթի քիմիական նյութեր, այդ թվում այնպիսի նյութեր, որոնք օգնում են պայքարել հիվանդահարույց
միկրոօրգանզիմների դեմ, նպաստում են բույսերի մոտ տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ իմունիտետի
ձևավորմանը։ Այդպիսի նյութերին են պատկանում ֆիտոնցիդները՝ կենսաբանական ակտիվ նյութերը, որոնք
սպանում կամ ճնշում են ոչ միայն տարբեր միկրոօրգանիզմների աճը և զարգացումը, այլև ազդում են
մակաբույծ ճիճուների, միջատների՝ վարակիչ հիվանդություններ տարածողների վրա [5, էջ13-20; 6, էջ 66-67]:
Դրանք արտադրվում են ինչպես չվնասված, այնպես էլ մեխանիկորեն վնասված բուսական հյուսվածքների
կողմից: Ֆիտոնցիդները հայտնաբերվել են 1928 թ. հայտնի ռուս գիտնական պրոֆեսոր Բ. Պ. Տոկինի կողմից [4,
էջ 20]։ Նա այդ նյութերն անվանեց «ֆիտոնցիդներ», որը ծագել է հունարեն « phyton»՝ «բույս» և լատիներեն
«caedo»՝ «սպանում եմ» բառերից [7, էջ 329 ]։
Ֆիտոնցիդները կարևոր դեր են խաղում բույսերը հիվանդություն առաջացնող օրգանիզմներից
պաշտպանելու գործում։ Այսպես, սոճու անտառը օրական արտազատում է 5 կգ ֆիտոնցիդ 1 հա տարածքի
համար, խեժափիճու անտառը՝ մոտ 2 կգ, գիհու անտառը՝ մինչև 30 կգ։ Փշատերև անտառներում (հատկապես
գիհու անտառում) օդը գործնականում մանրէազերծ է [1, էջ 27-28]։
Ֆիտոնցիդները քիմիական բնույթով տարբեր են։ Սովորաբար դրանք բարդ օրգանական
միացություններ են. գլիկոզիդներ, տերպենոիդներ, կոֆեին, քլորոգենային թթուներ և այլն։ Հյուսվածքներում
այս նյութերը գտնվում են լուծված վիճակում: Շատ բույսեր արտազատում են նաև գազային ֆիտոնցիդներ։ Այս
ցնդող միացությունները գործում են հեռավորության վրա։ Սրանք բույսերի առաջին պաշտպանական
միջոցներն են թշնամիներից, իսկ հյուսվածքներում լուծված ֆիտոնցիդները՝ երկրորդն են [7, էջ 329]:
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Ֆիտոնցիդներ արտազատում են բարձրակարգ բույսերի մոտ 85%-ը: Մասնավորապես, շատ ակտիվ
ֆիտոնցիդներ հայտնաբերված են սխտորի, սոխի, սև հաղարջի, գիհու, կեչու, կաղնու, ընկուզենու, կծվիչի,
եղինջի, սոճու, բռնչու, ցիտրուսային բույսերի մեջ [2, էջ 29-30]:
Պարունակելով ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութեր, ֆիտոնցիդները կարևոր դեր են խաղում
նյութափոխանակության մեջ և խթանում են մարդու օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիաները։ Օրինակ,
փշատերևավորների ֆիտոնցիդները խթանող ազդեցություն ունեն նյարդային, սրտանոթային և այլ
օրգանհամակարգերի վրա։ Դրանցից շատերը դրական ազդեցություն են թողնում շնչառական և իմունային
համակարգերի վրա, բարձրացնում են հեմոգլոբինի պարունակությունը արյան մեջ և բարձրացնում են
մարմնի դիմադրողականությունը ցրտի, տոքսինների և ինֆեկցիաների նկատմամբ [3, էջ 211-246]:
Աշխատանքի նպատակն է եղել. ուսումնասիրել որոշ ֆիտոնցիդների ազդեցությունը կոլորադյան բզեզի
և կաղամբաթիթեռի թրթուրների և հասուն ձևերի վրա։ Վնասատուների դեմ ֆիտոնցիդների ազդեցությունը
պարզելու դեպքում հնարավոր կլինի տեղեկացնել բնակչությանը՝ կիրառել այդ բույսերը վնասատուների դեմ
պայքար կազմակերպելու համար:

Աշխատանքի նյութը և մեթոդիկան
Հետազոտական աշխատանքները կատարվել են դաշտային և լաբորատոր պայմաններում 2020
թվականի գարնան և ամռան ամիսների ընթացքում Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի Մարգահովիտ և
Ֆիոլետովո գյուղերում, որոնք գտնվում են ծովի մակերևույթից 1760 մ բարձրության վրա։ Այստեղ
հիմնականում աճեցնում են կաղամբ և կարտոֆիլ, որոնց զգալի վնաս են հասցնում կաղամբաթիթեռը և
կոլորադյան բզեզը:
Աշխատանքներն
իրականացրել
ենք
երթուղային
հետազոտություններով
և
մշտական
դիտարկումներով։ Նշված գյուղերում մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են կաղամբի և կարտոֆիլի դաշտերը։
Այստեղ հայտնաբերված կոլորադյան բզեզի և կաղամբաթիթեռի թրթուրները և հասուն ձևերը տեղափոխվել են
լաբորատորիա և տեղադրվել ապակյա բանկաների մեջ։ Միջատները կերակրվել են համապատասխան
կերաբույսերով: Հարկ եղած դեպքում դրանք փոխվել են թարմ տերևներով։ Բանկաները համարակալվել են և
մատյանում կատարվել են գրանցումներ՝ հետազոտման վայրը, ամսաթիվը, բզեզների հասուն ձևերի և
թրթուրների ֆիզիոլոգիական վիճակը: Ֆիտոնցիդներ պարունակող բույսերից ընտրել ենք մեր տարածքում
աճող մի քանի տեսակներ՝ գիհու և ընկուզենու տերևներ, կծվիչ (ծովաբողկ) սովորական, սոխ, սխտոր, ինչպես
նաև կիտրոն։
Փորձերի համար պատրաստել ենք ցանցե գլաններ, որոնք ամրացրել ենք բանկաների հատակին (նկ1)։
Այդ ցանցե գլանների մեջ լցրել ենք ֆիտոնցիդներ պարունակող տարբեր բույսերի մանրացրած տերևներ
(որոնք անհրաժեշտության դեպքում թարմացվել են), իսկ բանկաների մեջ
տեղադրել ենք կոլորադյան բզեզի կամ կաղամբաթիթեռի 10-ական հասուն ձևեր կամ թրթուրներ և
ծածկել դրանք թանզիֆով (նկ2)։ Կաղամբաթիթեռի հասուն ձևերը ստացել ենք լաբորատոր պայմաններում՝
հավաքած թրթուրներից:

Նկար1.Բանկայում տեղադրված բզեզները Նկար 2.Աշխատանքի ընթացքը
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Փորձերը կատարվել են երեք կրկնողությամբ: Տարբեր բուսատեսակներ պարունակող բանկաները
տեղադրվել են միմյանցից առնվազն 1 մ հեռավորության վրա: Այնուհետև պարբերաբար հետևել ենք
միջատների վարքին:

Կատարված աշխատանքի արդյունքները
Ինչպես ցույց տվեցին ուսումնասիրությունները, բոլոր փորձերի առաջիկա րոպեներին դիտվել է
միջատների ակտիվության աճ։ Մի քանի րոպե անց նրանց ակտիվությունը սկսել է նվազել, ինչը շարունակվել
է այնքան ժամանակ, մինչև միջատները սատկել կամ թմրել են։
Հետազոտության ընթացքում պարզվեց, որ տարբեր ֆիտոնցիդների ազդեցության տակ միջատները
սատկում կամ թմրում էին տարբեր ժամանակահատվածում: Պետք է նշել, որ միայն գիհու և ընկուզենու
ֆիտոնցիդների ազդեցության դեպքում թմրեցում ընդհանրապես տեղի չի ունեցել, նկատվել է միայն
կոլորադյան բզեզի և կաղամբաթիթեռի թրթուրների և հասուն ձևերի շարժողական ակտիվության նվազում։
Այս երկու տեսակ վնասատուների հասուն ձևերի և թրթուրների վրա ամենակործանարար
ազդեցություն ունեցան կծվիչի և սխտորի ֆիտոնցիդները։ Այսպես, փորձը սկսվելուց մոտ 60-70 րոպե անց
միջատներն արդեն կյանքի նշաններ չէին դրսևորում։ Դա կարելի է բացատրել սխտորի մեջ մեծ
քանակությամբ պարունակվող ալիցինի ազդեցությամբ, որն ակնհայտ ցուցաբերեց միջատասպան
հատկություն:
Սոխի վրա կատարված փորձերում սատկեցին կոլորադյան բզեզի և կաղամբաթիթեռի ընդամենը մի
քանի թրթուր, մինչ դեռ հասուն միջատների մոտ դիտվեց միայն շարժողական ակտիվության նվազում,
ընդորում, կաղամբաթիթեռի հասուն առանձնյակների ակտիվությունը նվազեց ավելի շուտ։
Ինչ վերաբերում է կիտրոնի ֆիտոնցիդների ներգործությանը նշված միջատների վրա, ապա պետք է
նշել, որ կոլորադյան բզեզի թրթուրները ավելի դիմացկուն էին այս ցիտրուսի արտազատված ֆիտոնցիդների
նկատմամբ, քան կաղամբաթիթեռի թրթուրները: Վերջինի թրթուրների մեծ մասը սատկեցին, մինչ դեռ
կոլորադյան բզեզների թրթուրների միայն ակտիվությունը նվազեց։ Հասուն ձևերի մոտ նկատվեց շարժողական
ակտիվության նվազում։
Այսպիսով, կատարված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ հետազոտված բույսերից
կոլորադյան բզեզի և կաղամբաթիթեռի ինչպես թրթուրների, այնպես էլ հասուն ձևերի վրա առավել բարձր
միջատասպան ազդեցություն ունեն սխտորի և կծվիչի ֆիտոնցիդները:
Գրականություն
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Ярослав Адаменко
(Івано-Франківськ, Україна)
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ МЕТОДОМ НАКЛАДАННЯ
КАРТ ТА ДЗЗ
Актуальність теми. В процесі розроблення родовищ будівельних матеріалів, які межують з
заповідними територіями існує загроза в порушенні геологічного середовище та ґрунтів, забруднення
повітряного середовища та інших чинників довкілля. При цьому також порушується рослинний шар ґрунтів,
зменшиться площа лісових насаджень та призведе до скорочення біорізноманіття.
Метою роботи є проведення екологічної оцінки розроблення родовищ будівельних матеріалів та
визначення їх впливу на територію Галицького національного природного парку.
Виклад основного матеріалу. У формуванні промисловості будівельних матеріалів важливу роль
відіграє мінерально-сировинна база будівельних матеріалів, зокрема забезпеченість території власними
(місцевими) ресурсами, що впливає на майбутню вартість та процес будівництва, тому їх дослідження
відіграє велику роль у вивченні всього будівельно-індустріального комплексу.
Територія Галицького національного природного парку (ГНПП) розміщена в межах Галицького
адміністративного району Івано-Франківської області. ГНПП частково охоплює долину ріки Дністер та
пригирлові частини долин його допливів – Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. Рельєф парку здебільшого
горбистий, розчленований долинами постійних і тимчасових водотоків.
Більша частина території національного природного парку зайнята лісами, розміщені вони в
основному на вододільних поверхнях височин та їхніх схилах. Основні лісоутворюючі породи – дуб
звичайний, бук, граб. Основний тип природної рослинності – ліси, переважно дубово-грабові та дубовобукові. У межах парку протікає Дністер з 4 допливами, розміщене Бурштинське водосховище, 38 ставків, 5
озер [1].
Найбільш поширеною корисною копалиною в межах Галицького район є будівельні матеріали. Слід
вказати, що частина таких родовищ знаходиться у промисловій стадії розробки, а деяка частина – у запасі.
Також відмітимо, що ГНПП притаманна мозаїчне розташування ділянок що охороняються, тому деякі з
вказаних родовищ будівельних матеріалів знаходяться у безпосередній близькості або межують з
об’єктами ГНПП.
Одним з сучасних методів оцінки впливу видобувної промисловості на довкілля є метод накладання
карт з використанням дистанційного зондування Землі. Тому, в цій роботі ми хочемо продемонструвати
алгоритм такого оцінювання.
Картографічний матеріал розроблявся за допомогою програми Google Earth Pro®. Це програма
компанії Google, в рамках якої в мережі Інтернет були викладені супутникові фотографії нашої планети.
Головною відмінністю цієї програми від картографічної Google Maps і інших схожих програм – це
можливість тривимірного перегляду ландшафту поверхні землі або будівель чи споруд. Хочеться
відзначити, що фотографії деяких регіонів мають дуже велике розширення, що дозволяє в найдрібніших
деталях розглянути зображення [2].
Етапи побудови картографічного матеріалу:
1. На офіційному сайті http://geoinf.kiev.ua на карті шукаємо родовища будівельних матеріалів, а
саме суглинків на території Галицького району, які будуть в подальшому аналізуватися. Визначається його
розмір та характеристику, які зазначені в паспорті родовища.
2. За допомогою програми Google Earth Pro® встановлюємо мітку місця розташування родовища.
Якщо родовище немає географічних координат (тобто знаходить у запасі) гіпотетично уявляємо, що межа
об’єкта у формі кола і за допомогою інструмента «Коло» створюємо його. Коло будуємо беручи за основу
максимальну довжину родовища.
Якщо родовище має географічні координати відкладаємо кожну з точок та з’єднуємо їх інструментом
«Багатокутник», щоб утворити межу території родовища. Межі території родовища ми задаємо зеленим
кольором.
3. Далі необхідно накласти нормативну санітарно-захисну зону до кожного родовища. Згідно [3, 4]
видобування глинистої сировини родовища суглинків відноситься до IV класу підприємств з видобування
руд та нерудних корисних копалин, тобто санітарно-захисна зона становить 100 м.
За допомогою інструменту «Коло» (якщо родовище у запасі), наносимо ще одне коло червоного
кольору, додаючи до розміру межі родовища 100 м. Якщо родовище має географічні координати, то за
допомогою прямих ліній відкладаємо точки з відстанню 100 м від меж території родовища і з’єднуємо їх між
собою за допомогою інструменту «Багатокутник».
4. За допомогою програми Microsoft Excel® будуємо розу вітрів і переносимо її за допомогою
інструменту «Багатокутник» на карту дотримуючись напрямку сторін світу. Роза вітрів на карті позначена
білим напівпрозорим кольором.
5. Далі, згідно з публічною кадастровою картою України – https://map.land.gov.ua, накладаємо за
допомогою інструменту «Багатокутник» території земельних ділянок, що вказують їх тип власності.
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Напівпрозорим синім позначено ділянки приватної власності, оранжевим – комунальної власності,
фіолетовим – держаної власності.
6. Також на карті за допомогою інструменту «Багатокутник» виділяємо зеленим кольором лісові
насадження та голубим – водойми, салатовим кольором позначено територію Галицького національного
природного парку.
Свою роботу з екологічної оцінки території Галицького національного природного парку ми
проводили для дев’яти родовищ суглинків, які є сировиною для виготовлення цегли (рис. 1).
Як приклад, наведемо одержані результати для Вікторівського родовища суглинків. Вікторівське
родовище розташоване в 930 м на південний схід від села Вікторів, в 1,7 км на північний схід від села
Комарів і в 1,8 км на південний захід від села Сапогів. Із західної сторони від родовища протікає річка
Луква, яка є правою притокою Дністра.

Рис. 1. Родовища суглинків на території Галицького району
Вміщуючі породи: суглинок, пісок гравелитистий. Родовище має пластоподібну форму тіла, характер
залягання – горизонтальне. Довжина родовища від 170 м до 210 м, ширина – від 110 м до 130 м,
потужність від 12,70 м до 16,70 м.
В результаті пошуково-розвідувальних робіт виявлено та детально розвідано Вікторівське родовище
глинистої сировини для виробництва цегли. Корисна копалина приурочена до еолово-делювіальні
відкладень верхнього відділу четвертинної системи, представленими лесоподібними суглинками [5].
Територія розробки частково потрапляє на ліси Галицького національного природного парку, що
становить приблизно 20 % площі родовища, але враховуючи СЗЗ, зона охоплення лісу парку зросте до
40%. Можлива площа впливу родовища – 825 м2 (рис. 2).
Згідно з публічною кадастровою картою України в межі розробки родовища та СЗЗ земля за типом
власності є приватно, за цільовим призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, особистого селянського господарства [6].
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Рис. 2. Екологічна оцінка впливу Вікторівського родовища суглинків на довкілля
Планова діяльність включає зміну цільового призначення вказаних земельних ділянок на землі
промисловості для розміщення та експлуатації основних, підсобних i допоміжних будівель та споруд
підприємства, що пов’язані з користуванням надрами.
Родючий шар ґрунту на території реалізації планованої діяльності утворюють лучні опідзолені та
лучні оглеєні ґрунти – відповідно до даних з офіційного сайту Публічна кадастрова карта України [6].
Зазначені групи ґрунтів не відносяться до особливо цінних земель які визначені в статті 150
Земельного кодексу України [7] та не входять до Переліку особливо цінних груп ґрунтів [8].
Вплив Вікторівського родовища, при подальшій його розробці, на територію Галицького
національного природного парку присутній, оскільки територія розроблення частково знаходиться в межах
природного парку і безпосередньо на нього впливає.
В межі загальної площі земельних ділянок потрапляє частина лісових насаджень природного парку,
що представлена змішаними лісами. Проект розробки родовища не передбачає вирубку дерев,
видобування корисної копалини здійснюватиметься лише на вільних від лісонаджень ділянках (в межах
земельного відводу). Здійснення видобутку суглинку на ділянках з наявним лісонадженням екологічно та
економічно недоцільним.
Планована діяльність призведе до скорочення біорізноманіття через локальність планованої
діяльності та до скорочення площі лісів парку. Розроблення родовища також вплине на стан фауни:
призведе до скорочення та міграції видової різноманітності та популяцій домінуючих видів фауни, цінних
та таких що охороняються видів фауни. При реалізації планованої діяльності можливо змінення звичайних
місць мешкання дрібних диких тварин, а також можливе незначне уповільнення біохімічних процесів
рослин прилеглої території.
До факторів, які ймовірно зазнають вплив з боку об’єкту планованої діяльності як на природний парк,
так і на решта ділянок території, відносяться в першу чергу геологічне середовище та ґрунти, повітряне
середовище, підвищені рівні шуму. При цьому порушується рослинний шар ґрунтів і видобуваються
корисні копалини на площі кар’єру на глибину потужності пласта. На кліматичні фактори розробка кар’єру
не впливає. Ландшафт району здійснення проектованої діяльності в глобальному сенсі не змінюється.
Найменша відстань від південно-західної сторони майданчика кар’єру до найближчої житлової
забудови складає 200 м. Імовірний вплив на здоров’я населення незначний. Об’єкт планованої діяльності
не здійснює будь-яких ризиків з точки зору розвитку не канцерогенних і канцерогенних ефектів. Об’єктів
архітектурної, археологічної та культурної спадщини на ділянці відводу кар’єру немає. Соціальноекономічні умови району розміщення планованої діяльності частково зростуть.
Спираючись на вище викладену оцінку впливів робіт по видобування корисних копалин,
передбачається комплекс ресурсозберігаючих, охоронних, захисних, відновлювальних і компенсаційних
заходів, які спрямовані на забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, його
покращення та попередження екологічних ситуацій.
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Валентина Загалевич, Ольга Гончар
(Кам’янець-Подільський, Україна)
ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Водні ресурси (в широкому розумінні) – це всі води гідросфери, а саме: води річок, озер, каналів,
водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, водяна пара атмосфери, вода (лід) гірських і
полярних льодовиків [1].
Згідно з іншим визначенням, водні ресурси – частина природних запасів води, яка безпосередньо
приймає участь або може приймати участь у суспільному виробництві в конкретних історичних умовах при
певному розвитку продуктивних сил. Це визначення характеризує водні ресурси не тільки як природне
явище, а й як соціально-економічну категорію, яка безпосередньо пов’язана з рівнем розвитку суспільства.
Водні ресурси є джерелом промислового і сільськогосподарського виробництва, власне і самого
життя людей. Використання води для господарських цілей – одна з ланок круговороту води в природі.
Ресурси річкового стоку України становлять в середньому 87 млрд. м3 на рік (в маловодний рік цей
показник зменшується до 56 млрд. м3). Річкову мережу України складають понад 71000 річок загальною
довжиною більше 170 тис. км. Її середня густота – 0,25 км/км2. Майже всі річки належать до басейнів
Чорного та Азовського морів і тільки 4% – до Балтійського моря. Водні ресурси України формуються, в
основному, за рахунок стоку річок Дніпро, Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг, Тиса, на яких
побудовані водосховища. Україна належить до держав з недостатнім забезпеченням водними
ресурсами. Вона – одна з найменш водозабезпечених країн Європи. Водні об’єкти України вкривають 24,2
тис.кв.км, що становить лише 4,0% від її загальної території (603,7 тис. кв. км). Питома забезпеченість
річковим стоком в Україні – близько 1000 м3 на особу в рік, що нижче в 2,5 рази ніж в Німеччині та Швеції, в
3,5 рази ніж у Франції та у 5 разів ніж в Англії [1].
З метою забезпечення населення та народного господарства необхідною кількістю води в Україні
збудовано 1087 водосховищ загальним об’ємом понад 55 млрд. м3, 7 великих каналів довжиною близько
2 тис. км з подачею на них понад 1 тис. м3 води за секунду, 10 великих водоводів великого діаметру, по
яких вода надходить у маловодні регіони.
Використання та охорона водних ресурсів в нашій країні регламентується низкою законів та інших
правових нормативних документів, серед яких “Водний кодекс України” (1995 р.), ЗУ “Про меліорацію
земель” (2000 р.), ЗУ “Про питну воду та питне водопостачання” (2002 р.)
Оцінюючи водні ресурси, потрібно враховувати ряд обставин, які ускладнюють використання
поверхневих вод. Негативним фактором, який обмежує можливості використання наявних водних ресурсів,
є погіршення якості води через скидання у водні об’єкти стічних вод, унаслідок чого вода забруднюється,
втрачає корисні якості і часто стає непридатною для певних видів використання.
Нагальна проблема яка стоїть перед всім суспільствам – не допустити підвищення температури на
планеті Земля вище як на 1,5 градуси Цельсія, що дасть змогу скоротити на 50 % не стачу прісної води,
яка гостро залежить від змін клімату.
Не одноразово у різних країнах світу піднімаються питання щодо розробки та впровадження
необхідних заходів по боротьбі з глобальною водною кризою. Тим самим підкреслюється ключова роль
екологічної стабільності в охороні та раціональному використанню водних ресурсів.
У 2018 році було надано старт міжнародній десятирічці дій в області водних ресурсів в інтересах їх
сталого розвитку. Всесвітній день водних ресурсів 2020 року, гасло якого присвячено зв’язкам питань води
і водозабезпечення, пов’язаних зі змінами клімату. Водні ресурси виступають джерелом промислового і
побутового водопостачання, а тому відіграють вирішальну роль у розвитку всього промислового
господарства та у життєдіяльності населення.
Інтеграція України до Європейського Економічного Співробітництва (ЄЕС) і Світової організації
торгівлі (СОТ) передбачає формування та реалізацію збалансованої політики переходу України до сталого
розвитку. Екологічні вимоги СОТ передбачають зменшення негативного антропогенного впливу
господарської діяльності на навколишнє природне середовище і здоров’я людей. Україна має узгодити
свою національну стратегію розвитку з вимогами ЄЕС, СОТ і міжнародними зобов’язаннями зі сталого
розвитку загалом та екологічними і водними зокрема. Політика Європейського Союзу та стратегія
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управління довкіллям, зокрема природними водами, прагне до досягнення стійкості у водогосподарській
галузі на території держав-членів. З цією метою у 2000 р. було прийнято Водну рамкову директиву
(2000/60/ЄС).
У країнах на зразок Швейцарії, Норвегії і Люксембурга можна пити воду з-під крану і не переживати з
приводу її якості. В Україні цей трюк як мінімум небезпечний і навіть пахне екстримом. Вся річ у тому, що
згідно з даними ООН наша країна знаходиться на 95 місці рейтингу по чистоті питної води [2].
Центральне водопостачання охоплює близько 70% українців. Потреби 20% з них забезпечуються за
рахунок підземних прісних вод, інші 80% п'ють з поверхневих водойм на зразок річок Дніпро і Десна.
Повірте, їх складно назвати чистими.
Вдумайтеся, 40% промислових і господарчо-побутових відходів, які підприємства зливають в річки,
не очищаються або не відповідають встановленим санітарним вимогам! Органічні речовини, яйця
гельмінтів, патогенні бактерії, сульфати, хлориди, залізо - лише мала дещиця "бонусів", які ми отримуємо
разом з водою.
Проблема давно придбала загальнонаціональні масштаби. 60% води в нашій країні екологи
визнають непридатними для питва. Найплачевніша ситуація в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,
Київській, Херсонській, Одеській [2].
До найбільш брудних річок України відносять Сіверський Донець, Сулу, Дністер, Кальмиус і Західний
Буг. У останньому концентрація азоту в 15, а важких металів в 8 разів вище за норму. У притоках Дністра
рівень марганцю перевищує допустиму відмітку в 29 разів. Лякають результати досліджень Каховського,
Київського, Кременчуцького і Дніпродзержинського водосховищ. Міді і марганцю тут в 80 разів більше, ніж
прописано в стандартах. Навіть купання в такій воді може привести до шкірних захворювань.
Варто відмітити, що Україна не входить до числа країн з високим рівнем водозабезпечення. А за
показником використання водних поновлюваних ресурсів знаходиться у кризової риси. При цьому
основним методом очищення було і залишається хлорування, що призводять до утворення небезпечних
для здоров'я хлорорганічних сполук [2].
Практично усі водойми наближаються до 4-го і 5-го класам якості, тобто характеризуються як
забруднені і брудні. І навіть якщо на станціях воду правильно очистять, проведуть знезараження,
пом'якшать і позбавлять від неприємного смаку і запаху, вона все одно знову перетвориться на брудну ізза старих труб. З наших кранів тече технічна вода і кип'ячення, на жаль, не допоможе. Про головні
джерела цього неподобства розповімо далі.
Головні причини забруднення:
Стічні води.
Діяльність фермерських господарств.
Промислові відходи. До "найшкідливіших" виробництв відносять чорну металургію,
нафтопереробні і целюлозно-паперові заводи.
Витоки нафти. Нафтопродукти скупчуються на водній поверхні, перекриваючи доступ світла і кисню
Тверді відходи. Пластикові пляшки, пакети, гравій, щебінь, відпрацьований грунт. Через це
водойми перетворюються на смітники.
Теплове забруднення. Злив теплої води з атомних і теплових електростанцій підвищує загальну
температуру водойми. Це призводить до прискореного заростання водоростями і мору живності.
Атмосферні забруднення
Міжнародні експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) встановили, що понад 60%
захворювань у світі зумовлено вживанням недоброякісної води. Отже сьогодні вода розцінюється не тільки
як природний ресурс, вона має яскраво виражену соціальну значимість. У підтвердження цьому
Міністерською декларацією Всесвітнього Водного Форуму в Гаазі в 2000 році, Міжнародною конференцією
по прісній воді (Бонн, грудень 2001 р.) якість води визнана основним показником збалансованого
розвитку суспільства, його безпеки й існування в цілому [1].
Які ми можемо визначити наслідки забруднення води?
У багатьох країнах вже зараз бракує чистої питної води. Напружена екологічна ситуація тільки
посилює проблему. Наслідки забруднення можна назвати небезпечними і усеосяжними. Ось деякі з них:
 Зменшення видової різноманітності морської і річкової флори і фауни.
 Заростання і зникнення водойм.
 Погіршення смаку, кольору і запаху води.
 Руйнування емалі наших зубів із-за надлишку фтору.
 Спалахи гепатитів, спровоковані бактеріями і кишковою паличкою.
 Перевантаження організму залізом, що викликає порушення формування кісткової тканини.
 Накопичення свинцю, хрому, кадмію, бензапирену, а також хлор у воді провокують поява онкології і
нервових розладів.
 Інфекційні і кишкові захворювання: від тифу і дизентерії до холери.
 Погіршення стану волосся і шкіри.
 Зараження паразитами [2].
Перелік захворювань, які можуть виникнути із-за вживання неякісної води досить великий. Не
даремно говорять, що 80% болячок людина "випиває" разом з нею.

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

15

 Вода є одним з найважливіших природних ресурсів, і в наших силах запобігти її забруднення.
Незначні зміни в звичках, наприклад, застосування натуральних чистячих засобів замість токсичних
хімікатів будинку, вирощування дерев і квітів в саду, можуть зіграти величезне значення. Для більш
масштабних змін намагайтеся не замовчувати факти скидів брудних стоків підприємств у місцеві водойми.
Будь-яка дія може призвести до позитивного результату[3].
Ми можемо зменшити забруднення води за допомогою простих кроків:
 По-перше, використовуйте якомога менше хімічних засобів при прибиранні будинку.
 По-друге, утилізуйте відходи правильно. Ніколи не зливайте в каналізацію відходи, які не
розкладаються.
 По-третє, не змивайте ліки в каналізацію. Ліки зроблені з речовин, які можуть виявитися
шкідливими для навколишнього середовища. Якщо у вас є прострочені ліки, здайте їх в пункт прийому
небезпечних відходів
 По-четверте, не змивайте сміття в каналізацію
 По-п’яте, економте якомога більше води
 По-шосте, намагайтеся не використовувати пластик.
 По-сьоме, підтримуйте садову ділянку екологічно чистою, не використовуйте пестициди і гербіциди
 По-восьме, запобігайте ерозії ґрунту, висаджуючи більше дерев, кущів і трави. Збирайте і
компостуйте садові відходи.
Таким чином, оцінюючи водні ресурси, потрібно враховувати ряд обставин, які ускладнюють
використання поверхневих вод. Негативним фактором, який обмежує можливості використання наявних
водних ресурсів, є погіршення якості води через скидання у водні об’єкти стічних вод, унаслідок чого вода
забруднюється, втрачає корисні якості і часто стає непридатною для певних видів використання.
Нагальна проблема яка стоїть перед всім суспільствам – не допустити підвищення температури на
планеті Земля вище як на 1,5 градуси Цельсія, що дасть змогу скоротити на 50 % не стачу прісної води,
яка гостро залежить від змін клімату.
Не одноразово у різних країнах світу піднімаються питання щодо розробки та впровадження
необхідних заходів по боротьбі з глобальною водною кризою. Тим самим підкреслюється ключова роль
екологічної стабільності в охороні та раціональному використанню водних ресурсів.
У 2018 році було надано старт міжнародній десятирічці дій в області водних ресурсів в інтересах їх
сталого розвитку. Всесвітній день водних ресурсів 2020 року, гасло якого присвячено зв’язкам питань води
і водозабезпечення, пов’язаних зі змінами клімату. Водні ресурси виступають джерелом промислового і
побутового водопостачання, а тому відіграють вирішальну роль у розвитку всього промислового
господарства та у життєдіяльності населення [1].
Політика Європейського Союзу та стратегія управління довкіллям, зокрема природними водами,
прагне до досягнення стійкості у водогосподарській галузі на території держав-членів. З цією метою у 2000
р. було прийнято Водну рамкову директиву (2000/60/ЄС).
Отже, інтеграція України до Європейського Економічного Співробітництва (ЄЕС) і Світової організації
торгівлі (СОТ) передбачає формування та реалізацію збалансованої політики переходу України до сталого
розвитку. Екологічні вимоги СОТ передбачають зменшення негативного антропогенного впливу
господарської діяльності на навколишнє природне середовище і здоров’я людей. Україна має узгодити
свою національну стратегію розвитку з вимогами ЄЕС, СОТ і міжнародними зобов’язаннями зі сталого
розвитку загалом та екологічними і водними зокрема.
Література:
1. Водні ресурси України, їх використання та управління в сучасних умовах URL:: http://odeku.edu.ua/vodniresursi-ukrayini-yih-vikoristannya-ta-upravlinnya-v-suchasnih-umovah/
2. Типи забруднення води і їх наслідки URL: https://www.akvantis.com.ua/ua/stati-i-obzory/tipy-zagryazneniyavody-i-ih-posledstviya
3. Як зменшити забруднення води URL: https://buvrtysa.gov.ua/newsite/?p=12724
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викладач суспільних дисциплін вищої категорії, магістр історії Загалевич Валентина Леонідівна.
Гулайна Ошанова
(Алматы, Казахстан)
МАҚТАНЫ ӨСІРУГЕ АРНАЛҒАН ТҰЗДЫ ТОПЫРАҚТЫҢ ФИТОЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУ
Аңдатпа. Бұл мақала мақтаны өсірудіңфитоэкологиялық факторлардың әсері туралы арналған.
Мақта - минералды қоректену мен климаттық жағдайларға өте қажет өсімдік, ол аязсыз, жылы күндер
мен қалыпты жауын-шашынсыз ұзақ жылы температураны қажет етеді. Gossypium barbadense, G.
hirsutum, G. herbaceum, G. arboreum - талшық, май және мақта балына өсірілетін кең таралған түрлері
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бар. Мақта талшығы кез-келген елдің стратегиялық ресурсы болып саналады, сондықтан ел
аумағында мақтаның отандық сорттарын жасау өте маңызды болып саналады. Дүние жүзінде
мақтаның талшық сапасы мен зиянкестерге төзімділігі жоғарылаған жаңа сорттарын шығару
бойынша қарқынды жұмыс жүргізілуде. Алайда, біздің елдің климаттық жағдайында мақта өсіру кезінде
абиотикалық стресс факторларының, мысалы, суық, аяз және құрғақшылықтың теріс әсер ету
проблемалары бірінші орынға шығуы мүмкін.
Түйінді сөздер: сәл тұзды топырақтар, минералданған сулар, топырақтың көп массасы,
топырақтың ылғалдылығы, мақтаның өсуі, мақтаның дамуы, мақтаның өнімділігі.
Мақта өсіру - біздің еліміздегі ауыл шаруашылығының маңызды салаларының бірі. Ол тоқыма және
басқа бірқатар салаларды құнды шикізатпен қамтамасыз етіп келеді. Бұл шикізаттан біздің еліміздің халық
шаруашылығы үшін өте қажет түрлі маталар мен басқа да көптеген өнімдер шығарылады [2, c. 109].
Қазақстанның әр түрлі аймақтарында, мақта жинау гектарына 10-40 центнерден және одан да
жоғары болып келеді. Көрсеткіштердің өзгергіштігі, негізінен, берілген экологиялық-географиялық
жағдайларға ұсынылған агротехникалық шаралар жүйесінің кез-келген байланысының бұзылуымен
байланысты.
Мақтаның жоғары өнімділігін қамтамасыз ететін шаралардың ішінде достық өсінділерін алу
маңызды, бұл өсімдіктердің қажетті тығыздығына кепілдік береді. Қазіргі кезде көптеген шаруа
қожалықтары мақта көшеттерін алуда үлкен қиындықтарға тап болып отыр.
Бұл жағымсыз құбылыстың алдын алу үшін, т. топырақтың төменгі егістік қабатында плуг түбінің
пайда болуын болдырмау үшін әр 2-3 жылда бір метр тереңдікте топырақты өңдеу қажет, нәтижесінде соқа
түбі бұзылып кетеді.
Топырақты өңдеудің негізгі міндеті - аэрация мен сүзілу процесін жақсарту, сонымен қатар
топырақтың ылғалдылығын жинау (құру) және сақтау [1, с. 67].
Шаруа қожалықтарының танаптарында 2019 жылдың қыркүйек - қазан айларында жоғарыда аталған
негізгі көрсеткіштерге дәстүрлі технологияның әсері зерттелді.
Бұл горизонтта қатарлар рельефінің ойыс пішініне байланысты трактор трактор дөңгелектерінің
әсерінен топырақ тығыздалады, нәтижесінде - деформацияның жақтарға таралуы. 20-30, 30-40 және 40-50
см қабаттарда топырақ тығыздығы артады. Горизонттың төменгі қабаттарында тығыздық өседі, ал 40-50
см көкжиекте тығыздық 1,47 г/см3 жетеді.

Сурет: 1. Топырақ ылғалдылығының (а) және тығыздығының (б) горизонттың тереңдігіне тәуелділік
графигі: 1 - жотада; 2 - борозда
Жоғарыда келтірілген материалдардан көрініп тұрғандай, дәстүрлі әдіспен топырақты өңдеу кезінде
ол тығыздалады, ал ылғал жиналмайды және қалмайды. Сондықтан ауылшаруашылық өндірісіне
топырақты қорғайтын, суды үнемдейтін және энергияны үнемдейтін технологияларды енгізу
перспективалы міндет болып табылады.
Зерттеудің келесі кезеңінде топырақтың тұздануының Қазақстандағы мақта шығымына әсерін
анықтау қажет.
Қазақстан Республикасында мақта Gossipium hirzutum L. түрлерімен өсіріледі, оның құрамына
Мактаарал сериясының бірқатар отандық сорттары кіреді, оның өнімі 40-45 ц / ц / га шитті мақта мен
ұзындығы 28-30 - 33-39 мм жоғары сапалы талшық. Қазақстан Республикасындағы мақта әлемдегі мақта
өсірудің солтүстік ендіктерінде өсіріледі. Жер шарында мақта өсірудің солтүстік шекарасы қазіргі уақытта
38 440 солтүстік ендікке жетеді, ал ол АҚШ-та 380, ал Қытай Халық Республикасында және Қазақстан
Республикасының Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласында 440 дейін жетеді. Өзбекстанда ол
Қарақалпақстанның солтүстік бөлігінде, шамамен 430 солтүстік ендікте өтеді [3, c. 200]. Шитті мақта өнімін
одан әрі өсіруді тежейтін факторлардың ішінде топырақтың тұздануы ерекше маңызға ие. Қазақстанда
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қайталама тұздану процестері топырақ-мелиоративті жағдайлардың қолайсыздығына байланысты мақта
дақылдарының маңызды аймақтарында көрінеді.
Нәтижелер мен пікірталас. Зиянды тұздар әсерінен мақта көшеттерін алуды қиындатады. Сортаң
топырақта мақта көшеттері 10–12 күнге немесе одан да көпке кешіктірілді. Сонымен қатар мақта
көшеттерінің тамырлары өте қалың, сулы, сынғыш болды. Топырақтың өте күшті тұздануы кезінде мақта
көшеттері мүлдем пайда болмайды немесе олардың көпшілігі өледі, осындай өрістерде қатты жұқарған,
ергежейлі өсімдіктері бар тұзды дақтар пайда болады. Сортаң топырақтарда өсу ғана емес, өсімдіктердің
дамуы (олардың көбею фазаларының өтуі) де өте кешеуілдейді. Мұндай жерлерде мақтаның даму
фазалары сортаңданған топырақтармен салыстырғанда бір айға дейін немесе одан да көпке кешіктіріледі.
Топырақтың әлсіз тұздануы 98 мың дана / га өсімдік тығыздығын қамтамасыз етті, бұл күшті тұздылығы
бар өсімдік тығыздығынан 2 есе артық. Топырақтың орташа тұздылығы бар мақта өсімдігінің тығыздығы
87,5 мың дана/га құрады, бұл топырақтың төмен тұздылығымен салыстырғанда 10,5 мың данаға аз.
Тұз режимі суару жылдамдығына байланысты өзгерді, оның жоғарылауымен топырақтағы тұз
мөлшері азайды. Осылайша, 3000–4000 м3/га шаймалау жылдамдығында 0-60 см топырақ қабатындағы
хлор ионының шайылуы 87,8% -ке жетті, бұл 1500 м3/га шаймалау жылдамдығымен салыстырғанда 37,6%
артық. Сілтілеу жылдамдығы жоғарылаған сайын топырақтағы тұздардың шайылу қабілеті артады.
Сондықтан зерттеу нәтижесінде топырақтың су-тұз режимін жақсартуда шаймалаудың тиімді жылдамдығы
анықталды. 2000 м3/га жылдамдығымен, тұздылығы аз болса, тұздардың шайылу қабілеттілігі 57,9%, ал
орташа тұздылығы 3000 м3/га -87,8% және күшті тұздану кезінде 4000 м3/га -87,8% құрады. Ал ағынды
суару болмаған жағдайда, тұздардың жылдық жинақталуы вегетация кезеңінде де, жыл ішінде де болады.
Сілтілеу кезінде прогрессивті тұзсыздандыруды қамтамасыз ету үшін терең көлденең және тік дренаж
арқылы жер асты суларының көтерілу мүмкіндігін жою қажет. Топырақта тұздың жиналу қарқындылығы
жер асты суларының шығуына және минералдану дәрежесіне тікелей пропорционалды. Әр түрлі
климаттық және топырақтық-мелиоративті жағдайларда топырақтың тамыр қабатынан өсімдіктерге улы
тұздардың артық мөлшерін кетіру үшін алдын-ала шаймалаудың су нормалары әр түрлі болады [4, c. 60].
Қазақстан Республикасының суармалы жерлерінің жартысынан көбі әр түрлі деңгейде сортаңданған.
Тұздардың өсімдіктерге екі есе кері әсер ететіні белгілі. Біріншіден, бұл өсімдік жасушаларының
құрамындағы ылғалдың артық концентрациясы, екіншіден, зиянды тұздардың артық мөлшері. «Артық»
демекші, өсімдіктің өсуі мен дамуы кезінде топырақта тұздардың аз шығыны болады.
Материал және жұмыс әдісі. Мақта өсіру, тұқым шаруашылығы және мақта өсірудің
агротехнологиясы ғылыми-зерттеу институты аумағындағы сортаң жерлерден мақтаның жоғары өнімін алу
үшін перспективалық мақта «Бухара-102» сортымен тәжірибелер жүргізілді.
Тұздылығы әр түрлі деңгейдегі учаскелердің үш нұсқасы анықталды: тұзды емес, әлсіз және орташа
тұзды. Жұмыстың басында учаскелердің топырағына егжей-тегжейлі зерттеу жүргізілді. Зерттеу
нәтижелері. Тұзданбаған топырақтарда: 0-30 см қабатта өсімдіктің өсу кезеңінің басында массаның
тығыздығы 1,25 г/см3, 0-50 см қабатында 1,30 г/см3, 1-100 см - 1,37 г / болды. См3, ал вегетациялық
кезеңнің соңында (қыркүйек) бұл көрсеткіш 1,26-ға өзгерді; Тиісінше 1,30 және 1,40 г/см3. Барлық
көрсеткіштер нормаға жіберілген шарттарға сәйкес келеді. Осылайша өсімдіктің өсуі мен дамуына қолайлы
жағдайлар жасалды. Вегетациялық кезеңнің аяғында жаппай тығыздық индикаторлары шамалы
жоғарылағанына қарамастан, олар оңтайлы деңгейде қалды, тек метр қабатында орташа шамалы өсім
байқалды. Сәл тұзды топырақтарда іс жүзінде тұзданбаған топырақтардағыдай мәндер алынды, ал
орташа тұзды топырақтарда жаппай тығыздық едәуір тығыз болды. Бұл топырақтағы тұздардың псевдомакроқұрылымдардан - дисперсиялық күйге ауысуымен, сонымен қатар егістіктегі суару мен техникалық
құралдарды қолданумен байланысты [5, c. 245].
Мақтаның өсуі мен дамуы: 1 маусым - енгізілген тыңайтқыштардың мөлшеріне қарамастан, нұсқалар
арасындағы мақтаның биологиялық күйі айтарлықтай ерекшеленбеді; 1 шілде - 1 гектарға тыңайтқыштар
енгізгеннен кейін N-160, P-100, K 70 кг / га, мақтаның өсуі 40,5 см; филиалдар саны - 5,4; гүлдер - 6,1 дана,
ал N-190, P-130, K-90 кг нормалары енгізілген кезде бұл көрсеткіштер 41,3 құрады; 5.6; 6.4, сәйкесінше,
үшінші нұсқада азоттың жылдамдығымен N-220, P-160, K-110 кг / га тыңайтқыштар кезінде көрсеткіштер
42,0 құрады; 5.6; Сәйкесінше 6,5 дана, ал бақылау нұсқасында тыңайтқыштардың аз мөлшерін енгізген
кезде бұл көрсеткіштер 1,5-ке төмен болды; 0,2; 1 нұсқа үшін 0,4 дана. Сондай-ақ, жоғарыда келтірілген
мәліметтер тәжірибе алаңының әлсіз және орташа сортаңданған топырақтарынан алынды. 1 тамызға
қарай, тұзды емес жерде мақта бұтасының биіктігі 107,4 см, жеміс бұтақтары - 13,8 дана, гүлдер - 2,2 дана,
жіптер 3,7 дана. және 3,4 қорап, екінші нұсқада - 111,6; 14,2; 2.3; 4.1 және 3.6 сәйкесінше, үшінші нұсқада 112.2; 14,4; 2.3; 4.2 VA тиісінше 3,7 дана немесе 112,2; 14,4; 2.3; 4.2 және 3.7 дана бірінші нұсқаға
қарағанда көбірек. Дәл осындай мәліметтер тәжірибе алаңының әлсіз және орташа тұзды топырақтарынан
алынды. 1 қыркүйекте тәжірибелік учаскедегі минералды тыңайтқыштардың аз мөлшерін қосқан 1-ші
нұсқада қораптардың саны 8,1 дана болды, оның ішінде 0,1 дана, екінші нұсқада сәйкесінше 7,7 және 0,3,
үшінші нұсқада қолдану кезінде тыңайтқыштардың максималды мөлшері, қораптардың жалпы саны 8,5
құрады, оның ішінде 0,2 ашық, бұл бірінші нұсқаға қарағанда 0,4 және 0,1 көп. Бұл өрнек тәжірибе
учаскесінің әлсіз және орташа сортаңданған топырақтарынан да алынған.
Сонымен, мақтаның өнімділігіне әсер ететін негізгі көрсеткіштерге мыналар жатады: қабықшалардың
саны, бір түйіршіктегі мақтаның салмағы, 1000 тұқымның салмағы, сонымен қатар гектарға өсімдіктердің
тығыздығы және басқалары[6, c.85]. Сондықтан әр мақта сортының өнімділігі оның биологиялық
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қасиеттеріне және су режимі мен минералды қоректену мөлшері сияқты сыртқы факторларға байланысты.
Сортаңданбаған топырақты тәжірибелік учаскеде N-160, P-100, K-70 кг / га нормаларын қолданған кезде
мақтаның екінші өнімі 39,0 ц / га, N-190, P130, K-90 қолданған кезде кг / га өнімділік 40,0 ц / га құрады;
үшінші нұсқада N-220, P160, K-110 кг / га қосып, өнімділік 41,7 ц / га құрады; N-160, P-100, K-70 кг / га енгізе
отырып, тәжірибелік учаскенің аздап тұздалған топырағында шитті мақтаның өнімділігі 31,7 ц / га, N-190, P130, K-90 кг / га кірістерімен 32, 1 ц / га, N-220, P-160, K-110 кг / га енгізе отырып, мақта өнімділігі 33,6 ц /
га; орташа тұзданған топырақтарда N-160, P-100, K-70 кг / га енгізілгеннен кейін өнімділік 34,2 ц / га, N-190,
P-130, K-90 кг / га енгізген кезде - 35,5 ц / га га және N-220, P-160, K-110 кг / га енгізілген кезде өнім 36,2 ц /
га құрады. Тұзданбаған топырақтарда алғашқы егін жинау кезінде, ұрықтандыру мөлшерінің үш нұсқасын
енгізе отырып, бір қабықтағы мақтаның салмағы шамамен бірдей болып шықты және 5,5-5,6 г құрады,
аздап тұздалған топырақтарда 5,3-5,5 г немесе 0,1– Алдыңғы нұсқаға қарағанда 0,2 г аз, орташа тұзды
учаскеде бұл көрсеткіштер 5,2-5,4 г құрады, бұл сортаңданбаған және аздап тұздалған топырақтарға
қарағанда 0,2-0,3 г аз болып шықты [7, c. 89].
Қорытынды. Зерттелген мақта сортымен әр түрлі тұздану деңгейлі топырақтарда жүргізіліп, көптеген
тәжірибелерден кейін, N-220, R-160, K-110 кг га нормаларын қолдану кезінде тұзданбаған топырақтарда
өнімділік 41,7 ц / болған кезде ең жақсы көрсеткіш анықталды. га, екінші нұсқада - 40,0 ц / га. 1-нұсқада 39,0 ц / га, бұл үшінші нұсқаға қарағанда 2,7 ц / га-ға аз болып шықты. Дәл осындай мәліметтер әлсіз және
орташа сортаңданған топырақтардан алынған. Ең жақсы көрсеткіштер 160 кг N, 100 кг P және 70 кг K
енгізген тәжірибелік учаскелерде болды, бірақ егер минералды тыңайтқыштардың көп мөлшерін енгізу
өнімділікке оң әсер еткен болса, онда экономикалық тұрғыдан қарағанда бұл өте тиімді болмады.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Екологічна криза вимагає інтенсивного екологічного виховання студентської молоді, для якої, на
думку дослідників (Дерябо С.Д., Кравченко С.А., Каленнікова Т.Г., Левківський М.В., Ясвін В.А та інші)
законом мають стати етичні правила поводження на Землі, виголошені німецьким філософом та екологом
Е. Калленбахом.
Проблема виховання майбутніх фахівців з вищою освітою набуває зараз особливої актуальності
Життя переконливо свідчить, що технічний прогрес автоматично не веде до духовного прогресу. На думку
О.Л. Проценко, сьогодні метою суспільства (в тому числі і вищої освіти) повинно стати духовне
вдосконалення людини задля переходу людства на новий виток еволюційного розвитку: від людини
розумної до людини духовної [1]. Без сумніву, вища школа як храм науки повинна бути і храмом високої
культури. Актуально звучать слова С. Далі «Ми зможемо жити лише до того моменту, поки не перестанемо
гармонійно співіснувати з природою, людьми, планетою і всім, що навколо» [2].
Духовність молодої людини розкривається через особистісні цінності. Найвищою і абсолютною
цінністю буття є природа, яка виплекала найрозвиненішу форму життя - людину. Ціннісне ставлення до
природи є фундаментальним і всеохоплюючим виміром. Таке ціннісне ставлення молоді до природи
полягає в її універсальності, охоплює властивості природи не лише з погляду практичної, а й пізнавальної,
естетичної та моральної цінності. Проте, на думку дослідників, зокрема Борисової В.А. причинами шкоди
довкіллю, яка спричиняється людиною, є екологічне невігластво, незнання і нерозуміння законів екології, а
також нездатність сучасної економічної, технічної і управлінської вищої освіти готувати екологічно свідомих
фахівців з достатнім рівнем екологічної підготовки [3].
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Що означає формувати екологічну свідомість молоді? Екологічна свідомість є важливим
компонентом екологічної вихованості, тобто сукупність знань, уявлень студента про взаємозв’язки,
взаємозалежності. взаємодії людини зі світом природи. На цій основі формується відповідне позитивне
ставлення до природи, а також усвідомлення молодою людиною себе як її частини.
Стрижневим елементом формування екологічної свідомості є: знання (засвоєння основних наукових
понять про природу, екологічні проблеми); усвідомлення (формування свідомої позиції щодо довкілля);
ставлення (розуміння природи як унікальної цінності та джерела матеріальних і духовних сил людини);
навички (здатність практичного освоєння довкілля і його охорони); діяльність (участь у розв’язанні
екологічних проблем) [4, с. 354].
Зазначимо, що екологічна освіта у вищих навчальних закладах здійснюється з урахуванням
міжнародного ранжування професій за їх впливом на довкілля і має три рівні:
- для професій, які не справляють суттєвого впливу на стан довкілля;
- для професій, які безпосередньо впливають на стан довкілля, використовуючи природні ресурси;
- для професій, які забезпечують вивчення та охорону навколишнього середовища.
Який рівень екологічної освіти у вищій школі нашої країни? Відомо, що сучасний стан довкілля в
Україні офіційно характеризується як кризовий. Науковці та викладачі застерігають, що фактичне
припинення викладання екології студентам-економістам та студентам-управлінцям як дисципліни
(залишилася лише назва, курс має статус модуля) лише сприятиме поглибленню цієї кризи, так як
екологічна освіта та виховання майбутніх спеціалістів – один з аспектів гуманізації, що передбачає
подолання споживацького ставлення до природи, екологічного невігластва і спрямований, зрештою, на
відвернення загрози глобальної екологічної катастрофи [1, с. 97].
Екологічна підготовка у вищій школі тісно пов’язана зі спеціалізацією ВНЗ, які готують фахівців для
певної галузі. Якщо вітчизняний агропромисловий комплекс одержує державну підтримку у розвитку
сучасних напрямків наукових досліджень, то підготовка студентів проходить з активним залученням їх у
цей процес, що є свідченням ефективного поєднання теоретичної і практичної складових у формуванні
високого рівня екологічної культури. Якщо ж у галузі не впроваджується екологічний менеджмент, аудит,
паспортизація підприємств, територій, це відразу позначається на стані екологічної підготовки майбутніх
фахівців різних спеціальностей, спеціалізацій, у яких повільно формується необхідний високий рівень
екологічного мислення, свідомості, загалом екологічної культури. Всі складові галузевих стандартів вищої
освіти мають бути оновлені та доповнені новими вимогами до змісту навчання, соціального замовлення,
діагностики якості екологічної компетентності майбутніх фахівців у період Декади ЄЕК ООН з освіти в
інтересах збалансованого розвитку.
Принципи екологічної освіти в Україні визначаються згідно світових та вітчизняних освітніх тенденцій.
Як основоположні висуваються принципи:
Всезагальності, неперервності та наступності, що забезпечує охоплення екологічною освітою та
вихованням всіх верств населення через єдність ланок освіти України; узгодження зусиль різних установ,
міністерств, відомств, громадських об'єднань; забезпечує умови, коли здобуті знання і досвід базуються на
раніше засвоєних і водночас є основою для наступних, що, зрештою, сприяє розвитку екологічної культури
протягом усього життя людини.
Системності та цілісності - відображає цілісність навколишнього середовища і забезпечує
формування у школярів та молоді розуміння єдності довкілля, взаємообумовленості його процесів,
нерозривного зв'язку людини й природи.
Міждисциплінарності - обумовлюється характером сучасної екології як синтетичної науки та сфери
практичної діяльності людини. Даний принцип реалізується в практиці освітньо-виховного процесу за
допомогою міжпредметного підходу, який полягає в узгодженому використанні освітнього і виховного
потенціалу усіх навчальних предметів, позаурочної роботи, самоосвіти та інших форм освіти з метою
формування екологічної культури особистості.
Особистісної орієнтованості - полягає у забезпеченні психолого-педагогічних умов, які сприяють
виявленню, реалізації і розвитку пізнавальної самостійності, творчої активності й обдарованості
особистості у всіх ланках екологічної освіти й виховання.
Поєднання впливу на інтелектуальну, емоційно-чуттєву, діяльнісну сфери особистості забезпечує сприйняття проблем довкілля як особистісно значущих і спрямований на перехід від
накопичення екологічних знань до формування і розвитку відповідних рис особистості, моделей поведінки,
діяльності.
Варіативності - забезпечує кожному можливість вибору рівня, змісту, темпу, форми екологічної
освіти відповідно до вимог суспільства, особистісних здібностей та нахилів.
Єдності місцевого, регіонального й глобального підходів - забезпечує ознайомлення з
проблемами навколишнього середовища різного рівня і практичну участь у вирішенні екологічних проблем
найближчого оточення.
Практичної спрямованості на вирішення конкретних проблем довкілля - передбачає набуття
певних побутових та професійних екологічних умінь і навичок, їх розвиток та практичну реалізацію у
відповідних умовах.
Згідно наведених принципів, формулюються основні завдання екологічної освіти студентської
молоді у вищих навчальних закладах: забезпечення фундаментальних теоретичних екологічних знань та
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практичних професійних навичок раціонального природокористування; формування освіченої, гармонійно
розвиненої особистості, здатної будувати свою професійну діяльність за принципами збалансованого
розвитку; усвідомлення особистої причетності до глобальних екологічних проблем, виховання високого
почуття відповідальності за наслідки професійної діяльності [4].
Зупинимось на проблемі екологічної відповідальності студентської молоді.
У структурі екологічної відповідальності виділяють кілька компонентів:
 ціннісно–орієнтаційний компонент визначає систему екологічних цінностей, які є складниками
загальнолюдської культури і репрезентують цінність усього живого на землі, життя людини;
 мотиваційний компонент передбачає вияв студентами відповідних соціально значущих та
особистісних мотивів;
 особистісний компонент передбачає розуміння і вияв кожним студентом власної неповторності,
унікальності, гідності, відповідальності за все живе у цьому світі;
 когнітивний компонент зорієнтований на розвиток у студентів їхньої екологічної спрямованості.
Вона виявляється у відповідних інтересах, нахилах, переконаннях;
 практичний компонент означає практичну діяльність молоді (організація пошукових студентських
груп природоохоронного спрямування, пошук рідкісних рослин, птахів, тварин тощо);
Відомо, що виховні й освітні процеси тісно взаємопов’язані, взаємозалежні, відбуватися окремо не
можуть. Своєрідна «синтетичність» екологічного виховання зумовлює те, що його не можна обмежувати
вивченням власне екологічних дисциплін.
Так, на заняттях з психології студенти Черкаського державного технологічного університету
систематично розглядають поведінкові аспекти молоді. Найголовніше питання при обговоренні проблем
економної витрати води, енергії, боротьби зі сміттям ставиться так: «Як можна змінити моделі поведінки,
що завдають шкоди довкіллю?» Студенти залучаються до психологічних спостережень за поведінкою
своїх знайомих, рідних та друзів по студентському гуртожитку. Одне із завдань спостереження полягає в
тому, щоб вияснити, хто найменше з усіх смітить – молодь, яка бачать, що навколо ніхто не смітить,
студенти, які бачать на підлозі один-єдиний кинутий предмет, чи студенти, які бачать декілька, чи багато
кинутих предметів. Непростим є пошук причин певної поведінки тих, за ким спостерігали студенти.
Найскладнішим виявляється питання про спонукання людей поводити себе більш розумно стосовно
навколишнього середовища. Висновки, до яких приходять студенти мають подвійну цінність. Виховний
аспект полягає у тому, що аналіз та оцінка студентами екологічної поведінки інших, заставляє замислитись
над власними діями та вчинками. При цьому у студентів часто виникає почуття дисонансу, яке заставляє їх
відчути, що вони не практикують те, що проповідують (знають, як треба поводитися розумно в природі).
Наприклад, виступаючи за економну витрату води, студенти можуть подовгу приймати душ, засуджуючи
розкидання сміття, залишають його у місцях відпочинку на природі, скаржаться на високу плату за
електроенергію і не знають про побутові прилади, які поглинають найбільшу кількість енергії тощо.
Проблема міждисциплінарного підходу у вихованні екологічної культури майбутніх фахівців буде
предметом дослідження в подальшому. Тому автори вважають, що перед викладачами вищої школи
стоїть завдання пошуку шляхів, засобів, методів гуманізації навчальних предметів.
Таким чином, результат екологічної освіти та виховання студентської молоді – сформована
екологічна культура, що характеризується різнобічними глибокими знаннями про навколишнє середовище
(природне і соціальне); наявністю світоглядних ціннісних орієнтацій щодо природи; екологічним стилем
мислення і відповідальним ставленням до природи та свого здоров’я; набуттям вмінь і досвіду вирішення
екологічних проблем (насамперед на місцевому та локальному рівнях); безпосередньою участю у
природоохоронній роботі; передбаченням можливих негативних віддалених наслідків природо
перетворювальної діяльності людини. Досягнення цієї мети буде ефективнішим при створенні відповідних
педагогічних умов: використання усієї різноманітності форм і методів екологічного навчання, врахування
специфіки навчальних матеріалів відповідно до особливостей професійної підготовки майбутніх
спеціалістів, тісний взаємозв’язок екологічної тематики навчання з життєво важливими інтересами
(потребами) студентів, ознайомлення їх із новітніми результатами екологічних досліджень у прикладних
галузях та власний приклад екологічно спрямованих викладачів вищого навчального закладу.
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РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Сучасні тенденції глобалізації економіки, трансформації міжнародних
ринків збуту, перерозподілу сфер впливу і капіталів посилюють значення регіонів, як окремих важливих
територіальних одиниць національної економіки. Базовим осередком розвитку регіонів є суб’єкти
господарювання, які потребують пошуку нових методів і резервів розвитку. В умовах побудови нової
економіки, побудованої на знаннях, загостренням конкурентної боротьби на міжнаціональних ринках,
стратегічною альтернативою прогресивного зростання є ефективні способи організації діяльності. Одним з
таких способів є диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання.
Питанню диверсифікації присвятили свої дослідження такі науковці, як Г. Азоев [1],
А. Філіппов [8], М. Корінько [3], Н. Мельник [5], М. Міньковська [6] та інші вченіекономісти. Однак,
незважаючи на вагомі напрацювання, дослідження проблем диверсифікації економіки регіонів, причин та
наслідків її здійснення є актуальними, особливо в умовах євроінтеграційних та глобалізацій них процесів.
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних понять процесу диверсифікації економіки регіону.
Для досягнення поставленої мети варто провести аналіз визначення поняття «диверсифікація», дослідити
види диверсифікації.
Виклад основного матеріалу. Питання стратегічного розвитку для України та її регіонів мають
вагоме значення, тому що вони спрямовані на забезпечення сталого економічного зростання,
затвердження інноваційної програми динамічного розвитку, становлення збалансованої регіональної
політики, створення передумов для довгострокових перспектив міжнародної співдружності. Досліджено, що
диверсифікація розглядається, як правило, як один з орієнтирів економічної стратегії розвитку
корпоративного капіталу або виробництва. Якщо на мікрорівні процеси диверсифікації, її передумови і
наслідки досліджено детально, то на рівні регіональної економіки поки немає чіткого уявлення про
доцільність, напрями та наслідки диверсифікації. Встановлено, що до основних видів диверсифікації на
рівні суб’єктів господарювання відносять вертикальну, горизонтальну і конгломеративну диверсифікації.
При цьому, види диверсифікації на рівні підприємств суттєво можуть вплинути на процеси диверсифікації
економіки на регіональному рівні.
Дослідження М. Корінько є вагомими з точки зору розвитку теоретичних положень диверсифікації з
урахуванням регіонального аспекту. В його працях розкрито питання диверсифікації як економічного
процесу. Зазначаючи територіальний ефект диверсифікації, М. Корінько свідчить, що її підсумки варто
розуміти не лише як результати виробничої діяльності, але й як задоволення інтересів суспільства та
регіональної спільноти [3, с. 5].
Разом з тим розробка питань диверсифікації регіональної економіки викладені у праці
А. Кофанова, який зосереджує увагу на періодичності розвитку економічних систем та досліджує
диверсифікацію як інструмент розосередженості ризиків. Під диверсифікацією регіональної економіки він
розуміє розосередження ризиків циклічності розвитку регіональної економічної системи, пов’язаної з
кон’юнктурою, специфічними ресурсами,геополітичними, інфраструктурними умовами функціонування
соціально-економічної системи регіону [4, с. 11].
Одночасно, досліджено, що диверсифікація економіки - складний неоднозначний процес, різні
регіони мають свою межу диверсифікації, перевищення якої може вести до зростання витрат, зниження
ефективності виробництва, тому визначення її оптимального рівня і є одним із актуальних завдань. У
зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність дослідження умов і факторів забезпечення сталого розвитку
регіону через диверсифікацію структури економіки і розробки на цій основі організаційно-економічного
механізму її реалізації. Еволюція поняття «диверсифікація» свідчить про багатогранність наукових підходів
та неоднозначність розкриття.
Отже, встановлено, що диверсифікація – це процес, який охоплює організаційні, економічні, правові
зміни на підприємствах та спрямований на підвищення ефективності виробництва, зниження кількості
банкрутств,своєчасне реагування на зміни економічної кон'юнктури ринку для забезпечення прибутковості
на основі використання ринкових шансів і встановлення конкурентних переваг, зміцнення становища
підприємства в ринковому сегменті [7, с. 7].
Отже,у широкому розумінні «диверсифікація» є випереджальним розвитком на інноваційній основі
наукомістких виробництв, сфери послуг, інфраструктурних галузей за умов підвищення ефективності
економіки [7]. Враховуючи ці підходи стає можливим сформувати цілі диверсифікації: підвищення
конкурентоспроможності регіону; зниження ризиків бізнесу;підвищення рентабельності; зростання суб’єктів
господарювання регіону.
Висновки. Отже, встановлено, що диверсифікація - це різнобічний та багатогранний процес, є
складний, але ж й дуже практичний, як варіант розвитку. Диверсифікація може бути використано як
стратегію розвитку, реалізовано на мікро-, мезо- і макрорівні. Проте, лише доскональне знання всіх
можливих варіантів результату діяльності дозволить правильно обрати подальший напрям розвитку.
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Тобто, обираючи стратегію диверсифікації, необхідно розраховувати практичнуреалізацію вибраного
шляху, постійно аналізуватипоетапні ситуації, оцінювати конкурентні аспекти та переваги галузі із
врахуванням переваг та недоліків впровадження обраної стратегії диверсифікації.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні обумовили пошук стратегій розвитку підприємства
та сучасних технологій управління ними. Нові економічні реалії змушують дослідників і практиків шукати
нові форми, методи та інструменти ефективного управління підприємством. Одним з перспективних
напрямків в цій галузі є стратегічний менеджмент, що і став основою стабільного розвитку підприємства.
Проблема стратегічного планування в літературі розкрита в дослідженнях Л. Абрамова, Т. Азарової,
Л. Артеменка, Б. Артамонова, А. Асаула, О. Берданової, А. Білоуса, І. Болховітіної, В. Вакуленка,
Л. Довгань, Л. Донець, П. Друкера, А. Карпенка, Т. Коритька, А. Круглянка, С. Тригоб'юка, Л. Чемериса та
інших.
Стратегічне планування фахівці пов'язують з таким поняттям як стратегічне управління. Ці поняття
мають багато в чому схожий зміст, однак якщо розглянути їх докладніше, то бачимо певні відмінності які
стають очевидними [4].
Науковці дослідили, що розвиток теорії управління організацією можна представити у розділити на
чотири етапи: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування і стратегічне
управління. Кожен етап має свої переваги та недоліки, завдяки яким і відбувався еволюційний розвиток
теорії управління. Розглянемо їх.
Бюджетування, як система управління з’явилася приблизно до початку 1900-х рр. Основна ідея
бюджетування – уявлення про стабільне середовище організації, як внутрішнє, так і зовнішнє: існуючі
умови діяльності організації істотно не зміняться в майбутньому [2, с. 4]. Отже, система бюджетування
будується за принципом, що майбутнє є продовженням минулого.
Довгострокове планування сформувалося в 50-ті роки ХХ ст. внаслідок розвитку процесу
бюджетування. Воно ґрунтується на виявленні поточних змін певних економічних показників діяльності
організації та екстраполяції виявлених тенденцій (або трендів) у майбутнє [2, с. 4]. Основна увага в
довгостроковому плануванні приділяється прогнозам зростання і ускладнення системи управління. Крім
того, передбачається, що в майбутньому будуть упроваджуватися тенденції, які були сформовані в
минулому. Процес планування, як правило, включає прогнозування на основі ретроспективних даних і
попереднього досвіду [1, с. 29]. Метод довгострокового планування заснований головним чином на
припущенні, що динаміка зовнішнього середовища не залежить від функцій системи.
Однак з часом процес планування та конкурентне середовище загалом набувають все більшого
значення в процесі планування. Тому організація змушена стати активним гравцем на ринку. У той же час
загальні прогнозовані методи довгострокового планування вже не дають бажаних результатів [3, с. 21].
Виходячи з вищесказаного, можемо зробити висновок, що система довгострокового планування поступово
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почала переростати в систему стратегічного планування. Це пояснюється тим, що ринковий попит не
тільки очікується, але й повинен бути навмисно створений.
Реалізація стратегічного планування зумовила необхідність інтеграції різних видів діяльності, що
здійснюються усіма структурними підрозділами організації, та подальшого вдосконалення стратегічних
операцій в рамках організації, розробленої як стратегічний орган управління.
В основу стратегічного управління покладено припущення про те, що в умовах змінного зовнішнього
середовища циклічне планування не застосовується. Щоб впоратися зі «стратегічними сюрпризами» у
вигляді несподіваних загроз і можливостей, стратегічні рішення повинні прийматися швидко незалежно від
циклу планування.
Стратегічне управління спрямовує організацію на безперервний розвиток, підвищення
конкурентоспроможності й збагачення внутрішнього потенціалу організації.
Стратегічне управління можна охарактеризувати, як управління організацією, яке спирається на в
першу чергу на людський потенціал як важливу основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити
споживачів (клієнтів), здійснює гнучке та швидке регулювання що в свою чергу приводить до своєчасних
змін в організації, відповідають викликом сьогодення і дозволяють отримувати конкурентних переваг, що в
сукупності в результаті дозволяє організації не тільки виживати а і досягала своєї мети в довгостроковій
перспективі.
Треба також зазначити, що стратегічне управління передбачає стратегічну орієнтацію всіх
співробітників підприємства та узгодженості планів на всіх рівнях, відповідальних за реалізацію цілей
підприємства в цілому. Стратегічний менеджмент здійснюється в контексті місії організації та пов’язує
місію з основними цілями організації в умовах змінного середовища.
В контексті стратегічного управління, стратегічне планування є саме тим фундаментом, на якому
будується вся система управлінських функцій, або основою функціональної структури системи управління.
Стратегічне планування є інструментом, за допомогою якого формується система цілей функціонування
підприємства і об'єднуються зусилля всього колективу для її досягнення.
Вивчення теорії управління організації спрямовує досліджувати організацію як відкриту та ефективну
організацію та вирізняти поняття “стратегічне управління”, “стратегічне планування”, “стратегія”.
Історичний аналіз формування понять “стратегічне управління” та “стратегічне планування” показав певні
відмінності між поняттями та їх взаємозв’язок. Унаслідок еволюції теорії управління організацією у 60-ті
роки ХХ ст. з’являється стратегічне управління як окрема підсистема управління організацією, що включає
в себе попередні системи управління: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування.
Стратегічне управління утворилося в результаті інтеграції реалізації стратегічного планування різних видів
діяльності, що здійснювались всіма структурними підрозділами організації. Таким чином, стратегічне
планування є частинною стратегічного управління, головним фактором якого є нестабільність зовнішнього
середовища.
Поняття “стратегія” різними авторами трактується по різному. В цілому, “стратегія” - загальний
комплексний план розвитку організації, що забезпечує здійснення місії і досягнення стратегічних цілей.
Цей план може складатися з менших стратегічних планів (напрямків).
Стратегія організації - це генеральна програма його розвитку, яка визначає пріоритети стратегічних
завдань, методи залучення і розподілу ресурсів і послідовність кроків по досягненню стратегічних цілей.
Стратегічне планування є невід’ємною частиною стратегічного управління та посідає центральне
місце в системі стратегічного управління. Головна мета стратегічного планування — встановити певний
порядок дій для підготовки ефективного функціонування конкурентоспроможного підприємства.
Акцентуючи увагу на визначенні поняття «стратегічне планування», зазначимо, що воно має
багатогранний характер, а саме: стратегічне планування являє собою безперервний процес; стратегічне
планування не тотожне відомому свого часу перспективному плануванню; мета стратегічного планування
– поліпшення реакції організації на динаміку ринку та поведінку конкурентів.
Стратегічне планування може стати ефективним засобом у визначенні пріоритетів розвитку та
критеріїв успіху підприємства. Наявність стратегічного плану допоможе кожному підприємству сфокусувати
свою увагу на виконанні основної мети, орієнтоване на майбутнє, яке базуватиметься на спільному
баченні своєї місії, ефективно співпрацювати для досягнення єдиних цілей та поділяти спільні цінності
всіма учасниками даного процесу.
Розробка стратегії є комплексним процесом довгострокового планування, який допомагає
встановлювати цілі своєї діяльності, стратегічні напрямки, задачі та інструменти забезпечення їх
реалізації.
Аналіз внутрішнього, зовнішнього середовища, визначення місії та стратегічних цілей дають
можливість розробити стратегічний план.
Розробка стратегічних планів довготривалий та послідовний процес, що складається з кількох
взаємопов’язаних етапів:
- аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;
- визначення місії;
- встановлення стратегічних цілей;
- визначення стратегій («стратегічного набору») та заходів щодо їхньої реалізації;
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- передбачення послідовності дій у межах досить тривалого часу та закріплення їх у стратегічних
планах;
- організація виконання планових завдань;
- контроль та аналіз виконання стратегічного плану.
Так у процесі стратегічного планування мають брати участь всі органи управління організацією.
Керівник підприємства забезпечує розроблення та виконання стратегії, засновник затверджує стратегію
розвитку та фінансує виконання стратегії розвитку підприємства, колектив схвалює стратегію розвитку,
також розробляться пропозиції до стратегії розвитку підприємства.
Треба звернути увагу на те, що переваги стратегічного планування організації не реалізуються самі
по собі. Як кожне явище, стратегічне планування має характеристики, які в разі їх невдалого використання
можуть зашкодити розробці та впровадженню стратегічних планів. Саме дослідження переваг і недоліків
стратегічного планування є основою для подальшого його вдосконалення.
Можемо зробити висновок, що стратегічне управління базується на таких передумовах: чітке
визначення того, що підприємство хоче досягти в майбутньому; усвідомлення, що основні проблеми
криються у зовнішньому середовищі, уміння своєчасно розпізнавати проблеми і знати механізми їх
вирішення або зменшення негативного впливу, прийняття управлінських рішень з урахуванням
відповідності між можливостями, які знаходяться поза організації, і її сильними сторонами; налаштування
управління на конкретизацію стратегічного розвитку.
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Анатолій Овсієнко
(Переяслав, Україна)
СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Ефективне управління фондом заробітної плати на підприємствах тісно пов’язане з теоретичним і
методичним розумінням ефективності праці. Основним критерієм ефективного управління фондом
заробітної плати має стати відповідність цього фонду фактичним змінам результатів роботи підприємства.
Однак результати роботи підприємств в умовах трансформації економіки досить часто є неоднозначними.
Зокрема при високій економічній і соціальній значущості певного виду промислового виробництва
фінансові результати підприємства є негативними, тому існує потреба комплексної оцінки ефективності
праці (і ефективності управління фондом оплати праці), яка враховувала б переважну більшість існуючих
кількісних критеріїв. Кожне підприємство характеризується особливостями діяльності, ставить перед
собою специфічні цілі, а кожен працівник має свої цінності й потреби. Крім того, зовнішнє середовище, у
якому функціонують підприємства, постійно змінюється, як і показники, що характеризують його персонал.
Значне місце, яке посідає оплата праці у соціально-економічному житті суспільства, зумовило
необхідність детального вивчення оплати праці як економічної категорії.
Оплата праці завжди перебувала у центрі уваги науковців. Так, зокрема А. Сміт та Д. Рікардо
розробили теоретичні основи концепції розуміння заробітної плати як ціни праці. А. Сміт вважав, що в
основі ціни праці лежить вартість засобів існування, необхідних для життя працівників та членів їх сімей.
Фактично він зводив заробітну плату до вартості робочої сили. У цій концепції величина заробітної плати
та динаміка формуються під впливом ринкових факторів і в першу чергу співвідношенням попиту та
пропозиції [1, c. 135].
Як свідчать дані, різні економічні джерела по-своєму правильно трактують визначення терміну
«заробітна плата», але найбільш точним та чітким є визначення згідно з Законом України «Про оплату
праці». Останнє визначення найточніше відповідає трактуванню заробітної плати в Законі України «Про
оплату праці», де заробітна плата визначається як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу [2].
Вчені і практики звертають увагу на те, що заробітна плата в Україні має низький рівень і, для
більшості найманих працівників, вона перетворилася на невелику соціальну виплату. Така ситуація не
сприяє зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці. Разом з тим,
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використовуючи дешеву робочу силу, підприємці не зацікавлені підвищувати продуктивність праці шляхом
вкладання коштів в оновлення виробничих фондів та розвиток персоналу. Дешева робоча сила зумовлює
не лише низький рівень продуктивності праці, але і низьку якість продукції, і в зв’язку з цим її не
конкурентоспроможність [3, c. 52].
Особливість оплати праці як економічної категорії полягає в вирішенні нею щонайменше двох
життєво важливих проблем: по-перше, відтворення робочої сили, по-друге, мотивації до праці, а значить,
зацікавленості працівників в результативності діяльності своїх організацій, а відтак, розвитку економіки
регіонів, країни і суспільства в цілому.
Отже, заробітна плата – це економічна категорія, що відображає відносини між власником
підприємства і найманим працівником з приводу розміру доходу. Заробітна плата – це елемент ринку, що
виступає як ціна, за якою найманий працівник продає свою робочу силу, тобто вона виражає ринкову
вартість використання робочої сили.
Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми і системи
оплати праці.
Існує три моделі оплати: ринкова – на основі договору між організацією і найманим працівником;
колективна – на основі договору між адміністрацією і профспілкою; державна – на основі визначення
Урядом мінімального рівня та інших параметрів заробітної праці.
Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами
(норми часу, виробітку, обслуговування, посадові оклади) [4, c. 188]. Вона встановлюється у вигляді
тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. До додаткової
заробітної плати належать винагороди за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і
винахідництво, а також особливі умови праці. Вона включає доплати і надбавки до тарифних ставок і
посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством: премії працівникам, керівникам,
спеціалістам за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних
ресурсів; винагороди за вислугу років і стаж роботи; оплату щорічних і додаткових відпусток згідно із
законодавством, компенсацій за невикористану відпустку тощо.
До інших заохочувальних і компенсаційних виплат належать надбавки і доплати, не передбачені
чинним законодавством і понад встановлені розміри; винагороди за підсумками роботи за рік; премії за
винахідництво і раціоналізацію; за створення, освоєння і впровадження нової техніки; за своєчасну
поставку продукції на експорт; одноразові заохочення окремих працівників за виконання особливо
важливих виробничих завдань тощо.
Усі державні, кооперативні підприємства і господарські товариства повинні вести окремий облік:
фонду заробітної плати робітників і службовців: спискового складу; позаспискового (позаштатного) складу;
разових та інших премій, які не включаються до фонду заробітної плати; інших грошових і натуральних
виплат робітникам і службовцям [5, c. 34].
Джерелами коштів на оплату праці на підприємствах є кошти, одержані в результаті їх господарської
діяльності; в бюджетних установах асигнування з бюджету, а також частка доходів, одержаних у результаті
їх господарської діяльності.
У підприємствах недержавної форми власності й об'єднаннях громадян (кооперативах, спільних
підприємствах з іноземними інвестиціями, акціонерних та інших господарських товариствах) оплата праці
здійснюється відповідно до положень, передбачених установчими документами, з дотриманням норм і
гарантій в оплаті праці відповідно до чинного законодавства.
Важливими складовими організації заробітної плати є її форми і системи, які забезпечують зв'язок
між оплатою праці та її результатами (індивідуальними і колективними). Форми і системи оплати праці
встановлюються підприємствами та організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням
вимог і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати – відрядну й почасову. Кожна з них
відповідає певній мірі кількості праці: перша – кількості виробленої продукції, друга – кількості
відпрацьованого часу.
Форми заробітної плати мають відповідати таким вимогам: найповніше враховувати результати
праці, створювати передумови для постійного зростання ефективності та якості праці; сприяти підвищенню
матеріальної заінтересованості працівників у постійному виявленні і використанні резервів підвищення
продуктивності праці і якості продукції.
Форми оплати праці будуть ефективними лише в тому разі, якщо вони відповідають організаційнотехнічним умовам виробництва. Отже, вибираючи форму оплати праці для певної категорії робітників,
необхідно враховувати конкретні умови їхньої праці, специфіку виробництва тощо.
Основними (загальними) умовами застосування тієї чи іншої форми заробітної плати є рівень
технічної озброєності виробництва, характер технологічного процесу та організації виробництва і праці,
ступінь використання виробничих потужностей і устаткування, стан нормування праці тощо.
Окрім загальних, є декілька специфічних умов застосування відрядної або почасової форм оплати
праці. Так, для відрядної оплати праці необхідна наявність прямопропорційної залежності між затратами
живої праці й одержаними результатами, тобто робітник повинен мати реальну можливість збільшувати
випуск продукції, що має відповідати і потребам виробництва.
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Сьогодні в Україні переважною формою оплати праці робітників залишається відрядна [6, c. 234].
Почасова заробітна плата застосовується для оплати праці службовців і спеціалістів.
Для сучасного ринкового господарства характерно використання різноманітних систем оплати
праці. Кожне підприємство вирішує цю проблему по-своєму, намагаючись реагувати на зміни як у масштабі
суспільства, так і на підприємстві.
Найпоширенішими системами оплати праці є: тарифні, преміальні та колективні.
Тарифна система оплати праці – система, яка залежить від безперебійної роботи устаткування, від
складності праці, вираженої відповідним тарифним розрядом і ставкою. Тарифні системи оплати і посадові
оклади працівників розробляють на основі оцінки різних трудових характеристик. При цьому
використовують систему аналітичної оцінки, за якої тарифні ставки встановлюються залежно від відносної
складності виконуваних робіт за рядом чинників (кваліфікація виконавця, розумові та фізичні зусилля,
відповідальність тощо); систему оцінювання заслуг, згідно з якою для кожного чинника, що оцінюється
(якість праці, продуктивність, виробіток, ставлення до роботи тощо), складають шкалу оцінок робітників у
балах; метод досягнення поставлених цілей, основними етапами якого є встановлення переліку головних
обов'язків працівника і термін визначення сфери його відповідальності та одиниці виміру такої
відповідальності, а також встановлення індивідуальних параметрів їх виконання порівняно з
розрахунковими.
Преміальні системи оплати праці пов'язують тарифні ставки з нормами витрат праці певної
функціональної залежності. Їх застосовують там, де робота має характер одноманітних операцій, може
бути виміряна й виконується в темпі, який підлягає контролю окремої особи або групи робітників.
Застосування преміальних форм оплати праці базується на приймах відрядної (відрядно-преміальної,
відрядно-прогресивної) та погодинної (погодинно-преміальній) оплати праці [7, c. 149].
До основних функцій оплати праці відносять наступні:
- відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та членів їхніх сімей необхідними
життєвими благами для відновлення робочої сили;
- стимулююча (мотиваційна) функція полягає у встановлені залежності розміру заробітної плати від
кількості та якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в результати роботи підприємства;
- соціальна функція – полягає у забезпеченні соціальної справедливості, однакової винагороди за
однакову працю.
Слід зазначити, що на сьогодні в Україні жодна з вищезазначених функцій в повній мірі не
виконується, а відтак оплата праці втрачає своє соціально-економічне призначення.
Висновки. Нами доведено, що оплата праці є однією з найскладніших категорій, яка відбиває
різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин – працівників, роботодавців та держави. Її
особливість як економічної категорії полягає в вирішенні двох життєво важливих проблем: по-перше,
відтворення робочої сили, по-друге, мотивації до праці. Через формування сукупного попиту заробітна
плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили. Вона стає вагомішим чинником відтворення
суспільного виробництва.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TECHNOLOGY PARKS DEVELOPMENT IN UKRAINE
In Ukraine in recent years, the general decline in production has been accompanied by a decline in
demand for innovation, and the state has almost abandoned the functions of management and control over
innovation. Today, solving the problem of improving the efficiency of the economy is closely linked to the
accelerated development of innovation.
An important component of the innovative model of development is the creation of innovative structures,
whose activities are aimed at ensuring the process of introduction of new technologies in the production and
commercialization of research and development results.
The crisis situation in the economy of Ukraine can be overcome provided that current trends in economic
development are taken into account, which determine the creation and functioning of new forms of organization of
the innovation sphere. The most effective are technology parks, which provide effective interaction of scientific,
technical and production potentials, accelerate the development of innovation processes and increase their
efficiency.
The experience of technology parks abroad confirms their special role in addressing pressing socioeconomic issues, and the recognition of the importance of state support for technology parks as forms of
innovation that promote economic growth strategies is one of the key points in the transition to innovation.
According to Article 1 paragraph 1 of the Law of Ukraine "On special regime of innovative activity of
technology parks" from 05.12.2012 in Ukraine the following definition of technopark: technology park (technopark)
- a legal entity or group of legal entities acting in accordance with the agreement on joint activities without creation
of a legal entity and without pooling of contributions in order to create organizational foundations for the
implementation of technology park projects for the production of science-intensive developments, high technology
and ensuring the industrial production of competitive products on the world market [1].
Analysis of the legal framework and practice of creation and operation of technology parks showed the
existence of the following main problems in this area in Ukraine:
1) the legislative aspect, which is characterized by a complicated procedure for the creation and
registration of technology parks, the need for lawmakers to bring new technology parks to the laws of Ukraine;
2) financial aspect, the action of which limits the opportunities for financial support of technology parks due
to low investment attractiveness of Ukraine (134th place in the BDO International Business Compass rating in
2016, 85th place in The Global Competitiveness Report in 2016, with declining rating position) the impact of
corruption and bureaucracy of the government, the deterioration of state support.
3) personnel (labor) aspect. A necessary condition for the creation and operation of technology parks is
quality education and the availability of centers of scientific and professional training that will provide these
structures with a highly skilled workforce.
The above issues are confirmed by the catastrophic situation of implementation of new projects of
technology parks in Ukraine, the number of which, since 2010, is zero.
It is necessary to single out the stimulation of technology parks, which was enshrined in the relevant
legislation in the form of relevant benefits, as well as state support for such activities, which took place until 2005,
when the Law "On State Budget of Ukraine" abolished such preferential treatment. On Amendments to the Law of
Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2005” of March 25, 2005 № 2505 - IV. On Amendments to the Law
of Ukraine “On Special Regime of Investment and Innovation Activity of Technology Parks” of January 12, 2006
№3333 - IV [2].
With the adoption of the Tax Code of Ukraine in 2010, the mechanisms of state support for technology park
projects have been largely removed. Currently, there is only a targeted subsidy in the form of crediting to special
accounts of technology parks the amount of import duty accrued on the import of equipment that is not produced
in Ukraine and necessary for the project. This has led to the fact that today the implementation of technology park
projects is virtually suspended.
It should be noted that the positive results of the operation of technology parks were mainly facilitated by
indirect state aid measures. At present, such support is reduced to zero, although the experience of developed
countries shows that state support in 1.5 - 2.0 accelerates the implementation of innovative projects.
However, since the beginning of 2006 there has been a sharp decline in state support for technology parks,
which led to a decline in their performance, for example, if in 2004 the share of technology parks in the volume of
sold innovative products was about 10%, in 2009 there was a decrease to 1, 1%.
At present, the following benefits for technology parks formally apply in Ukraine:
 full or partial compensation of interest on loans from commercial banks in the implementation of projects;
 exemption from import duties and VAT on intellectual property, new equipment, components and
materials not produced in Ukraine;
 issuance of a tax bill in the amount of VAT for the import of new equipment and components with a
maturity of 720 days, for the import of materials - with a maturity of 180 days;
 within five years, the amounts of VAT and income tax are credited to special accounts and used for the
development of the technology park.
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 exemption from land tax;
 possible state targeted subsidies.
Despite the availability of benefits for the operation of technology parks, they do not provide incentives for
the formation of these structures. Much of the benefits are formally prescribed and their scheme is not prescribed
by law.
It should also be noted that the government's actions aimed at combating corruption in technology parks,
despite their perceived positive effect in the form of increased budget revenues, as a result of depriving these
entities of all benefits and, consequently, the possibility of their illegitimate use, some negative consequences: on
the one hand, there were indeed technoparks in Ukraine, the participants of which used the given preferences for
the development of innovation and investment activities, but still in some cases technoparks performed the tasks
set during their creation, ie successfully implemented innovative projects. The abolition of benefits has led to a
sharp reduction in all indicators of technology parks, reduced the number of projects and, consequently, the
volume of newly created jobs
To date, it is difficult to assess the activities of technology parks in Ukraine, as there is no proper
description of how technology parks work today, which of the existing structures really produce innovative
products and conduct development on a regular basis. It is only known that more than 98% of sales of innovative
products account for three technology parks created on the basis of leading scientific organizations of the
National Academy of Sciences of Ukraine - the Institute of Electric Welding. EA Paton, the Institute of Single
Crystals and the Institute of Semiconductor Physics. VE Loshkarev [3].
Despite all the economic obstacles, Ukrainian technology parks over the years have created:
 120 innovative projects;
 more than 3.5 thousand new jobs;
 almost UAH 13 billion of innovative products under the special regime (including UAH 2 billion - exports);
 more than UAH 1 billion - transfers to the budget
This trend of "development" of technology parks is due to the unstable state policy to stimulate their
activities, reducing the importance of these structures in the innovative development of the country. Without
proper support from the state, it is impossible to restore the functioning of technology parks in Ukraine.
Among the reasons for such a sharp decline are the following:
 lack of comprehensive legislation on technology parks;
 reduction, and currently lack of state support for technology parks;
 a small share of innovative projects adopted by the state;
 corruption of government structures that are guided by their own priorities and benefits;
 insignificant inflow of investments into the scientific sphere.
It can be concluded that state aid measures are an incentive for foreign and domestic investors to direct
investment flows into innovative projects, and cash flows are also significantly affected by the state's stability and
implementation of guarantees. The partial resumption of state aid measures has not offset the negative trends
that have arisen in the operation and development of technology parks, so the development of an effective
mechanism for their support should be identified among the priorities of the strategy of innovative development.
The creation of an effective mechanism for state support of technology parks involves, according to the
author, the implementation of the following measures:
 legal specification of the role of technology parks in scientific-educational and innovation complexes of
Ukraine;
 specification of financial and economic support (direct budget free financing of technology parks,
expansion of the system of funds that provide competitive grant financing, exemption from customs tariffs on
imported equipment, providing inventors and small innovative firms with interest-free bank loans, creation of
reserve funds and insurance risk insurance and insurance). stimulation);
 personnel support;
 information support (creation of a system of accounting for the results of technology parks);
 monitoring the activities of technology parks.
In order to provide effective state support for the creation and operation of technopark structures, it is
necessary not only to create a state scientific and technological sphere, but also to form a clear procedure for
budget funding of innovative programs and projects.
Prospects for further development of technology parks in Ukraine should be determined by the possibilities
of solving the above-mentioned main problems, as well as the accumulated potential of innovative development
of the country's regions.
Paying attention to the experience of creating innovation structures in foreign countries, it should be
remembered that the creation of a technology park is a complex and costly procedure, but in the long run.
Therefore, the development of this case is quite promising for the economy of Ukraine, as it is of strategic
importance. With a strong innovation potential, Ukraine can increase the competitiveness of products, increase
sales and confidently enter global markets through the introduction and use of high technology, as well as the
consumption of these technologies in the country. And technology parks in the process of implementing new
ideas into reality should become only a subsidiary organization.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ МАРКЕТОЛОГА В УСЛОВИЯХ БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Кто такой маркетолог? Человек, создающий новый товар? Или же это тот, кто проводит
исследования и аналитические расчеты? А, может быть, это психолог, изучающий поведение людей и
подталкивающий их к принятию решения о покупке? Возможно вы удивитесь, но все эти характеристики
применимы к человеку, который занимается маркетингом.
Американская Ассоциация Маркетинга (American Marketing Association) определяет маркетинг как
деятельность, набор институтов и процессов для создания, коммуникации, доставки и обмена
предложениями, которые имеют ценность для покупателей, клиентов, партнеров и общества в целом [1].
Данное определение не единственное, которое было дано Американской Ассоциацией Маркетинга. В 1985
году она представила следующую формулировку: процесс планирования и реализации концепции,
ценообразования, продвижения и распространения идей, товаров и услуг для создания обменов,
удовлетворяющих индивидуальным и организационным целям [2]. Данная формулировка подвергалась
некоторым изменениям, пока не была принята Ассоциацией в конечном виде в 2017 году.
Сравнивая эти два определения, можно сделать вывод, что маркетинг, развиваясь и меняясь,
перестал быть просто процессом планирования, а перешёл в категорию деятельности, ориентированной
на покупателей, клиентов и общество в целом.
Человека, занимающегося изучением рынка можно назвать просто маркетолог, однако в
современных условиях это будет не совсем корректно.
Маркетинг с каждым годом развивается, появляются новые рынки, новые инструменты, новые
стратегии. И чтобы за всем этим поспеть, необходимо «держать руку на пульсе». Одному человеку
справиться с большим объемом поступающей с каждым днем информации нелегко. Поэтому и появились
такие направления работы маркетолога как директор по маркетингу, менеджер по маркетингу, брендменеджер, интернет-маркетолог, менеджер по маркетинговым исследованиям, продакт-менеджер,
менеджер по продажам, трейд-маркетолог, специалист по директ-рекламе, таргетолог, интервьюер,
промоутер, мерчандайзер и другие.
Такое разнообразие позволяет начинающему маркетологу найти именно то направление, которое
позволит ему раскрыть свой потенциал и применить полученные в высшем учебном заведении знания.
Окончив вуз, бакалавр в области услуг по специальности «Маркетинг», может выбрать одну из многих
областей, раскрывающих потенциал маркетолога, таких как: маркетинг в социальных сетях (более
известный как SMM – Social Media Marketing), платная реклама, оптимизация веб-сайтов и конверсий,
контент-стратегия, копирайтинг, маркетинг по электронной почте и другие.
По данным исследования компании We Are Social [3] на январь 2021 года роль цифровых
технологий в нашей жизни достигла новых высот с ещё большим количеством людей, тратящих больше
времени и делающих больше дел онлайн, чем когда-либо:
 количество людей по всему миру, использующих Интернет, выросло до 4,66 млрд человек, и
прирост составил 7,3% (316 млн новых пользователей) по сравнению с январём 2020 года;
 во всём мире существует 4,2 млрд пользователей социальных сетей, что на 13% (490 млн новых
пользователей) больше, чем в то же время в 2020 году;
 глобально более 5,22 млрд людей используют мобильные телефоны; количество пользователей
при этом увеличилось на 93 млн (1,8%) за предыдущий год.
Таким образом, можно смело утверждать, что Интернет – это неотъемлемая часть нашей жизни, а
мобильный телефон представляет собой «первый» экран, который всегда у нас под рукой. Именно по
этой причине интернет-маркетинг приобретает всё большую значимость.
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Чтобы понять отличие интернет-маркетинга от обычного маркетинга, достаточно привести одно из
многочисленных его определений: интернет-маркетинг, известный также как онлайн-маркетинг, включает
в себя продвижение бренда и его товаров и услуг онлайн аудитории посредством Интернет [4].
Так как же современный маркетолог может вести свою деятельность, используя интернетмаркетинг? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим типы маркетинга по версии Американской
Ассоциации Маркетинга [1]:
 маркетинг влияния – фокусируется на привлечении людей, которые имеют влияние на
потенциальных покупателей, и сосредотачивает маркетинговую деятельность вокруг этих людей с целью
донести сообщение бренда до широкой аудитории;
 маркетинг отношений – относится к стратегии и тактике сегментирования потребителей для
создания лояльности. Здесь используются базы данных, поведенческая реклама, а также проводится
анализ для более точного нацеливания на потребителей и создания программ лояльности;
 вирусный маркетинг – это маркетинговое явление, которое поощряет людей передавать
маркетинговое сообщение. «Вирусным» он назван по причине того, что процесс передачи сообщения
имитирует процесс передачи вируса от одного человека к другому;
 зеленый маркетинг–представляет собой разработку и сбыт товаров, которые считаются
экологически безопасными, т.е. спроектированы с целью уменьшения негативного воздействия на
окружающую среду;
 маркетинг по ключевым словам – подразумевает размещение маркетингового сообщения,
основанного на ключевых словах, которые используют пользователи сети Интернет. Главное
преимущество этого метода состоит в том, что у маркетологов появляется возможность передать
сообщение нужным людям в нужное время;
 партизанский маркетинг – представляет собой нетрадиционную и креативную маркетинговую
стратегию, направленную на получение максимальных результатов при минимальных затратах.
Используя разные типы маркетинга, маркетолог предстает перед нами как личность креативная, с
аналитическим мышлением и задатками психолога. Так, если потенциальные абитуриенты обладают
подобными характеристиками, то есть любят создавать что-то новое, умеют анализировать, а также
заинтересованы в изучении поведения людей, то профессия маркетолога может быть рассмотрена ими
как одна из самых интересных и доходных.
Говоря о профессии интернет-маркетолога как об одной из самых доходных, можно упомянуть
следующие цифры:
 на январь 2021 года в Казахстане насчитывается 15,47 млн пользователей сети Интернет, что
составляет 81,9% от численности всей страны. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на
5%, а в абсолютном отношении на 741 тыс. человек. Данные показатели дают понимание того, что всё
больше людей переводят свою активность в режим онлайн, а значит становятся объектами интернетмаркетинга;
 активными пользователями социальных сетей являются 12 млн человек (63,5% населения), что на
2,5 млн человек (26,3%) больше по сравнению с прошлым годом. Так как социальные сети давно стали
виртуальной площадкой для осуществления коммерческой деятельности, маркетинговое сообщение
может быть донесено до огромного числа пользователей, с получением финансовой выгоды в
дальнейшем;
 11,6 млн человек (61,4% от общего числа) – это население страны в возрасте от 16 до 64 лет, т.е.
работоспособное население, представляющее собой потенциальных онлайн клиентов [5].
Вышеперечисленные статистические данные являются обоснованием того, что из всего количества
предлагаемых вакансий в сфере маркетинга, большая часть связана именно с интернет-маркетингом, а
значит оффлайн маркетинг (на радио, телевидении и в газетах) уверенно теряет позиции. Используя все
возможности интернет-маркетинга и имея желание преуспеть финансово, современный маркетолог может
поднять значимость своей профессии на высокий уровень
Сегодня тяжело представить себе Интернет без рекламы. Открывая каждый день социальные сети,
мессенджеры, пользуясь поисковыми системами, мы становимся мишенью для брендов, подвергаясь
порой систематическому внушению, что подталкивает нас к принятию решения о покупке. Звучит как
искусство нейро-программирования? Нет, это – маркетинг.
Литература:
1. American Marketing Association – ama.org;
2. https://www.unf.edu/~ggundlac/pdfs/pub_07.pdf - Gregory T. Gundlach and William L. Wilkie. The American
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МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Маркетинг є узагальненням досвіду господарської діяльності підприємств в умовах розвинутого,
динамічного ринку, що за гострої конкуренції неупереджено перевіряє її ефективність, уміння керівників
приймати правильні й обґрунтовані, з точки зору можливостей фірми івимог ринку, рішення і домагатися їх
виконання. [1, с. 3]
Маркетинг охоплює багато спектрів ділової активності, наприклад, ідею про створення нового
товару, використання певної технології виробництва, доставку товару покупцеві та обслуговування та
багато інших.
Перш ніж виробляти, підприємство повинно провести дослідження, в якому уважно та якісно вивчити
потреби конкретних споживачів, та згідно отриманим даним, вдосконалити, покращити товар, а згодом
вивести його на ринок, саме це забезпечує маркетинг. Він визначає потреби покупця, формує
перетворення купівельної спроможності на конкретний попит саме на даний товар чи послугу, домагається
того, щоб зв'язки покупця з ним були стійкими ідовготривалими.
Вивчення ринку ґрунтується на гарному знанні економіки товарного ринку, припускає детальне
знайомство зі споживчими властивостями товару. Виробники товару повинні вміти оцінити його очима
покупців іспоживачів. До того ж важливо з'ясувати те, чим товар є у сприйнятті споживача, адже особливе
значення має не просто набір споживчих властивостей і характеристик товару, а розуміння того, як товар
сприймає сам споживач, якому байдужі його технічні характеристики, але важливо, яким чином товар може
допомогти задовольнити певну його потребу. [1, с. 3]
Маркетингове середовище – це сукупність зовнішніх факторів макромаркетингового середовища і
суб’єктів ринкових відносин (мікромаркетингове середовище), що впливають на діяльність суб’єктів
господарювання на певному ринку в зазначений період часу. Всі суб’єкти господарювання працюють у
багаторівневому маркетинговому середовищі.
Макромаркетингове середовище – це сукупність політично-правових, економічних, науковотехнічних, демографічних, природних і культурних груп факторів, що впливають на діяльність суб’єктів
господарювання.
Мікромаркетингове середовище – це суб’єкти зовнішнього ринкового середовища (споживачі,
постачальники, конкуренти, контактні аудиторії), які є частково контрольованими, та впливають на
діяльність суб’єктів господарювання. [2, с. 6]
Термін «менеджмент» (management) американського походження і не перекладається іншими
мовами дослівно. В його основі лежить англійське дієслово «to manage» (управляти, керувати, завідувати),
яке походить від латинського «manus» (рука), тобто сутність терміна «менеджмент» найкраще передає
термін «управління». Але останній є дещо ширшим, оскільки застосовується в різних сферах людської
діяльності щодо різних органів управління та структурних підрозділів державних, громадських і
комерційних організацій. [4, с. 7]
Об’єктом вивчення менеджменту як науки є закони, закономірності, принципи, функції, форми і
методи цілеспрямованої діяльності людей у процесі управління. Наукову основу менеджменту створює вся
сукупність управлінських знань, здобутих та накопичених різники теоретичними школами, менеджерамипрактиками.
У розвиток менеджменту роблять внесок представники економіки, юриспруденції, соціології,
культурології, психології, психофізіології, антропології, математики та інших галузей знань. [4, с. 16]
В англомовних країнах для подібного розмежування використовується така термінологія:
- контроль (control) – управління у сфері неживої природи, наприклад, хімічними реакціями,
обладнанням, приладами;
- адміністрування (government administration, public administration) та регулювання (regulation) –
державне (громадське) управління та регулювання;
- менеджмент (management) – управління соціально-економічними процесами на рівні організації;
- бізнес-менеджмент, менеджмент ділового підприємства (business management) – управління
господарською діяльністю фірми, яка діє в ринкових умовах. [4, с. 7]
Так чи інакше управлінські рішення та дії зводяться до:
1) планування – обґрунтування цілей організації та обмежень; постановки завдань, які необхідно
розв’язати задля досягнення цілей; визначення методів та способів їх розв’язання; визначення потреби в
ресурсах та строків розв’язання завдань;
2) організації – вибір структури організації, видів діяльності та розподілу повноважень і обов’язків
між окремими працівниками та підрозділами організації;
3) мотивації працівників та їх груп виконати заплановане в установлені строки;
4) контролю за діяльністю працівників та співвіднесення їх реальних результатів із запланованими
цільовими показниками;
5) координації та регулювання діяльності.
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Перелічені види діяльності менеджерів є основними функціями менеджменту і разом утворюють
цикл менеджменту. [4, с. 10]
Результатом діяльності менеджера вважають досягнення поставленої мети. У ділових фірмах, де дії
і рішення менеджерів мають економічний характер, ефективність менеджменту вимірюється за допомогою
економічних показників і результатів: частки ринку, що належить фірмі; кількості укладених контрактів;
обсягів продажів; рентабельності виробництва і под. [4, с. 11]
Проблеми взаємозв’язку маркетингових досліджень, маркетингу, та окремо кожного елементу, в
Україні, мають певні свої особливості, як і в інших постсоціалістичних країнах.
По-перше, слід відзначити, кваліфікаційний рівень кадрового забезпечення, на жаль, недостатньо
високий в даній сфері. Компанії потребують працівників, в яких поєднувалися б дві функції, які досить
нечасто можна зустріти в одній людині. Перша функція — ефективний менеджмент, а саме уміння
грамотно працювати з клієнтом; друга — це наявність в людини аналітичних здібностей, тобто
вдумливість, уміння працювати з даними, розважливість, бачення тенденцій.
По-друге, залишається проблема, тому що керівництво компаній, підприємств, недовіряють
дослідникам та не розуміють, високий рівень важливості ролі маркетингових досліджень. Основні
перешкоди для більшості осіб, що приймають рішення про проведення досліджень, полягають в низькому
розвитку дослідницької галузі у внутрішньо-організаційних факторах.
По-третє, суттєвою проблемою є те, що вітчизняні виробники заощаджують саме на маркетингу, а,
особливо, на дослідженнях. Наприклад, у Західних країнах, витрати компанії на проведення маркетингових
досліджень складають в середньому 0,6% вартості реалізованої продукції. Так, українські бюджети
скромніші, через те, що виробники покладаються на власні сили, при чому не орієнтуючись на споживача попит на маркетингові дослідження- невисокий.
Також, важливо зауважити, що особливого значення набувають питання управління підприємством в
умовах становлення ринкової економіки в нашій країні. Не секрет, що для ефективного управління
організацією необхідно враховувати існуючі та можливі проблеми в менеджменті. Реальний стан
українського менеджменту та його організаційної культури є недосконалим, що засвідчується тим, що на
більшості
вітчизняних
підприємств
низький
рівень
продуктивності,
якості
праці,
низька
конкурентоспроможність. Виникає необхідність осмислення існуючих проблем, щоб формувати більш
сприятливі сучасним умовам господарювання моделі вітчизняного менеджменту та його організаційної
культури.
Концепція ефективної діяльності українського бізнесу, на думку Б.П. Будзана, повинна базуватися на
певних чинниках:
• відмова від старих принципів ієрархічних відносин панування та підкорення й перехід до
партнерства, до принципу “спортивної команди” та тіснішої взаємодії;
• самостійний та інноваційний характер діяльності, креаціонізм, або, точніше, безперервний творчий
підхід до всіх питань;
• прагнення не до максимального, а до соціально обґрунтованого прибутку;
• гнучкий, швидкий та вільний перехід від однієї ролі до іншої відповідно до нових вимог насиченого
ринку;
• синтез і запровадження на практиці свободи, рівності та справедливості;
• експериментування – перевірка різних підходів для віднаходження здатності та розуміння, як
трансформувати можливості в успішну реальність тощо. [3, с. 4]
Отже, як висновок, слід зазначити, що підвищення конкурентоспроможності окремих галузей та
розвиток ринкових відносин в Україні в цілому призвели до того, що підприємства почали частіше
використовувати результати маркетингових досліджень при прийняті управлінських рішень. Можна
простежити зростання числа замовлень на ринку, саме на маркетингові дослідження, це відображається
на зростанні кількості фірм, що надають ці послуги та на числі замовлень на маркетингові дослідження.
Мета менеджменту полягає в тому, щоб навчити, як, знаючи прийоми, способи та шляхи вирішення
тих чи інших управлінських завдань, досягти успіху в умовах конкретного підприємства, сучасне
господарське керування, якого характеризуються багатоваріантністю можливих вирішень, неповторністю
способів дії в конкретній ситуації, неординарністю господарських ситуацій. На сьогоднішній день
дослідницький ринок України уже більш структурований за рівнем якості обробки і відповідно за цінами.
Створюваний стратегічний маркетинговий комплекс та його планомірне втілення є вирішальним
фактором вдалої та прибуткової діяльності компанії на ринку, створення конкурентного реагування, гнучкої
системи ціноутворення, звернення до стратегічного планування, підвищення лояльності споживачів тощо.
Вдосконалення організаційної культури підприємств українського бізнесу пов’язані із заходами
налагодженням сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, гуманізації праці,
забезпечення гласності в управлінні, соціалізації, демократизації, етизації управління, створення
раціональної системи трудових відносин,
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Гульнур Айнакулова
(Тараз, Қазақстан)
МӘШҺҮР ЖҮСІП КОПЕЕВТІҢ ДІНИ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Танымал ғалым, философ, ақын, ағартушы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің шығармашылығы сан қырлы.
Көп жылдар бойы оның бай мұрасына тыйым салынып, көпшілік ол туралы білмеді. Тек кейінгі 10-15 жыл
ішінде ғалымдар мен мамандар М.Ж. Көпеевтің зор мұрасына қызығушылық таныта бастады.
Мәшһүр Жүсіп Павлодар облысы, Баянауыл ауданында туылған. Жастайынан ғажайып қасиеті бар
киелі адам ретінде танылған. Азан шақырып қойған аты Адам Жүсіп болған. Оның дарыны мен терең
философиялық ақылына қарап, Баянауыл округінің сұлтаны, қолбасшы, шешен Мұса Шорманов Мәшһүр
(атақты) деген ат берген екен. Оның дарынын жастайынан жазған келесі өлеңі дәлелдейді.
- «Иман – қой, ақыл – қойшы, нәпсі – бөрі,
Бөріге жеткізбейді ердің ері.
Сол қойшы ақ таяқты ұстап тұрса
Жеңе алмас ешбір шайтан, жын мен пері» [1. 56].
Бұл өлеңнің мағынасы мынада: бүгінгі күнгі барыңа қанағат демей, нәпсіңді тыйып, ықыласыңды
ауыздықтап, барлық қимылың тек ақылыңа бағынсын, халқыңа адал қызмет етіп тура жолдан тайма.
Мұса Шормановтың батасы текке айтылмады, Мәшһүр Жүсіпті өмір бойы қолдап жүрді.
М.Ж. Көпеев өзінің шығармашылығы Ресейдегі капитализмнің қарқынды дамуымен қатар жүрді.
Капиталистік тапқырлық, кез-келген істен табыс табуға деген талап қазақ даласына бірте-бірте ене
бастады. Ресейдегі капитализмнің дамуы мен тауар-ақша қатынасының өсімі қазақтың байшонжарларының байлығын ұлғайтуда барлық мүмкіндікті жасауына апарып соқты. Жас М.Ж. Көпеев
қазақтың осы бай-шонжарларының көңіл-күйін білдіруші болған. ХІХ ғ. аяғында ол «Қырғыз далалық
газетінің» белсенді авторының бірі болып, «Дала уәләяты» мен «Айқап» газеттеріне мақалаларын
жариялаған.
Ресми баспаның бетінде М.Ж. Көпеев исламның идеясы турасында ашық жаза алмады, себебі
ұлттық рухты сіңіртудегі патшалық саясатқа қарама-қайшы бағыт болды. Бірақ басылмаған
шығармаларында ол исламға деген сенімін еркін білдірген.
Ол халықты білімге талпынып, содан керегін алуға шақырды. Байларды ол шаруашылықты ғылыми
негізде жүргізуге үгіттейді. Мысалы ретінде ол мына мақалды келтірген: Байлық адамға тойға келген
қыздай келіп, қолдағы мұздай кетеді. (Байлық – қолдың кірі)
М. Жүсіп өз шығармаларында халық өмірінің мәдени, саяси, қоғамдық мәселелеріне тоқталады. Ол
көбінесе ақсүйектердің мәселелеріне мән берді. Замандастарына үй шаруашылығын жүргізуде жиі ақыл
айтып, қоғамның кейбір құбылыстарына сыни тұрғыдан қарады. Бірақ діни таным оның
шығармашылығында негізгі рөл атқарған.
М. Жүсіптің философиялық тәрбиесіне Абай, Платон, Аристотель, Хафиз, Сағди, Жәми, Науаи,
Яссауи секілді ұлы философтар әсер еткен.
Шығыс философиясының негізі ортақ философиялық жүйеге бекітілген қалыпты ойларда емес,
халық ауыз әдебиетінде екені анық. Бұл оның өзіндік ерекшелігін көрсетеді.
Шығыстың танымдық-діни рухында ғана тарихи дамудың ұлы көріністері бар. Және шығыста адам
мен құдайдың арасындағы байланыс айқындалған.
Адам мен табиғат тұрмысы туралы тақырыпта шығыс та қалыс қалмайды.
Әдептің негізгі мәселесі - өмірдің мақсаты мен мәні. Мәшһүр Жүсіп өз шығармаларында өмір сүріп,
ойланып, сене білетін обьект, яғни адамды қарастырады.
Оның негізгі ойы – адамда да ішкі игілікті мақсатқа деген талпыныс болатындығы. Бақыт – адамның
ең жоғары игілікті мақсаты.
М.Ж. Көпеевтің кейбір пікіріне қарап, өмір сүре отырып, құдай алдындағы борышты ұмытпау
керектігін байқауға болады. Бұл өмірді М.Ж. Көпеев «кішкентай той» десе де, алдағы өлімнен кейінгі өмір
«үлкен тойға» дейінгі кезеңді адамдарға жақсы өткізу туралы ақыл айтады.
Мәшһүр Жүсіп адамды адамгершілік иесі ретінде өзінің қажеттілігі, сезімі, түйсігі мен нәпсісін тыя
білу керек деп санайды. Оны басылып шыққан өлеңдерінен байқауға болады.
Ол басқадан бұрын адамның қоғам алдындағы міндетін түсінген. Өмір мақсатының қайнар көзін
іздеп, жер бетіндегі бақыт пен адамгершілік жақсылығымен әдептілік жолындағы күресінен адамның
борышын тапқан.
Мәшһүр Жүсіп адамды тек адамгершілік дербестікке апаратын жақсылық пен жамандықты,
әділеттілік пен әділетсіздікті салыстыруда оның бағытына қажет жауаптарды табады.
Ол адамдар уақытқа тәуелді деп санайды. Ол сонымен қатар жалқаулық, олақтық, өтірік,
мақтаншақтық, қорқақтық, алдау, өзімшілдік, сатқындық, қулық, мылжыңдық, ұрлық, өсек, арамдық,
екіжүзділік секілді адамгершілікке жатпайтын көптеген адамның қасиеттерін атап көрсетеді.
Оның танымына сүйенсек, қоғамда жақсы адамдар да кездеседі. Бұл неден шығады. Себебі бұл
дүние тек кереметтен тұрмайды. Осы секілді сұрақтар өмір бойы бір қорытындыға келгенше уайымдаған.
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Нәтижесінде адам туылғанынан жауыз, қасиетсіз болмайды. Тек қоршаған қоғам ғана адамға әсер ете
алады.
«Ақын дүниетанымы негізінен алғанда «діншіл философ» деген атаққа лайықты және ол ХХ
ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көрнекті өкілі екеніне күмән келтіруге болмайды. Сондықтан да
болар атеистік бағдарды ұстаған кеңестік заман ойшыл тұлғасын қабылдағысы келмеді, оның қажырлы
еңбегін толықтай жоққа шығарған кездер де болды. Дегенмен, оның діншілдігі қарапайым дүмше молдалық
кейіпте емес еді, ол шығармашылыққа толы ерекше сипатта болатын, яғни ол діни ережелерді
орнықтыруда догмалық деңгейде қалып қоймаған, үнемі шығармашылық ізденістегі, ғылым мен жаңашыл
білімнің жетістерін ескеретін, жасампаз деңгейдегі діншілдік болатын» [2. 80].
Ақынның шығармаларынан тек адамгершілік, діншілдікті ғана көріп қоймаймыз, сонымен қатар
психологиялық және педагогикалық көзқарастың да жетік дамытқанын көреміз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Копеев М.Ж. Тандамалы. Екі томдық. 1-т. - Алматы: Ғылым, 1990. - 273 б.
2. С. Нұрмұратов, Б. Сатершинов, А. Шағырбаев. Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Алматы: 2013 - 205 б.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Ірина Зелена
(Вінниця, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
Постановка проблеми. З кожним роком збільшується розумове навантаження на студентів. В
результаті чого вони втрачають інтерес до опрацювання нового матеріалу. Перед вчителем постає
непросте завдання активізувати мислення студентів на занятті, стимулювати їх розумову діяльність,
спрямувати їх до самостійного пошуку та здобуття знань. З цією метою можна використовувати ігрові
задачі, які допомагають повернути інтерес студентів до навчання.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема розвитку розумової активності студентів при
розв’язуванні ігрових задач досліджувалась багатьма українськими та вітчизняними математиками,
зокрема такими як: О. А. Сарана, Л.М. Лоповок, І.М. Конет, В.Г. Паньков, В.М. Радченко, Ю.В. Теплінський,
Д.В. Фомин, І.А. Орлов, А. В. Співак, які у своїх працях розглядали багато методів розв’язування ігрових
задач.
Мета статті: дослідити методи розв’язання нестандартних задач, розширити свої знання з
математики та спробувати вивести алгоритми розв’язання деяких ігрових задач.
Виклад основного матеріалу. Логічними, як правило, називаються нестандартні задачі, які
навчають студентів розмірковувати, критично мислити, знаходити правильне розв’язання проблеми. Це
задачі, що потребують кмітливості, винахідливості, вимагають проявлення інтуїції, домислу, тощо. Ігрові
задачі є підвидом логічних задач.
Що ж таке ігрова задача? Це не зовсім звичайна математична задача, так як, по- перше, в ній
зазвичай немає нічого числового, тобто не зрозуміло що потрібно розв’язувати, точніше, що писати в
розв’язанні таких задач?
По-друге, інколи у грі неможливо скласти алгоритм виграшу, тобто план дій, які потрібно виконати,
щоб здобути перемогу.
По-третє, для розв’язання ігрової задачі важливоправильно записати її. І цей запис залежить від
того, хто перемагає у грі.
У математичних іграх припускається, що грають двоє, ходи роблять по черзі (жоден із гравців не
може пропустити хід), причому гравці не припускаються помилок. А тому в таких іграх наперед можна
визначити кінцевий результат, тобто передбачити, хто із гравців може забезпечити собі виграш. Для
розв’язання задачі-гри необхідно сформулювати виграшну стратегію одного з гравців та довести, що така
стратегія веде до виграшу.
Якщо виграє той, хто робить перший хід, то в розв’язанні задачі необхідно записати:
1) його перший хід;
2) алгоритм його ходів у відповідь на кожний хід суперника, тобто стратегію перемоги;
3) показати що, незалежно від дій суперника, у нього буде можливість зробити останній виграшний
хід.
Якщо ж виграє другий, то в розв’язанні потрібно записати:
1)алгоритм його ходів у відповідь на кожний хід суперника;
2)показати, що у нього, незалежно від дій суперника, буде можливість зробити переможний хід.
Існують різні методи розв’язання ігрових задач, зокрема:
 метод симетрії - симетрично повторювати ходи суперника;
 метод інваріантності - довести, що перемога залежить не від дій гравців, а від початкової позиції:
завжди виграє той, хто ходить першим, або навпаки;
 метод розфарбовування — розфарбувати деякі ключові елементи в декілька кольорів, дослідити,
що буде відбуватись, якщо виконувати умови задачі.
Розглянемо деякі приклади розв’язання ігрових задач.
Задача 1 [1]. У коробці знаходиться 60 сірників. За один хід можна взяти будь-яку кількість від 1 до 5
сірників. Програє той, хто не може зробити ходу. Хто з гравців (перший чи другий) може забезпечити собі
виграш?
Розв’язання. Проаналізуємо кінцівку такої гри. Якщо кількість сірників більша за 6, то гра закінчиться
через два або більше ходи. Якщо ж кількість сірників дорівнює 6, то гравець, чий хід передував цій позиції,
точно наступним своїм ходом закінчує гру (для цього він на хід суперника в к сірників бере 6- к сірників).
Тобто така позиція є виграшною для цього гравця. Очевидно, що позиції 12, 18, 24 (і т. д.) сірників для
нього також є виграшними, бо таким самим способом він від позиції «24 сірники» переходить до позиції «18
сірників», від «18» до «12». Отже, початкова позиція виграшна для другого гравця, а його виграшною
стратегією є доповнення ним ходів першого гравця до 6 сірників.
Проаналізуємо цей розв’язок. Наші міркування під час аналізу кінцівки гри привели до розгляду класу
виграшних позицій, що характеризуються такими властивостями:
 за один хід з однієї виграшної позиції не можна перейти до іншої виграшної позиції;
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 з будь-якої невиграшної позиції за один хід можна перейти до деякої виграшної (відмінної від
попередньої виграшної) позиції.
Знаходження такого класу виграшних позицій для гри рівносильне її розв’язанню. До перемоги веде
стратегія — перехід до виграшних позицій. При цьому, якщо початкова позиція виграшна, то виграє той,
який починає. Пошук виграшних позицій в більшості випадків доцільно проводити за допомогою аналізу
кінцівки гри, іноді до таких позицій можна дійти інтуїтивно.
Задача 2 [5]. Два гравці записують по черзі числа 1 і -1 в одиничні клітинки таблиці розміром 1987 х
1987. Після того, як всі клітинки заповнені, для кожного рядка, стовпця і двох діагоналей таблиці
підраховується добуток чисел, які там записані. Довести, що гравець, який робить перший хід, може грати
так, щоб серед цих добутків було рівно 1990 додатних.
Розв’язання. Оскільки число 1987 непарне, то існує клітинка, центром якої є центр симетрії даної
таблиці. Для кожної іншої клітинки існує клітинка, симетричназ нею відносно центра таблиці. Якщо перший
гравець хоче домогтись вказаного в задачі результату, то своїм першим ходом він має записати в
центральну клітинку число (-1), а після кожного ходу другого гравця йому слід записувати число
протилежного знаку в клітинку, симетричну відносно центра таблиці із клітинкою “суперника”. Якщо,
наприклад, другий гравець своїм першим ходом записує число (+1) в клітинку першого стовпця, то перший
гравець записує число (-1) в симетричну з нею клітинку 1987-го стовпця. Після цього обміну ходів в
кожному із заданих стовпців залишиться по 1986 клітинок, тому в першому стовпцеві буде 993+1 число
(+1) і 993 числа (-1), тобто добуток чисел буде дорівнювати -1. В 1987 стовпцеві буде 994 клітинки з
числами (-1) і 993 — з числами (+1). Добуток всіх чисел дорівнює (+1). Таким чином, в тому рядку чи в тій
діагоналі, де перший запис робить перший гравець, добуток чисел дорівнює (+1). Сюди відносяться, перш
за все, обидві діагоналі, той рядок і той стовпець, які містять центральну клітинку (всього 4). В решті рядків
і стовпців буде 1986 з додатними добутками і 1986 - з від’ємними.
1986 + 4 = 1990
Задача 3 [5]. Двоє по черзі ставлять на вільні клітинки шахової дошки коней: один - білих, другий чорних, роблячи це так, щоб виставлений кінь не міг бути взятий жодним із вже поставлених противником
коней. Програє той, хто не може зробити черговий хід. Хто виграє при правильній грі: той хто починає гру
чи його партнер - і як треба ходити, щоб виграти?
Розв'язання. Нехай другий гравець, роблячи черговий хід, ставить свого коня на клітинку, яка
симетрична відносно центра дошки клітинці, на яку тільки що поставив коня його партнер. Доведемо, що
вказана стратегія дозволяє другому гравцю завжди добитися перемоги. Для цього покажемо, що якщо
перший гравець може зробити черговий хід, то черговий хід може зробити і його партнер.
В силу вибору стратегії, по - перше, вільна клітинка, на яку другий гравець ставить коня. По - друге,
цей кінь не може бути взятий тільки що поставленим конем партнера, бо ці коні знаходяться на клітинках
одного кольору. По - третє, цей кінь не може бути взятим жодним з інших виставлених партнером коней:
якби він міг бути взятий з клітинки А, то виставлений останнім кінь першого гравця міг би бути взятий
конем із клітинки, симетричної А відносно центра.
Зауваження. Існують і інші стратегії, які дозволяють завжди виграти тому, хто ходить другим.
Наприклад, він може ставити коня на клітинку, симетричну клітинці, на яку тільки що поставив коня
його партнер, відносно вертикальної (горизонтальної) осі симетрії дошки.
Задача 4. Маемо дві купи каменів - по 7 в кожній. За хід дозволяється взяти будь-яку кількість
камінців, але тільки з однієї купки. Програє той, хто не може зробити хід. Хто виграє?
Розв’язання. Почнемо гру з двох куп, в кожній з яких по одному каменю. Тоді, зрозуміло, що перший
програє.
Якщо ми додамо в одну з кучок ще один камінь, тоді зрозуміло, що виграє починаючий: він першим
своїм ходом візьме із купки, де два камені, один камінь і отримає позицію, яка розглянута вище, тільки в
даному випадку вже він другий.
Якщо в кучках 3 і 1 камінь, тоді знову виграє той, хто першим починає гру: він зрівнює кількість
камінців в купах, тобто бере два камені і отримує, що числокамінців буде 1 та 1. І ця позиція виграшна для
нього.
Якщо у купках по 2 камінці, тоді знову програє починаючий: на будь- який хід, суперник може взяти
таку ж кількість каменів із іншої купи.
Таким чином, не важко здогадатись, як діяти гравцеві, який робить другий хід, щоб здобути
перемогу: він повинен робити точно такі ж ходи, як і перший гравець, тільки камені, він повинен брати з
іншої купки.
Неважко зрозуміти і загальну виграшну стратегію, коли у купках довільна кількість каменів:
 якшо кількість камінців у купках рівна, то необхідно урівнювати число камінців в купках після ходів
суперника, виконуючи симетричні ходи;
 якщо ж купки мають різну кількість камінців, тоді починаючий гравець своїм ходом урівнює число
камінців в купках і далі діє так само, як у попередньому випадку. Тут перемогу отримує той, хто робить
першийхід.
Задача 5. Двоє гравців по черзі розламують шоколадну плитку 6 х 8. За один хід дозволяється
зробити прямолінійний розлом будь-якого зі шматків уздовж заглиблення на плитці Програє той, хто не
зможе зробити наступного ходу. У котрого з гравців є виграшна стратегія ?
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Розв'язання. Перемога першого гравця досягається незалежно від його гри, все ж можна було б
запропонувати для нього цілком осмислену стратегію. Припустимо, що своїм першим ходом він розламав
плитку на дві однакові частини розмірами 6x4. Тоді, яку б із цих частин не розламав другий гравець, у
першого є можливість зробити аналогічний (симетричний) розлом у тотожній їй другій частині. При цьому
одержимо дві пари рівних між собою шматків. Тоді, який би шматок не розламав другий гравець, перший
знову має змогу зробити аналогічний розлом шматка, який входить із розламаним в ту ж саму пару. Таким
чином, скільки б не продовжувалася гра, ходи першого гравця не зможуть вичерпатися раніше, ніж ходи
другого. А оскільки число розломів плитки є скінченним, ми дістаємо, що врешті-решт вичерпаються ходи
обох гравців. З попередніх міркувань випливає, що останній хід при цьому буде за починаючим гру, який і
здобуде перемогу.
Задача 6. Яка найбільша кількість дамок може бути поставлена на шашковій дошці (8x8 кліток) так,
щоб кожна дамка була побита тільки однією іншою дамкою?
Розв’язання. Зрозуміло, що жодна дамка не може розміщуватися на краю дошки. Крім того, в двох
квадратах дошки, які обведені на рисунку жирною лінією, всі 5 чорних кліток не можуть бути зайняті
(центральна дамка не б’ється.).
Тому зайнятими можуть бути не більше 16 кліток.

Рис.1
В той же час 16 дамок з отриманням умов задачі можна розставити так, як показано рисунку (рис. 1).
Висновки. Отже, ігрові задачі є одним з найкращих методів розвитку інтелекту. Вони розвивають не
лише знання, а й вміння логічно мислити, передбачати, добре орієнтуватись у будь-яких ситуаціях та
швидко діяти. Ці задачі в невимушеній ігровій формі покращують математичну логіку студентів.
Незвичність ситуацій, неочевидність відповідей на поставлені запитання інтригують, та змушують
докладати зусиль для пошуку виграшного шляху.
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Женис Омаров, Гүлмира Оқап
(Талдықорған, Қазақстан)
ХАССЕ ДИАГРАММАЛАРЫ БІРДЕЙ БИНАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ КЕСТЕ ТҮРЛЕРІ
Аннотация: Бөлді, декарттық квадрат, қатынас, хассе диаграммасы, ішкі жиын, реттеу
қатынас, бөлу реттеу қатынас, алдында реттеу қатынас, толық граф тор.
Хассе диаграммасын енгізу үшін оған қажетті бірнеше түсініктерді енгізейік.
1-анықтама. < 𝑃, 𝜌 > жүйесі ішінара реттелетін жиын деп аталады, егер P≠ ∅ және барлық а,ʙ,ϲ є
P үшін
10 .𝜌-рефлексивты, яғни а𝜌а;
20 𝜌- кері симметриялы, яғни егер а 𝜌ʙ және ʙ𝜌а, онда а = ʙ;
30 .𝜌- транзитивты, яғни егер а 𝜌ʙ және ʙ𝜌ϲ болса, онда а𝜌ϲ;
2-анықтама. <L,≤ > ішінара реттелеттін жиын тор деп аталады, егер барлық а, ʙє L үшін
sup {а, }в мен inf {а, ʙ} табылса.
Басқаша айтқанда, торлар теориясы ішінара реттелген жиының өте әдемі және арнайы зерттеуді
қажет ететін түрі болып табылады.
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1-мысал. 𝑃1 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} және 𝜌1- осы жиындағы бөлу қатынасы болсын. Сонда <𝑃1 ; 𝜌1>
ішінара реттелетін жиын 1- суреттегідей кескінделеді.

1-cурет
2- мысал. 𝑃2 = {1,2,3,5,6,10,15,30}, ал 𝜌2 осы жиындағы бөлу қатынасы болсын. Сонда < 𝑃2 , 𝜌2 >
торының диаграммасы 2-суретте кескінделген.

2-сурет
ЕСКЕРТУ. 1- суреттегі ішінара реттелетін жиын тор құрмайды, себебі, мысалы, sup{3.5} = 15 саны 𝑃1
жиынында жатпайды.
Енді < 𝑃, ≤ > ішінара реттелетін жиынды қарастырайық және х, ує P болсын.
3 - анықтама. Егер х≤ 𝑦 және х< 𝑧 < 𝑦 шартын қанағаттандыратын 𝑧єA табылса, онда y элементі х
элементін жабады деп атайды. Егер P жиыны ақырлы, онда <P,≤> ішінара реттелеттін жиыны әрбір
элементі жазықтықтағы нүктемен кескінделетін және егер 𝑦 элементі х элементін жапса, онда х пен у
нүктелері кесіндімен қосылады және х - ке сәйкес нүктеге сәйкес келетін нүктеден төмен
орналастырылатын схемамен кескіндеуге болады. Осындай схемалар Хассе диаграммалары деп
аталады. 1 мен 2 суреттерде Хассе диаграммаларының екі түрі кескінделген.
Мектепте оқып жүргенде «а саны в санынан» кіші өрнегінің мағанасын немесе «A жиыны B жиынына
ішкі жиын» сөздерінің мәнін меңгерген шығармыз. Осындай тұжырымдардың ортақ қасиеті олар бір
объектіге анықталған басқа объектіні сәйкес қояды. Алдағы уақыта біз осыған ұқсас қатынастарды
зерттейміз. Бірақ алдымен математикалық зерттеуміздің пәні болатын қатынас түсінігінің өзін анықтап
алайық.
Осы түсінікке келуге біз үлкен көрнекілік үшін элементтер арқылы саны қатысатын мысалды
қарастырайық. m санын n санына бөлу анықтамасын еске түcірейік.
Егер 𝑘 ∙ m= 𝑛 шартын қанағаттандыратын k бүтін саны табылса, онда m саны n санын бөледі деп
аталады және m⃓ n арқылы белгілейді.
𝑁4 = {0,1,2,3,4} жиынынан а|в шарты мен барлық а мен в сандарын табайық.
Әрине, біз мына жағдайдарды аламыз:
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(1)
Ескерту. Жоғарғы бөледі анықтамасы бойынша 0 саны 0 санын бөледі.
Енді а 𝛿 в деп жазамыз, егер а, в є 𝑁4 және а|в болса. Бұл біз қатынастың жалпы түсінігіне
енгізуге болатын элементтер арасындағы байланыстың тағы бір мысалы болып табылады, а 𝛿 в
жазуын “а элементі в элементімен 𝛿 қатынасында” деп оқуға келісейк. Біз сонда қарастырып отырған
қатынасымызды 𝛿 қатынасы деп табиғи түрде атауымызға болады. Сонда бұл 𝛿 қатынасы қандай
қатынас?
(1) кестеге сәйкес а 𝛿 в ақиқат, сонда тек сонда ғана, (а, в) мына тізімдегі реттелген жұптың
бірі болса:

(2)
Сонымен, а 𝛿 в <=> а, в є 𝛿 деп аламыз. Енді біз жалпы жағдайға көшеміз.
4-анықтама A≠ ∅ кейбір жиын болсын. A жиының декарттық квадраты деп A2 (басқаша A ×
A деп белгіленеді ) жиынын айтамыз, оның элеметтері түріндегі барлық мүмкін реттелген жұптар мұндағы
а, в єA.
Егер ρ ⊂ A2 , онда ρ ішкі жиыны A жиындағы қатынас деп аталады.
(а,в)є ρ өрнегі аρв жазуына мәндес деп саналады.
1-ЕСЕП ([1], №2, 27 бет) Екі элементті {1,2} жиынындағы барлық қатынастарды тауып және
олардан реттеу қатынасы “ішкі жиын” болатын Хассе диаграммасын құрыңдар (3- сурет).
Шешуі.
𝑀2 = {1, 2}. 𝑀22 = 𝑀2 × 𝑀2 = {1,2} × {1,2} = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)} екені түсінікті, сонда біз <
2
𝑃(𝑀2 ), ⊂ >ішінара реттелген жиынның Хассе диаграммасын салуымыз керек, мұндағы P(𝑀2 2 ) − 𝑀2 2
төрт элментті жиынның барлық ішкі жиындары болады. Осындағы P(𝑀2 2) жиыны барлығы 16
элменттен тұрады. Оларды ыңғайлы болу үшін былай белгілейік:
∝1 = ∅,∝2 = {(1,1)}, ∝3 = {(1,2)}, ∝4 = {(2,1)}, ∝5= {(2,2)}, ∝6 =∝2∪∝3, ∝7 =∝2∪∝4, ∝8 =∝2 ∪∝5, ∝9 =∝3 ∪
∝4 , ∝10 =∝3∪∝5, ∝11 =∝4 ∪∝5,∝12 =∝2 ∪∝3 ∪∝4, ∝13 =∝2 ∪∝∪∝3 ∪∝5, ∝14 =∝2 ∪∝4∪∝5,
∝15=∝3∪∝4 ∪∝5 , ∝16=∝2∪
∝3 ∪∝4∪∝5.
Енді осы 16 элементтен «ішкі жиын» қатынасы бойынша Хассе диаграммасын құраймыз (3- сурет)
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3-сурет
2-ЕСЕП. 𝑀4 = {1,2,3,4} төрт элементті жиынның P(𝑀4) барлық ішкі жиындарынан “ішкі жиын”
реттеу қатынасы бойынша Хассе диаграммасын құрыңдар (4 − сурет ).
Шешeуі.
𝑃(𝑀4 ) = {∅, {1}, {2}, {3}, {4}, {1,2}, {1,3}, {1,4}, {2,3}, {2,4}, {3,4}, {1,2,3}, {1,2,4}, {1,3,4}, {2,3,4}, {𝑀4}}
тікелей есептелінеді.

екені

4-cурет
3-ЕСЕП. <D(210);⋮> ішінара реттелетін жиынның ⋮ бөлу қатынасы бойынша Хассе диаграммасын
салыңдар (5-сурет).
Шешуі. D(n) арқылы n натурал санның барлық бөлгіштері жиынын белгілейміз. Алдымен D(n)
жиындағы элементтер санын анықтаған жөн. Ол үшін мына тұжырымды қолданған ыңғайлы.
Қорта келгенде, бинарлық қатынастардың болашағы өте зор себебі
1) Бинарлық қатынастар матрицалармен тікелей байланысты. Алынған матрицада элементтер
арасындағы байланыстар туралы толық ақпарат бар және осы ақпаратты компьютерге беруге болады.
2) Бинарлық қатынастардың графтармен де байланысы тығыз. Ал графтардың қолдансы өте-өте
көп.
Әдебиттер:
1. Л. Беран, Упорядоченные множества, М, Наука, 1981.
2. О. Оре, Графы и их применение, М, ЛКН, 2008.
3. Д. Шапорев, Дискретная математика, Курс лекций и практических занятий, Учебное пособие, СанктПетербург, БХВ-Петербург, 2006.
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МЕТОДИ ІНТЕГРУВАННЯ
Інтегрування методом заміни змінної
Суть інтегрування методом заміни змінної (способом підстановки) полягає в перетворенні інтеграла

 F t dt , який легко обчислюється за будь-якою з основних формул інтегрування.
знаходження інтеграла  f ( x ) dx замінюємо змінну х новою змінною t за допомогою

 f ( x )dx
Для

в інтеграл

x   t  . Диференціюючи цю рівність, дістанемо dx   t dt . Підставляючи в
підінтегральний вираз замість x i dx їх значення виражені через t i dt , маємо:
підстановки

 f ( x)dx   f  (t )    (t )dt   F t dt

x   t 
dx   t dt

Коли інтеграл відносно нової змінної t буде знайдено, за допомогою підстановки
зводять до змінної x.
Приклад 1
Знайти інтеграли способом підстановки
1)  5 x  2  dx
12

t  5 x  2 1 12
1 t13
1

t
dt


 C  5 x  2 13  C
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dt  5dx  5
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Інтегрування частинами

Інтегруючи обидві частини рівності

d uv   udv  vdu , дістанемо

 d uv    udv   vdu
uv   udv   vdu

 udv  uv   vdu
За допомогою цієї формули обчислення інтеграла  udv зводиться до обчислення інтеграла
 vdu , якщо останній буде простіший за вихідний.
Приклад 2
Знайти інтеграли методом інтегрування частинами
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Інтегрування деяких тригонометричних функцій
При обчисленні інтегралів вигляду ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑛 𝑑𝑥 або ∫ 𝑐𝑜𝑠 2𝑛 𝑑𝑥 від парного степеня синуса або косинуса
використовують формули зниження степеня:
1 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥
𝑠𝑖𝑛2 𝑥 =
2
1 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥
2
𝑐𝑜𝑠 𝑥 =
2
При обчисленні інтегралів вигляду ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑛+1 𝑥𝑑𝑥 або ∫ 𝑐𝑜𝑠 2𝑛+1 𝑥𝑑𝑥 від непарного степеня синуса або
косинуса треба відокремити від непарного степеня один множник і ввести нову змінну, вважаючи t=cosx
або t=sinx.
Приклад 3
Знайти інтеграли:
1+𝑐𝑜𝑠2𝑥
1
𝑐𝑜𝑠2𝑥
1
1
∫ 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥𝑑𝑥 = ∫ 2 𝑑𝑥 = ∫ 2 𝑑𝑥 + ∫ 2 𝑑𝑥 = 2 𝑥 + 4 𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝐶;
∫ 𝑠𝑖𝑛3 𝑥𝑑𝑥 = ∫ 𝑠𝑖𝑛2 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 = ∫(1 − 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 = (𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑥; 𝑑𝑡 = −𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥) = − ∫(1 − 𝑡 2 ) 𝑑𝑡 =
𝑡+𝐶 =

𝑐𝑜𝑠 3 𝑥
3

1

𝑡3
3

−

𝑑𝑥

− 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 ∫ 𝑡𝑔2 𝑥 = ∫ (𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 1) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 − ∫ 𝑑𝑥 = 𝑡𝑔𝑥 − 𝑥 + 𝐶.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Богдан Боровий
(Київ, Україна)
ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ ЗВУКОВОГО ДИЗАЙНУ В КІНОМИСТЕЦТВІ
Мистецтво має великий відгук у суспільстві через почуття, що викликає в свідомості людей. Витвір
мистецтва має підсвідомий вплив на людину, і зазвичай людина навіть не помічає, чому їй імпонує або ж
не цікавить даний об’єкт. Візуальне мистецтво досить швидко захоплює пряму увагу глядача, в той час як
звуковий дизайн створює непомітні образи, які мають суттєвий вплив на світосприйняття людини. Важливо
дослідити, як звуковий дизайн впливає на почуття людини, щоб ефективно його застосовувати у
виробництві
Томас Герн вказує, що головним завданням звукового дизайну в кінематографі є комунікація та вплив
на настрій та емоції глядача [1]. Він виводить це з того, що згідно з Теорією контролю настрою Зіллмана,
причиною, чому люди дивляться фільми є потяг до впливу та керування власного настрою через
розважальні медіа. Фільм є ефективним посередником між глядачем та митцем: подача інформації,
акторська гра, візуальний дизайн та звуковий дизайн разом мають сильний емоціональний вплив на
глядача.
Важливою частиною звукового дизайну є слуховий об’єкт — спрощена та розмежована
інтерпретація складної інформації, почутої вухом[2]. У цьому процесі відчуття звуку перетворюється на
гіпотезу про об’єкт, що існує у реальному місці, який і є джерелом цього звуку. Цікаво, що з відкриттям
звукових об’єктів їх часто порівнюють з візуальними об’єктами. Обидві категорії об’єктів мають якості,
доступні для сприйняття: для візуального об’єкта це колір, вимір і розмір, для слухового — висота, гучність
і тембр.
Людина ідентифікує звук з припущенням про існування джерела звуку. Тож звуковий дизайнер має не
створювати та модифікувати звуки, а створювати слухові об’єкти, які сприймаються глядачами.
Багатозначність візуального та слухового об’єкту є потужним інструментом емоційного впливу.
Багатозначність може викликати відчуття дивності та невідомості, що схоже на символ Тіні, первинного
страху власної темної сторони індивідуальності [3]. Ефект невідомості та багатозначність можуть бути
досягненні через:
 комбінацію неподібних об’єктів (несхожі звукові об’єкти та зображення), нашаровування та
перевантаження об’єктами;
 спотворення та викривлення звукових об’єктів (через фільтрацію, модифікацію, гранульний синтез
звуку);
 відчуження звукового об’єкта через контекст.
Багатозначні об’єкти не завжди мають викликати відчуження, страх та дискомфорт. Однак вони
кидають виклик сприйняттю глядача та привертають увагу через десинхронізацію звукового об’єкту з
гіпотетичним об’єктом реального світу.
Згідно з К.Г. Юнгом, символи — це об’єкти, які «мають значення» [4]. Вони наповнюють сни та міфи і
сприймаються як візуальна та акустична маніфестація сил, закриті у підсвідомості. Через них слухові
об’єкти отримують семантичне та емоціональне наповнення.
Звуки з семантичним значенням часто є природніми звуками. Вітер символізує невидиму силу, над
якою людина не має влади. Підсвідомо людина боїться цієї сили, тому у фільмах жахів часто
використовується звук вітру, щоб викликати занепокоєння, відчуття невидимої присутності. На
підсвідомому рівні людини ці звуки мають певні асоціації. Розглянемо основні асоціації природних звуків
більш докладно. Звук грому у всіх народів асоціювався з міццю та божественною силою, загрозою та
знищенням. Так, звук литавр, барабанів має таке ж семантичне значення як грім, тому часто
використовувався у релігійних ритуалах. Часто в звуковому дизайні використовують грім для ефективного
звуку глибини, сили, неминучості [4].
Звук води асоціюється з самим поняттям «вода», яка, згідно з Юнгом, є «живим символом темної
психіки» [4]. Вода є символом несвідомого, що лежить у підсвідомості. Вода часто асоціюється з циклом
життя, такими його елементами як народження та смерть.
Тиша означає заборону або відмову від комунікації (як противага спілкуванню) [4]. Також вона
символізує ізоляцію, чистоту, мир або тишу перед штормом.
Звук дзвону не є універсальним символом, це культурний артефакт [4]. Дзвони в культурах часто
супроводжували зібрання та важливі події в суспільстві. Тож звук дзвону став потужним символом долі.
Звуки тварин асоціюються з природою та життям [4]. У той же час крик круків та інших хижих тварин
часто символізує смерть. Через часте використання ці символи є очевидними для аудиторії.
Емоційної та семантичної комунікації можна досягнути через музичні структури: ритм та гармонію.
Ритмічні структури встановлюються через звуки годинника, кроки ходьби, механізми.
Вони здійснюють вплив на підсвідомість людини через ефект тимчасового керування увагою —
стан, коли людина пристосувалась до ритму музики та зображення фільму, і увага людини починає
концентруватися на очікувані повторення ритмічної структури. Для формування ритмічної структури
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достатньо послідовності з трьох подій з однаковим проміжком часу. Напруженість у фільмі можна створити
за допомогою прийому, який полягає у тому, що подія не потрапляє в очікуваний ритм, заданий ритмічною
структурою.
Звуки у фільмі поділяють на дієгетичні — ті, що присутні у світі фільму, та недієгетичні — звуки,
відчуженні від світу фільму, загалом створенні для глядачів [5]. Дієгетичний звук є частиною світу фільму;
він допомагає створювати відчуття світу, його відчувають персонажі, він є корисним засобом для оповіді
події. Тобто, це реальний фізичний об’єкт, який можна використати у сценарії для спонукання дій
персонажа, адже головний персонаж матиме пряму реакцію на контактування з цим об’єктом.
Недієгетичний звук може бути мета дієгетичним, тобто суб’єктивним (звук, що відображає відчуття
персонажа або його внутрішній голос). Екстрадієгетичним вважається звук, що повністю відсутній у фільмі,
який чує тільки аудиторія (музика у фільмі або звукові ефекти).
З самого початку німого кіно записаний саундтрек мав багато недієгетичних елементів. Та з появою
синхронізованого звуку єдиним недієгетичним елементом фільму залишилась музика. У сучасному
звуковому дизайні прийнято розділяти звуковий монтаж не на звуки та музику, а на дієгетичні та
недієгетичні звуки, та їх сумісність з зображенням фільму.
Фільм може складатися з дієгетичних звуків, однак звуки можуть мати подвійний зміст, або ж
аудиторія може сприймати звук як недієгетичний. Такі звуки можна вважати перехідними.
Живі звуки, такі як гудіння сурми, тупіт копит, будуть дієгетичними або недієгитичними в залежності
від ситуації, де вони будуть представлені. У той же час синтетичні звуки завжди будуть недієгетичними,
окрім тих випадків, коли вони відображають штучно створені об’єкти, наприклад машини.
Коли фільм складається повністю з дієтетичних звуків, такий підхід до звукового дизайну можна
назвати документальним. Звук несе лише інформацію стосовно оточення, і тому рівень сприйняття
інформації є досить низьким через надмірність звукового та візуального матеріалу. Такий підхід виключає
прямий звуковий вплив на емоції глядача. Беручи до уваги двозначність дієгетичного звуку, емоції глядача
можуть бутивикликані за допомогою документального підходу до звукового дизайну. Використовуючи
монтаж, можна розділити кадри на сильні та слабкі долі, і, притримуючись ритму, викликати певні асоціації
у глядача. При використанні лише дієгетичного звуку втрачається потужний інструмент монтажу та оповіді,
таким чином, головним фокусом уваги для глядача буде візуальна частина, а не єдина композиція звуку та
відео, як про це писав Артавазд Пелешьян у статті «дистанційний монтаж» [6].
При використанні чисто недієгетичного або екстрадієгетичного підходу до звукового дизайну виникає
низьке наповнення зображенням та звуком і сильне перевантаження змістом, що складно сприймати
звичайному, непідготовленому глядачу. Хоча сюрреалістичний звуковий монтаж є більш характерним для
сучасних експериментальних режисерів, для прикладу можна привести більш старий фільм Пелешьяна
«МИ», який складно дивитись через його змістову насиченість, попри те, що звук та зображення є
документальними. Виникає змістове перенавантаження, що складно сприймається глядачем.
Томас Герн виділяє таку систему синхронізації звуку та зображення [1]:окремий комунікативний
канал, представлений звуком або зображенням, що має повідомлення А, повідомлення з іншим змістом B,
та окреме непов’язане повідомлення Х, відсутність повідомлення 0 таемоційно-нейтральний зміст ¬А. Так
виводиться відношення:
1. Поляризація: зображення 0, звук А.
2. Парафразування: зображення А, звук А.
3. Паралелізм та доповнення: зображення А, звук B.
4. Невідповідність: зображення А, звук ¬А.
5. Роздратування: зображення А, звук Х.
Поляризація – коли нейтральне зображення наповнюється глибоким емоційним звучанням,
багатозначними звуковими об’єктами, екстрадієгетичними звуками.
Парафразування – надмірне наповнення сцени. Зображення та звук мають один зміст. Вони досить
банальні, однак гарно виражають кульмінацію оповіді.
Паралелізм та доповнення – важливий засіб продовження історії. Найчастіший прийом доповнення в
кінематографі – це звук поза кадром. Немає потреби у зображенні події, бо звук розповідає історію.
Роздратування та невідповідність – складні пройми у звуковому дизайні. Невідповідність звуку та
зображення створює когнітивний дисонанс у мозку глядача. Згідно з Ніко Ферійда, негативні емоції
виникають, коли подія не збігається з очікуваннями [7]. Загрозлива інформація порушує очікування або ж
систему вірування індивіда, що створює ефект неприйняття, відрази. Так, у фільмах жахів є досить
популярний прийом, коли жахливий звук супроводжується дружелюбним зображенням, це буде ефект
невідповідності. Реальність не співвідноситься з очікуваннями, адже глядач очікує побачити монстра,
кульмінацію звука, і в результаті виникає когнітивний дисонанс.
Роздратування, згідно з Аакером, виникає в наслідок неприємного зображення та тимчасової
нетерплячості [8]. Ефект роздратування у звуковому дизайні виникає внаслідок появи звукового об’єкту,
який попереджає візуальний об’єкт. Так, у фільмі Гічгока “Психо” є відома сцена, де у ванній кімнаті
підкрадається тінь ножа, яка супроводжується різким звучанням скрипок, що імітують удари, а в сукупності
з зображенням ножа це викликає у глядача роздратованість та відчуття порізів, які ще не нанесли, але на
них натякають через звуковий дизайн.
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Отже, звуковий дизайн є важливим для створення напруження та керування емоціями людини. У
звуковому дизайні важливо мислити звуковими об’єктами та розділяти їх на дієгетичні та не дієгетичні,
тобто присутні у світі глядача або у світі фільму. Звукові об’єкти можуть нести значення та викликати
глибинні образи, які присутні у людській психології, з використанням символізму та ритмічних структур.
Поєднання звукового та слухового об’єктів є важливим інструментом для розповіді історії та передачі
невербальної інформації глядачу, внаслідок якого виникають емоції та почуття, що залежать від методу
співставлення зорового та слухового об’єктів. Тож звуковий дизайн є важливою частиною кінематографа та
мистецтва і потребує подальшого дослідження фахівцями.
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(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКОНАННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З ФОТОГРАФІЇ
Виявлена сутність авторського підходу під час виконання практичних завдань по курсу «Композиція
фото та відео зображень» для студентів кафедри дизайну КНУТД. Метою стало визначення принципів,
якими керувався автор при зйомці сюжетів різних жанрів. В ході аналізу визначений перелік чинників, які
обумовлюють авторський підхід при виконанні завдань. Показана послідовність виконання етапів робіт при
зйомці.
ВСТУП
При прийнятті рішення зв’язати життя з творчістю бажано виробити власний підхід для створення
художніх образів. Необхідно усвідомлювати наявність власного стилю зі своїм світобаченням. Це
досягається засвоєнням класичних принципів фотографії і особливостей авторського підходу при зйомках
в різних жанрах.
ПЕЙЗАЖ
У пейзажній фотографії головним об’єктом виступає природа і її неповторний стан. Вивчається
місцевість, визначається час проведення зйомки, підбирається оснащення. Для отримання змістовного
зображення потрібно, в т.ч., використовувати класичні прийоми фотографії: правило третини, прийом
направляючих ліній, прийом природних рамок, оптимальний ракурс та ін. Завдання: зробити серію знімків
на тему «Перший сніг».
Головна мета - показати неповторний стан природи. Рис.1 (ISO115 26 mm f/1.8 1/280s). Композиція
кадру ділиться на частини: верхня- зима, нижня - весна, центр - перспективні лінії дороги.
Ракурс вибраний для кращого представлення місцевості. Кольорове рішення з домінуючим зеленим.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2 (ISO 115 26 mm f/1.8 1/280s) - асоціація дерева з «золотими монетами», що осипалися на
землю і прикрасили її «золотим килимом». У центрі композиції дерево. Ракурс вибраний для виявлення
його розміру і показу листя на землі. Кольорове рішення - домінуючий помаранчевий.
Авторський підхід (Рис.1, 2) проявляється в зафіксованій обмеженій кількості кольорів переднього
плану на тлі графічного лісу на задньому.
ДИНАМІКА І РУХ
Динаміка в фотографії є одним із її видів, який вимагає певних знань і умінь. В навколишньому світі
більшість сюжетів динамічні: люди йдуть, працюють; автомобілі рухаються; птиці летять; гілки дерев від
вітру згинаються та ін.
Завдання: зробити серію знімків на тему «Динаміка і рух». Рис.3 (ISO200 26mm f/2.0 1/90s)-фото
передає усвідомлення швидкоплинності часу.
Композиція побудована згідно правила третини: головний об’єкт
розміщений на точках перетину відповідних ліній. Вибраний ракурс - камера

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

розташована на рівні очей для передачі обличчя без спотворення. Масштаб зйомки – середній план.
Рис.4 (ISO 340 26 mm f/2.0 1/105s) - фото навіяне
одним із епізодів фільму про Гаррі Поттера. Композиція– центральна, автопортрет, розміщений
анфас. Вибраний ракурс - нижче очей об’єкта.
Масштаб зйомки - крупний план. Кольорове рішення - чорно-біле для посилення драматизму
ситуації. Рис.5 (ISO 200 26 mm f/1.8 1/120s) - центр композиції співпадає з центром спіралі. Вибраний
ракурс – нижня третина кадру для виявлення контрасту змазаних гілок дерев на фоні сірого неба. В
кольоровому рішенні – відтінки червоного з тонами осінньої гами. Тема динаміки і руху реалізована в
різний спосіб: змазане зображення об’єкту і фону (Рис.3), нерізкість частини обличчя (Рис.4), спіральні
тональні лінії (Рис.5). Таким чином, для розкриття теми проявлена загальна ерудиція зі створеними
асоційованими образами.
ЗЙОМКА ЗІ СПАЛАХОМ
Спалах використовується при недостатній освітленості об’єктів. Наприклад: води, землі, квітів, снігу,
трави, попелу від багаття та ін. Завдання: зробити серію знімків на тему «Зйомка зі спалахом» Рис. 6 (ISO
183 26mm f/1.8 1/150s, Спалах) – фото зроблено під впливом спостережень: водоспаду, лазерного меча з
фільму «Star Wars». Вертикальний струмінь води завдяки спалаху блищить і сприймається асоційовано.
Ракурс фронтальний – для розуміння початку блакитного струменя на сірому фоні.
Рис. 7 (ISO 100 26 mm f/1.8 1/180s, Спалах) – На фото вода: не пласка поверхня, рефлекси від
джерел світла створюють невловимий блакитно-жовто-зелений візерунок, виявлений спалахом. При
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зйомці оптична вісь камери направлена перпендикулярно поверхні води. Незважаючи на це, паразитне
засвічення відсутнє. Таким чином, природний об’єкт-вода представлений незвично (Рис.6,7) і вирішений
концептуально.

Рис. 6

Рис. 7

НОВОРІЧНИЙ НАТЮРМОРТ
Жанр натюрморту дає можливість отримати естетичне задоволення від споглядання композиції.
Треба продумати ідею, підібрати необхідні предмети і фон.

Рис. 8

Рис. 9

В процесі створення ідея може змінитися. Головне в натюрморті - вибудовування сюжетної історії.
Завдання: зробити серію знімків на тему «Натюрморт».
Рис.8 (ISO 183 26 mm f/1.8 1/30s)- фото новорічного столу з атрибутами свята, композиція лінійна з
використанням нижньої точки зйомки. Кольорова гама -жовто-блакитна. Рис. 9 (ISO 181 26 mm f/1.8 1/60s)фото головного персонажу свята Діда Морозу крупним планом. Використаний технічний прийом
«віддзеркалення» (Рис.8), реалізована взаємодія елементів живої природи (сніг, гілка) з іграшковими
(Рис.9). Таким чином, разом з класичним підходом в фотографії проявлено авторське бачення теми
натюрморту.
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МОУШН-ДИЗАЙН. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Motion дизайн — це мистецтво створення рухомоїграфіки засобами анімації. Останнім часом він
набирає все більшої популярності. Motion-дизайн — це ціла палітра технологій і інструментів для
візуалізації будь-якої ідеї в сфері теледизайну, реклами, медіа-ресурсів. Найчастіше цей
стильвиробництва медіаконтенту використовується для виробництва реклами для ТВ та інтернету,
айдентикителеканалів (заставки для теленовин, телевізійних програм), створення «цифровихдекорацій»
для концертів, презентацій, створення титрів до кінофільмів [1, с. 79.]. Сьогодні моушн-дизайн
розглядається як багатогранне явище, що має різноманітні визначення як в самому понятті моушндизайну, так і в його задачах.
Проведений аналіз літературних джерел показав, що сьогодні є багато визначень motion-дизайну: як
дизайн анімаційної графіки [1]; як направлення в дизайн діяльності за оживлення графіки засобами
анімації [2]; як напрям сучасного мистецтва, що являє собою симбіозом графічного дизайну та динамічної
графіки (фільми, відео, комп’ютерна анімація) [3];як напрям відеообробки та анімації, що не пов’язаний з
розробкою образу та персонажу [4]; як напрям, де йде постійний пошук нових візуальний прийомів та
переосмислення старих за допомогою анімайних рекламних роликів; як напрям лазерного шоу, де
«екраном» для 3D-проекції виступають фасади будівель - при цьому обігрується геометрія будівлі, її
архітектура і місце розташування.
На основі проведеного аналізу наукової літератури, науково-популярних статей провідних
дизайнерів присвячених дослідженням в напрямі motion-дизайнуможна зробити висновок що існує велика
кількість визначень поняття motion-дизайн, що часто можуть неспівпадати відповідно до призначень.
Однак проведені дослідження показали, що часто ці визначення можуть застосовуватись лише у
відношення певних напрямів motion-дизайну. Як приклад можна навести напрями пов’язані з розробкою
відео-заставок каналів новин та реклами. В першому випадку відсутні взагалі такі поняття як персонаж та
художній образ, дизайнер працює в з типографікою, створюючи динамічні анімаційні відео. У другому при
розробці рекламних роліків часто можуть використовуватись образні асоціації та персонажі.
Таким чином можна визначити motion-дизайн як багатогранний напямок дизайну, що відповідно
відповідно до напавленості може мати свою первну специфіку. Основні напрямки motion-дизайну на
сьогодні (ДОПИШИТЕ)
Особливе значення при дослідженні сучасного motion-дизайну це розуміння його тенденцій
графічної мови та її стилів. Проведений аналіз сучасних motion-продуктів, що були розроблені у період
2010 –2020 рр. дали змогу визначити актуальні напрямки графічних стилів:
- Анімація «від руки» почала активно розвиватися в 2015 році і буде продовжувати свій розвиток і в
2016–2017 рр. Спочатку це були 2D ефекти за типом диму, спалахів, іскор. По кадрова анімація
характерна тим, що кожен кадр анімації малюється вручну, це найдавніша техніка.
- Плаский 3D дизайн. На відмінну від Flat дизайну або пласкому 2D дизайну, якому характерні
відсутність традиційних градієнтів та відтінків, спроб передачі трьохвимірності форм, цілеспрямоване
нехтування об'ємом, створюються складні 3D сцени в професійних 3D редакторах і комп'ютерний
рендеринг візуалізується як плоске зображення.
- Персонажна анімація. Персонажі мають надзвичайно важливе значення в анімаційних творах і
можуть працювати на різні цілі — від розкриття розвитку сюжету до втілення яскравих особистостей, із
якими глядачі можуть себе ідентифікувати і яким можуть співпереживати. Якщо раніше персонаж був
більше схожий на статичних ляльок, то зараз персонажі мають бути легко впізнаваними за зовнішністю,
голосом, талантами й діями, а також здатними ясно й ефективно реалізувати оповідь і її доносити
глядачеві. Аніматорське розуміння руху та його візуального сприйняття — запорука вдалого дизайну будьякого персонажа.
- Паралакс анімація. Паралакс - це робота з об’ємом і перспективою. Видиме зміщення або різниця
орієнтації об'єкта, що розглядається з двох різних позицій. Що далі розташований об'єкт, то менше
змінюється його візуальна позиція.
- Безшовні переходи. Прийом не новий, але в області моушн-дизайну він з’явився відносно недавно.
Він створює відчуття плавності і дозволяє одній сцені перетікати в наступну без будь-яких пауз між ними;
Мінімалізм — сприймається як сучасний, ефективний і візуально привабливий дизайн. Коли справа
доходить до логотипів, то чим простіше логотип, тим більше він може використовуватися новими
способами для підвищення впізнаваності бренду. Також стало ще більше анімаційних логотипів.
- Поєднання 3D і 2D. Сьогодні успішно поєднуються 2D і 3D, щоб створити більш графічний,
стилізований і ілюстрований вид. Кінцевий результат — це складні візуальні ефекти, які характеризуються
постійним рухом, щоб розповісти історію.
- GIF анімація. Розшифровується, як Graphics Interchange Format-«формат обміну зображеннями»,
не новинка в сфері анімованого дизайну. Це послідовність кадрів, що відтворюються один за іншим із
затримкою між ними для створення ілюзії руху. Всі кадри вміщені в одному файлі, який зберігає статичні
зображення та інструкцію зі швидкості відтворення. [1, c. 80].
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Актуальним є своєчасне звернення до новітніх моделюючих систем, які допомагають створювати
фільм, до котрих сьогодні можна віднести моуш-дизайн. Влучну дефініцію цьому поняттю надали вчені
М. Опалєв і М. Мурашко: «Моушн-дизайн - самостійна галузь дизайну, спрямована на проектування
об'єктів брендингу та арт-об'єктів за допомогою прийомів і технологій комп'ютерної анімації, звукового
дизайну і можливостей інтерактивності, де візуальні ефекти, розроблені на рівні графіки, доповнюють
сюжет новим сенсом» [3]. З слів дослідників, важливо виділити те, що об’єкти моушн-дизайну, зокрема
візуальні ефекти чи титри, чи інтро кінофільму, доповнюють сюжет картини новим сенсом, тобто
збільшують інформаційну ємність твору.
Таким чином можна визначити motion-дизайн як багатогранний напямок дизайну, що відповідно
відповідно до напавленості може мати свою первну специфіку. Більшість дослідників виділяють два
основний напрямки, в яких розвивається анімація: 1. Некомерційні анімація (авторська) яка спрямована на
пошук нових виразних форм і засобів, а також вираз творчої ідеї творця. 2. Комерційна анімація (масова), її
продукт спрямований на широке коло глядачів і створюється для залучення прибутку або завоювання
комерційного ринку. В останні десятиліття, з розвитком комп'ютерних технологій, появою соціальних
мереж інших каналів комунікації, виміром способів сприйняття інформації і потреб, анімація
трансформується. Поряд з некомерційної і комерційної анімацією з'являється ще один вид, частіше
позначається як моушн-дизайн [5, с. 93]
Акцентуючи увагу,харківські дослідники М. Опалєв і М. Мурашко говорять в своїй роботі: «Моушндизайн — самостійна галузь дизайну, спрямована на проектування об’єктів брендінгу та арт-об’єктів за
допомогою прийомів і технологій комп’ютерної анімації, звукового дизайну і можливостей інтерактивності,
де візуальні ефекти, розроблені на рівні графіки, доповнюють сюжет новим сенсом». [6]
Виявлено, що на сьогоднішній день Моушн-дизайн досить затребуваний і є значущим елементом
мультимедіа. Інтерес до нього посилюєповсюдне поширення комп'ютерів і інтернету, і чим швидше
людство освоює комп'ютерні технології, тим швидшейде його розвиток.Починаючи з 2000 року, Моушндизайн виходить за рамки відеоіндустрії і впроваджується в медіа, шоу-бізнес, в ігрову індустрію.Рамки
використання Моушн-дизайну з кожним роком стають всеусловнішими, область поширення збільшується.
Моушн-дизайн присутній скрізь, де є анімаційний графічний контент, і спрямований на винахід нових
шляхів передачі інформації. [7]
Було проведенно дослідницьку роботу, визначивши основну задачу тенденцій моушн-дизайну. А
такакож їх систиматизація та визначення.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Марія Антонченко
(Суми, Україна)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
Стратегічним завданням реформування освіти в Україні є підвищення якості підготовки та
перепідготовки педагогів, які здатні до ефективної професійної діяльності в умовах розвинутого
інформаційного суспільства та володіють умінням швидко адаптуватися до запитів суспільства. Постійне
підвищення власної кваліфікації стає невід’ємною частиною професійної діяльності педагогічних
працівників.
Високий рівень вимог суспільства до педагога і невпинний зростаючий розвиток педагогічної науки,
освітніх та інформаційно-цифрових технологій вимагають постійного вдосконалення підходів до розвитку
професійних компетентностей педагога та змісту навчання в умовах неперервної освіти. Виконання цих
завдань значною мірою залежить від саморозвитку професійних компетенцій викладача і володіння ним
сучасними освітніми та інформаційно-цифровими технологіями навчання.
Однією зі складових професійної компетентності педагога є його інформаційно-цифрова
компетентність. Викладач повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію
та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного інформаційного суспільства. Виділення
інформаційно-цифрової компетентності як окремої компетентності педагога обумовлено активним
використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у всіх сферах людської діяльності, в
тому числі і в освіті [1].
Поряд з терміном «інформаційно-цифрова» компетентність існують схожі за змістом терміни
«інформаційно-комунікаційна», «інформаційна», «цифрова» компетентність, але усі вищезазначені
компетентності ґрунтуються на активному використанні сучасних інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологій в професійної діяльності педагогічних працівників.
Проаналізував ці поняття та спираючись на компетентнісний підхід у освіті, дамо наступне
визначення інформаційно-цифрової компетентності педагога: Інформаційно-цифрова компетентність
(ІЦК) педагога – це інтегрований результат особистості педагогічного працівника по оволодінню
сучасними цифровими та інформаційними технологіями та застосуванню їх у власній професійної
діяльності, який формується на основі оволодіння ним змістовим, діяльнісним і мотиваційним
компонентами досвіду роботи з різноманітною інформацією [2].
Нами також побудована модель ІЦК педагога, яка відображає її невід’ємні складові, а саме:
комп’ютерно-технологічний, алгоритмічний та інфомедійний блоки, кожен з яких можна
охарактеризувати за допомогою мотиваційного, когнітивного та діяльнісного критеріїв [3].
У останні роки усе більше використовують термін «цифрові компетенції» особистості, підкреслюючи
те, що інформацію все більше споживають у цифровому вигляді.
Важливість формування та розвитку інформаційно-цифрової (або цифрової) компетенції освітян та
здобувачів освіти підкреслюється у державних нормативних документах України та програмних
документах світових освітніх та загальногуманітарних організацій [6-8 та інших].
Так, у 2016 році Європейською комісією було запроваджено Систему цифрових компетентностей для
громадян (DigComp), (DigComp 2.0: Digital Competence Framework for Citizens), яка на сьогодні є одним з
останніх європейських сучасних стратегічних документів, що розроблена європейською спільнотою країн,
які створюють освітні стандарти. Європейським дослідницьким центром Європейської комісії розроблено
рамку цифрової компетентності, згідно з якою виділено сфери застосування цифрової компетентності та
описано необхідні для кожної сфери компетентності [8].
Рамка цифрової компетентності вчителя DigCompEdu орієнтована на вчителів та викладачів усіх
рівнів освіти від дитячого садка до вищої та післядипломної освіти, загальної та професійної, навчання
осіб з особливими потребами та у неформальних навчальних контекстах. Ця рамка визначає шість
основних областей, у яких виражається компетентність вчителя, а саме: професійна залученість; цифрові
ресурси; навчання та викладання; оцінювання; розширення можливостей учнів; сприяння цифровій
компетентності учнів [6].
У 2017 року були внесені деякі зміни, порівняно з проектом 2016 року, узгоджуючи цей стандарт з
рамковим документом K–12 Computer Science Framework [7, 8]. Зокрема, виділено перелік п’ять розділів з
деякою деталізацією: комп’ютерні системи; мережі та Інтернет; дані та аналіз; алгоритми та
програмування; вплив ІТ.
А також сім практик, що розвиваються у процесі вивчення інформатики, а саме: розвиток всеосяжної
інформатичної культури; співпраця в інформатиці; розпізнавання та визначення інформатичних проблем;
розробка та використання абстракцій; створення інформатичних продуктів; тестування та вдосконалення
інформатичних продуктів; комунікації щодо інформатики [7, 8].
Ці напрями та практики є основою інформаційно-цифрової компетентності будь якого педагога, не
залежно від його спеціалізації, або віку суб’єктів навчання, з якими він працює. Але розвиток ІЦК викладача
ефективно здійснюється при дотриманні певних педагогічних умов.
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У нашому дослідженні ми будемо використовувати наступне формулювання терміну «педагогічні
умови»: педагогічні умови – це система певних обставин (форм, методів, ситуацій та ін.) в освіті, що
сприяють (необхідні) досягненню конкретної педагогічної мети.
Дамо дефініцію більш конкретного терміну «педагогічні умови розвитку інформаційноцифрової компетентності педагога». Це – система певних обставин в освіті (мотиваційних,
інформаційних, дидактичних, технологічних тощо), що сприяють розвитку інформаційно-цифрової
компетентності педагога.
Аналіз сутності дефініції та структури терміну «інформаційно-цифрова компетентність педагога» та
«педагогічні умови розвитку ІЦК педагога» у світових й державних програмних документів, узагальнення
сучасних науково-педагогічних досліджень з питань розвитку ІЦК педагога та власний досвід [1-5 та ін.],
дозволяють виділити нам наступні групи педагогічних умов розвитку ІЦК педагога у системі післядипломної
педагогічної освіти: мотиваційні, технологічні, інформаційно-діяльнісні, організаційно-дидактичні.
Перша група умов – мотиваційна, пов'язана з формуванням позитивної мотивації педагога до
широкого застосування ІЦТ у своєї професійної діяльності і включає наступні умови:
1) усвідомлення цілей та меж застосування ІЦТ у післядипломної педагогічної освіті;
2) сприяння сформованості позитивної мотивації педагога до особистісного зростання у сфері ІЦТ;
3) сприяння сформованість мотивації педагога на успішне використання ІЦТ у навчально-виховному
процесі та власній професійної діяльності;
4) сприяння позитивної мотивації на формування в учнів активності та наполегливості до отримання
знань і самовираження засобами ІЦТ.
Наступна група умов, технологічна пов’язані з вибором ІЦТ для використання в освітньому процесі,
включає наступні умови:
1) сприяння відбору ІЦТ для застосування в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних
закладах.
2) ознайомлення з сучасним програмним забезпеченням (ПЗ) комп’ютера (переважно
безкоштовним) навчального призначення світових корпорацій (таких як Microsoft, Google тощо).
3) ознайомлення з ПЗ, що застосовуються у різних напрямах освітнього процесу: управління,
організація, моніторинг (бази даних, офісні програми, навчальні програми, для організації дистанційного
навчання, тестуючи програми, online додатки тощо).
4) Ознайомлення зі спеціальним ПЗ, що використовуються виключно у певної галузі (математиці,
хімії, фізиці тощо).
Інформаційно-діяльнісні умови пов’язані з формуванням знань умінь та навичок у галузі
застосування ІЦТ для розв’язання різноманітних завдань та усвідомленням ролі підвищення кваліфікації в
умовах післядипломної освіти для формування таких знань та уявлень.
Так, третя група умов – інформаційно-діяльнісна, пов’язана зі знаннями та навичками педагога у
галузі ІЦТ і включає наступні умови:
1) наявність мети, завдань та змісту інформаційної підготовки у процесі підвищення кваліфікації у
системі післядипломної педагогічної освіти для педагогів різних спеціальностей;
2) сприяння сформованість системи знань педагога у галузі ІЦТ (знає ефективні методи пошуку,
опрацювання, зберігання, передавання інформації, методичні підходи до використання ІЦТ в освіті, вимоги
до педагогічних програмних засобів, особливості використання ІЦТ у дисципліні, що викладається;
санітарно-гігієнічні норми роботи з ПК для різних вікових категорій).
3) сприяння сформованість системи знань, умінь та навичок педагога до навчальної та професійної
роботи online (має знання, уміння та навички дистанційного навчання, створює та використовує
інтерактивні вправи на уроці, працює з online контентом; використовує інтерактивні комплекси і засоби (у
тому числі мобільні), має уявлення про кібербезпеку; розуміє етику роботи з інформацією (авторське
право, інтелектуальна власність тощо).
4) сприяння розвитку інформаційної й медіакультури.
Що до групи організаційно-дидактичних умов, то вона включає наступні умови до організації
навчання педагогів з використанням ІЦТ у системі післядипломної освіти:
1) використання різних форм навчання (очна, дистанційна, очна-дистанційна, тощо);
2) відповідність навчання основним дидактичним принципам: науковості, системності, послідовності,
доступності та наочності;
3) використання, в основному, продуктивних методів і організаційних форм навчання, спрямованих
на активізацію пізнавальної діяльності педагогів, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь
самостійно знаходити, аналізувати та використовувати нову інформацію для реалізації завдань (проектів),
що сприяють досягненню дидактичній меті заняття, підвищенню інтересу до використання ІЦТ, творчості
та самостійності;
4) організація постійного зворотного зв’язку в процесі виконання завдань: корегування навчальної
діяльності в залежності від відповідей педагогів, що навчаються (повідомлення про правильність
(неправильність) відповіді, підказка, тренування тощо).
5) відповідність психофізіологічним особливостям педагогів: врахування вікових особливостей,
спрямованість на формування й розвиток рефлексивності (уміння здійснювати адекватну самооцінку
власної професійної діяльність), образного, логічного та критичного мислення педагога.
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Підбиваючи підсумки, зазначимо, що на основі аналізу сучасних науково-педагогічних дослідженнях,
ми виділили чотири групи педагогічних умов розвитку ІЦК педагога у системі післядипломної педагогічної
освіти: мотиваційну, технологічну, інформаційно-діяльнісну, організаційно-дидактичну. У кожної з цих груп
описані конкретні умови, що сприяють розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагога.
Подальшої розробки дослідження потребують уточнення педагогічних умов для різних груп педагогів та
розробку критеріїв їх ефективності.
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Людмила Білик, Інгріда Чемерис
(Черкаси, Україна)
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ
Стан освіти в державі визначає її успіх в усіх сферах соціально-економічного, духовного, культурного
розвитку суспільства. Тому особливої уваги заслуговують питання стратегічного розвитку освіти з
урахуванням вимог сучасності. Визначальна роль в цьому процесі належить саме вищій освіті, оскільки
висока освіченість та фахова компетентність, толерантність і здатність відповідати за свої дії –все це
обумовлює формування суспільства знань та перехід до науково-інформаційних технологій, які є
запорукою подальшого науково-технічного прогресу людства.
Серед основних стратегічних завдань реформування вищої освіти в Україні є удосконалення
системи управління освітою, підвищення якості конкурентоспроможності, розширення доступності здобуття
якісної освіти кожним громадянином, оптимізація ефективності фінансування, інтеграція системи вищої
освіти України в Європейський простір та міжнародне співробітництво, підвищення рівня підготовки
кваліфікованих кадрів міжнародне визнання вищої національної освіти нашої країни [1, с. 28].
Серед перелічених стратегічних завдань, на нашу думку, особливе значення має зайняти проблема
підвищення якості конкурентоспроможності наших майбутніх фахівців, оскільки саме їх професіоналізм,
інтелект, здоров’я, раціональне і критичне мислення визначатиме подальший напрямок суспільного
прогресу.
Сьогодні актуальним питанням вищої освіти є формування «м’яких навичок» у майбутніх фахівців.
Такі навички є міжпрофесійними та універсальними, корисними для будь-якого виду діяльності,
дозволяють швидко адаптуватися до нових умов, вирішувати нестандартні завдання. На Давоському
економічному форумі у 2016 році у звіті про майбутні професії Future for jobs Report було визначено
актуальні навички, серед яких половину складали навички до комунікації, а іншу половину – вміння
комплексного вирішення проблем, когнітивної гнучкості, креативності та критичного мислення. До топ-5
м’яких навичок, за різними думками, відносяться креативне та критичне мислення, емоційний інтелект,
управління інформацією, презентаційні навички та вміння формувати власну думку та приймати рішення.
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Критичне мислення необхідне для ухвалення раціональних рішень, оскільки вони базуються на всебічному
аналізі інформації. Також до критичного мислення слід віднести здатність змінювати свою позицію на
основі аргументів і фактів.
Це одна з базових навичок не тільки фахівця-професіонала, але і є важливою у повсякденному
житті.
Розвиток громадянського суспільства, його інформатизація та світові глобалізаційні процеси
вимагають появи нової генерації всебічно розвинених, здатних до критичного мислення фахівців
народногосподарських галузей, які б забезпечували сприйняття і обробку отриманих знань з найбільшою
професійною віддачею та мали активну, новаторську життєву позицію. За визначенням Д. Брауса і Д. Вуда
критичне мислення – це «розумне рефлексивне мислення…, це пошук здорового глузду – як міркувати
об’єктивно і діяти логічно»,що є певним стимулом до інтелектуального розвитку особистості [2, с. 36].
Суспільство майбутнього, як і сьогодення, сучасні інноваційні технічні та технологічні реалії життя
вимагають від сучасних студентів формування та наявності в них здатності до аналітичної обробки
інформаційного шквалу знань, вміння виокремлювати основні та пріоритетні завдання, відшуковувати
найраціональніші шляхи їх вирішення, вибудовувати стратегії та перспективи діяльності з врахуванням
альтернативних думок. Все це вимагає напрацювання нової парадигми мислення та свідомості, звільнених
від будь-яких шаблонів та постулатів. Саме це робить здатність студентів до критичного мислення
викликом часу і нагальною необхідністю подальшого прогресу. Лише підвищуючи ефективність навчання
та якість знань, формуючи професійну компетентність активними методами навчання та засобами
інноваційних технологій ми зможемо підготувати фахівця, громадянина, який розуміє і знає свою роль у
суспільному житті та вміє творчо застосовувати і критично оцінювати свої дії. Проблемі розвитку
критичного мислення присвятили свої роботи як зарубіжні так і вітчизняні вчені (Б. Блум, Д. Брунер,
Л. Виготський, Р. Майер, Ж. Піаже, В. Сміт, Д. Халперн, К. Хобарт та ін).
В Україні вперше означення терміну «критичне мислення» було виокремлено як одне із основних
завдань громадянської освіти та виховання в Концепції громадянської освіти та виховання в Україні
(2012),де, зокрема, вказано, що основна мета такої освіти реалізується через « розвиток критичного
мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та відстоювати особисту позицію в тих чи інших
питаннях, вміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, вміння
переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дій та вчинків» [3, с. 3]. Результатом
сформованої якості є критично мисляча особистість, яка є відкритою до думок інших людей, наділена
широкою компетентністю, інтелектуальною активністю, допитливістю, незалежністю мислення,
самокритичністю, вмінням вести діалог. Отримати в майбутньому такого фахівця можливо,
використовуючи в навчальному процесі технологію розвитку критичного мислення, розроблену
американськими вченими, яка включає три основні етапи:
- актуалізація пізнавальних інтересів (використання набутих знань та досвіду, спонукання до аналізу
власних нових знань з врахуванням попередніх помилкових міркувань, активізація мислення до набуття
практичних навичок з подальшою можливістю виходу в практику цих знань шляхом їх демонстрації та
особистих міркувань та висловлювань, що сприяє їх кращому осмисленню і вибудовуванню власної думки
та мислення на основі чого зростає зацікавленість та інтерес до певної теми чи питання, чим
обґрунтовується подальша мотивація навчальної діяльності студента і його більш ефективна пізнавальна
активність);
- усвідомлення (на основі аналітично-синтетичних засобів та порівняння удосконалення мисленнєвої
діяльності та пізнавальної активності до отримання нової інформації);
- осмислення матеріалу (спонукання студентів до висловлювання власних думок і позицій на основі
усвідомлених і осмислених нових уявлень і тверджень, здатність до відстоювання своєї думки та вміння
толерантно комунікувати на цьому ґрунті.
Кожен з етапів має певну методику і засоби їх реалізації, хоча домінуючим є креативність і творчий
підхід.
Критичне мислення розвивається як на навчальних заняттях, так і під час неформального
спілкування. У студентів слід розвивати основні засади критичного мислення, а саме робити власні
дослідження, ставити запитання, брати до уваги мотиви поведінки або позиції, перевіряти інформацію, не
боятися помилятися. Саме ці підходи ми використовуємо при підготовці студентів лісової галузі в процесі
викладання «Ботаніки», «Лісознавства», «Рекреаційного лісівництва». Для розвитку критичного мислення
ми використовуємо методи дискусії, рольових ігор, кейс-методи, метод проблемного навчання, які
спонукають студентів оцінювати думку інших і доводити власну позицію, сприймати різні точки зору і
аналізувати їх. Цікавими методами формування критичного мислення є дерево передбачень та метод
кутів.
Дерево передбачень. Застосовують в темах, які потребують прогнозування розвитку подій. При
спільному обговоренні (також можна робити такі обговорення у групах) студентами озвучуються різні ідеї і
будується «дерево», де «стовбуром» є тема, яка обговорюється, «гілками» - зроблені прогнози, а
«листками» - аргументи та факти.
Метод кутів застосовують для розвитку вміння формувати власну думку та аргументувати власну
точку зору. Студенти формулюють різні точки зору стосовно обговорюваного питання, визначають спірні
питання, напрям дискусії та розходяться по різним «кутам», щоб знайти відповідні аргументи.
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Найоптимальнішими для обговорення є різноманітні кейси. Обговорення проводиться у малих групах або
парах, виявляються протилежні точки зору, групи озвучують перед усіма присутніми головні тези свого
обговорення – так виявляються кілька відмінних між собою точок зору, які повторилися у різних групах.
Відповідно точок зору утворюються нові команди, які розходяться «по кутах». Далі кожна з груп спільно
шукає аргументи та готується до відстоювання своєї точки зору. Доповідачі від команд презентують свою
ключову ідею та її аргументацію. Потім оцінюються виступи груп, пріоритет має надаватися не лише
команді, щонайбільш чітко аргументувала точку зору (з теоріями, фактами, даними та прикладами), але й
тій групі, яка змогла узагальнити точки зору інших команд та врахувала їх у своєму виступі.
Отже, змінивши організаційні підходи до навчально-виховного процесу та широко застосовуючи
активні методи навчання, ми отримаємо на виході високопрофесійну особистість з глибокими знаннями,
вмінням засвоювати та обробляти інформацію, активно використовуючи знання у самостійній роботі та
саморозвитку, з високою фаховою компетентністю та відповідальністю за свої дії у відповідності до вимог
сьогодення та викликам часу.
Література:
1. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. - Режим доступу
http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf.
2. Браус Дж. Инвайронментальное образование в школах: Руководство: как разработать эффективную
программу: Пер. с англ. / Браус Дж., Вуд Д. – СПб., 1994.
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Любов Василенко
(Богуслав, Україна)
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
Соціально-економічні та політичні реформи в Україні прискорили як глибокі кризові процеси:
зростання безробіття, професійну убогість, духовне зубожіння, так і необхідність виникнення нового виду
професійної діяльності і створення соціальних інститутів, які здійснюють соціальну роботу, спрямовану на
допомогу в подоланні проблем в соціумі. В умовах реформування системи державного управління та
соціального захисту населення особливої уваги набуває питання організації соціальної роботи з сім'ями,
особами, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Відповідно до Закон України «Про соціальні послуги» складні життєві обставини для особистості – це
обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і
способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності
або можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному
житті [1].
Соціальний супровід сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих обставинах є однією із
ключових технологій соціальної роботи, спрямованої на розв’язання психологічних, міжособистісних,
соціальних та інших проблем шляхом встановлення безпосередньої взаємодії між соціальним
працівником/фахівцем із соціальної роботи і клієнтом.
Термін «соціальний супровід» вперше в Україні було запроваджено у 1998 році. Відповідно до
Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» соціальний супровід – вид соціальної роботи,
спрямований на здійснення опіки, допомоги, патронажу та надання комплексу послуг різними
спеціалістами не захищеним верствам населення з метою подолання життєвих труднощів, збереження та
підвищення їх соціального статусу [2].
Науковець І. Пєша розглядає соціальний супровід як модель цілеспрямованої комплексної
соціальної допомоги особі або сім’ї, що передбачає впродовж певного часу надання сім'ї або конкретній
особі комплексу інформаційних, правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних,
соціально-медичних, послуг соціальним працівником та іншими фахівцями з різних установ. На думку
автора, соціальний супровід виступає механізмом попередження соціального сирітства та «виходу»
дитини із біологічної сім’ї [6, с. 19].
А. Капська вважає, що метою соціального супроводу є поліпшення життєвої ситуації або повне
розв'язання проблем. Реалізація даної мети можлива за умови, якщо клієнт згоден на соціальний супровід
та приймає активну позицію у даному процесі [7, с. 411].
Аналіз науково-методичної літератури та узагальнення поглядів науковців надають можливість
представляти процес соціального супроводу у вигляді алгоритму:
1. Аналіз повідомлення про необхідність надання соціальних послуг.
2. Оцінка потреб особи, сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.
3. Прийняття рішення про надання соціальних послуг.
4. Підписання договору про надання соціальних послуг та розроблення індивідуального плану.
5. Надання соціальних послуг/здійснення соціального супроводу і їх перегляд.
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6. Проведення моніторингу, оцінки ефективності та припинення надання соціальних послуг.
Порядком організації надання соціальних послуг визначено механізм виявлення осіб/сімей, які
перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини,
та організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб [3]
Соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи у разі виявлення ним особи/сім’ї, яка належить
до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння
у складні життєві обставини, протягом п’яти робочих днів з дати виявлення проводить оцінювання потреб
особи/сім’ї у соціальних послугах відповідно до порядку, затвердженого Міністерством соціальної
політики [4].
За результатами оцінювання потреб особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або
перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини,
соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи складає відповідний акт (у паперовій або електронній
формі), який не пізніше ніж протягом наступного робочого дня подається до органу соціального захисту
населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг.
У разі виявлення суб’єктом випадку жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього
насильства, залишення дитини без піклування батьків такий суб’єкт невідкладно інформує про це службу у
справах дітей та уповноважений підрозділ органу Національної поліції, у разі виявлення факту вчинення
домашнього насильства стосовно недієздатних осіб - уповноважений підрозділ органу Національної поліції
та орган опіки та піклування [4].
Надавач соціальної послуги разом з отримувачем соціальної послуги складають індивідуальний
план соціального супроводу. Термін складання індивідуального плану не повинен перевищувати 5 робочих
днів з дати завершення оцінки потреб отримувача соціальної послуги.
План роботи є документом, який обов’язково містить перелік заходів, необхідних для вирішення
проблеми, відповідальних фахівців за виконання заходів та дату початку виконання заходу.
Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначається індивідуально залежно від
його потреб і зазначається в індивідуальному плані та є обов’язковою частиною договору про надання
соціальної послуги.
Протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги з кожним
отримувачем соціальної послуги укладається договір про її надання. Кожна із сторін отримує один
примірник договору.
Навантаження на одного надавача соціальної послуги не повинно перевищувати 10 сімей (осіб), із
них не більше ніж п’ять - зі складними соціальними випадками.
Слід зазначити, що заходами, які становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах є:бесіди з отримувачем соціальної послуги,
членами його сім’ї, особами з найближчого оточення (очно, телефоном);психологічна підтримка згідно з
професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція);організація та
проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у
тренінгах, дискусії, засідання за круглим столом, семінари, лекції та інших заходах; допомога отримувачу
соціальної послуги в оформленні документів; перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших
надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг; організація та
забезпечення діяльності груп взаємодопомоги; ведення документації.
Підставами для припинення надання соціальних послуг є:
 відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які
належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити
потрапляння у складні життєві обставини;
 закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку
дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);
 відмова особи/сім’ї від отримання послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які
перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове
розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;
 зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання
соціальних послуг;
 невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором
про надання соціальних послуг;
 виявлення/встановлення
недостовірності
поданих
отримувачем
соціальних
послуг
інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх
надання;
 смерть отримувача соціальних послуг;
 дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача
соціальних послуг;
 ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних
послуг [3].
У разі успішного виконання плану соціального супроводу надавач соціальної послуги проводить
заходи щодо підготовки отримувача соціальної послуги до завершення її надання, спрямовані на
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підвищення його самостійності, відповідальності за власну життєдіяльність та посилення потенціалу
найближчого оточення отримувача соціальної послуги щодо подолання СЖО. Після завершення
соціального супроводу надавач соціальної послуги відвідує сім’ю (особу) через два тижні та через місяць.
Отже, соціальний супровід є ефективним методом роботи з сім’ями та особами, які перебувають в
СЖО, оскільки він забезпечує надання своєчасної допомоги та сприяє виходу особі зі складних життєвих
обставин через мобілізацію внутрішніх ресурсів особистості. Результатом даного процесу є покращення
життєвої ситуації або подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу сім’ї
або дитини.
Література:
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2. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від 15.01.2009. N 878 – VI (із наступними
змінами). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-17.
3. Про організацію надання соціальних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р.
№578 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-organizaciyu-nadannyasocialnih-poslug-i010620-587.
4. Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах: Наказ Міністерства соціальної політики від 01.03.2016 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16.
5. Віцукаєва К.М. Соціальний супровід клієнта: навч. посіб./К.М. Віцукаєва. – Одеса: видавництво Букаєв
Вадим Вікторович, 2017. - 322 с.
6. Пєша І. В. Соціальний супровід як форма комплексної соціальної допомоги / І. В. Пєша //Вісник
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. -2013. - № 11(2). –
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Ирода Шакирова
(Узбекистан)
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ В КОНСЕРВАТОРИИ
Учебный процесс - это активный, динамичный процесс, где отбирается и хранится опыт
преподавателей, которые созидают, творят, привносят своё специфическое, уникальное, индивидуальное
в общую педагогическую копилку. Сегодня современные учебники, справочники и словари привносят в
своё содержание новшества, перемены, осуществляющиеся в образовательной сфере, в учебновоспитательном процессе, который отражает и фиксирует эти изменения. Безусловно, различные виды
учебной литературы способствуют не только овладению всесторонними знаниями, но и развитию у
учащейся молодёжи культуры (поведения, общения, речи и др.), формированию самостоятельной,
творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию.
Интерес к культурологической проблеме в русле разных наук (социологии, психологии, педагогики,
филологии и т.д.) не случаен. В условиях расширяющихся и углубляющихся связей между разными
государствами и народами мира остро встаёт вопрос об эффективности межкультурной коммуникации
между этносами, людьми, носителями разных языков. На наш взгляд, первейшая задача исследователей
состоит в том, чтобы изучить возможные пути повышения культуры речевой коммуникации, в частности,
речевой культуры и культуры речи, достижения полного взаимопонимания и уважения, толерантности
между гражданами [1, 26].
В связи с этим, считаем, что проблему развития у студентов речевой культуры можно решить с
помощью обучения различных учебных дисциплин. Ибо, развитие культуры речи и общения учащейся
молодёжи, овладение ими культурными богатствами разных народов, составляет один из основных
элементов формирования личности, которое тесно связано с повышением общей культуры студентов, а
также является приоритетным в языковом обучении и воспитании, ибо вуз - это очаг культуры и
просвещения [2, 3].
Совершенствование культуры речи является актуальной задачей методики обучения русскому
языку. В связи с этим, считаем, что значительное повышение уровня общей культуры обучающихся
напрямую связано с планомерной и систематической работой по обогащению и активизации культуры
общения и культуры речи студенческой молодёжи на каждом году обучения. В этом плане определённый
интерес представляют алгоритмы и образцы моделей культуры речи, с которыми необходимо ознакомить
студентов с первых дней обучения. На наш взгляд, важно больше внимания уделять нормативной,
литературной и образной стороне речи студентов, формировать у них умения сознательно и уместно
применять в своей речи слова и выражения из культурологического фонда народа. Здесь имеется в виду
афоризмы, крылатые выражения известных и выдающихся личностей, а также фольклорные материалы,
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в том числе и пословицы, поговорки. В связи с этим нами разрабатывается учебное пособие, в котором
представлен учебный материал, в котором имеются упражнения и задания для работы над общей
культурой студенческой молодёжи, а также культурой коммуникации и речи, которые необходимо активно
использовать не только на практических занятиях в вузе, но за его пределами. Безусловно, научить
умению правильно и осознанно отбирать и употреблять культурные слова и выражения из
культурологического фонда народа в свойственном их значении, в зависимости от ситуации и темы
высказывания, ближайшего словесного окружения, партнёров по контактированию - один из важных шагов
в развитии речевой культуры студентов вузов. Всё это учитывается при создании учебно-методического
пособия «Культура речи современной молодёжи».
В перспективе планируется создание электронного варианта учебно-методического пособия
«Культура и культура общения» по овладению культурой общения и культурой речи студенческой
молодёжью. В теоретической части данной электронной книги планируется представление дефиниции
понятий «культура», «культура речи», «речевая культура», их особенности и значимость. Вторая –
практическая часть будет представлена речевыми образцами и моделями по овладению студентами
культурой речи и культурой общения. Здесь необходимо отметить, что задания и упражнения для
активного применения речевых моделей по культуре речи, по-нашему мнению, в определённой степени
будут способствовать повышению положительной мотивации к получению культуроведческих знаний в
процессе обучения в вузе. При этом, предоставляемые задания и упражнения должны быть обоснованы,
доступны и проверены в вузовской практике, что позволит осуществить пересмотр методических
концепций преподавателя, которые он ставит перед студенческой молодёжью. Важным также, по-нашему
мнению, является то, что преподаватель каждой дисциплины должен быть готов учить молодёжь активно
применять речевые модели культуроведческой направленности в естественных жизненных ситуациях,
которые способствуют и будут способствовать оздоровлению общепсихологического климата на занятиях
по любой дисциплине, создавать уважительное отношение студентов к преподавателю и друг к другу, а
также доброжелательную обстановку и цивилизованные отношения.
Подобная методика по развитию и совершенствованию «культуроносных» навыков и умений
принципиально меняет схему современного коммуникативного акта.
На наш взгляд, именно преподаватель выступает в качестве организатора процесса
«культурологизации»
обучения.
Действительно
широкое
внедрение
в
учебный
процесс
культурологических задач помогает сделать занятие более полезным, интересным и доступным, тем
самым ускорить овладение студентами культурой, в том числе и культурой общения и культурой речи,
что, по-нашему мнению, является одним из важных и основных постулатов культурного образованного
человека.
Литература:
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Ірина Павленко
(Суми, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології докорінно й поступово змінюють світ навколо нас.
Переваги їх упровадження відчуваються практично у кожній сфері діяльності. Швидкоплинність розвитку
новітніх засобів виробництва вимагає від фахівців постійного удосконалення і навчання. Тому сучасній
людині вже недостатньо мати певну суму знань, а необхідно сформувати ряд життєвих компетентностей,
які забезпечать успіх у професійній діяльності та самореалізації у житті.
Одними з головних завдань сучасної освіти є навчити людину навчатися та обучити ефективній
взаємодії в процесі навчальної діяльності, тобто формувати здатність цілеспрямовано оволодівати
професійними навичками, розвивати вміння комунікувати, знаходити та опрацьовувати дані, проявляти
свій творчий потенціал, знайти шлях до самовираження та реалізації себе в житті. Одна з основних
проблем сучасної дидактики полягає у виборі оптимального співвідношення найкращих традицій чинної
освітньої системи, інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних педагогічних
інновацій та тенденцій. Нагальною потребою сьогодення є проблема пошуку найбільш ефективних освітніх
технологій, що здатні допомогти у вирішенні даної проблеми.
Розв’язанню цих завдань може сприяти впровадження в освітній процес сучасних інтерактивних
засобів навчання. По-перше, використання інтерактивних засобів дає змогу ефективно реалізувати ідеї
змішаного навчання («blended learning») – найбільш перспективного підходу до організації навчання в
сучасній освітній практиці багатьох розвинених країн (США, Німеччина, Австралія, Велика Британія, Японія
та ін.). По-друге, розроблення навчальних програм, що передбачають застосування системи інтерактивних
засобів навчання, оптимізує перехід від предметного принципу побудови змісту освіти до компетентнісної
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орієнтації навчальних курсів. По-третє, використання інтерактивних технологій сприяє розвитку навичок
співробітництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку цифрової компетентності педагогів
присвячені роботи вітчизняних дослідників В. Бикова, А. Гуржія, М. Жалдака, Н. Морзе, О. Овчарук,
С. Семерікова, Н. Сороко, О. Спіріна та інших. Основний акцент цих досліджень спрямований на
виокремлення інструментів, процедур, принципів і критеріїв оцінювання цифрової компетентності суб’єктів
освітнього процесу закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) [3]. Також учені вивчали можливості
використання мережі інтернет для підготовки та проведення уроків, пошуку у мережі та спілкування у ній,
зокрема Н. Вовковінська, Л. Калиндрузь, О. Войченко, А. Солопов; створення веб-сайтів – В. Базурін,
І. Закомірний; використання мультимедіа – О. Данилова, В. Монако.
Варто зауважити, що багато вчених у своїх роботах відмічають про недостатній рівень цифрових
компетентностей освітян. Зазначений недолік проявляється як в процесі підготовки до професійної
діяльності (наприклад, розроблення навчально-методичних матеріалів), так і в процесі самоосвіти, а також
у готовності використовувати електронні освітні ресурси безпосередньо в освітньому процесі.
Причинами зазначеного можна виокремити:
− по-перше, відсутність мотивації, досвіду, вмінь і навичок фахово спрямованого застосування
електронних освітніх ресурсів;
− по-друге, відсутність відповідного рівня цифрової готовності як складника професійної
компетентності;
− по-третє, рівень обізнаності та володіння педагогами цифровими компетенціями не відповідає
реальним потребам і вимогам освітнього процесу – він потребує постійного підвищення.
Використання «цифрових» технологій має носити наскрізний характер, тобто використовуватися не
лише на уроці інформатики в окремому класі інформатики, як зазвичай, а при навчанні інших предметів,
взаємодії учнів один з одним та з учителями, при здійсненні досліджень, в індивідуальному навчанні
тощо [4].
Мета статті – проаналізувати можливості впровадження та обґрунтувати ефективність використання
сучасних освітніх інструментів для підвищення рівня інформаційно-цифрової компетентності педагога.
Впровадження цифрових технологій в освітній процес є однією з найбільш важливих тенденцій
розвитку освіти. Вони сприяють його інтенсифікації, збільшують швидкість та якість сприйняття, розуміння
та засвоєння знань учнями. Процес навчання стає більш мобільним, диференційованим та
індивідуальним. Так, використання на уроках дослідницько-пошукової роботи, методу проєктів,
розвивальних навчальних ігор із застосуванням цифрових технологій, сприяє кращому засвоєнню
інформації, бажанню вчитися, створенню нових освітніх продуктів. При цьому технології не замінюють
вчителя, а доповнюють його. Таким урокам властиві адаптивність, керованість, інтерактивність, поєднання
індивідуальної та групової роботи, часова необмеженість навчання.
Цифрові технології створюють учителю нові можливості, дозволяючи разом із учнем отримувати
задоволення від захоплюючого процесу спілкування та пізнання. Вони сприяють автоматизації більшої
частини роботи педагога, вивільняючи людський ресурс на пошук, спілкування, індивідуальну роботу з
учнями, уможливлюють отримання моментального зворотнього зв’язку, покращують ефективність
управління освітнім процесом та освітою в цілому [4].
Сьогодні інформаційні-комунікаційні технології (ІКТ) увібрали в себе елементи різних методик –
особистісно-зорієнтованого, проєктного, розвивального навчання – і є тим способом передачі знань, який
відповідає якісно інноваційному змісту навчання й розвитку учня, створюють комфортні умови для
самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.
Важливою складовою ефективного використання сучасних освітніх технологій для організації
співпраці на уроці є вміння підбирати відповідні інструменти та створювати контент. Вчитель повинен
вибрати програмне забезпечення, яке відповідає потребам освітнього процесу.
Пропонуємо критерії, які можна використовувати для визначення найкращого сервісу:
1. Наявність декількох функцій в інструмента, що дозволяє учням, при командній роботі,
використовувати його різними способами.
2. Зрозуміла сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію комп’ютерних програм (або
пристроїв), проста навігація.
3. Параметри конфіденційності. Співпраця з командами не означає загальнодоступність всіх розмов
і файлів. Іноді потрібно, щоб учасники команди мали приватні розмови або працювали над міні-проектами.
Наведемо приклади застосування окремих онлайн інструментів для організації освітнього процесу.
Для здійснення комунікації з групою, командою, класом учнів допоможе програма Skype. Вчитель може
використовувати її на уроках та надавати навчальну інформацію більш широкому колу учнів, маючи
приєднаний комп’ютер до мережі інтернет, щоб учні, які відсутні на уроці, могли за допомогою Skypе
навчатися дистанційно, в режимі реального часу.
Онлайн інструмент Linoit – це віртуальна дошка, яка є хорошим помічником для вчителя у роботі над
спільними онлайн-проектами разом із учнями. Вчитель має можливість розподілити завдання за типами, а
учні, у ході роботи, бачать її результати (що зробили, що потрібно доробити). Так, школярі вчаться
ефективно організовувати свою роботу у віртуальному режимі, розуміють суть командної роботи. Це
корисний візуальний інструмент у роботі педагога.

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

61

Онлайн інструмент Padlet– призначений для створення та наповнення контентом віртуальної дошки
(простору) з можливістю спільного редагування. Є різні способи використання дошок Padlet, зокрема, як
майданчик для організації групової роботи учнів під час проведення «мозкового штурму», узагальнення й
систематизації знань, рефлексії; для розміщення навчальної інформації або завдань для її пошуку; як
місце розміщення ідей для проектів та їх обговорення; як інструмент для організації спільної діяльності
учнів під час заняття та поза ним. Використання даного онлайн інструменту дозволяє бачити учням і
вчителю результати роботи всіх груп, одразу їх аналізувати і дійти згоди зі спірних питань у режимі онлайн.
На сьогодні для організації спільної діяльності вчителя та учнів в освітньому процесі актуальними
стають різноманітні web-сервіси.
– Powtoon.com, SparkolVideoScribe – web-сервіси для створення анімаційних роликів, інтерактивної
інфографіки, презентацій та відеоскрайбінгу. Готове відео можна опублікувати на YouTube або Vimeo, а
також завантажити або вбудувати на свій сайт/блог за допомогою HTML-коду. За допомогою скрайбінгу
можна швидко привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні
моменти доповіді.
– Wordart.com – web-сервіс для візуалізації, створення хмари слів. За допомогою хмар слів можна
візуалізувати термінологію з певної теми у більш наочний спосіб. Це сприяє швидкому запам’ятовуванню
інформації.
– PearDeck, Nearpod – це web-платформи які дозволяють учителям створювати інтерактивні
презентації до своїх занять і ділитися ними з учнями прямо під час уроку.
– Canva – сервіс для графічного дизайну. Графічний редактор дає доступ до вбудованої бібліотеки
шаблонів, фотографій, ілюстрацій і шрифтів. Сервісом можуть користуватися як необізнані користувачі, так
і професіонали дизайну. На платформі можна створювати як зображення для публікації в інтернеті, так і
макети для поліграфічної продукції.
– Kahoo, Plickers, Cosrative, ClassMarker – web-сервіси, що дозволяють створювати інтерактивні
навчальні ігри, зокрема вікторини, обговорення, опитування. Такий вид роботи сприяє формуванню
пізнавального інтересу учнів, результати автоматично оцінюються і відображаються в режимі реального
часу.
Висновки. В умовах реформування загальної середньої освіти, переходу до Нової української
школи, ключова роль належить учителю, якому довірено розвиток учнів, розкриття їхнього потенціалу та
формування успішної людини. Впровадження цифрових технологій в освіті – це не лише використання
нових онлайн інструментів, це створення середовища існування, яке відкриває нові можливості для
навчання в будь який час, як для педагогів, так і для учнів, це безперервна освіта, проектування
індивідуальних освітніх маршрутів, розробка та поширення власних освітніх продуктів. Тому, є необхідність
у розвитку та удосконаленні рівня володіння цифровою компетентністю педагога, сформованість якої
дозволяє йому використовувати електронні освітні ресурси, онлайн інструменти з метою пошуку, логічного
відбору, систематизації, використання навчального матеріалу та організації результативного освітнього
процесу.
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Mamura Yuldasheva, Nadira Palvanova
(Tashkent, Uzbekistan)
ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH IN A TRANSPORT UNIVERSITY
In our time, the educational activity of students is considered, in a broad sense, as one of the types of
cognition, which proceeds on the basis of the reflective-transforming activity of the subject. Scientific knowledge
as research is an activity aimed at obtaining fundamentally new knowledge. In line with the competence and
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activity approaches of the psychological and pedagogical basis of learning is the active cognitive activity of the
student himself, leading to the formation of the ability to think creatively, using the knowledge, skills, abilities and
competencies acquired in the process of activity [1].
We believe that the goals currently set for the teachers of the department can be achieved only through a
creative approach to the organization of the educational process, a combination of traditional and new teaching
methods, since it is the teaching methods that have a significant impact on the results of training specialists with
knowledge of foreign languages.
One of the directions for improving the training of students in a modern university is the introduction of
interactive forms of education. In the Federal State Educational Standards of Higher Education (FSES HE), one
of the requirements for the organization of the educational process at the university is the widespread use of
interactive forms of conducting classes in the educational process (clause 7.3) to form the necessary professional
and general cultural competencies. The proportion of classes conducted in interactive forms in the educational
process should be at least 20% of the classroom [2].
The concept "interactive" comes from the English "interact" ("inter" is mutual, "act" - to act). Interactive
means to interact, to be in a conversation mode, a dialogue with something (for example, a computer) or
someone (a person). Consequently, interactive learning is primarily about collaborative learning. All participants in
the educational process, teacher and students, interact with each other, exchange information and jointly solve
the assigned tasks. Moreover, this should take place in an atmosphere of benevolence, mutual support, and this
allows not only to gain new knowledge, but also to develop the student's cognitive activity. Currently, in the
pedagogical literature, presenting the distinctive features of active and interactive learning, scientists point out
that the main way of organizing the interaction between the teacher and students is not only active feedback
between the teacher and students, but also the organization of interaction between students; interaction prevails
over impact.
But this is not entirely true, since active methods also include group forms of learning and student
interaction. However, in the process of interactive learning, the main functions of the teacher change. The teacher
now performs the functions of an organizer and assistant, and collective learning in small groups is becoming the
leading form of organizing training [3].
The educational process using interactive teaching methods in a university environment is based on a
combination of the following general didactic teaching principles:
1. The principle of the participants' activity: in the course of the lessons, the trainees are constantly
involved in various actions - performing oral and written exercises, discussing and playing role-playing situations,
observing the behavior of participants in role-playing games according to specified criteria.
2. The principle of the research (creative) position: in the course of classes such situations are created
when students themselves need to find a solution to the problem, independently formulate the patterns and
principles of communication, interaction.
3. The principle of partnership (subject-subject) communication: it involves recognizing the value of
another person's personality, his opinion, as well as making a decision with the greatest possible consideration of
the interests of the communication participants, joint activities of the teacher and students.
4. The principle of the problematic content of learning and the process of its deployment in dialogical
communication.
5. The principle of the collective nature of the educational process.
6. The principle of unpredictability and flexibility of classes.
It should be emphasized that the exercises and tasks performed by students in interactive classes are
aimed not only at consolidating the material they have studied, but also at learning new things; in this we see the
main difference between the interactive methodology of teaching foreign languages from the traditional (passive)
one. The use of interactive teaching methods leads to a restructuring of the educational process towards
increasing the independence of students, intensifying the educational process in the classroom; conditions are
created that are conducive to the self-development of students and increase the effectiveness of training.
Thus, summarizing the information on the features of building the educational process using interactive
teaching methods, it should be noted that knowledge of the principles of organizing training plays an important
role in this.
Let's consider the interactive teaching methods, which are preferred by the teachers of the Department of
Foreign Languages and Intercultural Communication, and note some of their features. The most popular among
teachers are the following methods:
- work in small groups, giving all students the opportunity to participate in the work of the group, to practice
the skills of cooperation, interpersonal communication;
- role-playing game, during which the group members play out scenes with pre-assigned roles that reflect
certain life situations;
- brainstorming (brainstorming);
- case-study (analysis of specific situations, situational analysis);
- technology for the development of critical thinking;
- technology of problem learning, etc.
This preference for methods is explained by the fact that in conditions of interactive learning, students
experience an increase in perception, mental performance, there is an intensive development of intellectual and
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emotional personality traits: stability of attention, observation, ability to analyze and summarize. It is important to
emphasize that when choosing one or another method or technology of teaching, the teacher must take into
account both the time allotted for the study of a specific topic and the significance of the material itself for the
student's further educational activities. And also the teacher must remember that training is not only the
assimilation of knowledge and skills, but also the development and education of students.
As for the game activity in the classroom of a foreign language, it not only organizes the communication
process, but also brings it as close as possible to natural communication. The task of the teacher, according to
the statement of one of the greatest French writers of the late XIX - early XX century. Anatole France, “to awaken
the curiosity of students in order to further satisfy it” [4].
Naturally, games should correspond to the level of training of students and be necessary for passing a
certain grammatical or lexical material. With the help of the game, pronunciation is well practiced, lexical and
grammatical material is activated, listening and speaking skills are developed.
Let's consider one of the stages of a practical lesson with a game teaching method. Having worked through
a certain amount of lexical material, for example, on the topic "Getting a Job", students (12-15 people) are divided
into pairs (five pairs), choose the role of an employer or candidate for the proposed position and play the
proposed the situation of applying for a job. Observers (other students) evaluate the correctness and artistry of
the assignment, allocate places, choose the best couple that most creatively approached the performance of the
roles.
Task. These are the most common questions asked in a job interview. Answer them and act out a dialogue
between an interviewer and a candidate:
an interviewer
1) Tell me about yourself.
2) What were your main responsibilities in your last job?
3) What are your greatest strengths / weaknesses? (your ability to work well under pressure, prioritizing
skills, problem-solving skills, professional expertise, leadership skills, team spirit etc.)
4) Why do you want to work for this company? (My aim is to have a position in the Management Team. I
will find the work both challenging and rewarding).
5) Why do you want to leave your current job? Why did you leave your last job?
6) Are you willing to travel?
7) What are your salary requirements?
a candidate
1) What kind of job do you offer?
2) How much does the job pay?
3) Where is it located?
4) Do you offer any benefits? (discounts, training courses, medical insurance, bonuses).
5) Is there any chance for a promotion or a raise? [6]
Note that when using role-playing games in the classroom, the teacher proceeds from the fact that
memorizing grammatical clichés, schemes for constructing statements, ready-made speech patterns, words and
expressions plays an important role in mastering a foreign language. However, he understands that this
knowledge base will remain a dead weight if it does not find practical application among students in a specific
situation.
Chinese wisdom says: “Tell me and I will forget. Show me and I will remember. Involve me, and I will
understand” [5].
Thus, the game method helps to increase the motivation for learning, because this is the method through
which a practical situation is introduced into the classroom, that part of the real student's life that students have to
play out. Role-playing games allow students to believe in their own strengths and give an additional incentive to
learning, since, becoming participants in a particular situation, they turn their passive experience into active
activity.
It is also important that in such classes the tactics of behavior, actions, the performance of the functions
and duties of a particular person are practiced, since roles with "mandatory content" are distributed among
students. And the game moment helps to relieve tension, create a positive emotional climate in the audience, a
positive nature of communication and an atmosphere of interaction. [7]
Learning using interactive methods is a much more effective application of both the teacher's time and the
means of society than passive learning, which tires the teacher with its monotony and is soon forgotten, since it is
not used in practice and does not develop. Interactive learning is a lifelong learning and is now generally
accepted as “best learning practice” [8].
Teaching a foreign language is one of the links on the way to overcome this opposition. [9]. A future
specialist should receive the necessary information about what kind of information in a specialty in a foreign
language is important in his professional training and realize the role of the studied language directly in practice.
two cultures - humanitarian and technical.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Соціальна педагогіка вміщає в себе соціально-педагогічні процеси розбудови, становлення
особистості у системі соціальних відносин, «особистість в середовищі», «особистість в соціумі». Джерела
соціальної педагогіки формувалися в результаті вивчення великої кількості різноманітних наук, які
досліджували розвиток та формування особистості в соціумі:
 Соціологія;
 Історія;
 Філософія;
 Етика;
 Психологія.
Велику значимість у сучасному розвитку теоретичних основ соціальної педагогіки має діяльності
фахівців різного профілю, що реалізують у сфері своєї діяльності в тій чи іншій мірі соціально-педагогічну
функцію.
З цього випливає перспективна мета соціально-педагогічної діяльності, яка полягає у реалізації
закладеного потенціалу соціальної педагогіки у процесі утворення у конкретної особистості чи групи
людей, соціальності, в результаті ми можемо розглянути це як обширний комплекс соціально важливих
якостей особистості.
На сьогодні практики від соціальної педагогіки очікують розтлумачення суті системи особистості з її
нескінченними проблемами, які сконцентровані навколо неї. Соціальна педагогіка зобов’язана відповісти
на питання: як змусити весь цей арсенал працювати на конкретну проблему? Тому на мою думку
необхідно велику увагу приділяти уже здобутими результатами дослідження фахівців, вчених-практиків,
щодо подальшого розвитку теорії соціально-педагогічної діяльності як визначальної частини соціальної
педагогіки. Соціально-педагогічна діяльність в умовах соціуму являє собою багатопланову і багаторівневу
активність фахівців педагогічного профілю з реалізації педагогічних можливостей соціуму в соціалізації
особистості.
Не зважаючи на прекрасні перспективи розвитку науки соціальної педагогіки, у ході дослідження ми
стикаємося з низкою проблем, які потребують детального дослідження та вивчення.
Обґрунтовано, що майбутнє соціальної педагогіки в Україні як посттоталітарній країні залежить не
лише від визначеності теоретико-методологічних засад її розвитку, але й від сталої спрямованості
суспільства, влади на демократизацію культури, оскільки соціально-педагогічні технології потрібні для
гуманізації соціального виховання людини, групи, а отже, і самовиховання суспільства. Першочерговим
завданням вітчизняного соціального виховання є гармонізація ставлення індивіда до суспільного життя та
держави – до індивіда. Індивід має набути відчуття провідного соціального суб'єкта і навчитися діяти
відповідно до цього статусу, щоб через об'єднання, групи, рухи уможливити створення суспільства, яке, у
свою чергу, обмежить і спрямує діяльність держави, різних груп та індивідів на розкриття, вдосконалення
сутнісних сил, зокрема соціальності, пересічного індивіда і всього українського народу [3, с. 2].
Сучасна вітчизняна соціальна педагогіка має спочатку науково обґрунтувати відновлення системи
соціального виховання в найкоротший термін, але на антропоцентричних цінностях та принципі
суспільності виховання, що прискорить демократизаційні процеси в країні та входження її в європейський
культурний простір. Серед завдань реформування авторитарного соціального виховання попереднього
періодувизнано такі: подолання недовіри суспільства до виховання, формування позитивного іміджу
соціального виховання, подолання верховенства державного характеру соціального виховання, створення
умов для відновлення суспільно-громадського характеру виховання в країні. Визнано за доцільне
розпочати з підвищення якості та ефективності соціального виховання в закладах освіти, обґрунтовано
напрями дошкільної соціально-педагогічної діяльності, розроблено модель соціально-педагогічної
діяльності в середній загальноосвітній школі. Прискорення розвитку самої соціальної педагогіки в Україні
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уможливить вітчизняна соціально-педагогічна система, яка формується останнім часом, але досить
повільно [3, с. 2].
Важливо позиціонування соціальної педагогіки як автономної практики поруч із соціальною роботою
та педагогікою. Чому так важливо позиціонування? Межі вказують на цілісність і внутрішню узгодженість
будь-якого предмету, (в тому числі діяльності), уможливлюють його розуміння, перешкоджають злиттю із
суміжними предметами.
Так, визначення професійних меж передбачає розуміння:
 основної ідеї, місії діяльності – те, завдяки чому вона виникла і існує
 класу конкретних задач, які покликана вирішувати ця галузь,
 параметрів оцінки результатів,
 зону відповідальності суб‘єктів діяльності [2, с. 46].
Нечіткі, розмиті межі діяльності, незрозумілість ідеї, невизначеність предмету та завдань,
призводять до її поступового розчинення в межах інших практик і подальшого зникнення. Нечіткість меж
дає широкий простір для спекуляцій, створює умови для жонглювання термінологією, смисл якої поступово
вихолощується [2, с. 46].
Аналізу історичних традицій рідної культури в тісному взаємозв'язку з іншими культурами світу
присвятила свої дослідження Н.М. Лавриченко, критично осмисливши соціально-педагогічний досвід
минулих років. їй належать роздуми щодо коріння української культури, яке сягає глибини тисячоліть,
будучи спадкоємицею давньоруської. Вона вибірково запозичувала та інтегрувала елементи різних
культур, переосмислювала їх згідно з власною сутністю, щоб розвивати свою неповторну індивідуальність.
І те, що ці надбання не були втрачені, а накопичувалися, незважаючи на тривалі періоди колонізації
українських земель та відсутність національної державності, свідчить, що Україна віднайшла рівновагу між
сприйняттям навколишніх культур і розвитком власних духовних підвалин. Це стало можливим завдяки
геокультурному розташуванню України, яка впродовж своєї історії постійно була простором зустрічі та
взаємодії культурних ойкумен — Заходу і Сходу, Півночі і Півдня [1, с. 343].
Важливе брати до уваги, що соціалізація молодої особистості, також займає важливе місце, вона а в
певному розумінні увінчує культурно-історичний шлях її народу і спирається на нього. Ідеал, утілення якого
ми хочемо бачити в наших дітях, набуває чітких абрисів лише тоді, коли є виразне усвідомлення того, ким
були, якими стали та чого прагнемо ми, українці, як народ. Позитивний приклад для нас — безперечна
здатність до розвитку такої самобутньої і плідної культури, як японська, що ґрунтується переважно на
стійкості та неперервності культури традицій, які утворюють досить жорстоку схему ефективної соціалізації
нових генерацій. Так проблема виховання та соціалізації безпосередньо перепліталається з проблемою
національного самозбереження та розвитку [1, с. 343].
Як наукова традиція і практика діяльності, соціальна педагогіка старша за концепцію або термін
«соціальна педагогіка». Засновники традиції формулювали соціально педагогічну проблематику, не
використовуючи термін «соціальна педагогіка». Історично соціальна педагогіка спирається на віру в те, що
людина здатна впливати на соціальні умови через освіту. Індивід і спільнота є взаємодоповнюючими, але
одночасно протилежними один одному, тому завдання соціальної педагогіки полягає в тому, щоб
збалансувати динаміку їхніх відносин [2, с. 46].
Саме розгляд "особистості в соціумі" в "освітньо-виховному просторі", в конкретній соціальній
ситуації її розвитку і відносин виділяє соціально-педагогічну діяльність в самостійну область професійної
діяльності.
Також слід звернути увагу на те, що сучасний стан досліджень з актуальних питань соціальної
педагогіки репрезентує проблемний характер вирішення практичних питань, серед яких – пошук нових
форм і методів соціального знання й соціально-педагогічної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.
Опираючись на вище сказане, можна зробити висновок, що соціальна педагогіка дедалі впевненіше
входить у наше життя, вона поступово приймає роль дієвого соціального інструмента. Вчені на сьогодні
прогнозують розвиток соціальної роботи у ХХІ ст. як технології сприяння формуванню, здійсненню
реабілітації життєвих сил людини.
Література:
1. Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008 343 с.
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Людмила Посна
(Суми, Україна)
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 громадськополітичної 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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Оксана Яцинич
(Дрогобич, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Дистанційне навчання почало активно розвиватися і використовуватися з розвитком комп'ютерної
техніки, телекомунікацій, мережі Інтернет. Прискорили цей розвиток пандемія Сovid-19 і карантин, які у
2020 році примусили весь світ змінити спосіб життя і, відповідно, змінилися методи, форми і засоби
навчання. Використання засобів ІКТ в освіті дозволило організувати і розвинути новий напрям –
дистанційне навчання. Дистанційне навчання дозволяє повною мірою використовувати сучасні засоби
передачі освітньої інформації і управління навчальним процесом. Створені на базі сучасних носіїв
інформації засоби навчання в комплексі з новими технологічними рішеннями, а також сучасним
методичним супроводом, дозволяють самостійно освоїти способи навчальної діяльності, створюють умови
для самостійного засвоєння матеріалу студентами в рамках системи дистанційної освіти. У сучасних
умовах модернізації системи освіти все більша роль відводиться методам активного пізнання, самоосвіти,
дистанційного навчання. Впровадження електронних навчально-методичних комплексів у процес
навчання, створює принципово нові педагогічні інструменти, надаючи, тим самим, і нові можливості. При
цьому змінюються функції педагога і значно розширюється сектор самостійної навчальної роботи учнів як
невід'ємної частини навчального процесу. Дистанційне навчання є порівняно новою формою навчання і
сферою наукових досліджень. Це процес навчання та викладання навчальних дисциплін з використанням
електронних технологій, що забезпечує гнучкий доступ до навчальних ресурсів, експертів, колег, освітніх
сервісів і послуг і розкриває потенціал комп'ютерних технологій у можливості зробити навчання доступним
в будь-який час і в будь-якому місці. У дидактичній моделі дистанційного навчання поєднані переваги
передових технологій: освітніх, комунікаційних, комп'ютерних. При цьому самостійна робота є ключовим
елементом освітнього процесу. Іншою особливістю дистанційного навчання є орієнтація на конкретного
споживача. При проектуванні освітніх програм це обумовлює ряд суперечностей, пов'язаних, з одного боку,
з прагненням забезпечити масовість навчання, а з іншого боку – не втратити варіативність програм і їх
особистісно-орієнтовану спрямованість. Ці і ряд інших особливостей дистанційного навчання як нової
форми освіти визначають особливості організації навчальної діяльності, а також необхідність
використання особливих навчальних і методичних матеріалів. Для безперервної підтримки студентів і
забезпечення ефективності освітнього процесу в дистанційному навчанні проектуються спеціальні
навчально-методичні комплекси, що дозволяють їм освоювати матеріали курсів і програм при мінімальній
підтримці викладача-консультанта. На відміну від традиційних вузівських підручників, навчальні матеріали
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у дистанційному навчанні повинні включати тести та завдання, які мають проблемний характер, посилання
на приклади і запитання та вправи, та ін. При цьому завдання органічно вплетені в текст основного
теоретичного змісту, що дозволяє студентам застосовувати одержувані знання для аналізу і
вдосконалення своєї професійної діяльності і розвитку своєї особистісної компетентності в процесі роботи
з навчальними матеріалами.
Дистанційне навчання – це навчальний процес, який передбачає активний обмін інформацією між
студентами і викладачем, а також між самими студентами, який використовує в максимальній мірі сучасні
засоби інформаційних технологій, зокрема, використання мережі Інтернет, яка пропонує унікальну
можливість у себе вдома або на своєму робочому місці отримувати нові знання в різних галузях людської
діяльності.
Основними завданнями дистанційного навчання є:
− підвищення якості освіти та рівня освіченості суспільства;
− реалізація потреб суспільства в освітніх послугах;
− управління навчальним процесом;
− підвищення професійної і соціальної мобільності населення, його соціальної та підприємницької
активності, розширення світогляду, рівня самосвідомості;
− сертифікація знань;
− збереження і примноження знань;
− організація доставки навчального матеріалу;
− організація зворотного зв'язку між студентом і викладачем у ході навчання;
− розвиток єдиного освітнього простору, що передбачає забезпечення можливості отримання освіти
в будь-якій точці освітнього простору.
Основні цілі дистанційного навчання:
− надання студентам рівних освітніх можливостей в будь-якому місці;
− можливість отримання знань паралельно з основною діяльністю;
− збереження високої якості освіти, забезпечення її доступності;
− зниження вартості навчання;
− скорочення часу на навчання за рахунок економії часу на збори, шлях;
− розширення освітнього середовища студентів за рахунок застосування сучасних засобів,
електронних бібліотек;
− інтеграція з заочною і очною формами навчання, що дозволить розвивати і вдосконалювати їх;
− створення умов для безперервної освіти.
Види дистанційного навчання:
- відеоконференції (обмін відеозображеннями, які супроводжує звук);
- аудіоконференції (обмін звукової інформації на цифрових і аналогових засобах зв'язку);
- комп'ютерні телеконференції;
- відеолекторії;
- заняття в чаті;
- веб-уроки;
- радіозв'язок;
- телевізійні канали.
Види дистанційного навчання можуть використовуватися як окремо, так і комплексно в залежності
від оснащеності навчального закладу технічними засобами і специфіки програми. Від вибору ТЗН багато в
чому залежать характер і ефективність навчання: наприклад, використання радіо і телебачення не
передбачає отримання персоніфікованої інформації, а передбачає лише надання загальної. Для
викладання кожної з дисциплін можуть застосовуватися будь-які види дистанційного навчання, їх успішне
поєднання дозволяє зробити процес пізнання менш монотонним і більш цікавим і продуктивним.
З'явилася можливість отримувати зворотній зв'язок і спілкуватися з будь-яким викладачем, де б він
не знаходився. З різними можливостями отримання зворотного зв’язку можна ознайомитись на
платформах дистанційного навчання. Це платформа Moodle, хмарні сервіси (Office365, Google), хмарний
сервіс Google-диск, Google-форма, Classtime, Classroom, Learningapps. У разі неможливості застосовувати
названі вище платформи, можна використовувати Viber або інші зручні месенджери.
Потрібно не лише збирати зворотний зв’язок від студентів, а й надавати їм свій: що виконано добре,
над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку студента. Намагатися надавати їм більше
підтримки, ніж критики.
Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання
забезпечується через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або
асинхронному режимі.
У відповідь на поширення нових епідемічних загроз кампанія Google розширила можливості
безкоштовного використання Hangouts Meet for Google Suite for Education. Тепер можна залучити до 250
чоловік для участі у відеоконференції. Можна записати свій відеоурок, зберегти його на Google Диску, а
потім поділитися ним через Google Клас (Classroom).
Компанія Microsoft також відреагувала на поширення коронавіруса, збільшивши доступність Microsoft
Teams.
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Якщо Google Hangouts Meet або Microsoft Teams недоступні, можна розглянути можливість
використання Zoom. Цей популярний серед вчителів додаток пропонує новий безкоштовний план, в якому
можна вести пряму трансляцію для 100 чоловік одночасно. Zoom буде записувати відео конференцію, її
можна зберегти на своєму комп'ютері, щоб розіслати тим студентам, які з якихось причин пропустили
онлайн-заняття.
Потрібно розглянути для проведення онлайн-занять онлайн-дошки. Серед великої кількості подібних
інструментів найбільшу увагу привертає популярний серед вчителів Padlet, який в останні роки значно
розширив свій функціонал.
Безумовно, режиму онлайн-занять вкрай недостатньо для віддаленого навчання. В силу різних
здібностей і особистих психологічних якостей, ми не забезпечимо результативність такої форми навчання.
Студент повинен мати можливість у властивому для себе темпі самостійно працювати з освітніми
ресурсами, підготовленими, викладеними або рекомендованими викладачем.
Платформами для онлайн-навчання в такому випадку можуть служити: спеціальні віртуальні
навчальні середовища (Moodle і його аналоги), освітні онлайн-платформи Prometheus, Ed Era, Coursera,
ВУМ, учительські сайти.
Використання або створення викладачем авторської онлайн-платформи має забезпечити
ефективність і привабливість навчання. І в такому режимі теж необхідно забезпечити постійний зворотний
зв'язок. Потрібно запланувати для себе регулярність моніторингу, аналізу та корекції роботи студентів на
платформі.
При появі «швидкого Інтернету» з'явилася можливість використовувати «онлайн» семінари
(вебінари) для навчання. Дистанційне навчання через Інтернет стало невід'ємною частиною освіти в
усьому світі. На сьогоднішній день воно популярне в багатьох розвинених країнах Америки, Європи та Азії.
Очевидно, що в XXI ст. дистанційне навчання охопить весь світ.
Розвиток нового напрямку в освіті не може не стикатися з серйозними проблемами. Проблемними
питаннями на сьогодні в дистанційному навчанні є лекція – діалог, контроль – довіра, оцінки – навчання.
Основні з проблем в дистанційному навчанні:
− проблема еквівалентності курсу. Кожен курс дистанційного навчання повинен бути еквівалентний
курсам традиційного навчання;
− проблема сертифікації. Дана проблема має на увазі під собою проблему визнання сертифікатів,
дипломів, програм навчання дистанційного навчання;
− консерватизм викладацького складу. Дана проблема належить до числа організаційних, що може
призвести до тяжких наслідків для впровадження системи дистанційного навчання в рамках навчального
закладу;
− лояльність технічного персоналу. Під персоналом мається на увазі особи, в чиї обов'язки входить
розгортання системи дистанційного навчання. Часто трапляється, що персонал, в чию компетенцію
входять технологічні питання, приділяє невиправдано багато часу обговоренню варіантів, замість того,
щоб зайняти активну позицію. Значить, для розгортання системи дистанційного навчання потрібна
компетентна людина;
− постійний супровід дистанційного навчання. Існує думка, що після розгортання системи
дистанційного навчання, не потрібно її супровід. Це не так. Для системи дистанційного навчання потрібні
постійні витрати для підтримки і розвитку напрямку. Таким чином, дистанційне навчання може
розглядатися як самостійна форма навчання, а також як інноваційний компонент очного і заочного
навчання.
Але саме зараз, попри неймовірну кількість сервісів і онлайн-ресурсів для навчання, з новою силою
може ствердитись суспільне розуміння того, що вчителі – важливі. Адже саме вчитель, який
безпосередньо спілкується з дитиною, згодом може навчити її вчитись самостійно.
Література:
Положення про дистанційне навчання, Наказ МОН № 40 від 21 січня 2004 року.
Академія Хана - як зробити освіту цікавою та доступною? відео ресурс для навчання.
Prometheus – масові безкоштовні онлайн-курси» Про проект. prometheus.org.ua.
[https://web.archive.org/web/20171216140837/http://ukrintschool.org.ua/_old/ Архівовано 16 грудня 2017
у Wayback Machine. Курси Міжнародної української школи]]
5. Міжнародна українська школа. Сторінка екстерна. Архів оригіналу за 10 грудня 2017.
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6. https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-vministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku Деякі питання організації дистанційного
навчання (зареєстровано в міністерстві юстиції України №941/35224 від 8 вересня 2020 року)],
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО
На даному етапі розвитку нашої держави можна з впевненістю сказати, що проблема інтеграції
України у світове співтовариство є досить актуальною. У цьому питанні варто звернути увагу саме про
економічне зближення з різними країнами, намагатися використовувати їх досвід і переваги господарської
взаємодії з ними в інтересах розвитку економіки нашої держави.
Коли ми говоримо про інтеграцію України у світове співтовариство, маємо зазначити, що мова йде
не про приєднання її до світового господарства так, як вона була і до сьогодні залишається його
учасником, а про пробудження економічної взаємодії з іншими країнами – лідерами з метою розвитку
добробуту населення, економіки країн, використання переваг міжнародного поділу праці і таким чином
зменшати відстань між нею та цими ж країнами – лідерами.
В період ринкової трансформації економіки України першочергове значення має розробка на
науковому фундаменті зовнішньоекономічної політики та механізму її реалізації з урахуванням світового
досвіду. Водночас в Україні бракує фундаментальних систематичних наукових досліджень щодо
особливостей зовнішньоекономічної політики країн з перехідною економікою в умовах глобалізації
світового господарства. На сучасному етапі для економіки України першочергове значення має розробка
на науковому фундаменті зовнішньоекономічної політики та механізму її реалізації з урахуванням світового
досвіду [4, с. 82].
Сучасне світове співтовариство - це 226 самостійних держав і народів, великих і малих, які
перебувають на різних ступенях історичного та культурного розвитку, що належать до різноманітних
суспільно-економічних систем. Це й держави, що розвиваються, розвинені індустріальні капіталістичні
країни Європи, США, Канада та Японія, й багато інших країн, що визволились з колоніальної залежності і
тепер йдуть демократичним шляхом розвитку. Сучасна Україна має потужний потенціал, що складається з
освіченого населення, багатих природних ресурсів, родючих земель і території, що обробляє [1, с. 18].
Але українська економіка заснована на застарілих сільськогосподарських об'єднаннях і занепалій,
неефективній індустрії. А для того, щоб держава стала конкурентоспроможною в Європі та в світі,
більшість підприємств повинна бути демонтована і замінена новими, що випускають складне устаткування
та електроніку. Багато часу знадобиться Україні на перекваліфікацію сільського населення, розвиток
управління, банківської та біржової систем. Вирішити ж проблеми можливо тільки з 19 залученням
іноземного капіталу, використання досвіду передових країн Заходу, входженням України без обмежень в
народногосподарські зв'язки із зовнішнім світом [2, с. 16-17].
Інтеграція у світове господарство не може відбуватися стихійно. Вона потребує свідомих рішень і
контрольованості з боку держави. Для цього не досить прийняти модель «відкритої» економіки, здійснити
лібералізацію зовнішньоекономічних зв'язків. Такий підхід означатиме пасивність держави щодо
формування господарських контактів із зарубіжжям, її наслідком буде витіснення країни на узбіччя
світового господарства, перетворення її на сировинний придаток промислово розвиненого центру [5, с. 2].
Україна розвиває відносини із пострадянськими державами. Новим виміром взаємин у СНД стало
формування відносин чотирьох країн: Грузії, України, Азербайджану та Молдови, які утворили ГУАМ,
ініціатором створення була Україна, яка й сьогодні продовжує нарощувати зусилля щодо зміцнення
співробітництва в рамках цієї організації. Таким чином, за умов нової геополітичної ситуації сучасна
Україна має об’єктивні можливості для створення механізму реалізації своїх геополітичних інтересів на
основі зваженої далекоглядної політики. Не геополітичне суперництво, а саме геоекономічне
співробітництво держав є важливою умовою сталого розвитку України, яка демонструє світові, що вона є
не тільки споживачем, а й виробником безпеки [3, с. 2].
В Україні ще не вдалося створити національну економічну систему, що забезпечила б прогресивний
розвиток держави, її незалежність у формуванні і здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики, у розвитку
цивільного суспільства, що відповідало б сучасним світовим стандартам. Причини кризового розвитку
економіки України можна поділити на 2 групи: загальні для всіх постсоціалістичних країн і зумовлених
специфічними особливостями України. До першої групи можна віднести:
- органічну неспроможність планової економіки ефективно використовувати досягнення науковотехнічного;
- вкрай зношене устаткування;
- рівень енерговитрат на одиницю промислової продукції перевищує в декілька разів показники
розвинутих країн [1, с. 18].
За умов нової геополітичної ситуації сучасна Україна має об’єктивні можливості для створення
механізму реалізації своїх геополітичних інтересів на основі зваженої далекоглядної політики. Не
геополітичне суперництво, а саме геоекономічне співробітництво держав є важливою умовою сталого
розвитку України, яка демонструє світові, що вона є не тільки споживачем, а й виробником безпеки.
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Україна дедалі більше перетворюється на реального та активного суб’єкта міжнародних відносин,
який має свої національні інтереси й вирішує їх у колі європейських народів. Підтвердженням цього може
послугувати вислів українського історіософа: «Європа – це щось більше, ніж великий півострів
євразійського суходолу; вона – сім’я народів, які, незважаючи на політичну роз’єднаність та часті жорстокі
антагонізми в минулому, поділяють спільну культуру і спільну спадщину…» [3, с. 1].
Специфічними для України являються наступні обставини:
- висока питома вага підприємств воєнно-промислового комплексу;
- досить тісні виробничо-технічні коопераційні зв’язки українських підприємств з підприємствами
інших республік колишнього СРСР.
- це формування нового працівника.
Але це ще недостатньо усвідомлене не лише громадськістю, а і уряд. Для того, щоб розв’язати цю
проблему, треба розвивати освіту, охорону здоров’я, проводити відповідно соціальну політику та інші види
соціально-економічної діяльності. Відстоювання права кожним народом на вибір шляху розвитку,
вирішення докорінних проблем країн, що розвиваються, в процесі реорганізації світового економічного
порядку - шлях суспільного прогресу [1, с. 19].
Від здобуття незалежності і до сьогодення Україна поступово і все глибше входить в систему
світового господарства. За цей час неодноразово змінювалась зовнішньоекономічна стратегія України,
напрями інтеграції у пошуках оптимального шляху входження в світовий економічний простір. Серед
напрямів економічної інтеграції можна виділити такі вектори:
1) Азіатський;
2) Американський;
3) Африканський;
4) Східноєвропейський;
5) Західноєвропейський [4, с. 83].
Пріоритетним серед них для України є західноєвропейський вектор, представлений країнами
Європейського союзу. Отже, Україна досить успішно здійснює своє входження у світове господарство,
маючи для цього всі необхідні можливості, але для прискорення даного процесу потрібно визначити
головні проблеми економічної інтеграції і спрямувати максимум зусиль з боку держави і суспільства на їх
вирішення прогресу [4, с. 83].
На основі вище сказаного, стає ясно, що інтеграція України у світову економіку це досить
довготривалий процес, який має враховувати особливості кожної країни, її світові зв’язки з іншими
державами. Реалізація вище поставлених завдань може бути втілена завдяки підвищенні
конкурентоспроможності економіки, її перебудові форм і методів господарських зв'язків.
Література:
1. Бережняк А. В. Інтеграція України у світове співтовариство: проблема та шляхи подолання,
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний
коледж» - Ніжин, 2015. – 18-19 с.
2. Веригін Н. Вступ до СОТ: реальність і перспективи, Меркурій – Березня, 2011. - 16-17 с.
3. Міхеєва К., Росольська О. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство, ХVІІІ Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку
третього тисячоліття у країнах СНД» - Харків, 2013. – 1-2 с.
4. Шутова В.О., Тригуб А.В Напрямки та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір,
Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» - Дніпропетровськ, 2013. – 82 – 83 с.
5. Юрчик І. Б., Урбанович В. А. Проблема інтеграції України у світове співтовариство, Журнал науковий
огляд № 3 (24) – Вінниця, 2016. – 6 с.

Інна Чорна
(Київ, Україна)
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ТЛІ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ
НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
У ХХ столітті, коли нації формувалися і консолідувалися, а національна свідомість зростала,
розпочалася активна боротьба національних груп і народностей за право на своє існування. Різко
загострилися суперечності між імперським центром та колоніями, адже прагнення народів, які не мали
своєї державності, здобути незалежність наштовхувалися на протидію з боку метрополій [1]. У свою чергу
потужним каталізатором розпаду імперій у ХХ столітті стали світові війни. Так, у післявоєнний період (як
після І, так і ІІ світової війни) на територіях колишніх колоній та напівколоній утворилося близько 100
суверенних держав [2]. Новий час породив новий феномен – так звані нові незалежні держави, до яких ми
відносимо й Україну.
Стрімкі зміни, які відбулися у 1990-ті роки на території колишнього СРСР, призвели до утворення
нової незалежної держави – України. Зважаючи на те, що до 1991 року Україна перебувала в колоніальній
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залежності від Росії (Російської імперії – Радянського Союзу, який був утворенням імперського типу), тобто
мала статус колонії, то після проголошення незалежності вона стала постколоніальною державою, а
суспільство – постколоніальним. Водночас, до такого типу країн застосовують і такі традиційні поняття, як
“нові незалежні держави” та “транзитивні країни (суспільства)” [3].
Якщо розглядати сучасну Україну в такому контексті, відкриваються широкі можливості звертатися
до суспільно-історичної практики нових незалежних держав з метою запозичення позитивного досвіду
державного будівництва та уникнення їхніх помилок на цьому шляху.
У колишніх радянських республіках ситуація з формуванням демократичної політичної системи була
ускладнена тим, що внаслідок краху “соціалістичної” моделі, в умовах катастрофічного економічного спаду
розвиток еволюційним шляхом виявився практично неможливим. На відміну від афро-азійських нових
незалежних держав, які з певними корективами могли використовувати в якості моделі політичну систему
метрополії, нові незалежні країни пострадянського простору такого орієнтиру не мали. При цьому
можливості застосування східноєвропейського досвіду, або пошуку “третього шляху”, до якого схиляються
середньоазіатські держави, як показав час, також виявилися сумнівними [4].
Зазначимо, що навіть наявність у минулому певних “протодемократичних” форм політичного життя,
які можуть сприйматися як своя, національна демократія, полегшують побудову демократичного
суспільства. Україна в цьому плані, на відміну від, наприклад, Росії, мала такий досвід, який залишився у
свідомості українців – по-перше, пізньосередньовічна козацька держава з демократичними принципами
побудови політичної системи, і, по-друге, Українська Народна Республіка з її народовладдям. Тож,
безсумнівно, що значно демократичніший, ніж у багатьох пострадянських країнах, характер політичного
життя України пов'язаний з величезною роллю в українській самосвідомості вищезазначених традицій [5].
Разом із прийняттям Конституції розпочалася нова епоха політичного розвитку молодої держави.
Закладені у ній демократичні засади суспільного розвитку були покликані сприяти розбудові якісної
політичної системи, яка б могла захистити права та інтереси кожної людини. Проте молода держава з її
величезним потенціалом фактично виявилася неготовою взяти на себе у повному обсязі всі властиві
державі функції: забезпечувати стабільність суспільного і державного ладу, внутрішню і зовнішню безпеку,
соціально-економічний розвиток, здійснювати ефективний контроль над кордонами і всією територією
тощо [4]. У процесі демократичного будівництва Україна зіткнулася з великими труднощами, оскільки
одночасно в країні почала формуватися нова політична й економічна системи. При цьому політична
система новоствореної держави взяла у спадок елементи своєї попередниці. Тож сучасну політичну
систему в Україні можна охарактеризувати як транзитивну або перехідну.
Ведучи мову про політичну трансформацію в контексті державного і національного будівництва,
варто відзначити, що важливою частиною наукових і політичних дискурсів про національний державний
устрій, форму правління і національну ідеологію постало – практично в усіх нових незалежних державах –
питання про долю демократії, яка на початку вважалась взірцем і еталоном, до якого слід прагнути. Проте,
як показав подальший розвиток цих країн, грубе копіювання кращих зразків західної демократії вилилося в
нових незалежних державах у зовсім інші форми [6].
У постколоніальних суспільствах політичні інститути західної демократії або були просто відсутніми
або ж набували дуже специфічних форм, які разюче відрізняються від західних. Політологи відзначали
особливу роль у політичному житті нових незалежних держав інститутів кревності, родинних структур –
каст, племен, етнорелігійних груп та інших соціокультурних утворень.
Зі здобуттям незалежності Україна проголосила кінець тоталітаризму і перехід до демократії. Проте
у соціально-політичній дійсності тоталітарні і колоніальні рудименти, які міцно закріпилися у державнополітичних структурах і масовій свідомості, продовжують співіснувати зі слабкими зародками демократії.
Політична система України, декларована як демократична, відповідно до орієнтації на
західноєвропейські зразки, насправді такою не стала зі здобуттям незалежності. Як було зазначено вище,
неможливо різко змінити політичну систему від тоталітарної до демократичної, це процес поступовий і
тривалий навіть при правильно вибудуваній стратегії. Станом на 2009 рік практично всі політологічні школи
відзначали, що політичний устрій в Україні можна визначити як демократію лише за поверхневими
ознаками. За суттю ж політичної системи український устрій був ближчий до таких класичних моделей, як
корпоратократія, олігократія з суттєвими домішками клептократії [7]. За багатьма ознаками українська
форма псевдодемократії підпадає також під визначення імітаційної демократії або ж керованої демократії.
Ця парадемократична модель є декоративною квазідемократією, в котрій, незважаючи на формально
демократичне законодавство і формальне дотримання всіх виборчих процедур (українське законодавство
дійсно демократичне, особливо Основний закон – Конституція), зворотний зв’язок суспільства із владою
мінімізований. Справжньою ж цінністю демократії є захист народу від зловживань адміністративного
апарату своїми повноваженнями. Діяльність чиновників повинна бути спрямована на забезпечення
громадських інтересів, необхідних для реалізації.
Політична система України пройшла непростий шлях свого становлення. Наразі вона перебуває у
досить специфічному – перехідному стані, що пов'язано зі сповільненим процесом розбудови
демократичної політичної системи.
У процесі побудови демократичної політичної системи Україна зіткнулася з такими проблемами,
більшість із яких характерні для нових незалежних держав:
1. політична нестабільність;
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2. високий рівень корупції;
3. співіснування тоталітарних і колоніальних рудиментів зі слабкими зародками демократії;
4. відсутність у нової української політичної еліти демократичної політичної культури, дефіцит
досвіду реального державного управління;
5. низький рівень політичної поінформованості та політичної активності населення;
6. уповільнений процес формування дієвого громадянського суспільства;
7. нечисленний і невпливовий середній клас;
8. відсутність національної ідеї та національної ідентичності;
9. залежне від влади становище і роль ЗМІ та інформаційних ресурсів.
Ситуація, яка склалася в Україні після здобуття незалежності, з одного боку, є унікальною з точки
зору світового досвіду суспільно-політичних перетворень, а з іншого – закономірна на тлі суспільноісторичного досвіду нових незалежних держав.
Світовий досвід знає чимало історичних і сучасних зразків переходу від тоталітарного до
демократичного суспільства, але жоден із цих переходів не був таким тривалим, хворобливим для
основної маси населення, з властивою такому стану дезорієнтованою масовою свідомістю, віртуальним
громадянським суспільством і правовою державою. Демократія, верховенство закону, права людини,
принцип розподілу влади, світський характер держави, республіканська форма правління, повага до прав
меншин та багато інших цінностей були фактично “імпортовані”, а тому ще не достатньо укорінені у
свідомість українського суспільства [8]. Тож надзвичайно важливим напрямом реформування українського
суспільства сьогодні є органічне взаємодоповнення надбань традиційної культури зі здобутками
розвинутих демократичних країн.
Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною незалежності. Він є
результатом багатовікової історії України, ментальності її населення і стосується європейської
самоідентифікації українського народу, стратегічних орієнтирів внутрішніх перетворень, логіки поглиблення
трансформаційних процесів, політики реформ.
Сучасна демократична правова держава, до побудови якої прагнуть українці, повинна
перетворитися з теоретичних конструкцій на дійсність і перевести країну у стадію сталого розвитку.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Неля Мельничук
(Київ, Україна)
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Відносини, конфлікти, плітки, мода, паніка, конформізм – такі різні і важливі явища супроводжують
нас у повсякденному житті. В основі цих і подібних їм явищ лежить насамперед психічна діяльність і
поведінка людей, які взаємодіють один з одним як соціальні суб’єкти. Іншими словами, ідеться про явища,
породжувані взаємодією як окремих особистостей, так і їх об’єднань – соціальних груп: це і сім’я, і
виробнича бригада, і компанія друзів, і спортивна команда, і політична партія, і народ, який складає
населення тієї або іншої країни.
Будь-який зі згаданих соціальних суб’єктів (певна особистість або певна соціальна група) взаємодіє з
іншим соціальним суб’єктом (суб’єктами) відповідно до чітких закономірностей, які мають психологічну й
одночасно соціальну природу. Однак психічне настільки тісно поєднане із соціальним, що спроба
розмежувати їх під час певної взаємодії людей виявляється невдалою.
Соціальна психологія вивчає не тільки соціально-психологічні явища. Як прикладна наука вона
досліджує соціально-психологічний аспект (або сторону) усіх сфер життя та діяльності людей: економіки,
політики, права, релігії, національних відносин, освіти, сім’ї тощо [1, с. 11-12]
Соціальна психологія – це галузь психологічно-го знання, яка вивчає закономірності спілкування та
сумісної діяльності людей, залучених у різні соціальні групи, а також характеристики самих груп. [1, с. 8]
Соціальна психологія намагається знайти відповідь на низку важливих психологічних питань: що
таке людське спілкування, які його особливості та механізми? Що відбувається з людиною, як змінюється її
поведінка й особистісні структури, коли вона спілкується з іншими людьми, стає членом певної соціальної
групи? Що визначає поведінку людини у групі: її внутріш-ні психічні особливості або характеристики тієї
групи, до діяльності якої долучилась людина? Що таке група: це просто сума включених до неї людей, або
це цілісна система, що живе й розвивається за своїми законами? Як співвідносяться різні групи між собою,
що визначає правила й закономірності міжгрупової взаємодії?
Соціальна психологія – це і загальнонаукове знання про закономірності соціальної поведінки людей і
цілих груп, і методи емпіричного дослідження цієї поведінки, і набір ефективних засобів і технологій
соціального впливу на таку поведінку. Соціальна психологія має широке прикладне значення, позаяк уся
сфера людського життя пронизана спілкуванням, внутрішньо- і міжгруповою взаємодією. [1, с. 8]
Соціальна психологія знаходить широку популярність, вводиться в загальноосвітні вузівські
програми і є одним з обов’язкових предметів вивчення для фахівців різних профілів. Така пильна увага до
соціально-психологічних питань викликана потребами вдосконалення і стабілізації суспільних відносин на
всіх рівнях соціальної стратифікації. Розробляються так звані малі теорії, що мають конкретне прикладне
значення: соціальнопсихологічні особливості керівництва дитячої групою, психологія бізнесу, психологія
реклами, психологія формування громадської думки тощо.
Поєднання слів «соціальна психологія» вказує на специфічне місце, яке займає ця дисципліна в
системі наукового знання. Утворившись на перетині наук психології та соціології, соціальна психологія досі
зберігає особливий статус. Це призводить до того, що кожна з «батьківських» дисциплін включає її в себе
в якості складової частини. [3, с. 6]
Соціальна психологія як самостійна галузь наукового знання почала формуватися всередині XIX ст.
Хоча саме поняття стало широко вживатися тільки після 1908 р. Деякі питання соціальної психології були
поставлені в рамках філософії і носили характер осмислення особливостей взаємини людини і
суспільства. Однак, дослідження власне соціально-психологічних наукових проблем почалося в XIX ст.,
коли соціологи, психологи, філософи, літературознавці, етнографи, медики стали аналізувати психологічні
феномени великих соціальних груп і особливості психічних процесів і поведінки людини залежно від
впливу навколишнього середовища. Поставлені проблеми важко було вивчати тільки в рамках існуючих
тоді наук. Необхідна була інтеграція соціології та психології, оскільки психологія досліджує психіку людини,
асоціологія – суспільство. [3, с. 5]
Проблематика соціальної психологіїє надзвичайно актуальною. З часу дискусії 60-х років соціальна
психологія почала свій розвиток у СРСР і в Україні. У ході цієї дискусії обговорювалися два пи-тання:
1) доцільність та необхідність існування соціальної психології як окремої самостійної дисципліни і
2) предмет та межі соціальної психології.У ході дискусії було прийнято положення про те, що, на відміну
від загальної психології, соціальна психологія повинна займатися проблемою осо-бистості у
групі. [2, с. 138]
З того часу соціальна психологія пережила своє становлення та розвиток у рамках психологічної
науки та зайняла в ній свою важливу нішу.
За ці роки вирішувалися інші проблеми: затвердившись як самостійна дисципліна, соці-альна
психологія дала самостійне життя дисциплінам, які традиційно належа-ли до її тематики. Зокрема
окремими дисциплінами, як було затверджено як окремі спеціальності Вищою атестаційною комісією,
стали політична психо-логія та організаційна психологія, економічна психологія. Саме поєднання слів
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«соціальна психологія» вказує на специфічне місце, яке займає ця дисципліна в системі наукового знання.
Виникнувши на стику наук – психології та соціології, соціальна психологія досі зберігає свій особливий
статус. Це призводить до того, що кожна з «батьківських» дисциплін досить охоче включає її в себе в
якості складової частини. Така неоднозначність положення наукової дисципліни має багато різних причин.
Головною з них є об'єктивне існування такого класу фактів життя, які самі по собі можуть бути досліджені
лише за допомогою об'єднаних зусиль двох наук: психології та соціології. [2, с. 139]
З одного боку, будь-яке суспільне явище має свій «психологічний» аспект, оскільки суспільні
закономірності проявляються не інакше як через діяльність людей, а люди діють, будучи наділеними
свідомістю і волею.
З іншого боку, в ситуаціях спільної діяльності людей виникаютьабсолютно особливі типи зв'язків між
ними, зв'язків спілкування і взаємодії, і аналіз їх не можливий поза системою психологічного знання. Іншою
причиною подвійно-го положення соціальної психології є сама історія становлення цієї дисциплі-ни, яка
визрівала в надрах одночасно і психологічного, і соціологічного знан-ня і в повному розумінні слова
народилася «на перехресті» цих двох наук. Все це створює чималі труднощі як у визначенні предмета
соціальної психо-логії, так і у виявленні кола її проблем.
Таким чином, для соціальної психології, як, можливо, ні для жодної іншої науки, є актуальним
одночасне вирішення двох задач: вироблення практичних рекомендацій, отриманих у ході прикладних
досліджень, настільки необхідних практиці, і «добудовування» своєї власної будівлі як цілісної системи
наукового знання з уточненням свого предмета, розробкою спеціальних теорій і спеціальної методології
досліджень. [2, с. 143]
Узагальнення вищенаведеного матеріалу дає підстави зробити наступні висновки.
1. У соціальній психології переважають практико-орієнтовані дослі-дження, але якщо орієнтуватися
тільки на практику, то що буде з наукою?
2. Дослідники виявляють незначний інтерес до класичних соціально-психологічних понять і
феноменів, у тому числі й до проблематики соціаль-ного пізнання, вважаючи, що все давно
відомо.Виявлено незначний інтерес до досліджень соціальних груп як цілісних утворень. [2, с. 145]
3. Майже відсутні дослідження, присвячені особливостям масової пове-дінки та її механізмів, тому
поза увагою залишаються такі проблеми як вплив релігії та тоталітарних сект на особистість та
функціонування забобонів, табу, а також форм соціального контролю у великих групах (звичаїв, традицій,
об-рядів) тощо.Все вищенаведене дає змогу визначити пріоритетні напрями розвитку соціальнопсихологічної проблематики. [2, с. 146]
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Василь Пилипчук, Вікторія Тхір
(Чортків, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Студентський вік характеризується як період інтенсивного психічного, особистісного й
інтелектуального розвитку. Основні досягнення цього віку пов’язуються дослідниками із входженням
молодих людей у різні соціальні групи й засвоєнням ними нових ролей під час взаємодії. Загалом
взаємодію як процес характеризують: сукупна діяльність, інформаційний зв’язок, взаємовплив,
взаємостосунки та взаєморозуміння. Слід звернути увагу на те, що міжособистісна взаємодія як
діалектичний процес представляє собою поєднання двох протилежних тенденцій: з однієї сторони - до
співпраці та інтеграції; з іншої сторони – до боротьби та диференціації. Через те
результати міжособистісної взаємодії можуть мати різноманітний характер: емоційно-позитивний
(солідарність, послаблення напруження, схвалення) та емоційно-негативний (відхилення, напруження,
антагонізм) [2, с. 54].
Для системи вищої освіти притаманні різноманітні функціональні, рольові, міжособистісні, міжгрупові
взаємозв’язки, які є складними, неоднозначними, тісно переплетеними, часто і заплутаними. Ці
взаємозв'язки зачіпають соціальну, психологічну, економічну, юридичну,педагогічну та багато інших сфер
життєдіяльності. Така різноманітність стосунків викликає зіткнення думок, інтересів, настанов, потреб,
уявлень людей, які нерідко реалізуються в конфліктах з деструктивними наслідками.
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Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів двох
або декількох людей [6].
Міжособистісний конфлікт – це значуща психологічна проблема, яка вимагає вирішення. Обидві
сторони конфлікту намагаються вести себе активно, щоб розв’язати протиріччя, що виникли на користь
однієї чи обох сторін [3, c. 108].
Серед основних причин конфліктів студентів можна виділити чотири групи: психологічні, соціальнопсихологічні, організаційно-педагогічні і соціально-економічні.
Психологічні особливості членів групи є найбільш типовими причинами конфліктів. Одні студенти
впевнені, що конфлікти є наслідком розходження інтересів і життєвих цінностей, характерів і
темпераментів, точок зору. Інші впевнені, що конфлікти відбуваються через небажання або нездатність
членів групи зрозуміти іншого, надати допомогу, поважати чужі інтереси, думки й рахуватися з ними.
До соціально-психологічних причин виникнення конфліктів можна віднести низький рівень
згуртованості, антипатія, конкуренція, боротьба за лідерські функції в групі.
До організаційно-педагогічних причин конфлікту можна віднести несправедливу оцінка викладача,
лояльне або упереджене відношення викладача до окремих членів групи, тобто недоліки в організації
навчальної діяльності студентів.
Соціально-економічні причини: економічне становище, соціальний статус, – згадуються рідше всіх
інших. Розходження членів навчальної групи за матеріальним становищем, соціальному статусу стають
причиною конфліктів у тих випадках, коли «одні поважають іншого у зв’язку з матеріальним
становищем» [4].
О.Я. Анцупов та О.І. Шипілов, враховуючи негативні наслідки конфліктної взаємодії, відмітили, що
запобігання конфліктам є ще більш важливою складовою, аніж конструктивне їх вирішення. Можна
уникнути негативних наслідків, якщо вчасно зреагувати й провести профілактику конфліктних ситуацій, що
охоплює чотири напрями: 1) створення об’єктивних умов, які перешкоджають виникненню та
деструктивному розвитку передконфліктних ситуацій, 2) оптимізація організаційно-управлінських умов
створення й функціонування організацій, 3) усунення соціально-психологічних чинників виникнення
конфліктів, 4) блокування особистісних чинників виникнення конфліктів. Як зазначають науковці, для того,
щоб профілактика була успішною, всі пункти потрібно використовувати у безпосередній взаємодії та
одночасно за всіма напрямами [1, c. 241].
Відтак, зважаючи нa окреслені вище тeopeтичнi викладки, нами було проведено дocлiджeння,
спрямоване нa розкриття рівня конфліктності особистості студента. Для дослідження використали тест
«Оцінка рівня конфліктності особистості» [5, с. 169]. Вибірку експериментального дослідження
становили 92 студенти віком 16-18 років.
Проаналізувавши отримані результати діагностичного дослідження визначили, що для 9,80%
респондентів характерний низький рівень конфліктності. Студенти з низьким рівнем конфліктності тактовні,
вміло уникають суперечок, конфліктів та критичних ситуацій. Про людей як відсутніх, так і присутніх
студенти говорять по-доброму, схильні їх захищати, аніж звинувачувати. Негативні емоції швидко зникають
і вони спокійно, без образи встановлюють контакт з людиною, яка їх образила.
Результати 18,50% реципієнтів свідчать про рівень конфліктності нижче середнього. Для 45,60%
студентів характерний середній рівень конфліктності у відносинах. Показники 19,60% опитаних свідчать
про рівень конфліктності вище середнього. Особи вищезазначених категорій являються конфліктними, але
насправді конфліктують лише в тому випадку, якщо немає іншого виходу, а інші засоби вичерпані. Вони є
досить гнучкими людьми у взаємовідносинах, але важко змінюють думку про людину.
Перш ніж перейти до дружніх стосунків, необхідний де який час для вивчення людини, тому вони
схильні змінювати думку про людину в кращий бік, аніж в гірший. Такі особи відкриті до компромісних
рішень, вони твердо відстоюють свою думку, не думаючи проте, яким чином це позначиться на
приятельських стосунках. Та це не дозволяє їм виходити за межі коректності й принижуватись. Навпаки, це
викликає повагу доданих осіб збоку оточення, через це конфліктні стосунки для них є швидше тактикою,
аніж образом життя.
Показники 6,50% студентів свідчать про характерний для них високий рівень конфліктності.
Суперечки та конфлікти – це повітря, без якого дані особи не можуть існувати. Вони завжди готові до
боротьби, живуть в очікуванні конфліктуй тим самим провокують його. Їм відомі прийоми «супротивників»,
вони вміють управляти оточуючими, досягати власної мети за допомогою психології людей і погано
орієнтуєтуються в знаннях їх особливостей, не приймають до уваги внутрішній світ людини, коли
вступають з нею в ділові стосунки. Полюбляють критикувати інших, для особистої вигоди. Якщо чують
зауваження на свою адресу, можуть «з’їсти живцем» людину, котра їх критикує. Їхня критика – заради
критики, а не для користі справи. Їхня не стриманість, грубість, нетактовність відштовхує людей.
Для унаочнення результати представлені у вигляді діаграми (див. Рис.1).
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Рис 1. Оцінка рівня конфліктності особистості
Для того, щоб запобігти конфліктним ситуаціям, варто в першу чергу починати з себе, з виховання
своєї особистості. Позбуття, нівелювання конфліктоутворюючих якостей – високої емоційності,
імпульсивності, егоїзму, неуважності, упередженого ставлення до оточуючих, схильності до
підпорядкування собі інших, до агресивної поведінки тощо є запорукою створення доброзичливої
атмосфери дружньої прихильності в групі. Водночас запобіганню конфліктних ситуацій сприяє й
цілеспрямована профілактична робота у вигляді застосування широкого спектру методів активного
соціально-психологічного навчання – елементів мозкового штурму, ігрових, медитативних технік і т.п.
Література:
1. Анцупов А.Я. Конфликтология / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов – М.: ЮНИТИ, 1999. – 551 с.
2. Горліченко М.Г. Педагогічні умови адаптації курсантів до навчання у вищих військових навчальних
закладах. – Дис. канд. пед. наук. – Одеса, 2004. – С. 246-248
3. 3. Журавлев В. И. Психология конфликта / В. И. Журавлев. – СПб: Питер, 2005. – 544 с.
4. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. – М., 1995. – С. 183-182.
5. Ложкин Г. В. Практическая психология конфликта / Г. В. Ложкин, Н. И. Повякель. – К: МАУП, 2000. –
256 с.
6. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посібн. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов'якель.–
К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с
Лариса Полівко, Роман Синельников, Ніна Рогаль
(Київ, Україна)
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ГРОМАДАХ
Пандемія COVID-19 змінила наше життя кардинально у всіх сферах діяльності, зокрема, вона
спровокувала низку негативних наслідків, що вплинули на економічні та соціальні показники, по-друге,
пандемія призвела до зміни запитів населення в отриманні соціальних послуг, що, насамперед, провокує
перегляд їх надання та отримання. Характерною особливістю щодо запитів громадян та отримання
соціальних послуг, що має зараз велику значущість для розбудови держави є процес децентралізації
влади, який передбачає створення територіальних громад по всій території України. Так, на кінець 2020
року в Україні створено 1469 громад. Тепер перед кожною громадою постає завдання щодо створення
структурних одиниць, кожна з яких буде здійснювати свою діяльність у конкретній сфері. Варто зауважити,
що зі створенням громад розпочинається й інтенсивна робота місцевої влади в нових умовах: з великими
повноваженнями, ресурсами, відповідальністю. Так само актуальними зміни будуть і у сфері соціально
забезпечення, громадського устрою, і загалом, державних інститутів. Тому саме зараз є актуальним
визначення тих повноважень, які будуть розділенні між державним та громадським секторами.
Ми можемо спостерігати, що Україна опинилася на межі кардинальних соціально ризикованих змін.
Через карантинні обмеження корективів потребують не тільки сфера бізнесу, яка достатньо
актуалізувалася під час пандемії, але і громадський сектор має внести численні зміни у свою роботу, щоб
продовжувати, реалізовувати свої проєкти та ініціативи на благо суспільного розвитку. За таких обставин,
усі суб’єкти соціальної сфери мають сформувати стратегію щодо подолання негативних наслідків
спровоковано пандемією COVID-19, насамперед, з питань протидії різноманітним соціально-ризикованим
ситуаціям, а громадське суспільство, має розробити нові маркетингові стратегії, аби втілювати їх у життя
громадян та забезпечувати успішний розвиток територіальних громад в Україні.
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Під громадянським суспільством варто розуміти об’єднання в різних сферах діяльності
(соціальних/цивільних/державних/у сфері бізнесу), де люди об’єднуються для задоволення та/або
просування спільних інтересів та захисту спільних цінностей.
На національному рівні пропонується використовувати правове визначення громадянського
суспільства через поняття громадські об’єднання (ГО) – добровільне об'єднання фізичних осіб та/або
юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних,
зокрема, економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів [1].
Упродовж останніх років відбулося чимало позитивних змін у розбудові громадського суспільства, які
надають соціальні послуги. Відповідальність та небайдужість громадян зробило цей сектор значущим у
різних сферах діяльності, від приватної підтримки до волонтерського напрямку. Рішучим у своїх поглядах
та діях громадське суспільство стало після перемоги Революції Гідності. Згідно з опитуванням
представників громадянських організацій впливовість громадського сектору кожного року зростає. Аналіз
різних публікацій у ЗМІ дає змогу простежити позитивну тенденцію розвитку діяльності громадських
організацій – вони стають більш дієвими у вирішенні питань місцевого значення, задоволення потреб та
інтересів місцевих мешканців.
Але, якщо за попередні роки діяльність громадських організацій була спрямована здебільшого на
допомогу учасника АТО, внутрішньопереміщеним особам, на реабілітацію та їх соціальний захист, то у
2020 році багато організацій перекваліфікувалося в надання медичної та соціально-психологічної
допомоги.
Важливо підкреслити значущість організацій громадського суспільства (ОГС) і під час пандемії
COVID-19, адже саме громадським організаціям (ГО) вдається активно співпрацювати в підтримці
вразливих груп населення та медичних працівників, замінюючи деякі ключові аспекти державних служб та
їхніх обов'язків. Завдяки їхній діяльності визначаються верстви населення, найбільш вразливі до пандемії
COVID-19, відповідно й ті, які потребують соціально-психологічної підтримки та допомоги чи додаткових
соціальних послуг. Саме ГО зараз допомагають державним соціальним установам здійснювати соціальнопсихологічну підтримку та допомогу, надаючи таким громадянам послуги соціального характеру.
Важливо зауважити, що відповідно Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р.
(набував чинності 1 січня 2020 р.) недержавні організації здобули статус надавачів соціальних послуг. У
Законі визначені базові соціальні послуги, надання яких гарантується місцевими адміністраціями,
виконавчими органами міських рад, міст обласного значення, а також виконавчими органами об’єднаних
громад. Основні соціальні послуги спрямовані на соціальну профілактику – запобігання виникненню
складних життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини; соціальну підтримку –
подолання особою/сім’єю складних життєвих обставин; соціальне обслуговування – мінімізацію для
особи/сім’ї наслідків складних життєвих обставин, підтримку їхньої життєдіяльності та включення в
громаду. Водночас, нові зміни вводять у законодавство термін «система надання соціальних послуг», до
якої належать уповноважені органи, надавачі та професійні об’єднання працівників системи надання
соціальних послуг, одержувачі соціальних послуг та їхні об’єднання. У такий спосіб, ГО повноцінно можуть
здійснювати свою діяльність у вигляді надання соціальних послуг [2].
Тому саме зараз є важливим створення умов для формування та розвитку ринку соціальних послуг,
які можуть надаватися не лише державними установами, а й можуть здійснюватися з допомоги
громадських організацій. Адже, соціальні послуги передбачають соціально-психологічну, економічну,
інформаційну, соціально-медичну, соціально-педагогічну, юридичну підтримку та допомогу незахищеним
верствам населення, зокрема, тим, хто потрапляє до груп ризику. За період пандемії таких вразливих груп
значно зросло, адже ізоляція вдома призвела до частих конфліктів, зниження економічних показників у
сім’ї, а соціально-психологічна гармонія сім’ї просто порушилася.
За таких обставин, доцільно виділити ті послуги, які можуть надаватися громадськими організаціями,
а також, визначити їхню спроможність надавати ці послуги. Варто зупинитися на недоліках, які за певних
обставин, не дозволяють повною мірою надавати послуги соціального характеру. Насамперед, більшість
громадських організацій не знають, як просувати свої послуги, і не співпрацюють з органами державної
влади та місцевого самоврядування щодо пошуку в них підтримки та фінансування для задоволення
потреб відповідних груп населення в соціальних послугах. Державні центри надання допомоги можуть
здійснювати повноцінне соціальне обслуговування незахищених верств населення, водночас, звертатися
за допомогою до громадського сектору. Громадські ж організацій здійснити повне соціальне
обслуговування не можуть. Організації-надавачі послуг недостатньо ведуть роботу з розширення
асортименту своїх послуг і відшкодуванню витрат на їх надання. Зазвичай, громадські організації надають
загальні послуги, зокрема, представлення інтересів та захисті прав своїх цільових груп. Відповідно, така
ситуація, вказує на необхідність розвитку громадських організацій серед громад та їхню популяризацію
серед населення.
Загалом, громадські організації мають інформувати громаду про свої послуги, водночас, місцеві
органи влади мають самостійно шукати шляхи взаємодії. Лише, за таких обставин, рівень суспільно
корисної дії матиме високі показники. Адже, лише комплексна робота зменшує ризик потрапляння людей у
складні життєві ситуації в громаді та формує свідому відповідальність у кожного жителя.
Запит на соціальні послуги формується відповідно потреб жителів громади, хоча, на практиці, ці
послуги надаються хаотично, або від можливості місцевої влади. Відсутність взаємодії організацій
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громадського суспільства з державними установами значно вплинуло на якість надання соціально
значущих послуг. Відповідно до нового територіального розподілу по областям України, виникає
необхідність у налагодженні суспільної взаємодії між структурними одиницями створених громад. Так,
виникає й необхідність у розподілені відповідних послуг, що можуть надаватися в кожній територіальній
громаді, у підвищенні статусу громадських організацій у наданні послуг та розвитку соціальної сфери на
місцях.
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Юлія Щегельська
(Київ, Україна)
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМОЦІЙНИХ АКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДОДАНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ (НА ПРИКЛАДІ БРЕНДА “NIKE”)
У 2020 р. через пандемію covid-19 більшість із провідних комерційних компаній були змушені
переглянути свою комунікаційну політику, відмовившись від проведення масових промоційних заходів.
Для підтримання впливу на цільові групи окремі з брендів спрямували кошти на збільшення кількості
прямої медійної реклами, інші ж, навпаки, намагалися зекономити свої видатки і тому активно взаємодіяли
зі споживачами через соціальні мережі. І лише невеликий відсоток із комерційних компаній у період
локдауну інвестував у розвиток інноваційних імерсивних промоційних технологій, зокрема таких як додана
та змішана реальність.
Слід відзначити, що авторські визначення понять «додана реальність» та «змішана реальність», які
використовуються нами у цьому дослідженні, наведені у науковій статті «Різновиди стаціонарних екранів
доданої реальності та специфіка їх використання у промоційних комунікаціях» [1, с. 94].
Мета цього дослідження полягає у виявленні специфіки побудови й реалізації масових промоційних
заходів, розроблених брендом “Nike” на основі технологій доданої та змішаної реальності, завдяки чому у
період пандемії covid-19 їх учасники убезпечуються від прямих контактів один з одним.
Результати і висновки дослідження. Пандемія коронавірусу внесла корективи й у промоційну
політику компанії “Nike”, що виробляє спортивне взуття та одяг. Оскільки такі масові заходи як phygital
advergaming AR-квести із шоковими розпродажами, які були системоутворювальною технологією побудови
промокампаній бренда починаючи із 2017 р., опинилися під забороною, компанія “Nike” сконцентрувала
свої рекламні та PR-зусилля на забезпеченні споживачам персоналізованого контакту із фірмовим AR- та
MR-контентом.
Так, навесні 2020 р. представництвом агентства “AKQA” у Сан-Паулу було розроблено ARпромокампанію “Nike Air Max Cloud” для просування кросівок “Air Max 2090” та “Air Max 90”. Через
фірмовий сайт бренда “Nike” споживачі, спрямовуючи камеру смартфона на небо, отримували можливість
розкривати 3D AR-зображення зазначених моделей взуття у вигляді хмар, які парили у небесах. При
натисканні на ці зображення відвідувачі сайту могли прочитати інтерв’ю з бразильськими виконавцями,
такими як Djonga та McSofia, ексклюзивно переглядати їхні ще не випущені музичні кліпи, а також
придбати кросівки онлайн.
Бренд “Nike” використав технології доповненої реальності, щоб візуалізувати технологічну концепцію
“хмарного сховища” на якій базується сучасне глобальне інформаційне суспільство.
Ще одним промоційним меседжем цієї AR-промокампанії стало віртуальне об’єднання прихильників
бренда “Nike” у період пандемії covid-19. Як зазначив заступник креативного директора “AKQA” Крістіано
Веллутіні, коли люди змушені були самоізолюватися у своїх будинках, вікна стали для них чи не єдиним
засобом контакту із зовнішнім світом [2]. Заохочуючи відвідувачів фірмового сайту направляти свої
смартфони через вікна у небо, компанія “Nike” надавала їм можливість почувати себе частиною брендкомьюніті.
На початку липня 2020 р. цифровим агентством “AKQA” (представництвами в Токіо, Шанхаї та НьюЙорку) було створено для “Nike Japan” комунікаційний MR-проект, що мав на меті сприяння об’єднанню
людей в умовах відсутності можливості проведення масових заходів і перенесення на 2021 р. Літніх
Олімпійських ігор–2020 в Токіо через пандемію covid-19.
У рамках MR-проекту на замовлення бренда “Nike” було надруковано тисячу примірників журналу
“Create with Air Max”, в якому містилися контурні зображення кросівок “Air Max”, які його читачі могли
розфарбовувати на свій смак і через смартфон спостерігати в режимі реального часу у змішаній
реальності в 3D форматі як змінюється забарвлення віртуального взуття.
Мобільний додаток надавав можливість користувачам відзняти коротке відео тривимірної моделі
кросівок із авторським дизайном й підписом та поділитися ним у соціальних мережах, а також надіслати
цей створений власноруч проект компанії “Nike”, щоб він міг стати прототипом наступної моделі взуття.
Слід зазначити, що цей MR-проект не пов’язаний із послугою “Nike By You”, яка дозволяє
користувачам створювати індивідуальні дизайни одягу та взуття за брендовими лекалами.
Окрім розмальовок вказаний журнал також включав інтерв’ю із молодими японськими
інфлюенсерами, які представили власну кольорову палітру кросівок “Air Max”. Цільовою аудиторією цього
MR-проекту були фанати кросівок, передусім молоді жінки, які цікавляться модою та культурою [3].
Лімітований тираж ексклюзивного 56-сторінкового видання “Create with Air Max” розповсюджувався у
магазинах “Nike” та “Atmos” у Токіо, Осаці та Фукуоці. Цей журнал став не тільки предметом
колекціонування для фанатів “Nike”, а й забезпечив споживачам персоналізований MR-досвід взаємодії з
брендом та створив позитивний WOM.
У підсумку зазначимо, що у 2020 р. завдяки застосуванню у комунікаційній політиці інноваційних
технологій, таких як додана та змішана реальність, компанія “Nike” не тільки надала своїм клієнтам
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можливість взаємодії із персоналізованим промоційним контентом, що у цілому сприяло формуванню
позитивного сприйняття й приязного ставлення до торгової марки, а й створила всі умови для того, щоб у
період локдауну споживачі відчували себе частиною спільноти бренда, при цьому убезпечивши їх від
безпосередніх контактів один з одним.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Елжас Құрманбай, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева
(Алматы, Қазақстан)
ВЕБ-СЕРВИСТЕРДЕ ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН ҚАУІПТЕР
Бүгінгі таңда веб-сервистер - бұл сипаттауға, жариялауға, орналастыруға және интернет арқылы
шақыруға болатын қосымша. Веб-сервисті URL анықтайды, оның жалпы интерфейстері мен байланыстары
WSDL (Веб-қызметтің сипаттамасы тілі) құжатындағы XML көмегімен анықталады және сипатталады.
SOAP, W3C спецификациясы - бұл қызмет тұтынушылары (кеңінен танымал клиенттер) мен қызмет
көрсетуші (сервер) арасындағы хабарламаларды жіберу үшін қолданылатын ең кең таралған байланыс.
SOAP хабарлама деректерін метамәліметтермен (тақырыптармен) қалай қоршау және пішімдеу керектігін
анықтайды. Веб-қызметтерге тән және олардың қауіпсіздігін одан әрі қиындататын көптеген қиындықтар
бар. Көптеген қауіп-қатерлер веб-қызметтің немесе веб-сервис көрсетуі мүмкін құпиялылыққа, тұтастығына
немесе қол жетімділігіне нұқсан келтіруі мүмкін. Бұл қатерлердің бір бөлігі әдеттегі веб-сервис
жүйелерімен (веб-сайттар) ортақтасады, ал басқалары веб-сервиске тән. Алайда, веб-сервистің
қауіпсіздігінің нақты мәселелерін қарастырмас бұрын, кез-келген веб-бағдарламада болуы мүмкін жалпы
қауіпсіздік қатерлерін алдын ала қарастырған жөн. Әдетте веб-сервистер қосымшаның бағдарламалау
тілдері тұрғысынан жалпы технологияларды қолданады. Мысалы, қосымшалардың екеуі де артқы жағында
деректер қоймаларын және қолданба серверлерін пайдаланады, ал алдыңғы жағында әдетте веб-сервер
қолданылады және олар HTTP арқылы ашылады. Осындай архитектуралық және технологиялық
ұқсастықтар веб-сервистің көптеген жалпы қауіп-қатерлерді мұра етіп қалдыруына әкеледі.
SQL инъекциялары. Бағдарламалық жасақтаманы орындау кезінде SQL операторлары динамикалық
түрде құрылған кезде қауіпсіздікті бұзу мүмкіндігі туындайды: егер хакер периметрдің қауіпсіздігін бұзып,
SQL операторына бекітілген кірістерді жібере алса, онда бұл кірістер SQL операторының бөлігі бола алады
(сурет 1) [1]. SQL инъекцияларын кеңістіктік мәндерді немесе таңбаларды SOAP сұраныстарына, вебформаға жіберулерге немесе URL параметрлеріне енгізу арқылы жасауға болады. Егер хакер өзінің SQL-ді
білетін болса, онда бұл әдісті артықшылығы бар деректерге қол жеткізу, парольмен қорғалған аймақтарға
рұқсатсыз кіру, мәліметтер базасының кестелерін жою, мәліметтер базасына жаңа жазбалар қосу, тіпті
әкімші артықшылықтары бар қосымшаға кіру үшін қолдана алады.

Сурет 1- SQL инъекциялары
Буфер толуы.Жергілікті қолданбалар деректердің тексерілмеген өлшемдерінен зардап шегуі мүмкін.
Егер кірістер расталмаса, буферлік толып кету шабуылы қашықтан SOAP сұраныстары немесе веб-форма
арқылы жіберілуі мүмкін. Буферлік толып кету шабуылдары хакер бір немесе бірнеше өрістерге көбірек
мәліметтерді көрсетіп, деректерді сақтауға бөлінген жад көлемінен тыс буферге жазуды басқарғанда
пайда болады. Буфердің толып кетуі қолданбаға немесе жүйенің бұзылуына әкелуі мүмкін немесе мұқият
жасалған кезде олар шабуылдаушыларға жүйені бұзуға және рұқсат етілмеген ақпаратқа қол жеткізуге
немесе рұқсат етілмеген процестерді бастауға мүмкіндік береді. Хакер бұл әлсіздікті пайдаланып, функция
хакер тағайындаған функцияға оралуы үшін немесе функция хакердің арнайы тағайындалған
процедурасын орындай алады.
Қызмет шабуылдарынан бас тарту.Қызметтен бас тарту (DoS) шабуылдары жүйенің қол
жетімділігін бұзу үшін басталады (сурет 2). DoS шабуылдарын орнатудың екі әдісі бар [2]. Біріншіден,
шабуылдаушылар веб-қосымшалардың ресурстарын басқа заңды пайдаланушылар енді бағдарламаға
кіре алмайтын немесе қолдана алмайтын деңгейге дейін жоя алады. Мұны үлкен көлемдегі мәліметтерге

84

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

сұрау жіберу арқылы жүзеге асыруға болады. Екінші тәсіл шабуылдаушылар пайдаланушыларды есептік
жазбаларынан құлыптағанда немесе тіпті көптеген сұраныстармен қызметті жүктеу арқылы барлық
қосымшаның істен шығуына әкелуі мүмкін. Жақында көретініміздей, зиянкестер зиянды максимумға жеткізу
үшін осы екі тәсілді веб-сервистің арнайы шабуылдарымен біріктіре алады.

Сурет 2 - DoS шабуылдары
Веб-сервистерге тән қауіптер. Көріп отырғанымыздай, веб-сервистер веб-қосымшадан басталатын
барлық шабуылдарға бейім. Сонымен қатар, веб- сервистер XML, WSDL (Web Service Description
Language) және SOAP - веб- сервисті құрайтын компоненттердің идиосинкразияларын пайдаланатын
осалдықтардың қосымша класына ашық. Бұл қауіп-қатерлердің ауқымы кәсіпорындар SOA (Service Orient
Architecture) шеңберін құрған кезде одан әрі кеңейеді, бұл ұйымдар инфрақұрылымын бизнес процестерін
автоматтандыру қажеттіліктерін жақсарту үшін жақсы басқарылуы, сақталуы және ұйымдастырылуы
мүмкін кең байланысқан веб-қызметтерге айналдырудың салалық бағыты. SOA-ның жүйенің магистралі
ретіндегі веб-қызметтерге тәуелділігі күрделі жүйені енгізе алады, осылайша қауіпсіздік тәуекелдерін
арттырады.
WSDL және қатынауды сканерлеу. WSDL құжаты қолда бар операциялар, осы операциялардың
әрқайсысы қабылдайтын және қайтаратын хабарламалардың мазмұны және операцияларды шақыруға
болатын соңғы нүктелер сияқты веб-қызметке қатысты ақпаратты қамтиды(сурет 3). Веб-сервистің
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде көмескіден гөрі ақпаратты толықтай қорғауға арналған криптографиялық
шараларға сүйену керек (қараңғылық бойынша қауіпсіздікті болдырмау керек), өйткені WSDL ұсынатын
ақпарат веб-қызметке қатысты кейбір архитектуралық аспектілерді ашуы мүмкін, бұл рұқсатсыз
пайдаланушыға жағдайды жеңілдетуі мүмкін шабуыл жасау. Мысалы, шабуылдаушылар сұраныстардың
жарамды пішімдерін WSDL-де getItemByTitle, getItemById, placeOrder, getPendingOrders және т.с.с
операцияларды қамтитын схемалар мен хабарламалардың сипаттамаларын зерттей отырып анықтай
алады. Бұл ақпаратты біле отырып, шабуылдаушы басқа жасырын әрекеттерді болжай алады. Шын
мәнінде, әзірлеушіге мұндай осалдықтарды веб-қызметке енгізу оңай, өйткені WSDL негізінен автоматты
түрде жасалады және қолда бар операциялардың толық сипаттамасын қамтиды. Әзірлеушілер бұл
қызметті жасыру үшін операция бөліміне түсініктеме беруі мүмкін, бірақ хабарлама сипаттамалары және
осы операциялардың схема типтері сияқты ақпаратты қалдыруы мүмкін.

Сурет 3 – Қарапайым WSDL
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Веб-қызметтердің қауіпсіздігі архитектурасы тек қажетті қауіпсіздік шараларына байланысты емес,
сонымен қатар қызмет ауқымы мен қолдану ауқымына байланысты. Мысалы, қауіпсіздікті қолданба
серверінің өзінде немесе сервис пен оның тұтынушылары арасында ортасында отырып
виртуалдандыратын жеке қауіпсіздік құралы ретінде (мысалы, XML брандмауэрі) қолдануға болады. Вебсервис сәулетшілерінің көпшілігі қауіпсіздік, икемділік және масштабталуға қол жеткізу үшін қолданбалы
серверден қауіпсіздік қабатын ажыратуды ұсынады. Алайда, қауіпсіздік құралын делдал ретінде пайдалану
қарапайым веб-қызметтерді орналастыру үшін қажет болмауы мүмкін. Қабылдаудың тағы бір
архитектуралық шешімі - көлік деңгейінде немесе хабарлама деңгейінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. TLS
(Transport Layer Security) - бұл жетілген технология, сондықтан стандарттар да, құралдар да әзірленген.
Бұл сондай-ақ көлік деңгейіндегі қауіпсіздікті жақсы білетін, бірақ веб-қызметтерге жаңадан келген
инженерлер үшін жақсы өту жолын ұсынады. Екінші жағынан, TLS кейбір шектеулерге сәйкес келмейтін
шектеулерге ие.
Қауіпсіздіктің басқа салаларында сияқты, стандарттарды сақтау веб-қызметтер үшін қажетті
тәжірибе болып табылады. Қауіпсіздік саласындағы мамандар арасында көпшілікке қол жетімді, кеңінен
қолданылатын, жақсы талданған криптографиялық алгоритмдер ең жақсы таңдау болып табылады,
өйткені олар осы салада қабылданған кезде көптеген зерттеулер мен тексерулерден өткендіктен, бұл ең
жақсы таңдау болып табылады. Дәл осы қағида веб-қызметтердің қауіпсіздігіне қатысты. Мысалы, OASISтің WS-Security спецификациясына сәйкестігі қауіпсіздіктің жеке тұтынушылық енгізілімін жасаудан гөрі
қауіпсізірек болуы мүмкін, өйткені оны қауіптерден қорғай отырып, осы саланың мамандары жасаған.
Сонымен қатар, сіз спецификацияның қол жетімді енгізілуін қолдану арқылы әзірлеу уақытын қысқартуға
болады, және сіздің қызметіңіз сол стандарттың басқа енгізулерімен өзара әрекеттесе алады.
Стандарттарды ұстануға қатысты тағы бір мәселе - WS-I-дің негізгі қауіпсіздік профилін (BSP) сақтау. BSP
өзара әрекеттесуді шешуге арналған, бірақ кейбір жағдайларда W3C және OASIS сипаттамаларын
қауіпсіздіктің күшейтілген әдістерін қолдайтындай етіп шектейді. Сонымен қатар, BSP-дің 13-ші «Қауіпсіздік
туралы ойлары» бөлімінде WS-Security көмегімен қауіпсіз веб-қызметтерді орналастыру кезінде ескеру
қажет бірқатар пайдалы қауіпсіздіктің тізімдері келтірілген.
Тасымалдау қабаттарының қауіпсіздігі. Веб-қызмет үшін қолданылатын көлік қауіпсіздігі вебқызметті қорғау үшін қолданыла алады. Мысалы, HTTP үшін Basic Authentication, Digest Authentication
немесе SSL (Secure Socket Layer) қосыла алады. TLS-ті пайдаланудың басты артықшылығы оның
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін веб-қосымшаның бар тәжірибесінің негізінде құрылатындығында.
Көптеген жасаушылар SSL-ді біледі және оны жалпы веб және қосымшалар серверлерінде қосу оңай. SSL
- бұл интерактивті веб-сервис интеграциясы үшін өте қолайлы таңдау. SSL құпиялылықты, тұтастықты,
аутентификация мен авторизацияны қолдай алады, осылайша Веб-қызметті түсіруден және қайта
шабуылдаудан, WSDL-ке қол жеткізуден және сканерлеуден қорғайды. SSL-дің жетіспеушілігі - бұл ештеңе
жасамайтын протокол. Ол хабарламаның белгілі бір бөліктерін қорғауға арналған түйіршіктілікке ие емес,
сондай-ақ әр түрлі хабарлама бөліктері үшін әр түрлі сертификаттарды қолдана алмайды. Сонымен қатар,
хабарлама жолындағы барлық делдалдарға барлық хабарламаны өңдеу үшін шифрды ашу үшін тиісті
сертификаттар мен кілттер болуы керек, содан кейін оны SSL арқылы қайта жібереді, бұл кейбір
жағдайларда қиын немесе мүмкін емес болуы мүмкін.
Қорытылағанда, веб-қызметтердің қауіпсіздігі - бұл сәтті орналастыруды қамтамасыз етудің
маңызды аспектісі. Серіктестердің немесе клиенттердің тұтынуы үшін сырттан орналастырылған кезде тек
қауіпсіз веб-қызметтер негізделген интеграциялық шешімді ұсына алады, өйткені олардың пайдасы
тәуекелдерден әлдеқайда көп болуы керек. Шынайы қауіпсіздік үшін ықтимал қауіпсіздік тәуекелдерін
түсініп, оны азайту керек. Жұмысқа қажетті құралды пайдалану өнімдер мен технологиялар тұрғысынан
маңызды. Қауіпсіздік туралы кез-келген шешімді іске асырудың егжей-тегжейіне және кең тестілеуге назар
аудару қажет.
Әдебиеттер:
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2. Чумиков А., Бочаров М., Тишкова М. PR в Интернете.Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. – М.: Вильямс, 2015. 142 c.
Елжас Құрманбай, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева
(Алматы, Қазақстан)
АНАЛИЗ ЗАЩИТЫ WEB-СЕРВИСОВ
Как известно, Интернет - глобальная система объединенных компьютерных сетей для хранения и
передачи данных. Сам дизайн и основы функционирования интернета открыли двери между нашими
«защищенными» корпоративными сетями и самой Сетью. Это все та же сеть, построенная на TCP/IP. И
руководители ИБ, и специалисты по сетевой безопасности хорошо знают, как сделать интернет
безопасным для своей организации. Как нам известно на сегодня, всемирная паутина (www), Web- это
распределенная система связи «документов», расположенных на сотнях миллионов веб-серверов,
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подключенных к интернету [1]. Это давно уже не просто веб-страницы и веб-сайты, а полноценные
информационно-коммуникационные системы с веб-интерфейсом. В минимальной конфигурации есть вебсервер (например, Apache или Jboss), операционная система веб-сервера, сервер БД (Oracle/PLSQL) и
сетевая служба обновления веб-сайта (FTP/SFTP). Все эти компоненты должны быть безопасными,
поскольку в случае взлома любого из них злоумышленники могут получить доступ к данным. Веб - всего
лишь транспорт, платформа, сервис. Уязвимость (vulnerability) - ошибка или недостаток в системе,
используя который можно намеренно нарушить ее конфиденциальность, целостность или доступность.
Сегодня речь пойдет не столько о защите самого веб-сервиса, а о том, что уязвимости веба позволяют
кибер-преступникам получать доступ к расположенным за ним сетевым устройствам, серверам
приложений, БД и пр. Некоторые уязвимости известны только теоретически, другие же могут активно
использоваться при наличии эксплойта (exploit) - программного кода, использующего уязвимость в
программном обеспечении и применяемого для проведения атаки на систему. Уязвимости веб-сервисов
гораздо проще выявить, эффективнее использовать и при этом скрыть свое присутствие. Уязвимости
могут эксплуатироваться не только из интернета, но и изнутри (внутренний нарушитель). Не всегда они
являются дефектами разработки самого сервиса, а часто возникают в результате проблем с
безопасностью обработки информации, неправильных конфигураций, слабого администрирования.
Защитой Web-сервисов сегодня обеспокоены все организации, так как злоумышленники стремятся
заполучить любую информацию о физическом или юридическом лице с целью ее несанкционированного
использования.
Сегодня все организации (за исключением небольшой доли сектора малого бизнеса) ведут свой
бизнес не только в реальном рыночном пространстве, но и в пространстве сети Интернет, где
предоставляется клиентам, партнёрам, потенциальным клиентам удобные и доступные Web-сервисы
(оформления заказа, сотрудничества, подачи заявки, информирования по горячей линии, консалтинга и
прочее).
Следовательно, проблема защиты Web-сервисов сегодня является крайне актуальной.
В работе рассмотрены стандарты обеспечения информационной безопасности Web-сервисов,
этапы и действия по защите Web-сервисов, в частности структурной единицы Web-сервиса - Web-сайта.
Web-сервисы не зависят ни от программной платформы, ни от языка программирования, поскольку
базируются на стандарте XML. На рисунке 1 представлена схема удаленного взаимодействия
поставщиков и клиентов Web-сервисa.
Поставщик описывает Web-сервис с помощью языка WSDL Web Service Description Language) и
публикует сформированный WSDL-документ в регистре Web-сервисов. Внутренние устройства и
интерфейсы регистра описываются стандартом UDDI (Universal Description Discovery and Integration).

Рисунок 1 - Схема удаленного взаимодействия поставщиков и клиентов Web-сервисa
Используя данные об адресе, документе, клиент находит нужный ему Web-сервис. Затем клиент
получает искомый Web-сервис у поставщика, обмениваясь с ним сообщениями по протоколу SOAP (SOAP
(от англ. Simple Object Access Protocol – простой протокол доступа к объектам) – протокол обмена
структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде, через SOAP происходит
взаимодействие как между Web-сервисами и сторонними приложениями, так и между разными Webсервисами).
Приведенная схема демонстрирует особенности Web-сервисной среды, которые влияют на
специфику их защиты.
К таким особенностям относятся:
− высокая доступность данных
− Web-сервисы, собственно, и разрабатывались с целью повышения доступности и интегрируемости
гетерогенных приложений;
− соединения с другими Web-сервисами и приложениями не ограничены физическими границами
какой-либо защищенной сети;

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

87

− обмен данными происходит через общедоступную сеть Интернет, что предоставляет
злоумышленникам расширенные возможности для их перехвата;
− данные передаются в формате, пропускаемом многими межсетевыми экранами (XML);
− возможность
групповой
адресации
сообщений,
затрудняющая
применение
средств
информационной безопасности;
− наличие особо уязвимых компонентов архитектуры Web-сервисов, в частности регистров, что
позволяет вывести из строя сразу многие Web-сервисы в случае успешной DoS-атаки на уязвимый
участок;
− минимальное участие человека в процессах реализации Web-сервисов - для большинства
пользователей они представляются «черными» ящиками.
Web-сервисы являются общим термином для международных стандартов, сформированных на базе
языка XML, которые позволяют компьютерам обмениваться данными и выполнять бизнес-функции и
операции через Интернет. Основные функции Web-сервисов позволяют создавать информационные
услуги доступа к другим компьютерам, чем визуально, через браузеры. Web-сервисы являются
достаточно мощными и способны обеспечивать взаимодействие внутри систем, подразделений и
компаний.
Основными компонентами веб-сервисов являются:
- сервер приложений, где размещается сервис (т.е. где функционирует ПО сервера);
- интерфейс сервиса (часто описываемый на языке веб-сервисов, WSDL);
- хранилище данных или справочник с описанием интерфейса на WSDL, чтобы клиенты вебсервисов могли найти (и использовать) интерфейс;
- клиент веб-сервиса, желающий использовать веб-сервис;
- протокол связи (простой протокол доступа к объектам, то есть SOAP), позволяющий клиенту вебсервиса общаться с сервисом.
Клиент интерфейса SOAP должен знать, как получить доступ к информационным услугам. Данный
доступ может описываться в формате другого стандарта W3C, языка описания веб-сервисов (WSDL).
Создатели сервисов на базе SOAP публикуют файлы WSDL.
Web-серверы - основа интернета. Для защиты Web-серверов необходима совместная работа
администраторов сайта, программистов и проектировщиков. Также должно быть установлено необходимо
ПО: антивирус, распределение прав доступа и так далее.
Целесообразно выделить 3 этапа безопасности Web-сервера.
I этап. Начальный уровень безопасности.
1. Обновление и модернизация установленного ПО
Это один из простых и наиболее эффективных методов уменьшения рисков. Все работающие Webсервера должны постоянно (некоторые ежедневно) проверяться на предмет выхода обновлений.
Операционные системы, программное обеспечение, сети, работающие с сетевыми пакетами, и
системы безопасности должны быть защищены от доступа посторонних лиц.
Проверку ПО можно провести по следующему алгоритму:
- Запустить процедуру по поиску обновлений системы;
- Если вышли новые версии ПО, то установить их.
2. Разделение задач по серверам.
Обеспечение безопасности данных требует выделение ресурсов для каждой задачи. Если это не
учитывать, то ошибка может привести к отказу работы нескольких сервисов.
2. Удаление лишних (ненужных) программ и приложений.
Все не обязательное программное обеспечение на сервере должно быть удалено. Существует
привилегированное ПО – это ПО, работающее с сетевыми пакетами или запускающийся с правами
администратора. Некоторые ОС могут запускать такое привилегированное ПО-автоматически и
администраторы могут не знать об этом.
II этап. Защита от вторжения.
1. Установка Firewall.
Установка межсетевого экрана между внутренней (корпоративной) сетью и Web-сервером может не
допустить проникновение сторонних пакетов в сеть. Если атака произойдет на Web-сервер, который
находится за корпоративной сетью, то firewall может защитить такую сеть от проникновения хакеров. Если
же сервер находится внутри сети, то хакеры могут легко вносить свои изменения в сеть и нарушить ее
работу.
2. Удаленное администрирование системы
Иногда не слишком удобно работать с сервером с физической консоли. Для этого системный
администратор может установить на Web-сервер программное обеспечение для удаленного
администрирования системой. С точки зрения безопасности, это не лучший вариант защиты сервера.
Поэтому необходимо принимать следующие шаги, чтобы обезопасить Web-сервер:
А) Шифровать трафик удаленного администрирования.
Б) Использовать фильтрацию пакетов при удаленном администрировании.
В) Поддерживать для этой конфигурации высокий уровень безопасности.
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Г) Не использовать фильтрацию пакетов вместо шифрования, так как хакеры могут изменить IP
адреса.
3. Ограничение на использование скриптов
Многие сайты содержат скрипты, которые запускаются при работе на сайте. Скрипты не должны
запускать лишние программы или команды, а также позволять пользователям выполнение определенных
задач.
4. Фильтрация пакетов с помощью маршрутизаторов
Маршрутизаторы необходимы для того, чтобы отделить Web-сервер от сети. Это помогает
предотвратить попадание лишних пакетов в сеть. Маршрутизаторы могут удалять пакеты, которые не идут
на сервер или к портам, используемым для удаленного администрирования системы. Для повышения
безопасности можно указать пакеты, которые маршрутизатор будет пропускать. Такой маршрутизатор
будет лучше защищать систему от хакерских атак.
5. Повышение квалификации сотрудников, разграничение прав.
III этап.
Обнаружение и защита от атак.
1. Разделение привилегий. Оно необходимо для того, чтобы разграничить возможности каждого
пользователя - пользователь может работать с определенным набором данных и программ.
2. Аппаратные системы защиты. Аппаратура, в плане распределения привилегий, имеет более
высокий уровень безопасности, так как в отличие от программного обеспечения не так легко
модифицируется.
Для обеспечения качественной защиты Web-сервисов необходимо использовать качественное ПО.
Основные проблемы, связанные с безопасностью функционирования публично доступного Webсайта, возникают по следующим причинам [2]:
А) Неправильная конфигурация или другое некорректное действие над Web-сервером.
Б) Уязвимости ПО Web-сервера.
В) Неадекватные механизмы защиты Web-сервера, предусмотренные в его окружении.
Г) ПО на стороне сервера (скрипты, JSP, ASP и т.п.), которое содержит ошибки, позволяющие
атакующим компрометировать безопасность Web-сервера. Атака может проводиться как из внешней, так
и из внутренней сети, поэтому необходимо также осуществить безопасность внутри сети.
Таким образом, целесообразно рассматривать комплексные подходы в организации защиты Webсервисов.
Литература:
1. Запечников С.В. Информационная безопасность открытых систем. - М.: ГЛТ, 2016. Т. 1. -536 c.
2. Мерсер Д. Создание надежных и полнофункциональных веб-сайтов, блогов, форумов, порталов и
сайтов-сообществ. – М.: Вильямс, 2018. -272 c.
Галина Яремчук
(Дрогобич, Україна)
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ (НСД)
Широке використання інформаційних технологій у всіх сферах життя суспільства робить досить
актуальною проблему захисту інформації, її користувачів, інформаційних ресурсів, каналів передачі даних
від злочинних зазіхань зловмисників.
Концентрація інформації в комп'ютерах (аналогічно концентрації готівки в банках) змушує одних усе
більш підсилювати пошуки шляхів доступу до інформації, а інших, відповідно, підсилювати контроль над
нею з метою захисту.
Складність створення системи захисту інформації визначається тим, що дані можуть бути викрадені
з комп'ютера (скопійовані), одночасно залишаючись на місці. Цінність деяких даних полягає у володінні
ними, а не в їх знищенні або зміні.
Забезпечення безпеки інформації - справа дорога, і не стільки через витрати на закупівлю або
установку різних технічних або програмних засобів, скільки через те, що важко кваліфіковано визначити
межі розумної безпеки і відповідної підтримки системи в працездатному стані.
Об'єктами зазіхань можуть бути як самі матеріальні технічні засоби (комп'ютери і периферія), так і
програмне забезпечення і бази даних.
Кожен збій роботи комп'ютерної мережі - це не тільки моральний збиток для працівників
підприємства і мережевих адміністраторів. В міру розвитку технологій електронних платежів, «без
паперового» документообігу серйозний збій локальних мереж може паралізувати роботу цілих
підприємств, що приведе до відчутних збитків. Не випадково захист даних у комп'ютерних мережах стає
однією із найгостріших проблем.
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Забезпечення безпеки інформації в комп'ютерних мережах припускає створення перешкод для будьяких несанкціонованих спроб розкрадання або модифікації даних, переданих у мережі. При цьому дуже
важливо зберегти такі властивості інформації, як:
 доступність,
 цілісність,
 конфіденційність
Доступність інформації - здатність забезпечувати своєчасний і безперешкодний доступ
користувачів до інформації, яка їх цікавить.
Цілісність інформації полягає в її існуванні в неспотвореному вигляді (незмінному стосовно
деякого фіксованого її стану).
Конфіденційність - це властивість, що вказує на необхідність введення обмежень доступу до даної
інформації для визначеного кола користувачів.
Для того, щоб правильно оцінити можливий реальний збиток від втрати інформації, що зберігається
на комп'ютері, необхідно знати, які загрози при цьому можуть виникнути і які адекватні заходи для її
захисту необхідно приймати.
Загрози поділяють на: природні та штучні.
Природні загрози – загрози, викликані дією на АС об’єктивних фізичних процесів або стихійних
природних явищ, незалежних від людини.
Природні загрози – це стихійні лиха, магнітні бурі, радіоактивне випромінювання, опади тощо, а
також загрози опосередковано технічного характеру, пов’язані з надійністю технічних засобів обробки
інформації і підсистем забезпечення АС.
Штучні загрози – такі, що викликані діяльністю людини.
Штучні поділяються на:
Ненавмисні (випадкові) – загрози, пов’язані з випадковими діями людей, через незнання,
халатність, цікавість, але без злого наміру.
Наприклад: ненавмисне псування носіїв інформації; запуск програм, не передбачених службовою
необхідністю; необережні дії, що призводять до розголошування конфіденційної інформації;
розголошування реквізитів доступу в АС; псування каналів зв’язку, помилки обслуговуючого персоналу і
користувачів; втрата інформації, обумовлена неправильним збереженням архівних даних; випадкове
знищення або зміна даних; збоїв устаткування і електроживлення; збоїв кабельної системи; перебої
електроживлення; збоїв дискових систем; збоїв систем архівування даних; збоїв роботи серверів, робочих
станцій, мережевих карт і т.д.; некоректна робота програмного забезпечення; зміна даних при помилках у
програмному забезпеченні; зараження системи комп'ютерними вірусами; несанкціонований доступ;
випадкове ознайомлення з конфіденційною інформацією сторонніх осіб.
Найчастіше збиток наноситься не через чийсь злий намір, а просто через елементарні помилки
користувачів, що випадково псують або видаляють дані, життєво важливі для системи. У зв'язку з цим, крім
контролю доступу, необхідним елементом захисту комп’ютерної інформації є розмежування повноважень
користувачів.
Навмисні – дії людини, що здійснюються умисне для дезорганізації роботи системи, виведення її з
ладу, для незаконного проникнення в систему і несанкціонованого доступу до інформації.
Наприклад: фізичне знищення системи; розкрадання носіїв інформації; читання залишкової
інформації з ОЗП; несанкціоноване копіювання; вербування персоналу тощо. несанкціонований доступ до
інформації і мережевих ресурсів; розкриття і модифікація даних і програм, їх копіювання; розкриття,
модифікація або підміна трафіка обчислювальної мережі; розробка і поширення комп'ютерних вірусів,
введення в програмне забезпечення логічних бомб; крадіжка магнітних носіїв і розрахункових документів;
руйнування архівної інформації або навмисне її знищення; фальсифікація повідомлень, відмова від факту
одержання інформації або зміна часу його прийому; перехоплення та ознайомлення з інформацією, яка
передана по каналах зв'язку тощо.
Стандартність архітектурних принципів побудови устаткування і програм забезпечує порівняно
легкий доступ професіонала до інформації, що знаходиться в персональному комп'ютері. Обмеження
доступу до ПК шляхом введення кодів не гарантує стовідсотковий захист інформації.
У залежності від мотивів, мети і методів, дії порушників безпеки інформації можна розділити на
чотири категорії:
 шукачі пригод;
 ідейні «хакери»;
 «хакери»-професіонали;
 ненадійні (неблагополучні) співробітники.
В основі комплексу заходів щодо інформаційної безпеки повинна бути стратегія захисту інформації.
У ній визначаються мета, критерії, принцип і процедури, необхідні для побудови надійної системи захисту.
Найважливішою особливістю загальної стратегії інформаційного захисту є дослідження системи
безпеки. Можна виділити два основних напрямки:
 аналіз засобів захисту;
 визначення факту вторгнення.
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Політика захисту повинна обов'язково відображати наступне:
 контроль доступу (заборона на доступ користувача до матеріалів, якими йому не дозволено
користуватися);
 ідентифікацію та аутентифікацію (використання паролів або інших механізмів для перевірки статусу
користувача);
 облік (запис усіх дій користувача в мережі);
 контрольний журнал (журнал дозволяє визначити, коли і де відбулося порушення захисту);
 акуратність (захист від будь-яких випадкових порушень);
 надійність (запобігання монополізації ресурсів системи одним користувачем);
 обмін даними (захист усіх комунікацій).
Отже, основними причинами несанкціонованого доступу до інформації можуть бути:
 помилки конфігурації (прав доступу, брандмауерів, обмежень на масовість запитів до баз даних);
 слабка захищеність засобів авторизації (розкрадання паролів, смарт-карт; фізичний доступ до
устаткування, що погано охороняється; доступ до незаблокованих робочих місць співробітників під час
відсутності співробітників);
 помилки в програмному забезпеченні;
 зловживання службовими повноваженнями (викрадання резервних копій, копіювання інформації на
зовнішні носії при праві доступу до інформації)
 прослуховування каналів зв'язку при використанні незахищених з'єднань всередині локальних
комп’ютерних мереж;
 використання клавіатурних шпигунів, вірусів і троянів на комп'ютерах співробітників;
Тому, одним з найпростіших способів реалізувати захист даних - це доручити зайнятися цим
спеціалізованій компанії.
Література:
1. Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. – К.: Видавн. Дім «КМ Академія»,
2003. - 244 с.
2. Вербіцький О.В. Вступ до криптології. Видавництво науково-технічної літератру. Львів. 1998. 248 с.
3. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу. НД ТЗІ 1.1-001-98, ДСТСЗІ СБ України, Київ, 1998.
4. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи:
Тематична добірка: У 2-х ч. Ч. 1. Правове регулювання у сфері інформації/ Укл. Т.Ю. Жигун.- 2-ге вид.,
доп.- К.: Книжкова палата України, 2002.- 124 с.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Павло Братюк
(Львів, Україна)
СИНТЕЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕМОНА МАКСВЕЛЛА ЗАСОБАМИ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Структурно-функціональна схема ідеалізованої концепції демона Максвелла
Демон Максвелла – гіпотетична розумна мікроскопічна істота, придумана Джеймсом Максвеллом
1867 року для експерименту з метою ілюстрації удаваного парадоксу другого закону термодинаміки. В
описанні Максвелла демон впорядковував молекули газу у посудині з перегородкою за величиною їх
власної кінетичної енергії, не отримуючи для цього сторонню енергію [1-3].
Внаслідок дії демона Максвелла одна частина посудини нагрівається, а інша частина
охолоджується, що порушує рівновагу енергій частин посудини. Як результат, ентропія системи, утвореної
із двох частин посудини, у початковому стані більша, ніж у кінцевому, а це суперечить термодинамічному
принципу неможливості зниження ентропії у замкнутій системі.
Ідеалізована теоретична концепція, яку представляє демон Максвелла, й досі не втратила
актуальність, а її опрацювання триває в теорії інформації [3]. Наприклад, 2015 року демона Максвелла
реалізували у вигляді транзистора на одному електроні з надпровідними алюмінієвими електродами, який
виконує велику кількість операцій вимірювання за малий проміжок часу [4].
Спосіб та результат дії демона Максвелла описує розроблена на підставі положень теореми віріалу
математична модель накопичування енергії під час порушення рівноваги замкненої системи [5]. Відтак,
згідно до цієї математичної моделі демон Максвелла втілює ідеалізовану концепцію реалізації
транспортування енергії, спрощений приклад якої приведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Математична модель транспортування та накопичення енергії під час порушення
рівноваги замкненої системи із двох тіл T1 і T2, де EК1, EК2 – кінетичні енергії цих тіл, а EП1, EП2 – їх
потенціальні енергії
Від математичної моделі накопичування енергії під час порушення рівноваги замкненої системи,
приведеної на рис. 1, перейдемо до системного опису реалізації ідеалізованої концепції демона
Максвелла у вигляді її формалізованої структурно-функціональної схеми, приведеної на рис. 2.
Частину посудини, яка внаслідок дії демона Максвелла охолоджується, віддаючи енергію, на рис. 2
позначено як Д – донор, а частину посудини, яка нагрівається, отримуючи енергію, позначено як А –
акцептор. Демон Максвелла позначений як ДМ, а стрілки вказують напрям транспортування енергії.

Рисунок 2 – Структурно-функціональна схема ідеалізованої концепції
демона Максвелла у класичному описанні
Структурно-функціональні схеми фізичних реалізацій демона Максвелла
Удаваний парадокс другого закону термодинаміки, який ілюструє ідеалізована концепція демона
Максвелла, зникає, коли розглядати реальну систему, в якій демон Максвелла діє, отримуючи енергію
стороннього джерела.
Розглянемо окремі приклади фізичної реалізації демона Максвелла, різні за часом створення та
сферою застосування, і засновані на емпіричному досвіді. Насамперед, це різні види теплових насосів,
розвиток і вдосконалення яких триває [6]. Вони отримали широке застосування завдяки здатності
перетворювати енергію з коефіцієнтом понад 100%. Для порівняння візьмемо електростатичний генератор
Ван де Граафа [7, с. 209].
Співставлення теплового насоса та електростатичного генератора Ван де Граафа виявляє
однаковий принцип їх дії, що полягає у транспортуванні, відповідно, теплової енергії і електричного заряду
від тіл з нижчою густиною енергії і заряду, до тіл з вищою густиною. Як наслідок, густина теплової енергії і
електричного заряду тіл, які їх отримують, збільшується, а густина енергії і заряду тіл, котрі їх втрачають,
зменшується. У результаті порушується рівновага енергії і заряду цих тіл, а отримана теплова енергія і
електричний заряд споживаються у навантаженні теплового насоса та генератора Ван де Граафа.
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Донор теплового насоса поновлює теплову енергію з оточуючого середовища, а Донор генератора
Ван де Граафа може поновлювати електричний заряд як із оточуючого середовища, так і з локального
джерела зарядів.
Властивості теплового насоса і генератора Ван де Граафа щодо транспортування теплової енергії і
електричного заряду одночасно поєднує конденсатор, який містить сегнетоелектрик у якості
діелектрика [8] (вариконд). На рис 3, що запозичений з [8, с. 42], з графіків струму під час перехідного
процесу в колі з таким конденсатором видно, що струм iмакс при зміні поляризації конденсатора перевищує
струм у випадку, коли зміна поляризації конденсатора відсутня. Збільшення струму внаслідок зміни
поляризації конденсатора відбувається за рахунок перетворювання теплової енергії кристалічної решітки
сегнетоелектрика, яку вона поновлює з оточуючого середовища.

Рисунок 3 – Перехідні процеси в колі з конденсатором, що містить сегнетоелектрик у якості
діелектрика [8, с. 42]
На рис. 4 приведені структурно-функціональні схеми розглянутих фізичних реалізацій демона
Максвелла, які отримані на підставі схеми на рис. 1. У схемах на рис. 4 додатково введено: СДЕ –
стороннє джерело енергії, звідки демон Максвелла отримує енергію; Н – навантаження, у якому
споживається отримана енергія; ОС – оточуюче середовище, звідки донор може поновлювати теплову
енергію, або електричний заряд, й куди акцептор може безповоротно розсіювати теплову енергію, або
електричний заряд.

Рисунок 4 – Структурно-функціональні схеми різних фізичних реалізацій
демона Максвелла
Схема на рис. 4 зліва описує тепловий насос і генератор Ван де Граафа, а схема в центрі –
генератор Ван де Граафа для випадку, коли Донор поновлює електричний заряд з локального джерела.
Схема на рис. 4 справа описує конденсатор, який містить сегнетоелектрик. Її відрізняє те, що донор
одночасно поновлює електричний заряд із стороннього джерела енергії, а теплову енергію кристалічної
решітки сегнетоелектрика з оточуючого середовища. Також, схему на рис. 4 справа відрізняє те, що
отримана енергія перетворюється на теплову енергію безпосередньо під час протікання струму
навантаженням, що на рис. 3 позначене, як RН. Водночас, акцептор, фізично об’єднаний з навантаженням,
безповоротно розсіює отриману теплову енергію в оточуюче середовище.
Синтез структурно-функціональних схем реалізації демона Максвелла
у вигляді замкненої системи
Структурно-функціональна схема реалізації демона Максвелла у вигляді замкненої системи не
повинна містити зв’язок з оточуючим середовищем. Відтак, із порівняння схем на рис. 4 зрозуміло, що
схема в центрі, котра описує генератор Ван де Граафа у випадку, коли донор поновлює електричний заряд
із локального джерела, найкраще відповідає визначенню замкненої системи, а отже, саме її доцільно
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обрати як базову, з метою реалізації демона Максвелла. Натомість, із схеми на рис. 4 справа для
конденсатора, що містить сегнетоелектрик, доцільно врахувати можливість перетворення енергії
безпосередньо у навантаженні, під час її отримання акцептором, а не лише після її накопичення.
Проте, схема на рис. 4 в центрі не задовольняє умовам ідеалізованої концепції фізичної реалізації
демона Максвелла, адже реальне локальне джерело, з якого донор поновлює електричний заряд,
завідомо не може містити заряд нескінченної величини. Водночас, в усіх схемах на рис. 4 енергію і
електричний заряд, отримані внаслідок функціонування демона Максвелла, споживає лише навантаження,
й вони не використовуються для живлення демона Максвелла. Тобто, в усіх цих схемах відсутній
зворотний зв'язок.
Введення в структурно-функціональну схему демона Максвелла позитивного зворотного зв'язку, як
показано на рис. 5, вирішує проблему скінченної величини електричного заряду локального джерела.
Через коло позитивного зворотного зв'язку демон Максвелла отримує необхідну йому енергії, або
електричний заряд, у процесі їх багаторазового використання. Схема на рис. 5 зліва отримана з схеми на
рис. 4 в центрі, а схема на рис. 5 справа – із схеми на рис. 4 справа, тому навантаження у ній охоплене
колом зворотного зв’язку.

Рисунок 5 – Структурно-функціональна схема охоплення демона Максвелла колом позитивного
зворотного зв’язку
Енергія, або електричний заряд, отримані акцептором, можуть бути використані з метою живлення
демона Максвелла не лише безпосередньо, а й після поповнення ними стороннього джерела енергії, в
якості проміжного накопичувача. У цьому випадку коло позитивного зворотного зв’язку має охоплювати не
лише демона Максвелла, а й стороннє джерело енергії, як показано на рис. 6.

Рисунок 6 – Структурно-функціональна схема охоплення стороннього джерела енергії колом
позитивного зворотного зв’язку
Структурно-функціональні схеми реалізації демона Максвелла
засобами радіоелектроніки
Перевірені практикою приклади генератора Ван де Граафа і конденсатора, що містить
сегнетоелектрик, вказують доцільність застосування електростатичних накопичувачів енергії при реалізації
демона Максвелла засобами радіоелектроніки. Натомість, приклади реалізації демона Максвелла за
допомогою електромагнітних накопичувачів енергії не відомі, але їх дуально-протилежні щодо
електростатичних накопичувачів енергії властивості дають такі підстави. Отже, необхідна апробація
застосування їх з цією метою. Також, застосування в якості донора та акцептора електростатичних і
електромагнітних накопичувачів енергії вимагає врахування у структурно-функціональній схемі демона
Максвелла поновлювання їх енергії, або заряду, від стороннього джерела.
На рис. 7 приведені структурно-функціональні схеми реалізації демона Максвелла у вигляді
замкненої системи з використанням електростатичних та електромагнітних накопичувачів енергії, які
отримані із схем на рис. 6. Схема зліва передбачає використання отриманої енергії після її накопичення, як
у випадку генератора Ван де Граафа, а схема справа – безпосередньо у процесі накопичування енергії, як
для конденсатора, що містить сегнетоелектрик.
Згідно схем на рис. 7 планується схемо-технічне проектування радіоелектронної реалізації демона
Максвелла, а також побудова структурно-автоматних моделей для імовірнісного аналізу і розроблення
алгоритмів його поведінки [9].

Рисунок 7 – Структурно-функціональні схеми реалізації демона Максвелла з використанням
електростатичних та електромагнітних накопичувачів енергії
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Альона Горб
(Дніпро, Україна)
АДАПТИВНИЙ СПОРТ ЯК СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ`Я
Актуальність: Позачасова актуальність проблеми соціалізації обумовлена тим, що в процес
соціального становлення особистості включені в якості агентів всі члени суспільства, а соціалізуючу
функцію виконують всі без винятку інститути. Таким чином, проблема соціалізації не локалізована в
якомусь певному інституті чи в якійсь конкретній спільності, але поширюється на весь соціальний простір
протягом усього часу його існування.
Спорт є важливим соціальним феноменом в сучасному суспільстві, так як впливає істотним чином на
основні сфери суспільного життя. Тому фізична культура також виступає засобом впливу на
життєдіяльність людини. У своїй сукупності фізична культура і спорт багато в чому визначають специфіку
соціальних відносин в політичній, культурній, моральній та інших сферах. Зокрема, так як спорт і фізична
культура є для сучасних країн важливою складовою національної ідеї, з їх допомогою пропагують
здоровий спосіб життя, прагнення до перемог і стимулюють формування інших особистих якостей, які
допомагають людині протягом усього життя.
Говорячи про фізичну культуру і спорт як про соціальний інститут, який вирішує проблему
соціалізації, слід враховувати специфіку взаємин в рамках даного інституту. Молода людина, початківець,
що займається в спортивній секції, відразу ж стикається з цілою низкою агентів, що виконують в процесі
його соціалізації різні ролі: це і такі ж, як він, починаючі спортсмени, і більш досвідчені одногрупники, і
тренери. Так чи інакше цей колектив надає першорядний вплив на становлення особистості спортсмена
початківця.
Наприклад, в ході спілкування прищеплюється безліч цінностей, необхідних для самореалізації в
спортивному співтоваристві: колективний дух, атмосфера конкурентності формують у нього навички
роботи в команді, прагнення до перемог і ще цілий ряд необхідних не тільки в спортивному, але і в
повсякденному і професійному житті якостей.
Таким чином, спорт інвалідів і адаптивна фізична культура сьогодні здатні вирішальним чином
впливати на процес формування необхідних соціальних навичок людини з обмеженими можливостями
здоров'я і, крім прямого фізіологічного ефекту, надавати йому впевненість в процесі спілкування з
соціальним оточенням, допомагати його творчій, особистісній та професійній самореалізації. [2]
Насправді спорт інвалідів та активні заняття адаптивною фізичною культурою значно збільшують
можливості людини з обмеженнями можливостями. Навіть не розглядаючи спорт як безпосередній ліфт
соціальної мобільності, можна з упевненістю стверджувати, що в процесі професійної соціалізації людині
допомагають такі якості, як впевненість в собі, орієнтація на успіх, готовність цілеспрямовано працювати
для забезпечення свого успіху, готовність до конкуренції та інші. [5]
Говорячи про засоби виконання перерахованих комунікативних функцій, слід виділити тренувальний
і змагальний процеси, які обумовлюють відповідні норми поведінки, генерують спортивні принципи і
цінності. Адаптивний спорт сьогодні інтегрований в спорт вищих досягнень, що виражається в
масштабному паралімпійському русі, у якому в України, як показує змагальна практика, міцні лідируючі
позиції.
Сучасні дослідження показують, наскільки інтегративний потенціал спорту як провідного соціального
інституту значущий для різних сфер суспільного життя. Спорт формує ставлення до життя, особливу
систему цінностей, спрямовану на реалізацію власного потенціалу, перевагу не тільки над суперником, але
перш за все над самим собою, отримання соціального схвалення і об'єднання людей за принципом
близькості інтересів.
Показово, що така форма відносин позитивно позначається на психологічному здоров'ї суспільства в
цілому. На сьогоднішній день багато психологів і соціологів відзначають, що залучення осіб з ОМЗ до
спорту сприятливо не тільки для інтеграції, але і для соціального розвитку. [1]
При цьому мова йде про комплексне залучення людей з ОМЗ в усі етапи спортивному житті. Це і
участь в спортивних змаганнях, і спортивно-дозвільній діяльності (фестивалі, свята тощо), і різні ігри,
товариські матчі. Сюди ж відноситься інтелектуальна діяльність, така як участь в проектах, грантах,
конференціях і симпозіумах. Також в процесі соціалізації інвалідів через інститут спорту нерідкими є факти
професійної та організаторської залученості людей з ОМЗ до підготовки і проведення спортивних заходів.
У підсумку мова йде про комплексну або часткову залученість в діяльність спортивних організацій. [3]
У даній системі відносин людина з ОМЗ втягується в весь процес функціонування інституту спорту і
приймає на себе не тільки певний статус, а й рольовий набір. Ці ролі можуть бути різними - від учасника
змагань до організатора або вболівальника. При цьому система адаптивної фізичної культури не є
закритою, навпаки - з розвитком суспільства все більше людей залучаються до цієї системи відносин. Так,
організаторами, вболівальниками, учасниками конференцій та проектів можуть бути і здорові люди, яким
не байдужа доля людей з ОМЗ.
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Фактично мова йде не тільки про адаптацію, соціалізацію та інтеграцію окремих особистостей з
проблемами ОМЗ в соціум, а й про введення в сферу соціальних взаємин нових принципів відносин до
феномену інвалідності. [4]
Завдяки залученню і комплексній інтеграції спорту для інвалідів в систему соціальної динаміки ми
отримуємо твердження про розвинення аксіології в моделях сприйняття людей з ОМЗ як на приватному
рівні, так і на рівні соціальної групи, до своїх правових, економічних і духовних інтересів. У цьому сенсі
спорт лише побічно стверджує права інвалідів в суспільстві, він, разом з тим, є сферою соціальних
інтересів, так само як і інститут освіти.
Таким чином, виходить, що політика соціальної стимуляції розвитку спорту для інвалідів свідчить про
високий рівень розвитку суспільства, в якому ця політика здійснюється. При цьому соціальна реалізація
спортивних проектів набуває не тільки індивідуальне й індивідуально-групове значення, але і зачіпає
основні сфери соціального життя і є показником соціальної стабільності.
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ВПЛИВ ТА ВИКЛИКИ СОVID-19 НА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Анотація. У статті представлено дослідження впливу Covid-19 на фізичне виховання в країнах
Європи. Також представлені результати опитування Європейської Асоціації Фізичного Виховання щодо
якості проведення дистанційного навчання. На прикладі таких країн, як Італія, Німеччина, Франція та
Північна Македонія показано вплив Covid-19 на фізичне виховання та впровадження новітніх технологій у
дистанційному навчанні.
Постановка проблеми. У сучасному світі спорт займає важливе місце у розвитку фізичного
виховання кожної людини. Спорт – важливий елемент як спосіб відпочинку, підтримка фізичної форми,
загартовування сили духу та багато іншого, що є необхідним для сучасної людини у XXI столітті. Проте
спалах Covid-19, починаючи з 2020 року вніс свої корективи у розвиток даної сфери, особливо у сфері
навчання, де більшість школярів та студентів навчаються у дистанційній формі.
Мета статті: дослідити проблему впливу та викликів Covid-19 на фізичне виховання в країнах
Європи.
Отримані результати дослідження. У сфері вищої освіти дистанційне навчання, в більшості
випадків, набуло форми трансляції записаних лекцій або ж проведення онлайн лекцій та семінарських
занять, а також надається змога працювати на онлайн платформах. Більшість освітніх занять, які
перейшли у відео формат, проводяться на таких платформах як “Zoom”, “Skype”, “Google Classroom”,
“Office 365” та інші сервіси. Деякі ж університети призупинили свою роботу на невизначений термін через
відсутність забезпечення інформаційними технологіями. Крім того, складним питанням є, як
упорядковувати програми роботи на семестр і на навчальний рік, оскільки деякі дисципліни можна
викладати у віддаленому форматі, в той час як для інших предметів виникають складності. Наприклад,
викладання фізичного виховання в закладах освіти, оскільки приймати нормативи у віддаленому режимі
незручно як для студентів (школярів), так і для викладачів з ряду наявних причин (поганий Інтернетзв’язок, часто студенти не можуть вдома здавати нормативи через відсутність належного обладнання,
місця тощо).
Перед урядами всіх країн світу постало завдання щодо забезпечення проведення належного
навчання. За повідомленнями країн, застосовуються різноманітні технології щодо забезпечення надання
належного навчання, що залежить від рівня освіти і варіюється від регіону до регіону. В районах з
обмеженим доступом до інтернету та новітніх технологій, уряди використовують більш традиційні способи
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дистанційного навчання –поєднання освітніх теле- і радіопередач, а також поширення друкованих
матеріалів (переважно це стосується країн Африканського регіону).
Відносно небагато країн займаються оцінкою показників впровадження та ефективності методів
дистанційного навчання: в країнах з високим рівнем доходу дистанційним навчанням охоплено приблизно
– 80-85% учнів, в той час як в країнах з низьким рівнем доходу цей показник знижується до менш ніж –
50% [3].
Цей недолік в значній мірі пояснюється цифровим розривом і тим, що фінансово бідне населення
має обмежений доступ до таких базових побутових послуг, як електропостачання; у них відсутня
технологічна інфраструктура, і також мають низький рівень цифрової грамотності серед учнів, батьків і
вчителів (знову ж таки, це стосується переважно країн Африки) [2].
Європейська Асоціація Фізичного Виховання, у червні 2020 року, провела опитування щодо якості
проведення дистанційного навчання під час пандемії Covid-19 у Європі. За результатами даного
опитування було виявлено, що – 41% закладів було закрито та заняття з фізичного виховання
проводились дистанційно; – 38,5% навчальних закладів відкрито та заняття з фізичного виховання
обмежені або рекомендовані для відвідування за бажанням; – 15,4% навчальних закладів відкрито, проте
заняття з фізичного виховання відмінені; більше – 2% шкіл та університетів відкрито та заняття з фізичного
виховання викладаються за розкладом; також більше – 2% навчальних закладів закриті та навчання
повністю відмінено (рис. 1) [1].

Рис. 1. Проведення занять з фізичного виховання під час пандемії Covid-19 у Європі.
В Італії з березня 2020 року навчальні заклади були закриті до закінчення навчального року. Проте
навчання у дистанційному режимі було запропоновано викладачам з фізичного виховання. CAPDI & LSM
(Національна асоціація викладачів фізичної культури) підтримала дану ідею задля впровадження
інноваційних технологій на майбутнє. Для викладачів фізичної культури було організовано багато онлайн
матеріалів, відео уроки, які були доступні кожному (з практичним та теоретичним змістом), вебінари про
найпопулярніші спортивні додатки та про те, як викладати фізичну культуру за допомогою ІТ, онлайн
анкети (про те, як організувати наступний шкільний рік) та кампанію проведення фізичного виховання у
соціальних мережах #Ido Notstop Moving. Ці ресурси були безкоштовними і доступними для всіх викладачів
фізичної культури в Італії [1].
У Північній Македонії навчальний рік закінчився викладанням за допомогою мережі Інтернет.
Міністерство освіти отримало загальні поради щодо того, як проводити дистанційне навчання. Викладачі
самі вирішували і обирали спосіб роботи онлайн, використовуючи різні форми – онлайн заняття,
демонстрація записаних відео-матеріалів, завдання для студентів, проекти або просто надсилали
посилання для переходу та ознайомлення з відповідними матеріалами [1].
У таких важливих країнах як Німеччина та Франція, заняття з фізичного виховання відбувались за
розкладом. Єдиною відмінністю від звичайного проведення фізичної культури було те, що заняття
відбувались на вулиці та з дотриманням максимальної дистанції та гігієнічних засобів.
На тлі закриття навчальних закладів та припинення неформального навчання були прийняті сучасні
оновлені заходи реагування в підтримку навчання та викладання. Але заходи реагування виявили
наявність значних цифрових розривів. Освітні втрати в результаті тривалого закриття шкіл ставлять під
загрозу численні досягнення в сфері освіти. З ряду причин світ вже не буде таким, як раніше. У міру
відновлення звичного життя та переходу від карантинних умов, необхідно домагатися того, щоб система
освіти була більш гнучкою, справедливою та доступною для всіх.
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Титанічні зусилля, зроблені за короткий час для реагування на потрясіння в сфері освіти, нагадують
нам про те, що зміни, які раніше вважалися важкими або недосяжними, все-таки можливі.
Висновки. На основі проведеного дослідження з метою розгляду впливу Covid-19 на фізичне
виховання в країнах Європи було представлено результати опитування Європейської Асоціації Фізичного
Виховання щодо якості проведення дистанційного навчання. Крім цього, на прикладі такої країни, як Італія,
був виокремлений вплив Covid-19 на фізичне виховання та впровадження новітніх технологій у
проведення якісного дистанційного навчання викладачів. Також, необхідно зазначити, що ми повинні
скористатися наданою можливістю, щоб знайти нові способи подолання кризи в сфері освіти і виробити
комплекс довгострокових рішень, які допоможуть нам модернізувати дану сферу.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ
Останнім часом фізична культура та спорт відчуває на собі переорієнтацію думки науковців. Це
пов’язано з тим, що нині єдність фізичного та духовного дуже важлива для гармонійного розвитку
особистості. Окрім цього, за проведеними соціальними дослідженнями виявилося, що лише 13 відсотків
населення України залучено до спорту. Саме тому нині питання розвитку фізичного виховання та спорту є
актуальним напрямом діяльності нашої держави, задля підвищення середньої тривалості життя українців.
Фізична культура – це єдність психічної та практичної діяльності, яка сприяє вступу людини в
стосунки та зв’язки з природним та суспільним середовищем. Фізична і загальна культури виникли в один і
той же час – на ранньому етапі розвитку цивілізації. З подальшим розвитком суспільства розвиваються і
вищезгадані культури, але на достатньо різному рівні. Фізична культура поступово відділяється від
загальної культури і стає вже самостійною галуззю знань. Саме в цей час виникає фізичне виховання як
компонент фізичної культури, спрямоване на розвиток великої кількості здібностей та навичок. Нині
фізична культура це повністю самостійна галузь культури, покликана для розвитку таких аспектів життя як
продовження його тривалості, змінення та гартування здоров’я, виховання морально-вольових здібностей
та інше.
Зазвичай спорт, а іноді і фізичне виховання, виступає сферою духу змагань, яка організована за
конкретними правилами і веде до чесного та справедливого суперництва. Саме таке явище як
справедливість є одним з основ демократії. Це означає, що окрім великої кількості позитивних змін для
здоров’я, фізична культура та спорт мають всі можливості для сприяння побудови громадянського
суспільства, яке буде ефективно взаємодіяти. Також моментом, на який слід наголосити, є вартість
фінансування спортивних реформ. Це одна з небагатьох сфер діяльності, яка не потребує значних витрат
для певних позитивних перетворень.
Якщо порівнювати стан і перспективи розвитку фізичної культури та спорт у Радянському Союзі та
сьогочасній незалежній Україні, то є значна негативна різниця. Близько 40-50 років тому, коли наша країна
була в складі СРСР, спорту та фізичному вихованню надавалося велике значення. Звичайно, для
тодішньої влади на це була низка причин: підготовка міцної та здорової молоді як майбутніх потенційних
солдатів, підвищення тривалості життя за рахунок занять спортом та підвищення іміджу країни на фоні
успіхів учасників на міжнародних змаганнях. Система спорту в Радянському союзі була дуже продуманою
та ефективною завдяки допомоги на рівні держави [3; 4].
Україна ж, в свою чергу, потребує всіх тих переваг, які приносить розвиток спорту, але відстає в його
забезпеченні та підтриманні від колишньої радянської держави. Це відбувається через відносну загальну
бідність країни, адже коли держава не може забезпечити повне фінансування життєво важливих сфер
діяльності, то реформування спорту залишається на задньому плані. Перспективам розвитку фізичної
культури та спорту в Україні перешкоджають багато факторів, які не так важко виправити. По-перше,
низький рівень пропаганди спорту в Україні. На жаль, засоби масової інформації дуже рідко транслюють
перемоги наших спортсменів, навіть, на міжнародному рівні, що вже говорити про чемпіонати України,
марафони чи якісь спортивні події. Через це населення залишається без обізнаності у сфері фізичної
культури. По-друге, поганий стан спортивної інфраструктури. Наша країна не забезпечена достатньою
кількістю місць для тренувань для більшості видів спорту. Не менш важливим є наявність спортивних
майданчиків біля шкіл, адже це саме те місце, де діти вперше відчувають атмосферу спорту. Можна довго
продовжувати список речей, які затьмарюють перспективи розвитку українського спорту та фізичної
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культури. Варто підтримувати те, що ми маємо зараз та організовувати напрямки роботи, спрямовані на
підвищення перспектив та їх реалізацію [2].
У першу чергу, наша держава має розуміти, що спорт та фізичне виховання часто закріплює
авторитет країни на міжнародному рівні, дякуючи успіхам спортсменів. Україна має відомих спортсменів,
які нині відомі у всьому світі: Андрій Шевченко, брати Кличко, Василь Ломаченко, Сергій Бубка та інші.
Часто в іноземців, які цікавляться спортом, Україна асоціюється саме з прізвищами відомих українських
спортсменів.
Підвищене фінансування спортивної сфери може піднести перспективи розвитку українського спорту
на новий, значно вищий рівень. Нині Україна має багато молодих перспективних спортсменів, але не може
дати належних умов для їх розвитку. Є не так багато спортивних шкіл чи стадіонів, які відповідають
належному рівню.
Безумовно, спорт та фізичне виховання асоціюється в першу чергу з міцним здоров’ям. У деяких
країнах залучення до цієї сфери діяльності більшості населення в результаті приносить підвищення
середнього рівня тривалості життя. Задля оживлення спортивного руху всього населення можна провести
певні заходи, які активізують прихований потенціал. По-перше, важливим моментом є фізичне виховання у
всіх вищих навчальних закладах, удосконалення освітньої програми задля підвищення комфорту і бажання
займатися спортом у молоді. Також хорошою ініціативою є проведення періодичних спортивних заходів на
робочих місцях. Це можуть бути легкі естафети чи марафони спрямовані, в першу чергу, не виявити
результат, а підняти спортивний дух населення за рахунок атмосфери. Ефективним методом залучення
населення до спорту є проведення зустрічей з відомими спортсменами місцевості, а то і всієї країни. Подруге, надання належного фінансування та спортивної інфраструктури має надважливу роль у вихованні
населення орієнтованого на спортивну діяльність [3].
Україна має достатньо перспектив для розвитку спорту та фізичного виховання, однак не менш
важливим є те, що для реалізації можливостей їх потрібно активно розвивати.
По-перше, географічне розташування країни: сприятливий клімат, можливість для професійних
спортсменів тренуватися в горах та біля моря, вдалі природні умови для занять багатьма видами спорту.
Для розвитку цієї переваги можна створювати спортивні бази на побережжі Чорного та Азовського морів, в
Карпатських горах. Було б справедливо значно зменшувати платню за відвідування оздоровчих чи
спортивних курортів спортивними командами.
По-друге, кваліфіковані працівники: українські тренери та вчителі фізичного виховання є
професіоналами своєї справи. Проблема в тому, що більшість талановитих кадрів виїжджають за кордон
через низький рівень зарплатні або зацікавленості в їх роботі самої ж держави. Для цього є варіанти
підвищення зарплатні або премії тим, хто готує професійних спортсменів, які демонструють хороші
результати; підтримка з боку держави чи вищих спортивних установ для розвитку дрібніших спортивних
шкіл чи організацій.
По-третє, наявність спортивної інфраструктури як для професіоналів, так і для звичайного
населення, яке цікавиться спортом. В Україні є невелика кількість спортивних майданчиків, стадіонів, які
відповідають високому рівню. Для ефективного розвитку фізичного виховання не завадить створення
нових спортивних баз у різних куточках країни. Останнім часом почалося активне будування площ для
занять спортом біля житлових будинків, що є дуже важливим для розвитку фізичних можливостей кожної
людини.
По-четверте, рівень фінансування сфери спорту та фізичного виховання. Зацікавленість держави і
хороша фінансова підтримка могла б дати більше можливостей для організації різних змагань для
звичайного населення, для створення нових гуртків або організацій, які б заохочували до спортивного
життя. Також важливо забезпечення належним інвентарем, адже часто спостерігаються незадовільні
умови для занять фізичним вихованням [1].
Таким чином, можна зробити висновок, що Україна має достатньо перспектив, що за сучасних умов
стати державою зі спортивним населенням. Однак, щоб це сталося, замало лише перспектив, потрібна
чітка зацікавленість влади в цьому, як можливості розвивати країну в напрямку фізичного виховання.
Бажання та готовність населення рухатися спортивними сходами і, безумовно, розвиток та підтримка вже
теперішніх результатів діяльності в цій сфері.
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Валерій Данилюк
(Київ, Україна)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ
Сучасна людина, часто перебуваючи в складних і динамічних соціальних умовах, втратила
природний спосіб життя. Однак, умови праці та життя пред'являють підвищені вимоги до випускників ВНЗ,
чий високий професіоналізм і творче довголіття можливі тільки при доброму здоров'ї. Зміщення акцентів з
рухової сфери на розумову, психоемоційну призводить до зниження природної рухової активності, що
актуалізує розвиток функціональних і адаптаційних можливостей організму засобами рухової діяльності.
Навчання у ВНЗ вимагає від студентів значних інтелектуальних і нервово-психічного напруження, що
доходять в період екзаменаційних сесій до максимальних. Крім того, ці напруги, накладаючись на
соціальні, побутові, екологічні та інші навантажувальні фактори, можуть призводити до різних
функціональних і психічних зривів.
Вплив на формування мотивів, які спонукають студентів до самостійних занять фізичними вправами,
спортом і активною фізкультурно-спортивною діяльністю, таких суб'єктивних факторів, як особиста
значущість, задоволення, духовне збагачення, від молодших курсів до старших постійно знижується.
Підвищення складності та інтенсивності праці пред'являють підвищені вимоги до розвитку швидкості
і точності рішень, витримки і самовладання, вміння спілкуватися з людьми, концентрації уваги фахівця, а
екстремальні і стресові ситуації вимагають наявності міцного фізичного та психічного здоров'я, стійкої
високої працездатності. Все це неминуче веде до значного напруження роботи організму, підвищенню
координації та культури рухів. Ці якості потребують постійного розвитку, оскільки, чим складніша
технологія і досконаліше техніка, тим більш досконалою та гармонійно розвиненою повинна бути людина,
що керує ними.
Фізична культура у вузі є невід'ємною частиною формування загальної і професійної культури
особистості сучасного фахівця. Студентство - особлива соціальна група, процес підготовки якої до
кваліфікованої професійної діяльності став видом складного, напруженої розумової праці, об'єктивно
необхідного суспільству. Зацікавленість суспільства в підготовці фахівців високої кваліфікації виражається
в створенні пільг - безкоштовне навчання, державні стипендії, надання гуртожитків, бібліотек, електронний
архів читальних залів, спортивних споруд і спортивного інвентарю, заняття в клубах за інтересами,
спортивних секціях, гуртках художньої самодіяльності і т.д.
Все це створює умови, що дозволяють студентам докладати значних зусиль в навчально-трудовій і
громадській діяльності, активно і цікаво проводити вільний час, широко використовувати можливості
систематичних занять фізичною культурою і спортом.
В період навчання у вищому навчальному закладі розкриваються здібності і задатки студентів,
відбувається найбільш активний розвиток моральних і естетичних якостей, становлення і стабілізація
характеру, інтересів; спостерігається найбільша пластичність і здатність до навчання в освіті навичок;
завершується в основному соматичне і досягає оптимуму психофізичний розвиток. Все це підкреслює, з
одного боку, наявність потенційних можливостей студентської молоді, а з іншого, - необхідність
максимальної реалізації цих можливостей в процесі навчання.
Радикальні зміни в житті нашого суспільства спричинили великі зміни в світогляді та ідеології, в
культурі та освіті. Відбувається корінна ломка уявлень в сфері суспільного життя, в ціннісних установках
людей. Все чіткіше спостерігається гуманістичні і гуманітарні зрушення, спрага особистих свобод і
ініціативи як неодмінної умови повноцінного розкриття і реалізації особистості.
У фізкультурно-спортивній діяльності студента проявляються не тільки рухові вміння і навички, а й
широке коло інших якостей. Наприклад, інтелектуальні якості, зокрема, пов'язані з так званим
«оперативним мисленням», розвитком комбінаторних здібностей, оперативної, зорової та слухової пам'яті,
сенсомоторних реакцій, естетичних здібностей, моральних норм поведінки, навичок спілкування та ін.
Фізична культура - поняття більш загальне, що відбиває найістотніше. Фізична культура і спорт є
дієвим засобом організації дозвілля народу. Виявлення та виховання спортивних талантів, задоволення
потреби людини в розумному, емоційно насиченому проведенні вільного часу - одна з істотних сторін
соціальної функції спорту. Жодна соціальна сфера організації дозвілля не приваблює такої величезної
кількості людей (мільярди людей дивляться Олімпійські ігри по телебаченню). В такому випадку можна
говорити про феномен спорту і фізичної культури.
Фізична культура як система являє собою єдність специфічних для неї фізкультурних потреб,
відносин та ін. Розкриття цих аспектів в системі фізичної культури з позицій гуманістичного підходу до
формування особистості, дає можливість найбільш повно передати молодому поколінню справжній зміст
фізичної культури як частини загальнолюдської культури.
Серед основних критеріїв формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів
необхідно виділити об'єктивні (вимоги суспільства в підготовці фахівців) і суб'єктивні (особисте бажання,
цілі, мотивації) можливості молодої людини в реалізації багатогранної фізкультурної діяльності.
Пріоритетними компонентами формування фізичної культури особистості і безпосередніми її складовими є
усвідомленість знань в цій сфері діяльності, потреби, мотиви і цілі особистості студента. Формування
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особистості студента є і самореалізацією, самовираженням його людської сутності, єднанням природних
основ соціально значущих якостей, придбаних в процесі навчання.
Фактори, що забезпечують формування потреби студента в самовдосконаленні, діляться на зовнішні
і внутрішні. Серед зовнішніх факторів - особистість викладача, зміст навчання і методика викладання,
серед внутрішніх - мотиви, інтереси, рівень розвитку особистісних якостей, самооцінка стану здоров'я і
фізичної підготовленості та ін.
Важливо підкреслити, що фізична культура як відносно самостійна, специфічна частина культури
особистості і суспільства обумовлюється об'єктивними вимогами його економічного, соціально-політичного
і духовного розвитку.
Формування потреби студентів у фізичному самовдосконаленні в умовах навчання у ВНЗ
передбачає наступне: сприяння соціальному та професійному становленню особистості майбутнього
фахівця, єдність навчальних і позанавчальних форм занять фізичними вправами, раціональну організацію
навчання, побуту і відпочинку. Фізичне вдосконалення необхідно розглядати як динамічний стан, що
характеризує прагнення особистості до цілісного розвитку за допомогою обраного виду спорту або
фізкультурно-спортивної спрямованості.
Не менш важливо і те, що фізична культура і спорт виховують у студентів природну потребу в
організації здорового способу життя - одного з параметрів цілісного гармонійного буття людини. Не можна
недооцінювати роль фізичної культури і спорту і в формуванні дисципліни праці - цієї вищої духовної
цінності - через механізми виховання зібраності, колективної відповідальності, вміння концентрувати увагу,
придбаних в процесі змагань, командних ігор, занять фізичними вправами. У фізичної культури і спорту
одна з найважливіших цілей - виховувати у тих хто займається активну життєву позицію, що
характеризується патріотизмом і високою моральністю.
Величезну неминущу цінність як засобу не тільки фізичного, але духовно-морального виховання
представляють національні види спорту і народні ігри, які включають усі основні види рухів, що розвивають
широке коло умінь і навичок, в тому числі професійних. Заняття ними виховують повагу людей до
культурних традицій різних народів.
Однією з важливих соціальних функцій фізичного виховання в процесі навчання студентів є функція,
пов'язана із забезпеченням їх навчально-трудової активності і високої професійної працездатності по
закінченні ВНЗ. Саме на це спрямована навчальна програма, що стала прогресивним кроком у формуванні
всебічно і гармонійно розвиненої особистості випускника ВНЗ з високим ступенем готовності до
професійної діяльності. Результатом навчання має бути створення стійкої мотивації і потреби до
здорового і продуктивного стилю життя, фізичного самовдосконалення, досягнення максимального рівня
фізичної підготовленості. Гарний психофізичний розвиток особистості підвищує біологічні можливості
життєдіяльності людини, дозволяє успішно протистояти погіршенню екологічних умов, переносити високі
психічні і фізичні навантаження, ефективно функціонувати у звичайних та екстремальних умовах.
Висновки. Збереження і зміцнення здоров'я студентів в період навчання у ВНЗ, їх підготовка до
майбутньої професійної діяльності є важливою основою вищої професійної освіти і творчого довголіття
майбутніх фахівців. Здоров'я людини - вічна цінність, необхідна не тільки самій людині, але і суспільству.
Нині зростають можливості виховання нової людини, яка гармонійно поєднує в собі духовне багатство,
моральну чистоту і фізичну досконалість.
Фізична культура органічно увійшла в навчально-виховний процес, життя і побут студентів ВНЗ.
Незмірно зросла і зміцніла матеріальна база занять фізичною культурою і спортом. В основі освітнього
процесу вищої школи лежить комплексний, системний характер освіти, виховання і професійної підготовки
фахівців. Фізична культура займає одне з важливих місць в педагогічному процесі становлення і
вдосконалення професійної компетентності майбутнього фахівця, визначаючи його діяльнісний потенціал.
Сучасні дослідницькі підходи дозволяють розглядати фізичну культуру студентів в єдності
соціально-педагогічного, рухового та інтелектуального компонентів на три структурних рівнях: фізичного
виховання, студентського спорту і активного відпочинку. Серед придбаних якостей випускника, що
визначають готовність його до праці, особливу роль відіграє фізична кондиція, загальний фізіологічний
статус. Фізична культура - єдина навчальна дисципліна, яка навчає студентів зберігати і зміцнювати
здоров'я, підвищувати фізичну підготовленість, розвивати і вдосконалювати психофізичні здатності,
необхідні в майбутній професійній діяльності.
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Катерина Павлишинець
(Ужгород, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАСАДАХ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
У сучасних умовах педагогічна освіта України зорієнтована на підготовку педагогічних кадрів здатних
на впровадження європейських освітніх стандартів, зокрема й у галузі «Освіта/Педагогіка» за
спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)», на якісну підготовку майбутнього фахівця, який буде
вміло застосовувати свої знання і зможе бути лабільним до змін, що відбуваються на ринку праці. У зв’язку
з цим гостро постає проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури до адаптації професійної
діяльності, яка відбувається протягом усього освітнього процесу у вищому навчальному закладі, і,
насамперед якість такої підготовки буде залежати від свідомого та відповідального ставлення до своєї
професійної діяльності [1, с. 15].
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року виділено ключові
стратегічні напрямами державної політики у сфері освіти, серед яких:
– реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип пріоритетності людини;
– модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу;
– створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей,
забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя;
– формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; підвищення якості освіти на
інноваційній основі [4].
Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих
навчальних закладах ґрунтовно досліджували Л. Арефьєва, О. Атамась, Е Вільчковський, О. Войтовська,
Л. Гальченко, Л. Демінська, А. Ємець, Л. Коновальська, В. Корецький, Б. Максимчук, В. Наумчук,
О. Омельчук, В. Омельяненко, Н. Самсутіна, Б. Шиян та ін.
Нові вимоги, поставлені перед вищою школою в сучасних умовах, потреба суспільства у
компетентнісних педагогічних кадрах, які виявляють свідому зрілість та відповідальне ставлення до своєї
майбутньої професійної діяльності, визначають важливу проблему – підготовку майбутніх учителів
фізичної культури до адаптації професійної діяльності.
Адаптація професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури, потребує вміння
застосовувати знання на практиці, професійної компетентності та високої відповідальності, визначає
особливу важливість формування професійних знань й умінь та навичок, професійно значущих
особистісних якостей, які формуються у процесі підготовки їх у вищому навчальному закладі.
Цілеспрямоване формування необхідних знань, умінь, навичок та їх удосконалення забезпечуються через
організацію навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, який є найважливішою ланкою
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури [6, с. 18].
Важливим аспектом підвищення дієвості професійної освіти на підготовку майбутніх фахівців до
адаптації професійної діяльності є задіяння компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу.
Компетентнісний підхід дає змогу розглядати професійну підготовленість вчителя фізичного
виховання як поєднання ряду компетентностей, що можуть бути цілеспрямовано сформовані в освітньому
процесі закладів вищої освіти, об’єктивно спостережені та з певною точністю виміряні.
Професійна компетентність майбутнього учителя – це сукупність:
– психолого-педагогічної підготовленості;
– сучасного стилю науково-педагогічного, творчого мислення;
– комплексу професійно-педагогічних, морально-вольових, загальнолюдських якостей;
– готовності до педагогічної самоосвіти тощо.
Професійна компетентність виявляється у професійній активності майбутнього учителя, що
характеризує його як суб’єкт освітньої діяльності, педагогічного спілкування та взаємодії. Основою
професійної компетентності є:
– обсяг, достатній для продуктивної професійної діяльності;
– методологічність і фундаментальність знань, визначальна роль загальних принципів, ідей;
– прагматизм, неперервність зв’язків «знання – діяльність»;
– системність організації та структурування, усвідомлення реальних зв’язків між елементами,
класифікованість;
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– таксономізованість знань, виокремлення основних вузлових елементів;
– релятивність взаємозв’язків поля знань, можливість оновлення як змісту, так і взаємозв’язків під
впливом об’єктивних чинників;
– рефлексивність знань [2, с. 46].
Проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури на засадах компетентнісного підходу та
організація самостійної роботи на готовність до педагогічної праці, опанування системи
загальнопрофесійних і професійно орієнтованих умінь і навичок, гармонійний розвиток педагогічної
майстерності є актуальною на сучасному етапі.
Нові вимоги, поставлені перед вищою школою в сучасних умовах, потреба суспільства у
компетентнісних педагогічних кадрах, які виявляють свідому зрілість та відповідальне ставлення до своєї
майбутньої професійної діяльності, визначають важливу проблему – удосконалення організації самостійної
роботи майбутніх учителів фізичної культури на засадах компетентнісного підходу.
Самостійна робота є основою для формування необхідності постійного поповнення своїх знань,
готовності до самоосвіти засобом її реалізації.
Розкриттю суті самостійної роботи сприяє аналіз структури самостійної діяльності. В ній
передбачаються такі компоненти, як:
– виділення мети діяльності;
– визначення предмета діяльності;
– вибір засобів діяльності, а також виконання практичних дій та самоконтроль;
– аналіз результатів дій, їх співставлення з наміченою ціллю [3, с. 146].
За баченням М. Солдатенка, самостійна робота є основою формування необхідності неперервного
та постійного поповнення своїх знань, готовності до самоосвіти засобом її реалізації. Аналіз структури
самостійної діяльності сприяв розкриттю її суті. Вона містить такі компоненти, як: виділення мети
діяльності, визначення предмета діяльності, вибір засобів діяльності, виконання практичних дій і
самоконтроль, аналіз результатів дій та їх співставлення з наміченою ціллю [5, с. 125].
Однією з найважливіших складових самостійної роботи є сформованість пізнавальної діяльності, яка
залежить від низки факторів. Серед них виокремлено такі: планування освітнього процесу та організації
самостійної діяльності, активізація мотивації навчання та розуміння важливості засвоєння професійних
знань, формування відповідних умінь і навичок, сформованість відповідного рівня пізнавального інтересу,
уміння чітко формулювати проблему та знаходити шляхи її розв’язання [3, с. 25].
Таким чином, майбутні учителі фізичної культури мають ґрунтовно володіти системою
загальнопрофесійних і професійно орієнтованих знань, фаховими вміннями, практичними навичками до
професійної діяльності, педагогічними інноваційними методами діяльності, фізичною та тактичною
підготовленістю.
Організація самостійної роботи майбутніх учителів фізичної культури на засадах компетентнісного
підходу є важливою складовою підвищення рівня фахових компетентностей, удосконалення практичних
умінь і навичок, процесу адаптації до професійної діяльності. Майбутні учителі фізичної культури мають
ґрунтовно володіти фаховим мисленням, фундаментальними знаннями, спеціальними уміннями (теорії та
методики фізичного виховання, теорія і методика видів спорту), практичними навичками до професійної
діяльності, активно здійснювати пропаганду збереження здоров’я та здорового способу життя.
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до адаптації професійної діяльності забезпечується
в освітньому процесі також комплексом педагогічних компетентностей, як однієї з основних можливостей
створення відповідних умов для формування та розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів
фізичного виховання.
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ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМУ ЯК ОСНОВА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Одним з основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні є формування гармонійно
розвиненої, морально і фізично здорової особистості, яка з відповідальністю ставиться до свого здоров’я.
Останнім часом все більше занепокоєння викликає рівень фізичного стану дітей шкільного віку. На жаль, з
кожним роком навчання у школі кількість здорових дітей знижується [3, с. 8]. Це вимагає проведення
систематичної фізкультурно-оздоровчої роботи починаючи з початкової школи. Аналіз та узагальнення
даних наукових праць дозволив виділити такі напрями розв’язання проблеми підвищення рівня фізичного
стану дітей молодшого шкільного віку: розробка нових освітніх та фізкультурно-оздоровчих технологій
навчання [5, с. 11], впровадження системи педагогічного контролю компонентів фізичного стану дітей,
удосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання [1, с. 78].
На думку дослідників [1, с. 79], проблему оздоровлення дітей можна вирішити саме за рахунок
проведення позакласних занять. Такі заняття реалізуються у формі рекреаційно-оздоровчої рухової
активності – спеціально організованої рухової активності належного обсягу та оптимальної інтенсивності
під час дозвілля. Метою таких занять є відновлення працездатності, сприяння всебічному особистому
розвиткові, зменшення ризику хронічних захворювань [2, с. 57].
Великої популярності сьогодні набуває туризм, що є одним з найдоступніших видів оздоровлення.
Туризм несе в собі величезний потенціал засобів рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів. Туризм
реалізується як: засіб оздоровчої діяльності; комплекс засобів фізичного виховання студентів; засіб
підвищення функціональних резервів організму [1, с. 80, 4, с. 10].
Дослідження проблеми введення засобів оздоровчого туризму у процес фізичного виховання дітей
молодшого шкільного віку носять фрагментарний характер [5, с. 14]. Відкритими залишаються питання
організації та проведення позакласних занять на основі засобів оздоровчого туризму з молодшими
школярами. Все це не дозволяє повною мірою реалізувати потенціал оздоровчого туризму як
універсального засобу підвищення рівня фізичного стану школярів.
Відомо, що оздоровчий туризм користується популярністю серед молодших школярів та їх батьків.
Анкетування показало, що 40% дітей подобається туризм як вид фізкультурно-оздоровчої діяльності (перш
за все можливістю ходити в походи і активно відпочивати). При цьому 26,26% батьків пропонують
проводити з дітьми більше прогулянок і походів. Так само 24,24% батьків впевнені, що для підвищення
якості роботи з фізичного виховання у школі необхідно дітям більше часу проводити на природі.
Основними засобами оздоровчого туризму є прогулянки, походи, фізичні вправи з подолання
природних локальних і протяжних перешкод, орієнтування на місцевості, спеціальні завдання з техніки
бівуачних робіт, рухливі ігри, естафети й конкурсно-змагальна діяльність з елементами туризму.
На основі даних науково-методичної літератури та результатів власних досліджень було розроблено
і обґрунтовано: рекреаційно-оздоровчу технологію на основі засобів оздоровчого туризму; зміст програми
рекреаційно-оздоровчих занять. Також була визначена ефективність використання даної технології у
фізичному вихованні молодших школярів.
Метою запропонованої рекреаційно-оздоровчої технології є підвищення фізичного стану дітей
молодшого шкільного віку. Реалізація рекреаційно-оздоровчої технології проходила в три етапи:
підготовчого, основного та заключного. У межах рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів
оздоровчого туризму була розроблена програма позакласних занять для дітей 3 і 4 класів з тижневим
навантаженням 6 годин (216 годин за навчальний рік).
Структура програми містить три компоненти: інформаційний, мотиваційний і операційно-діяльнісний.
Кожен з компонентів у свою чергу містить по кілька блоків. Інформаційний компонент вміщує наступні
блоки:
− блок «Будь здоровий», який включає питання про здоров’я, гігієну, значення рухової активності для
здоров’я, прийоми самоконтролю;
− блок «Друзі природи» містить питання про природу та охорону довкілля.
Мотиваційний компонент включає такі блоки:
− «Конкурсний» – передбачає участь дітей у фізкультурно-спортивних святах, у масових конкурсних
заходах;
− «Змагальний» – передбачає участь дітей у змагальній діяльності в рамках групи і школи з техніки
туризму та орієнтування.
Операційно-діяльнісний компонент має в своєму складі:
− блок «Туристи». Складається із вправ і спеціальних завдань з техніки туризму, тактики і техніки
пересування в похідній групі місцевістю зі слабким перетином, тематичних ігор, конкурсних та спеціальних
завдань, змагальної діяльності;
− блок «Орієнтувальники». Містить вправи і спеціальні завдання з орієнтування, ігри та конкурсні
завдання з елементами орієнтування на місцевості та в умовах спортивної зали, змагальну діяльність;
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− блок
«Фізкультурники».
Включає
фізичні
вправи
і
комплекси
фізичних
вправ
загальнорозвивального характеру, дихальні вправи, вправи для формування правильної постави та
профілактики плоскостопості, вправи на розвиток фізичних якостей, вправи для розвитку культури рухів,
пересувань і стрибків, різноманітні рухливі ігри та естафети;
– блок «Краєзнавці». Охоплює екскурсійну і прогулянкову діяльність з метою ознайомлення з
природними, історичними об’єктами рідного краю, краєзнавчі ігри на місцевості.
У формах організації занять спираються на ігровий та змагальний (в елементарних його формах)
метод. Дітям пропонується на трьох заняттях протягом одного тижня реалізувати чотири ролі відповідно
до назв блоків операційно-діяльнісного компоненту: основна роль на одному з них – туристи, на іншому –
орієнтувальники, на третьому – краєзнавці. Відповідно, зміст завдань і вправ на занятті відповідає даній
конкретній ролі. Роль фізкультурників діти виконують на всіх заняттях (розминка, відновлювальні вправи,
вправи на витривалість, дихальні вправи тощо).
Фізичні навантаження, які пропонуються в рамках рекреаційно-оздоровчої програми не виходять за
рамки аеробного режиму енергозабезпечення організму. Низька інтенсивність фізичного навантаження
(частота серцевих скорочень (ЧСС) – 110 – 120 уд.хв.) застосовувалася при пересуванні пішки. При
розминці і у вправах заключної частини заняття використовувалася середня інтенсивність фізичного
навантаження (ЧСС – 125 –135 уд.хв.). Висока інтенсивність фізичного навантаження (ЧСС – 140 – 150
уд.хв.) застосовувалася у вправах основної частини заняття. З огляду на РФЗ дітей, фізичні навантаження
мають варіативний характер. Диференціація фізичного навантаження здійснювалася за допомогою
полегшення умов виконання вправи, зменшення кількості повторень і тривалості виконання вправи, зміни
темпу виконання вправи, зменшення довжини етапу або дистанції (табл. 1).
З метою визначення ефективності розробленої рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів
оздоровчого туризму був проведений формувальний етап, який проводився у вигляді модельного
експерименту.
Діти ЕГ займалися за пропонованою рекреаційно-оздоровчою технологією на основі засобів
оздоровчого туризму. Школярі КГ займалися за програмою «Юні туристи-краєзнавці», розробленою
Українським державним центром туризму і краєзнавства. Протягом тижня заняття в обох групах
проводились тричі. Сутнісне ядро даних програм було однаковим. Відмінність полягала у змістовому
наповненні: у КГ акцент відповідно зміщений на засоби спортивного туризму та спортивного орієнтування і
направлений на досягнення спортивного результату; у ЕГ зміст програми передбачав використання
засобів оздоровчого туризму і базувався на рекреаційних складових (рухливі ігри, розваги, конкурснозмагальна діяльність, прогулянки, екскурсії, походи).
Таблиця 1
Параметри фізичного навантаження під час виконання
спеціальних фізичних вправ дітьми із різним РФЗ
Рівень фізичного здоров’я
Спеціальні фізичні вправи
Низький і нижче за середній
Середній і вище за середній

Навісна переправа
Переправа по колоді
Переправа по паралельним
мотузкам
Переправа по купинам
Переправа по купинамжердинам
Підлази та перелази
Вільне лазіння
(горизонтальне)
Вільне лазіння
(вертикальне)
Переправа маятником
Смуга перешкод

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

+

1-2
1-2

5-7
2-3

60

+

2-3
2-4

пм
пм-ш

8-10
4-5

50
30

2-3

пм-ш

8-10

30

2-3
2

пм-ш
пм

6-8
6-8

30
40

+
+

1-2
1

+

1-2

+

1-2

пв
пв
пм
пв
пм
пм
пв
пм
пв
пм
пв

+

1

пв

2-3

+

1-2

пв
пм
пв
пм

2-3

1-2

+

1

40
5-7
4-5
4-5

40
40

3-4

40-50

2-3

пм-ш

5-6

30

4-8

60

2-3

пм-ш

8-15

50

2

пм-ш

4-6

50

3-4

пм-ш

2-3

30

2

пм-ш

30-50 60

+

40-60
20-30

Примітка: І – полегшення умов виконання вправи; ІІ – кількість повторювань (разів); ІІІ – темп виконання вправи
(пв – повільний, пм – помірний, ш – швидкий); ІV – довжина етапу, дистанції (м); V – тривалість інтервалів відпочинку
(с)

У результаті формувального педагогічного експерименту діти ЕГ показали переважно більш значущі
позитивні зміни показників фізичного розвитку і функціонального стану організму порівняно з дітьми КГ:
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статистично достовірне (р<0,05) зменшення показнику частоти серцевих скорочень у спокої (на 6,02%),
збільшення показників життєвої ємкості легенів (на 12,71%). У ЕГ на 20% більше дітей підвищили рівень
адаптаційно-резервних можливостей організму та на 5% рівень фізичної працездатності.
Аналіз результатів педагогічного тестування у динаміці формувального експерименту свідчить про
те, що:
− у дітей КГ у порівнянні з дітьми ЕГ виявлено більш значуще зменшення показників швидкісних
здібностей (у хлопчиків на 4,01%, у дівчаток на 1,15%), показників загальної витривалості (у хлопчиків на
6,84%, у дівчаток на 3,19%) та збільшення показників швидкісно-силових здібностей (у хлопчиків на 0,25%,
– у дівчаток на 1,67%, що пов’язано з використанням засобів спортивного туризму;
− у дітей ЕГ спостерігається більш значуще у порівнянні з дітьми КГ зменшення показників
координаційних здібностей (у хлопчиків на 2,47%, у дівчаток на 3,44%), підвищення показників статичної
рівноваги (у хлопчиків на 5,22%, у дівчаток на 14,05%), гнучкості (у хлопчиків на 80,44%, у дівчаток на
40,93%).
У процесі формувального експерименту у ЕГ на 10% більше дітей підвищили показник РФЗ у
порівнянні з КГ. Також спостерігається переважне підвищення ступеня опірності організму дітей ЕГ до
несприятливих факторів зовнішнього середовища у порівнянні з дітьми КГ: на 10,18% менша кількість
випадків захворюваності, на 16,73% менша кількість днів хвороби. У ЕГ кількість дітей (що не хворіли
протягом навчального року) була на 5% більша у порівнянні з КГ.
У динаміці формувального педагогічного експерименту діти ЕГ показали статистично достовірно
(р<0,05) більш значуще покращення показників психоемоційного стану (самопочуття – приріст більше на
0,29 бала, активність – на 0,72 бала і настрій – на 0,52 бала). У ЕГ на 30% більше зросла кількість дітей, у
яких підвищився рівень шкільної мотивації у порівнянні з дітьми КГ.
Таким чином, доведена доцільність розробленої, апробованої і науково обґрунтованої
рекреаційнооздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму. Програма може бути
використана у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з метою підвищення їх
фізичного стану.
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ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ
Постанова проблеми. Питання зміцнення та збереження здоров’я студентів стоїть на першому
місці серед завдань, що поставлені перед системою фізичного виховання у ЗВО України. У зв’язку із
останніми подіями у світі, різким зростанням захворюваності на Covid-19, вимушеним карантинним
режимом та різким переходом на дистанційну форму навчання, фізична активність критично знизилась не
тільки у студентської молоді, а й у більшої частини населення планети.
У наш час тотальної заборони (карантину) відвідування навчальних та спортивних закладів,
спортивних майданчиків сучасна система фізичного виховання повинна передбачати впровадження цілого
ряду ефективних не тільки оздоровчих та тренувальних засобів, а й інформаційних, що повинні
використовуватися і під час самостійних занять фізичними вправами для розвитку психофізичних якостей,
поліпшення стану здоров’я, працездатності та функцій серцево-судинної, дихальної, нервової та інших
систем.
Слід зазначити, що в умовах карантину підтримання фізичної форми є важливим аспектом для
профілактики порушень фізичного і психічного здоров’я.
Метою статті є аналіз впливу дистанційного навчання на фізичну активність студентів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час проведення аналізу було досліджено матеріали
зVIМіжнародної науково-практичної конференції «Фізичне виховання та студентський спорт очима
студентів», а саме статті П.С. Гусєва, Л.З. Павлової. Також, методологічні питання педагогічної мотивації
залучення студентів до активного навчального процесу розглядали С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Ничкало;
психологічні основи системи дистанційного навчання проаналізовані Л. Виготським, Н. Тализіною.
Теоретичні праці, у яких піднімається питання дистанційного навчання, належать Г.О. Козлаковій,
С.П. Кудрявцевій, В.В. Колос, В.В. Веренич.
Отримані результати дослідження. Проблема соціального здоров'я і фізичного стану населення
сьогодні має високу ступінь актуальності, особливо в період пандемії. Особливе занепокоєння викликає
соціальне нездоров'я молодого покоління. У зв'язку з високим ступенем навчального навантаження і
наявність гаджетів у більшості студентів в останні роки спостерігається недостатня рухова активність, що
обумовлює розвиток гіпокінезії. Це значимий фактор ризику в розвитку різних захворювань, зниження
розумової та фізичної працездатності людини. У зв’язку з переходом на дистанційне навчання студенти
більшу частину часу проводять за комп’ютером, у «сидячому» положенні, що тягне за собою гіподинамію,
захворювання очей, викривлення хребта [1].
Як показує сучасна дійсність, студентство є найбільш вразливою частиною молоді, оскільки
стикається з низкою труднощів, пов'язаних з невисокою руховою активністю, загострена, в зв'язку з
ситуацією, що склалася в країні і світі, збільшенням навчального навантаження, проблемами в
соціальному та міжособистісному спілкуванні та ін.
Рухова активність – один із головних чинників, які визначають рівень фізичного здоров’я молодої
людини. Її низький рівень негативно впливає на більшість функцій організму. Стан здоров’я студентів,
опірність захворюванням безпосередньо пов’язані з резервними можливостями організму, рівнем його
захисних сил, які визначають стійкість молодого організму до несприятливих зовнішніх чинників. Стрімкий
ріст захворюваності серед студентської молоді є проявом фізичної детренованості, яка розвивається
внаслідок обмеженої рухової активності. Тому забезпечення оптимальної рухової активності студентів є
приорітетним чинником здорового способу життя та засобів оздоровлення [1].
Практика показала, що введення режиму самоізоляції обмежує заняття руховою активністю на
вулицях, спортивних майданчиках, а це значить, що єдине місце, де дозволено займатися - це місце
проживання студента.
Аналіз спеціальної літератури показав, що застосування дистанційної освіти розумно і ефективно.
Це допомагає організувати навчальний процес зі спортсменами,що знаходяться на змаганнях або зборах.
При реалізації групових занять у формі дистанційного навчання викладачі і студенти стикаються з рядом
проблем, такі як:
- сімейні проблемиіснують у студентів, які проживають спільно з батьками, родичами і мають
молодших братів або сестер. Це пов’язано з тим, що досить часто нерозуміння родичами необхідності
виконання комплексів вправ викликають глузування та дискомфорт;
- житлові проблеми пов'язані з браком місця для вправ;
- матеріальних проблем належить брак грошей на аудіо та відеозв'язок, і спортивний інвентар;
- технічніпроблеми, з якими зіткнулися не тільки студенти, а й викладачі фізичної культури. Мабуть,
це найактуальніша проблема усього процесу переходу на дистанційну освіту, але, на відміну від інших
дисциплін у виконанні завдань із фізичної культури, вона гостріша. При виконанні вправ студент повинен
стати так, щоб його було видно, пересуватися в рамках огляду камери [2].
Особливо яскраво проявляються недоліки дистанційних освітніх технологій:
1. Відсутність можливості ідентифікації того, хто навчається, тобто важко перевірити самостійно чи
студент виконує завдання;
2. Відсутність практичних занять і прямого спілкування очного спілкування між викладачем і
студентом.
Можемо припустити, що для підвищення ефективності процесу навчання електронно-освітній ресурс
повинен відповідати:
- потребам і бажанням студентів (схуднення, зростання м'язової маси, різні способи оздоровлення);
- рівню фізичного стану студентів [3].
Виходячи з цього, можемо запропонувати інший можливий варіант реалізації навчання –
дистанційно-індивідуальна робота. Вона полягає в тому, що студенту пропонується виконати два види
занять, які чергуються.
Перше завдання – певний комплекс вправ з числом підходом і відео підтвердження виконання. Сюди
входить необхідний мінімум вправ для загального зміцнення здоров'я.
Друге завдання – самостійний вибір вправ на будь-яку групу м'язів з письмовим описом і відео. Це
завдання на індивідуальний розвиток, яке повинно підвищити мотивацію виконання, залучити творчу
активність і в цілому поліпшити фізичний стан здоров'я [3].
Висновки. Фізична активність студента – це надзвичайно важлива складова його професійного
становлення, адже рухова діяльність впливає на фізичне та психічне здоров’я. Молоде покоління повинно
розуміти важливість фізичної культури для власного організму, особливо в період пандемії і незважаючи
на виклики дистанційного навчання підтримувати свою активність.
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Дистанційна освіта має право існувати поряд з очною формою навчання і бути її логічним
поєднанням та взаємо-доповненням. Вона має значні можливості у неперервності та систематичності
самостійної роботи студентів; підвищує ефективність контролю за цим видом роботи з боку викладача;
сприяє саморозвитку та самовдосконаленню викладацької майстерності; підвищує якість теоретичних та
методичних знань; надає студентам право вибору виду фізкультурно-спортивної діяльності та вільного
вибору часу для занять; надає рівні права для залученості студентів з різними ступенями проблем у стані
здоров’я.
Проте існують певні орієнтири на які вона має спиратися – якість такого виду освіти залежить від
самоорганізованості студента та бажання викладача вдосконалювати свою професійну підготовленість.
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Ольга Суркова, Ігор Могильний
(Дніпро, Україна)
НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА СПОРТУ У ЗВО УКРАЇНИ
У наш час молодь, а особливо здобувачів вищої освіти, усе частіше прагнуть фізичної активності та
здорового тіла. Саме тому вони все частіше звертаються до фізичних вправ та більш пильно слідкують за
своїм здоров’ям та фізичним станом. У методичних вказівках більшості ЗВО як України, так і світу
традиційно залишилися ті види спорту та фізичних вправ, що довели свою користь часом та мають високу
популярність у прихильників здорового способу життя. Проте, з огляду на думку багатьох здобувачів вищої
освіти, усе частіше цих вправ стає недостатньо для підтримання належного рівня інтересу до фізичної
культури у ЗВО, більшість із них уже давно втратили свою привабливість та актуальність і вже давно не
цікавлять молодь. Значною мірою саме від змісту програми фізичного виховання буде залежати й
ефективність відвідувань занять у навчальних закладах.
Інший момент, на який також потрібно звернути увагу, це відповідність фізичних програм до фізичної
підготовки студента. Як зазначає відомий дослідник Т. Ю. Круцевич, зміст навчальної програми має давати
змогу диференційовано підходити до виховання кожної конкретної особистості, а не орієнтуватися на
опосередкованого студента [2].Сьогодні більшість занять, що проводяться за загальною програмою ЗВО,
на жаль, не спрямовані на врахування індивідуальних функціональних можливостей студентів [6].
Така ситуація призвела до поштовху, що деякою мірою активізував фахівців у галузі фізичного
виховання розпочати пошук нових методів та засобів для зацікавлення у фізичному вихованні та
розширенню вже існуючих програм. Оновлення методичної бази зокрема передбачає й залучення
різноманітних нетрадиційних видів спорту та фізичних вправ. Це також вимагає від фахівців у сфері
фізичної культури досліджень нових сучасних засобів і методів фізичного виховання здобувачів вищої
освіти, що будуть враховувати їхні інтереси, уподобання та загальну фізичну підготовку.
Багато науковців (О. А. Мартинюк, Є. А. Захаріна, С. І. Операйло, С. М. Канішевський та інші)
зазначають у своїх дослідженнях, що саме фізичні вправи сприяють фізичному розвитку та покращують
стан здоров’я молоді та студентів.
Оскільки останнім часом у молодіжному та студентському середовищі особливої популярності
набули саме нетрадиційні види спорту;упровадження в навчальний процес такого роду вправ надасть
можливість привернути увагу більшої кількості студентів та більш ефективно використовувати час занять.
Саме такий підхід надасть змогу повернути ситуацію з фізичною підготовкою у ЗВО на краще [7]. Крім
того,не останню роль у популяризації нових видів спорту відіграє реклама та віяння моди, здебільшого – зза кордону. Це сприяє різко зростаючому інтересу молоді та здобувачів вищої освіти.
На сьогодні відомо більше 50 видів нетрадиційного спорту. Умовно їх поділяють на такі групи:
гімнастика і танці, єдиноборства, технічні види та ігровий спорт.
До групи єдиноборств традиційно входять ушу, сумо, карате, хортинг тощо. Більшість з цих видів
прийшли до нас зі Сходу, з глибокої давнини. Ці системи фізичних вправ культивують усвідомлення зв’язку
«зовнішнього стану», «фізичного» з «внутрішнім», «духовним». Здебільшого акцент робиться на
осмисленні вправ, того, як рухається тіло, як реагує на навантаження, які процеси у ньому відбуваються.
Значна увага приділяється ролі мислення у процесі самопізнання, зверненню уваги «вглиб себе». Звідси
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виникнення різних прийомів саморегуляції психічних станів, концентрації уваги, розслаблення, медитацій
тощо.
Так, наприклад, ушу (стародавня китайська гімнастика) має кілька стилів–від комплексу оздоровчої
гімнастики до бойових мистецтв. Цей вид спорту об’єднує широкий діапазон вправ, розвиває швидкість
рухової реакції, гнучкість, рухливість у суглобах та виконує не тільки оздоровчу функцію, а й соціальну
(деякі вправи можна робити як з партнером, так і без нього [3].
Інший вид найдавнішого військового мистецтва Сходу – карате –набуло надзвичайної популярності в
наші часи. Проте зараз це лише імітація бойових дій та скоріше демонстрація техніки. Головне у ньому –
швидкість і концентрація максимальної сили в моменту дару. У навчанні карате найбільшу увагу
приділяють максимальній дисципліні та повному контролю спортсмена над своїми рухами [3].
До ігрових видів спорту традиційно відносять баскетбол, волейбол, теніс, футбол та інші. Це ті види
спорту, що привертають найбільшу увагу глядачів і мають найбільше прихильників. Звичайно, деякі з них
присутні у навчальній програмі фізичного виховання, проте часів, що на них виділяють, недостатньо –
зазвичай це пара уроків чи факультативні заняття. На жаль, в ЗВО представленні лише найбільш
популярні види ігрового спорту, проте їх різноманітність значно більша. Серед індивідуальних ігор
найчастіше представлені теніс, настільний теніс, бадмінтон, але залишаються без уваги такі ігри як
гольф, боулінг, різноманітні види більярду тощо. Значною перевагою також є і те, що вони можуть
виступати одночасно й парними або командними видами спорту, що розвиває не тільки фізичний стан, але
й покращує комунікативні навички.
З командних видів спорту часто представлені футбол, волейбол, баскетбол. Проте існують також й
інші види спорту, як-от крикет, бейсбол, хокей, різновиди футболу (регбі, американський футбол тощо). У
більшості ЗВО України цим видам спорту приділяють незаслужено мало уваги.
Гімнастика і танці також зараховуються до нетрадиційних видів спорту. Найбільш яскравим
прикладом, що об’єднує і те, й інше, виступає черлідинг. На сьогоднішній день це один із нових напрямів
для нашої країни, що досить швидко розвивається. Він поєднує у собі складно координаційні рухи,
елементи шоу, акробатики, танців, спортивної та художньої гімнастики [1]. Окрім фізичного розвитку,
черлідинг також виконує й потужну соціальну функцію – оскільки це командний вид спорту, у всіх учасників
значно покращуються комунікативні навички. Кожен учасник групи виконує в ній певну роль, і має чітко
окреслене коло індивідуальних завдань. У межах цих завдань, учасник несе відповідальність за
досягнення спільної мети. Як зазначив А. Боляк, черлідинг пропагандує здоровий спосіб життя та розвиває
позитивні стосунки між людьми, вчить доброзичливості, взаємодопомозі, довірі [1].
Значною популярністю серед студентської молоді також користуються нетрадиційні види оздоровчої
гімнастики. Серед них: ритмічна гімнастика, аеробні танці – “аеробіка”, шейпінг тощо. Аеробіка, зокрема,
вважається однією з найефективніших видів сучасної гімнастики для покращення параметрів серцевосудинної та дихальної систем, боротьби з гіподинамією. Це, в свою чергу, призводить до підвищення
працездатності студентів [4].
У більшості розвинених країн світу студенти обирають більш привабливі, нові види спорту і, таким
чином, самі формують та розвивають студентський спорт [5].
За останні роки в Україні під егідою Міжнародної федерації університетського спорту
запроваджуються види спорту, що більше цікавлять студентів. Вже проводились змагання з таких
дисциплін як гольф, регбі, роликовий спорт, лижне орієнтування тощо. У рамках проведення
Всеукраїнських змагань Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
започатковані змагання з нетрадиційних видів спорту серед студентів [3].
Врахування потреб студентів, їх інтересів, мотивів та надання їм можливості більш вільного та
різноманітного вибору видів фізичних вправ та рухових діяльностей значно покращує ставлення молоді до
фізичного виховання у ЗВО та мотивує більшу важно ставитися до свого здоров’я. Включення
нетрадиційних видів спорту в навчальну програму забезпечує дотримання студентами активного режиму,
забезпечує стійкість розумової працездатності, зміцнює здоров’я та підвищує працездатність здобувачів
вищої освіти протягом навчального року. Застосування в навчальному процесі фізичного виховання ЗВО
нетрадиційних видів спорту дає можливості удосконалювати методи викладання, упроваджувати новітні
технології в навчальний процес, залучати нові види спорту, які більш приваблюють студентів. Всі ці заходи
спрямовані на оздоровчий ефект та викликають інтерес у студентів до фізичного самовдосконалення.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Олена Кан
(Херсон, Україна)
НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ
Дослідження доводять, що людині необхідно стикнутися зі словом іноземною мовою понад 12 разів,
щоб запам’ятати його та розрізняти в усній та письмовій мові [4]. Коли студенти мають достатню кількість
«зустрічей» зі словом, вони починають самостійно використовувати його на письмі та в усному мовленні.
Це слово стає частиною їх словникового запасу [2].
Згідно з більшістю робочих програм з іноземної за професійним спрямуванням, які вимагають
загального рівня володіння мовою В1, студенти мають оволодіти близько 3000-5000 мовних одиниць за
курс вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, щоб досягти наступного рівня [1; 3]. Отже,
відпрацювання лексичного матеріалу є невід’ємною частиною кожного практичного заняття з іноземної
мови за професійним спрямуванням, що сприяє розширенню словникового запасу студентів за
спеціальністю.
Як правило, більшість підручників з іноземної мови за професійним спрямуванням містять перелік
слів до словосполучень до кожного розділу (юніту). На нашу думку, така презентація слів є не дуже
зручною та ефективною, оскільки не показує, де слово використовується та в якому контексті воно
зустрічається в розділі. Але працюючи за наведеною нижче схемою, можна використовувати списки слів з
професійною лексикою досить ефективно.
Наводимо приблизний план відпрацювання професійно-орієнтованого лексичного матеріалу за
допомогою списку слів до розділу:
1. Перед початком роботи з словами зі списку, дайте студентам декілька хвилин прочитати список
та відмітити ті, слова, які вони вже знають. Це допоможе студентам сконцентрувати свою увагу саме на
тих словах, які ще не засвоєні.
2. Запропонуйте студентам продивитися список ще раз та визначити ті слова, які схожі на слова у
рідній мові. Викладач виписує ці слова на дошку або демонструє на екрані та обговорює зі студентами
значення кожного слова. Викладач має звернути увагу студентів на той факт, що серед таких слів можуть
бути як дійсно запозичення, так і міжмовні омоніми (так звані хибні друзі перекладача). Визначте дві групи
слів (запозичення та міжмовні омоніми) та приділіть увагу міжмовним омонімам, наводячи приклади,
показуючи слова у контексті тощо.
3. Вправа «Швидка реакція». Викладач обирає 5-10 слів/словосполучень зі списку та швидко
називає їх англійською мовою. Студенти слухають та шукають ці мовні одиниці в списку слів,
підкреслюючи їх. Потім викладач об’єднує студентів в пари або групи та пропонує порівняти підкреслені
слова. Узагальніть,зробивши перевірку всією групою. Ця вправа допомагає студентам не тільки навчитися
швидко орієнтуватися в переліку слів, а й задіє зорову пам’ять, а також тренує розрізняти мовні одиниці на
слух.
4. Вправа «Знайди слово». Викладач обирає декілька слів та пропонує студентам знайти ці мовні
одиниці в розділі, який вивчається. Якщо розділ завеликий, можна обмежити сторінки для пошуку.
Можливо організувати цю вправу у вигляді змагання. Знайшовши слово, студент має виписати
словосполучення з ним або прочитати все речення, в якому натрапив на це слово, намагаючись
здогадатися з контексту значення слова. Ця вправа сприяє запам’ятовуванню слів в контексті, розкриває
значення слова, допомагає краще зрозуміти його значення.
5. Вправа «Швидкий переклад». Студент обирає слово з юніту, інший студент намагається назвати
переклад рідною мовою. Якщо переклад названо правильно, то той студент, що назвав, пропонує
наступне слово для перекладу. Таким чином студенти ланцюгом називають слова. Вправу можна також
організувати у вигляді змагання. Наприклад: хто назвав правильно переклад 10 слів, той переміг; або хто
назвав правильний переклад 5 слів поспіль, той є переможцем. Ви можете обирати свої власні умови в
залежності від розміру групи, наявного часу або рівня підготовки студентів.
6. Вправа «Вимова». Студенти мають обрати ті слова зі списку, які вимовляються найважче.
Викладач виписує/демонструє слова та приділяє час тренуванню правильної вимови. Ця вправа не тільки
тренує вимову студентів, а й допомагає краще розрізняти мовні одиниці у мові.
7. Також можна застосовувати вправи на кшталт: «знайди слова, в яких три склади», «знайди
слова,в яких наголос припадає на перший склад», «знайди найдовше/найкоротше слово». Такі вправи
потребують багаторазового перегляду списку слів, що, безперечно, сприяє кращому запам’ятовуванню
мовних одиниць.
8. Вправа «Вимова по буквах». Викладач розподіляє студентів на пари. В парах студенти обирають
слово і вимовляють його партнеру по буквах. Задача партнера – здогадатися, яке слово вимовляє партнер
як найшвидше або як варіація цієї ж вправи, знайти це слово у списку слів. Ця вправа тренує вимову,
стимулює запам’ятовування, вдосконалює правопис.
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9. Вправа «Складання речень». На перший погляд звичайну вправу можна перетворити на більш
продуктивну та цікаву активність. Викладач обирає чотири випадкових слова з переліку. Завдання
студентів скласти з цими словами одне речення. Речення має містити всі чотири слова одночасно. Як
правило, студенти утворюють незвичайні та кумедні речення. В кінці можна обрати найкраще речення. Ця
вправа сприяє розвитку писемного та усного мовлення, вчить використовувати мовні одиниці в
правильному контексті.
10. Після роботи зі словами (наприклад, в кінці заняття), запропонуйте студентам знову переглянути
список слів та відмітити слова, які вони знають. Порівняйте кількість слів, яка була на початку практичного
заняття та якої кількості досягнуто в кінці. Кількість слів має значно збільшитися. Викладач може
підкреслити це досягнення, що створить ситуацію успіху на практичному занятті.
Отже, цей покроковий план допомагає розвивати словниковий запас студентів, сприяє засвоєнню
мовних одиниць за спеціальністю, тренує різні види мовної активності, урізноманітнює практичне заняття
та створює ситуацію успіху, що підвищує мотивацію студентів.
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Ольга Костюк
(Вінниця, Україна)
ТРУДНОЩІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ
ПОМИЛКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
Зв’язок перекладу і методики викладання нерозривний з давніх часів, коли основним методичним
прийомом вивчення іноземної був перекладацький метод.
Всім відомо, що сьогодні англійська мова - це мова дипломатії, міжнародної торгівлі. До 80%
міжнародної переписки і близько 50% телефонних переговорів здійснюються англійською мовою. Тому
немає нічого дивного в тому, що переклад англійською мовою - одне з найпопулярніших напрямків
перекладу тексту. Що ж являє собою цей переклад?
Науково-технічний переклад в Україні зараз переживає не найкращі часи. Хоча полиці книжкових
магазинів буквально ломляться від великої кількості дорогої науково-технічної продукції, якість цього
товару найчастіше бентежить, тому що грамотному читачеві нерідко доводиться за допомогою власної
інтуїції подумки відновлювати безнадійно зіпсований недобросовісним перекладачем текст оригіналу.
Розглянемо особливості технічного перекладу в англійській мові. На думку відомого лінгвіста і
перекладача Рецкер Я.І., для англійської технічної літератури характерно переважне використання
складносурядних і складнопідрядних речень, до складу яких входять прикметники, іменники, а також
неособові форми дієслів (інфінітиви, герундіальні обороти і т.д.). Часто зустрічаються і пасивні конструкції.
В даному напрямку допустимо використовувати виключно загальноприйняті граматичні структури. Ще одна
особливість таких текстів може полягати у відсутності присудка або підмета і великій кількості
перерахувань.
Крім того, готовий текст повинен мати відповідну верстку, еквівалентну оригіналу. Розглянемо
основні правила технічного перекладу для фахівця:
 знання лексики, граматики і словотвору іноземної мови, з якої здійснюється переклад (на тому
рівні, який необхідний для розуміння вихідного тексту);
 знання мови, на яку виконується переклад (на рівні, достатньому для грамотного викладу
матеріалу);
 відмінне знання специфіки текстів і термінології;
 вміння користуватися лінгвістичними і технічними джерелами інформації;
 знайомство зі специфікою галузі, до якої відноситься текст
 володіння технікою технічного перекладу (використання відповідних перекладацьких
трансформацій і відповідностей, знання сталих словосполучень).
Які ж основні помилки здійснюють перекладачі? Ще будучи студентами в ході усного перекладу,
практично зовсім не аналізуються ті помилки, що виявляють студентські конкурси з усного перекладу, де,
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наприклад, некоректну перекладацьку поведінку студента псує в цілому добре виконаний ним переклад.
Подібні помилки, як правило, є результатом їх несвоєчасної корекції в ході навчання. І студент з часом
звикає до думки про те, що такі незначні помилки не настільки згубно позначаються внаслідок його роботи.
Також при перекладі значні труднощі іноді виникають через те, що в лінгвістичному аспекті терміни, як і
інші слова мови, мають явище багатозначності. У мові науки і техніки це явище популярне через те, що у
терміносистемах різних галузей широко застосовується так зване семантичне словотворення, коли
існуючій формі слова приписується те чи інше значення [1, с. 166-169].
Помилка в найширшому розумінні трактується як невідповідність між об'єктом або явищем,
прийнятим за еталон (матеріальний об'єкт, рішення задачі, дія, яка призвела б до бажаного результату), і
об'єктом / явищем, співставленим першому [2]. Аналіз багатьох робіт показує, що в сучасному як
вітчизняному, так і зарубіжному перекладознавстві досі немає єдиного загальноприйнятого значення
«перекладацької помилки». До граматичних труднощів перекладу також належать ті граматичні явища
мови тексту оригіналу, що мають відмінні від відповідних граматичних явищ мови перекладу функціональні
характеристики [3, с. 122-124].
М. Дебрене, досліджуючи міжмовні девіати у вивченні іноземної мови і посилаючись на
французького вченого А. Ламі, вказує, що «до помилок потрібно ставитися по-різному на різних етапах
навчання: спочатку студент видає правильні форми, тому що просто повторює за викладачем, потім
неправильні форми при спробі самостійного застосування нових знань, далі намагається виправити ці
помилки і, нарешті, виробляти правильні висловлювання» [4. c. 16].
Підвищенню якості технічного перекладу сприяє наявність у перекладача другого технічної освіти.
На думку автора робіт по переведенню наукової і технічної документації Пумпянського А. Л., науковий
переклад - це особлива дисципліна, яка перебуває на стику лінгвістики з наукою і технікою. У зв'язку з цим
така перекладацька практика розглядається не тільки з точки зору мовознавства, а й з науково-технічних
позицій. Таким чином, до переведення науково-технічних текстів допускаються виключно
висококваліфіковані фахівці, добре знайомі з предметною областю, її особливостями і термінологією.
Оскільки технічний переклад являє собою поєднання лінгвістики з наукою і технікою, його головна
складність полягає в необхідності поєднання знань з усіх перерахованих областей. Професійні
перекладачі використовують різні тлумачні і профільні словники для роботи з текстами, оскільки для
сучасного технічного прогресу характерно взаємне проникнення термінів з одних галузей в інші. Ще одна
складність при перекладі - різниця вимог до скорочень і відмінність у ГОСТах. Прикладом можливих
труднощів з перекладом скорочень в англійській мові можуть бути такі слова як w/o (without), assy
(assembly) та інші.
Головна особливість технічного перекладу - вимога до його високої точності. Завдання перекладача
- передати інформацію максимально близько до оригіналу. В іншому випадку в тексті можуть виникнути
спотворення, що ведуть до неправильного розуміння важливої інформації. Підбір лексики здійснюється
ретельно і обдумано. Побудова фраз має бути логічною і осмисленою. До інших вимог технічного
перекладу відносять адекватність і інформативність. Не менш важливо витримувати стиль подібних
текстів. Сюди відноситься не тільки лексика, а й граматична будова тексту, а також спосіб викладу
матеріалу. Найчастіше це формально-логічний стиль.
Переклад науково-технічної літератури - це та сфера перекладацької діяльності, в якій професійне
виконання роботи можливе тільки висококваліфікованими технічними фахівцями, які добре знають
предметну область і її специфічну термінологію, в достатній мірі володіють іноземною мовою і вміють
грамотно викладати свої думки мовою перекладу.
Сьогодні технічному перекладачеві, що виконує письмовий переклад, доводиться робити свою
справу у вкрай жорстких умовах: отримувати і здавати роботу в електронній формі, працювати в
надшвидкому темпі, гарантувати точність інтерпретації спеціальної термінології (яка часто виявляється
новою), самостійно продиратися крізь джунглі абревіатур, іноземних найменувань, незрозумілих одиниць
виміру, а також вносити правку за зауваженнями замовника після перегляду їм отриманого перекладу.
Актуальною
проблемою
для
перекладачів
є
нормування
української
науково-технічної
термінології [5, с. 98].
Роботодавець зазвичай встановлює терміни з розрахунку 5-8 сторінок в день, але вимагає при
цьому збереження високої якості, забезпечення термінологічної коректності і нерідко - збереження
формату оригіналу. Тому визначення дієвих і зрозумілих критеріїв якості технічного перекладу і процедур
професійного відбору перекладачів - теж проблеми, які заслуговують на пильну увагу.
Важлива особливість сучасного етапу науково-технічного прогресу полягає у взаємному проникненні
спеціальної термінології з одних галузей знань в інші; в результаті цього для перекладу технічної
літератури і документації, наприклад, по системам зв'язку потрібно одночасно використовувати галузеві та
тлумачні словники з телекомунікацій, радіоелектроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки,
економіки та фінансів, реклами та маркетингу і нерідко - із засобів масової інформації.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ
Проблема перекладу щороку викликає зацікавленість багатьох науковців різних країн світу, що
змушує проводити регіональні та міжнародні наукові конференції на яких намагаються вирішувати
актуальні проблеми сучасної науки про переклад та проробляють різні шляхи її подальшого розвитку.
Варто зазначити, що велике значення для комплексного дослідження найгостріших проблем
перекладу мають докторські дисертації та кандидатські роботи, вчені тим самим висвітлюють різні грані
одних і тих же проблем, розробляють різноманітні шляхи їх вирішення. Можна виділити такі найгостріші
проблеми, як:
1) Питання збереження українського національного колориту при перекладі є досить вагомим у
сучасному перекладознавстві в Україні. Зацікавленість лінгвістів перекладом розмовної лексики можна
пояснити тим, що саме цей пласт лексики кожної мови є характерним для усної формилітературної мови.
Середнай більш відомих вчених, що працювали у галузі перекладу розмовної лексики, мож навиділити
С. П. Бибік, Л. А. Коробчинську, Л. В. Струганець, Р.П. Зорівчак та інших. Актуальність теми зумовлена
загальною тенденцією сучасних лінгвістичних та перекладознавчих досліджень до багато аспектного
аналізу художнього тексту [1, с. 68 ].
Теоретична значущість полягає у комплексному дослідженні специфіки відтворення словотвірних,
семантичних та функціональних особливостей пласту слів, що відносяться до розмовної лексики в
англійських перекладах української художньої прози. Практична значущість дослідження полягає у змозі
використати матеріали дослідження як допоміжний матеріал при викладанні таких дисциплін:
лінгвокраїнознавство, історія перекладу, теорія та практика перекладу та багато інших [1, с. 69].
2) У процесі дослідження актуальних проблем перекладу варто звернути увагу на скопос-теорію, яка
є однією із фундаментальних концепцій перекладознавства, заснована на принципах функціоналізму та
започаткована у 1970-х роках у Німеччині. Виникнення цього напряму відображало загальне зміщення
уваги вчених з суто лінгвістичних теорій перекладу до теорій, орієнтованих на функціональні та
соціокультурні аспекти. Теорію скопосу пов’язують з іменами Катарини Райс та Ганса Фермеєра.
Кваліфікуючи переклад як особливу форму діяльності людини, як основне правило теорії перекладу
дослідники пропонують “правило скопосу”: будь-яка взаємодіяміж людьми визначається її метою.
Переклад при цьому постає як продукування цільового тексту, що виконує ті самі функції, що й текст
оригіналу, і залежить від скопосу трансляту (Translatskopos), отже відфункцій тексту перекладу. Відповідно
до цього, переклад не може інтерпретувати як сутомовну замінну та репродуктивну діяльність, а як
комунікативну дію між представниками різних культурних спільнот [2, с. 162].
Також слід звернути увагу на те, що одним із головних завдань сучасної лінгвістичної теорії
перекладу є опис процесу перекладу, тобто конкретних дій, які перекладач виконує в ході аналізу тексту
оригіналу (ТО) та створення тексту перекладу (ТП). Процес перекладу складається що найменше з двох
етапів: сприйняття інформації та її синтезу (перекладу). Таким чином здійснюється перехідвід ТО до ТП.
Теорія перекладу намагається з’ясувати, яким чином відбувається перехід від оригіналу до ТП та які
закономірності лежать в основі дій перекладача. Результатом цього є різні моделі – гіпотетичні абстрактні
схеми процесу перекладу, метою яких є спроба знайти пояснення перетворенню змісту, вираженого
засобами однієї мови, на відповідний зміст, виражений засобами іншої мови [2, с. 162].
3) Важливе місце посідає, художній переклад прози чи поезії так як це є справжнє мистецтво,
творчість. Довголітня історія перекладознавства ґрунтується на потребі у висококваліфікованих фахівцяхперекладачах для уможливлення міжнародного спілкування. За умов розширення міжнародних зав’язків та
обміну інформацією, перекладознавство динамічно розвивається, а мова постійно оновлюється й
збагачується. Розширення між культурних контактів, тенденції до глобалізації й уніфікації світової
цивілізації привертають особливу увагу до питань співвідношення і взаємозв’язок умови та культури
народів, оскільки, виконуючи свою кумулятивну функцію, мова є скарбницею культурних цінностей,
системою, яка відбиває, зберігає й передає від покоління до покоління інформацію, накопичену
колективною свідомістю. Будь-які зміни в суспільстві знаходять відбиток, віддзеркалюються й
викарбовуються в мові, створюючи особливий шар мовних засобів, в яких закріплюються поняття,
специфічна інформація про історію, географію, державний устрій, предмети матеріальної та духовної
культури минулого та сьогодення. «Система культурних цінностей цивілізації фіксується в мові, є
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відбитком певного соціуму». У зв’язку із цим з’являються нові теорії та погляди на проблеми перекладу.
Відповідно зростають і вимоги до його якості. Важливе місце в перекладі художньої літератури займає
переклад реалій [4, с. 113].
4) Перепоною для появибільшої кількості якісних перекладів є неврегульований фінансовий аспект.
Частина перекладачів, напрацювавши портфоліо та налагодивши довірливі відносини із видавцями, може
розраховувати на 30-50 тис. гривень за стандартну книгу об’ємом 300 сторінок. Також перевагу мають
знавці менш популярних мов, де конкуренція є нижчою. Натомість більшість проблем трапляється із
перекладами з англійської, розповідає літературознавиця і критикиня Ганна Улюра. Цією мовою доволі
добре володіє велика кількість людей. "Думають, якщо можуть прочитати оригінал, то можуть і
перекладати", – говорить експертка. Працювати із непрофесіоналами видавцям вигідніше, адже ті
погоджуються на гонорари вдвічі менші, ніж ті, що їх встановлюють знані майстри. Не якісним продуктом
не переймаються до першого скандалу. Саме тому читацький контроль Улюра називає одним із
найдієвіших способів впливу на видавничих босів [3, с. 3].
У наш час перекладається велика кількість науково-технічної літератури, яка видається в різних
країнах світу. Е. Кері з цього приводу зазначив, що сучасний світ виглядає, неначе велика перекладацька
машина, яка працює з постійним збільшенням швидкості. "Кожен день з друкарських машин виходить
близько 60 перекладених книг, відбувається 3-4 міжнародні зустрічі, випускається на екран декілька
дубльованих фільмів; друкарські машинки працюють, а диктори оголошують численну кількість
перекладених сторінок; величезна кількість документів перекладається з одних мов на інші".
5) Стрімкий розвиток новітніх технологій, необхідність у найкоротший термін знайомитись з
останніми надбаннями науки привертають особливу увагу до науково-технічного перекладу. Технічний
переклад – це вид інформаційної діяльності, використовуваної для обміну науково-технічною інформацією
між людьми, які спілкуються різними мовами. Однією з головних відмінностей мови технічної літератури від
інших різновидів є значна кількість термінів, чітке викладання матеріалу. Відомо, що визначальними
ознаками науково-технічного тексту є його інформативність, логічність, точність, об’єктивність, ясність,
зрозумілість. Існує декілька видів технічного перекладу. Наприклад, вільний переклад – розуміння і
передача загального змісту тексту. Дослівний переклад розкриває зміст кожного речення і допомагає
правильно зрозуміти його. При дослівному перекладі речення має ту саму структуру і порядок слів, як і
відповідне оригінальне. Використання цих видів перекладу часто породжує традиційні перекладацькі
помилки – буквалізми та вольності. Тільки той переклад, що передає точний зміст тексту з усіма відтінками
і особливостями стилю у відповідності до норм рідної мови, можна назвати адекватним. Саме такий
переклад є мірою визначення його якості, яка значно залежить від цілої системи компетенцій перекладача,
а саме:
 мовної;
 професійної;
 екстралінгвістичної;
 комунікативної;
 психокогнітивної [5, с. 1].
З вище сказаного можна дійти висновку, що проблема перекладу має вагоме значення як у житті
кожного з нас так і для функціонування держави загалом. Для удосконалення науки про переклад потрібно
впровадити теорію перекладу, яка охоплює все те, що є типовим для будь-якого виду комунікації з
використанням двох мов, важливо мати послідовний поділ перекладу, що враховує найсуттєвіші
відмінності в самому процесі цієї діяльності.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Одним з головних компонентів управління освітою та управління якістю освіти є контроль. Контроль
обумовлює постійний зворотний зв'язок, наявність інформації про проміжні результати навчальної
діяльності. Якщо мета освітнього процесу – передача знань і умінь від вчителя до учня, то засобами
досягнення цієї мети є, по-перше, регулярна робота учня протягом року, а по-друге, систематичний
моніторинг, що дозволяє оцінити отримані ним знання.
Як згадується в методиці викладання, використання тестів є одним з раціональних і ефективних
доповнень до методів перевірки знань, умінь і навичок учнів на різних рівнях освіти. Крім того, тестовий
контроль став одним із засобів індивідуалізації в навчальному процесі, оскільки дає можливість
враховувати існуючі психологічні особливості учнів, що перешкоджають їх успішній навчальній діяльності.
На думку одного з провідних фахівців в галузі методики організації роботи з тестами
П.П. Блонського [4, с. 21], величезна заслуга тестів полягає в тому, що вони дозволяють звичайну
відповідь учня «так мені здається» замінити словами «я це знаю» або «я це не знаю». Саме ця
особливість тестів дає можливість кожному вчителю включити даний вид контролю в будь-який етап урок,
на різному етапі засвоєння нових знань і при вивченні будь-якого навчального предмета. Ця тема
розглядається й в працях І. А. Рапопорт, В. М. Казієва та в роботах інших авторів [6, с. 23].
Тестовий контроль має ряд істотних переваг перед іншими видами існуючого контролю. Переваги
полягають в тому, що можна перевірити значний обсяг пройденого матеріалу малими порціями, а також,
швидко визначити оволодіння навчальним матеріалом більшого числа учнів. Тим часом, жорстка
процедура перевірки практично виключає суб'єктивізм. В результаті застосування цього виду контролю у
школярів формується дисциплінованість і прагнення до змагальності в засвоєнні навчального матеріалу.
Все це дає повну підставу для затвердження актуальності даної теми.
Історія зберегла ім'я людини, яка перша використала слово «тест» в якості наукового терміна, що
позначає психолого-діагностичну методику. Це заслуга американського психолога, першого в світі
професора психології Дж. М. Кеттелла (1860-1944). У 1890 році в одному з наукових журналів їм була
надрукована стаття «Mental Tests and Measurements». Вчений розробив серію тестів (50) і використовував
їх у створеній ним лабораторії (1891) при Колумбійському університеті для оцінки рівня інтелектуального
розвитку [1, с. 114].
У шкільній практиці тести використовувалися набагато раніше. У ряді джерел можна знайти згадку
про те, що тести були вперше застосовані в 1862 році у Великобританії. З метою перевірки знань учнів
вчитель Гринвічської школи Дж. Фішер створив градуйовану книгу, що містить питання – завдання і
відповіді на них (учні повинні були вибрати правильну відповідь). Книга Фішера охоплювала такі предмети
як граматика, математика, французька мова, святе письмо, загальна історія, малювання та ін. [1, с. 130].
Теорія тестування розвивалася в роботах зарубіжних психологів ХХ століття А. Біне, В. Штерна,
Ч. Спірмена та ін. Основоположником тестології вважається англійський психолог Ф. Гальтон (1822-1911),
який вніс істотний внесок у розробку теорії тестування, тестових завдань та їх застосування для
педагогічних цілей [3, с. 51].
Зупинимося на визначенні поняття «тест», так як в даний час він застосовується в широкому
діапазоні. Великий енциклопедичний словник пропонує нашій увазі наступне визначення даного
терміна [7, с. 65]:
«Тест (англ. Test – проба, випробування, дослідження) у психології та педагогіці – стандартизовані
завдання, за результатами виконання яких судять про психофізіологічні та особистісні характеристики, а
також знання, вміння та навички випробуваного [7, с. 65]».
Сучасний тлумачний словник Т.Ф. Єфремової визначає слово тест, «як завдання, випробування
стандартної форми, за результатами виконання яких можна судити про здатність, схильності та ін. кого
небудь до чого небудь, а також про знання, вміння випробуваного [7, с. 66]».
На думку дослідника А.А. Алексєєва, тест – це «підготовлений відповідно до певних вимог комплекс
завдань, що пройшли попереднє апробування з метою визначення його показників якості, який дозволяє
виявити у тестованого ступінь його лінгвістичної та комунікативної компетенцій» [1, с. 93].
С. Р. Балуян зазначає, що «комплекс завдань тесту існує у формі сукупності питань, що
забезпечують однозначність відповідей випробовуваних. Його відрізняє ретельність розробки відповідно
до певних правил і процедур, попередня експериментальна перевірка, наявність таких характеристик
ефективності, як валідність і надійність. Наявний еталон відповіді гарантує об'єктивність результатів
тестування, які піддаються кількісному обліку» [2, с. 44].
Основна відмінність тесту від контрольної роботи полягає в тому, що він завжди передбачає
вимірювання. Іншою важливою відмінністю є те, що тести проходять процедуру стандартизації. Тому
відмітка, що виставляється за підсумками тестування, відрізняється більшою об'єктивністю, ніж оцінка
контрольної роботи, винесена на підставі особистого судження перевіряючого [2, с. 44].
Дослідник Є. А. Штульман, у своїй роботі «тестування при навчанні англійської мови в мовних вузах»
зазначає, що «тест складається з двох частин – інформаційної та операційної. Інформаційна частина
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містить ясно і просто сформульовану інструкцію і приклади правильного виконання завдань. Операційна
частина складається з деякої кількості завдань або питань. Тестове завдання містить основу у вигляді
ствердної пропозиції (повної або неповної), питання або невеликого тексту. Тестове завдання може
супроводжуватися набором відповідей, званих також вибірковими відповідями або альтернативами. Серед
відповідей міститься одна правильна відповідь і кілька неправильних. Всі варіанти вибору повинні бути
приблизно однієї величини і ставитися до одного рівня мовних труднощів. Тести з багатьма завданнями
називаються комплексними тестами» [8, с. 12].
З вищесказаного випливає, що основні теоретичні та практичні положення тестології були
розроблені для психологічних тестів і пізніше почали застосовуватися і в педагогіці. Однак, педагогічні
тести застосовуються для вимірювання рівня засвоєння конкретного навчального предмета (дисципліни), в
той час як, психологічні тести призначені для виявлення і вимірювання відповідних властивостей психіки.
Процес навчання англійської мови передбачає два істотних компонента: формування іншомовної
(комунікативної) компетенції і контроль знань, умінь і навичок учнів. Формування комунікативної
компетенції відбувається на уроках англійської мови протягом усього навчального процесу, при цьому
контроль здійснюється в спеціально відведений час, тому він повинен бути чітко організований таким
чином, щоб в максимально стислі терміни оцінити максимальну кількість учнів, щоб відповідати
стандартам якості та об'єктивності отриманих результатів [5, с. 136].
Традиційні форми контролю, на думку багатьох дослідників (Л. Ф. Бахман, 1990; В. А. Коккота, 1989
та ін.) не задовольняють всім вимогам, тому що: проведення самостійної та контрольної роботи вимагає
багато часу (пів уроку або цілий урок); ймовірність списування з боку учнів; виникає сильне емоційне
напруження учня під час виконання завдань; перевірка результатів займає занадто багато часу.
Наявність цих недоліків спонукає вчителів шукати нові та альтернативні способи управління
процесом навчання. Найбільш перспективним напрямком у цьому дослідженні є тестовий контроль, який
дає незаперечні переваги з точки зору зниження як емоційного стресу, так і часу на перевірку результату.
Крім того, тестова форма контролю дає можливість систематизувати знання учнів, виявити їх потенційні
можливості та визначити можливі причини виникнення труднощів і може бути отримана підвищена
зацікавленість учнів у навчальному процесі.
Для того щоб тест з англійської мови був якісним вимірником, він повинен володіти
рядом характеристик. Серед них найбільш важливими є валідність, надійність, економічність,
автентичність [8, с. 216].
Валідність означає придатність результатів випробувань для тієї мети, для якої проводилося
випробування. Якщо тест дозволяє перевірити все, що задумано авторами, то він вважається допустимим
для контрольованого змісту навчання. Валідність залежить від якості виконання завдань, від ступеня
повноти і глибини охоплення змісту навчального матеріалу в тестових завданнях.
Надійність відображає ступінь сталості, стабільності результатів випробувань. Розглядається
надійний тест, який дає стабільні результати в разі повторного проведення, за умови, що рівень підготовки
випробовуваних не змінився.
Економічність тесту – це здатність конкретного тесту дати максимально достовірну інформацію про
тест при мінімальних витратах часу і зусиль на розробку, проведення, перевірку і обробку
тесту [8, с. 213-219].
Автентичність (справжність) тесту досягається за рахунок вибору автентичних текстів, створення
тестових ситуацій, близьких до реальних умов спілкування.
Ступінь достовірності тестових матеріалів є серйозною методологічною проблемою. Це пов'язано з
певними труднощами соціокультурного плану, які відчувають школярі, які вивчають англійську мову поза
мовним середовищем.
На уроках англійської мови можна використовувати різні методи оцінювання при перевірці
компетенцій учнів, але в зв'язку з тим, що останнім часом на конкурсах, олімпіадах, пізнавальних іграх
учням пропонуються завдання у формі тестування, більш доречно увагу до цього методу. Крім того,
перевагою тестів в порівнянні з іншими формами контролю є те, що всі учні знаходяться в рівних умовах,
що дозволяє об'єктивно порівнювати їх досягнення; виключається суб'єктивність викладача; результати
тестування підлягають статистичній обробці. Використання тестового контролю на уроках англійської мови
дозволяє вчителеві визначити, як учні формують ті чи інші компетенції, а також проаналізувати їх
педагогічну діяльність. Учні зможуть дізнатися про свої досягнення або прогалини в навчанні, порівняти
свої результати зі стандартними, таким чином, у них розвивається самоконтроль. Батьки мають
можливість вивчити результати навчання своїх дітей [5, с. 96-97].
Багато підручників з англійської мови в середній школі мають перевірочні тести в кінці кожного
розділу. При переході до наступного етапу навчального курсу потрібне проведення тематичного контролю,
який допускає зворотний зв'язок, що забезпечує управління процесом навчання і сприяє його
ефективності. Тести спрямовані на те, щоб показати вчителю і учням недоліки під час навчання, які
виникають з тієї чи іншої причини; виявити учнів, які відчувають серйозні труднощі в засвоєнні навчального
матеріалу, а також мотивувати їх до повторення всього навчального матеріалу, що є розділом
підручника [8, с. 220].
Таким чином, можна зробити висновок, що цей діагностичний метод являє собою стандартизовану
процедуру об'єктивного вимірювання освітніх досягнень випробуваного з різних навчальних предметів.
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Організація тестового контролю на уроках англійської мови дає такі можливості, як оперативна перевірка
якості засвоєння, негайне виправлення помилок, високий ступінь об'єктивності результатів, заповнення
прогалин. Це дозволяє вчителю швидко перевірити знання учнів і без необхідності витрачати час і сили на
обробку отриманої інформації.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Володіння іноземними мовами стає обов'язковою вимогою для сучасної людини, і від якості мовної
підготовки часто залежать перспективи кар'єрного росту і розширення особистих контактів. Отже,
іншомовна освіта має забезпечити певний рівень володіння мовою, що дозволяє брати участь у
міжкультурній комунікації.
Успіх навчання багато в чому залежить від методики навчання англійської мови і від уміння
викладача користуватися різними методами в залежності від конкретних освітніх завдань. Однак педагоги,
організовуючи навчальний процес, не завжди мають чітке уявлення про особливості методичних підходів в
навчанні англійської мови, їх достоїнства і недоліки. Крім того, знання теорії і практики викладання
англійської мови в різних соціально-економічних умовах дозволяє викладачеві бачити методичну думку в
широкій освітній перспективі, вільніше орієнтуватися у виборі прийомів навчання, свідомо і творчо
застосовувати їх у своїй роботі.
Дослідженням історії методів викладання англійської мови займалися А. В. Миролюбов,
І. В. Рахманов, К. А. Ганшина, І. А. Грузинська, З. М. Коліркова, С. К. Фоломкіна, Н. І. Гез, Ю. А. Жлуктенко,
Р. А. Кузнєцова. Практика навчання англійської мови знає численні спроби знайти найбільш ефективний
метод навчання.
У Європі протягом декількох століть панував граматико-перекладний метод. Його розквіт відноситься
до XVIII–XIX ст. де він був основним офіційно прийнятим методом в навчальних закладах. Представники
цього напрямку вважали, що викладання англійської мови у навчальних закладах має в основному
загальноосвітнє значення і своєю метою має розвиток логічного мислення, пам'яті, кругозору. В основу
курсу навчання англійської мови була покладена граматична система. У процесі навчання особлива увага
приділялася граматичному аналізу тексту, заучування правил і перекладу. Для контролю засвоєння
матеріалу пропонувалися переклади з рідної мови. Природно, що даний метод не забезпечував навіть
елементарного володіння англійської мови. Однак, незважаючи на всі недоліки, граматико-перекладний
метод давав позитивні результати в навчанні аналітичного читання і перекладу. Домінування даного
методу протягом тривалого періоду пояснюється традиціями, успадкованими від латинських шкіл, і
формальними цілями навчання [4, с. 65].
Наприкінці XVIII ст. з'являється текстуально-перекладний метод. Представники цього напрямку
розуміли мету навчання англійської мови як загальний розвиток учнів при вивченні справжніх художніх
творів англійською мовою. В основу навчання був покладений оригінальний англійський текст, на його
прикладі відпрацьовувалося вимова, вивчалася граматика і лексика. Вперше стали застосовуватися
зворотні переклади. Незважаючи на схоластичний підхід до навчання, ряд прийомів текстуальноперекладного методу увійшов в арсенал наступних методичних напрямків. Так, в методику увійшла
практика зворотних перекладів, робота над англійським текстом послужила основою для формування
методики навчання аналітичному читанню [4, с. 66].
В кінці XIX ст. перекладні методи приходять в протиріччя з соціальним замовленням суспільства і
поступово втрачають своє місце в практиці навчання англійської мови. Розвиток капіталістичних відносин,
боротьба за ринки збуту і сировину зажадали великої кількості людей, що володіють англійською мовою.
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У зв'язку з цим був розроблений метод, який отримав назву «натуральний». Найбільш відомими
представниками цього методу є М. Берліц, Ф. Гуен, М. Вальтер та ін. На їхню думку, метою навчання є
розвиток усного мовлення, яке повинно здійснюватися так, як в житті дитина засвоює рідну мову.
Своєрідне застосування знайшов натуральний метод в сім'ях заможних людей, які запрошували для освіти
і виховання своїх дітей іноземців – носіїв англійської мови. Граматика з системи навчання виключалася,
заняття протікали у формі наслідування мови викладача, а формування мовних навичок і умінь − в
результаті повторення зразків мови і їх використання в різних ситуаціях повсякденного
спілкування [1, с. 32].
Спадщиною натурального методу в сучасній методичній науці є різні способи бесперекладної
семантизації, систематизація лексики за тематичним принципом, а також коментування дій і розігрування
сценок.
На основі натурального виникає прямий метод, відмінність якого полягало в тому, що його принципи
обґрунтовувалися даними лінгвістики і психології. Серед його творців були такі відомі вчені-лінгвісти, як
О. Есперсен, П. Пассі, Г. Суіт, В. Фієстері та ін. Назва даного методу пов'язано з тим, що його прихильники
вимагали слово іноземної мови пов'язувати безпосередньо з поняттям, минаючи слово рідної мови. В
якості мети навчання англійської мови представники цього напрямку бачили навчання практичному
володінню мовою, що вивчається. Основними принципами цього методу є виключення рідної мови і
перекладу; розуміння важливості постановки вимови при навчанні англійської мови; вивчення слова в
контексті, вивчення граматики на основі індукції. Все це є безумовною заслугою представників прямого
методу. До недоліків методу можна віднести ігнорування мислення учнів при навчанні і опору виключно на
пам'ять і чуттєве сприйняття, а також повне виключення рідної мови при навчанні [4, с. 67].
Також, не можемо пройти мимо армійського методу навчання англійської мови. Основна мета даного
методу – навчити спілкуватися і розуміти усну англійську мову в стислі терміни (6-8 міс.). Навчання мови
проводилося на основі діалогів на побутові теми, які учні спочатку слухають, потім відтворюють слідом за
диктором і, нарешті, заучують напам'ять. Успіх у роботі забезпечується завдяки великій кількості
навчальних годин (до 25 год на тиждень), зануренню в мовне середовище, ретельному комплектуванню
груп за результатами попереднього тестування, обмеженій кількості учнів у групі (5-7 осіб), високій
мотивації навчання. Розробники методу спиралися на ідеї біхевіоризму з їх чітко вираженою
спрямованістю на практичне оволодіння мовою в результаті безпосереднього сприйняття і повторення
мовних зразків, засвоюваних інтуїтивно.
Ідеї армійського методу згодом отримали поглиблений розвиток в концепції аудіолінгвального
методу. Його творцями були лінгвіст-структураліст Ч. Фріз і методист Р. Ладо, що спиралися на роботи
великого лінгвіста Л. Блумфілда, який вважав, що між знаннями про мову і володінням ним немає ніякого
зв'язку. Концепція даного методу стверджує пріоритет усного мовлення над письмовим, переважання в
навчальному процесі тренувальних вправ типу дрилл для формування мовних навичок, інтуїтивне
сприйняття мовного матеріалу, широке використання країнознавчої інформації. При формуванні мовних
умінь виділяються чотири етапи роботи: заучування ретельно відібраних структур, свідомий вибір нової
моделі при її зіставленні з уже засвоєними, практика у вживанні моделі, вживання засвоєних зразків в
різних ситуаціях спілкування. Зазначимо, що перші мовні лабораторії та лінгафонні кабінети були
розроблені в рамках аудіо-лінгвального методу [2, с. 42].
До переваг даного методу слід віднести ретельну розробку методики занять, що веде до
автоматизації навчального матеріалу, країнознавчу спрямованість занять, органічне включення в систему
навчання лінгафонної техніки. Критичне ставлення викликають орієнтація занять на формування мовних
автоматизмів, а не на розвиток на їх основі умінь, які є кінцевою метою навчання мови, а також
переважання інтуїтивних форм роботи над свідомими.
Поряд з аудіолінгвальним методом розвивається аудіовізуальний метод. Його розробниками стали
вчені Р. Губернія, П. Риван, Ж. Гугенейм і Р. Мишеа. Назва цього методу відображає основні його
принципи: весь мовний матеріал сприймається тривалий час тільки на слух, а семантизується майже
виключно на основі зорової наочності за допомогою сучасної техніки. Представники цього методичного
напрямку не висунули нових оригінальних методичних принципів, тому що були повторені положення
прямого методу і аудіолінгвального. Незважаючи на це, даний метод має свої заслуги перед методикою
навчання англійської мови. По-перше, це вперше проведене визначення мовного матеріалу для вивчення
в результаті аналізу живої мови, супровід досліджуваних діалогів ситуаціями, що відображають реальне
життя країни мови, що вивчається, її особливості, звичаї, культуру, що дуже важливо для навчання
реальному спілкуванню [2, с. 43]
Також, слід за аудіовізуальним методом, розвивається свідомо-зіставний метод навчання англійської
мови. Цей метод передбачає усвідомлення учнями значення мовних явищ і способів їх застосування в
мовній діяльності, а також опору на рідну мову для більш глибокого розуміння як досліджуваної, так і рідної
мов. Лінгвістична концепція методу спирається на ідеї Л.В. Щерби та комунікативної лінгвістики. Відповідно
до них виділяються три об'єкти навчання (мова, мовлення, мовна діяльність), затверджуються
спрямованість занять на оволодіння засобами і діяльністю спілкування, пріоритет принципів свідомості і
комунікативності, важливість врахування рідної мови в процесі оволодіння англійської мови [4, с. 65].
Психологічне обґрунтування методу було запропоновано з позиції теорії діяльності (Л. С. Виготський,
А.Н. Леонтьєв) і теорії поетапного формування розумових дій (Гальперін), згідно з якими оптимальним був
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визнаний шлях свідомого засвоєння одиниць мови і правил їх застосування з подальшою автоматизацією
засвоєних одиниць і їх перенесенням в ситуації спілкування. Основними методичними принципами методу
вважаються: паралельне (взаємопов'язане) оволодіння видами мовленнєвої діяльності при наявності
усного випередження; організація навчання в послідовності від придбання знань до мовних навичок і
вмінь; розмежування навчального матеріалу на активний і пасивний. Концепція свідомо-порівняльного
методу реалізована у великій кількості вітчизняних підручників і навчальних посібників і зберігає позиції
провідного методу у вузівській методиці [3, с. 39].
У середній школі перевага була віддана комунікативному методу. Цей метод був обґрунтований
Є.І. Пасовим. В його основі лежать ідеї комунікативної лінгвістики, психологічної теорії діяльності,
концепція розвитку особистості в діалозі культур, яка визначає кінцеву мету навчання англійської мови −
оволодіння іншомовною культурою в процесі міжкультурної комунікації. Особливість методу проявляється
в спробі наблизити процес навчання мови до процесу реальної комунікації. Одним з основних методичних
принципів методу є мовна спрямованість навчання, що означає активне залучення учнів до процесу
спілкування і використання вправ, що максимально відтворюють ситуації спілкування. В якості важливої
умови розробники комунікативного методу висунули проблемність як спосіб організації та представлення
навчального матеріалу. Ідеї комунікативного методу реалізовані в більшості навчальних курсів в середній
школі. Заслугою комунікативного методу є уявлення про іншомовну освіту як процес передачі іншомовної
культури. У сучасній методиці ця теза отримала подальший розвиток в рамках лінгво-культурологічного
напрямку в навчанні та обґрунтуванні змісту міжкультурної компетенції учнів [1; 3, с. 40].
Поява кожної нової методики навчання англійської мови означає, що педагогічне співтовариство
знайшло і намагається освоїти ще одну невикористану галузь можливостей розвитку іншомовної
комунікативної компетенції. Пріоритет граматики, аналіз іншомовного тексту, розвиток усного мовлення,
інтенсивне або свідоме вивчення мови, розвиток проблемних методів навчання – все це значні віхи в
історії розвитку методики навчання англійської мови. Кожен метод за певних обставин має об'єктивну
цінність. Прямі методи доцільно використовувати в невеликих за чисельністю групах, де викладач є носієм
мови. Зіставні методи можливі тільки в одномовній аудиторії, і коли ставляться широкі освітні цілі, то
методи навчання повинні обиратися в залежності від потреб учнів в мові і їх психологічних особливостей.

1.
2.
3.
4.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
К. В. Корсак, Ю. К. Корсак, А. К. Похресник, О. С. Бойчук
(Київ, Україна)
ЯК ЛЮДСТВО ВХОДИТЬ У НООЕРУ, НЕ УСВІДОМЛЮЮЧИ ЦЬОГО І НЕ ПРИСКОРЮЮЧИ ПОРЯТУНОК
У своїй фаховій діяльності разом з наданням молоді компетентності в обраній ними професії ми всі
одночасно перебуваємо у виключно швидкозмінних локальних, національних, континентальних і світових
умовах. Обговорення мало не всіх проблем — звична для нас справа. Своїм головним завданням ми
вважаємо формування у молоді не тільки національної ідентичності, а й наукового світогляду в аспектах
планування власної стежини життя на основі чіткого бачення майбутнього.
Цей матеріал ми пропонуємо для участі в конференційному збірнику з метою поширення тих
головних ідей, які ми спільно зі студентами сформували в темі «чітке бачення майбутнього». Ми
об’єдналися в групу для пошуку шляхів ефективнішого розповсюдження доказів того, що не тільки
традиційні та електронні ЗМІ, а й доступні наукові повідомлення містять помилкову інформацію щодо
найбільш імовірного шляху еволюції всього людства упродовж 20-30 найближчих років. На планеті в
цілому домінує все більш негативна есхатологія, додатково посилена пандемією COVID-2019 і переходом
обговорення неіснуючої проблеми «глобального потепління до стадії тотальної істерії. Для заспокоєння
читачів вкажемо на те, що за даними ультрасучасних наук про Землю середня температура тропосфери
залежить від впливу щонайменше 9-10 чинників такої ж сили, як вміст у ній вуглекислого газу (детальніше
— у короткій статті [1]). Тому сам собою виникає сумнів у «подвійній розумності» наших сучасників, які
цілковито переконані у реальності «вуглецевого потепління» і вже схибилися на планах мало не миттєвого
припинення «вуглецевих викидів».
Усі відомі нам (перераховувати не будемо) прогнози майбутнього мають рефреном ідею неминучості
настання екологічного колапсу, спираючись на переконання у цілковитій неможливості нешкідливих для
біосфери і людини процесів і виробництв. Саме тут і перебуває фатальна помилка футурологів і
прогнозистів, адже ідеальні ноосферні технології розпочали з’являтися «самі собою» саме з настанням
нового тисячоліття. Перший з авторів (К.Корсак) у процесі вивчення наукових відкриттів у великому потоці
нанотехнологій звернув увагу на дві цілковито унікальні. Це були нанофотокаталізація як потенційний засіб
біообеззараження через поглинання світла порівняно доступними сполуками, а також перетворення
певними бактеріями біологічних відходів в органічні пластмаси, які, як і відмерле осіннє листя, не шкодять
довкіллю. Вдалу назву для цих рятівних технологій вдалося придумати тільки у 2010 році у варіанті
«ноотехнології» (скорочення від «ноосферні технології», а також натяк на їх високу «мудрість» і
спорідненість з поняттям «ноосфера).
Пізніше ми винайшли десятки ноотермінів «з майбутнього», що разом формують малий і великий
нооглосарії [2; 3]. Первинні ноознання читачі нашого тексту можуть отримати з наведених там слів з
короткими поясненнями на кількох мовах. Всі наші зусилля якомога швидше поширити інформацію про
чудові винаходи ноонауковців дали майже нульові результати. Нам дуже неприємне це гальмування
ноопрогресу, адже заміна індустріальних технологій екологічно безпечними ноотехнологіями гарантовано
спроможна вилікувати біосферу і забезпечити поєднання помірного зростання населення Землі зі швидким
поліпшенням якості й безпеки життя кожної людини на планеті.
У спілкуванні зі студентами ми намагаємося підвищити їх психічну стійкість й переконуємо
конкретними фактами, а не міркуваннями особистого плану на основі снів чи випадкових вражень. Один з
головних методичних засобів — порівняння. Наприклад, ми вказуємо на те, що серед тих подій, які
реально впливають на світогляд землян, важливу роль має щорічний січневий Всесвітній економічний
форум у Давосі. Його організатори досягли періодичної участі в ньому мало не всіх керівників світу,
провідних бізнесменів і багатьох науковців. Центральна фігура серед організаторів — професор Клаус
Шваб, який має хороші наукові здобутки і високе реноме. Останнім часом на зібраннях у центрі уваги
перебували аналізи руху людства до логічного наслідку «четвертої промислової революції» — до Індустрії
4.0. Наші читачі про це, мабуть знають, тому ми обмежимося тільки наведенням рис. 1, де доволі вдало
відтворенні головні ознаки не тільки попередніх промислових революцій, а й Індустрії 4.0.
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Рис. 1. Промислові революції й ототожнення світового майбутнього з «Індустрією 4,0»
Для економії часу і поглиблення впливу ми пропонуємо студентам наш авторський рис. 2, що містить
набагато більше інформації про минуле і з високою точністю вказує головні характеристики суспільства
майбутнього.

Рис. 2. Схема всієї еволюції Homo для п’яти суспільств, парадигм, технологічних укладів і графіком змін
обсягу головного мозку Homo
Очевидно, що центральною ідеєю авторського бачення минулого і майбутнього є послідовне
врахування найновіших наукових відкриттів не тільки у точних науках з появою серед них ноонаук і
ноотехнологій, а й досягнень археометрії, палеогенетики й інших подібних молодих секторів досліджень,
що цілком заслуговують на назву «нооісторія».
Колись ми узагальнимо враження студентів від першої зустрічі з рис. 2. Хтось дивується факту
зменшення середнього обсягу головного мозку людини з часів припинення полювання на мамонтів, хтось
запитує про зміст розриву у вертикальній лінії біля слів «Четверта ноохвиля» (питання зумовлене тим, що
у школі давно припинили вивчення креслення). Усі радіють тому, що ноохвиля має мало не безмежну
висоту, адже ноотехнології лікують довкілля і забезпечують людей. А усі попередні «хвильки» щось
надавали корисне, але дорогою ціною — від зменшення мозку аж до тотального отруєння всього
середовища перебування людей.
Нам дуже кортить детальніше розповісти про досягнення нооісторії і пояснити слова про те, що наші
пращури по жіночій лінії були серед тих народів, хто винайшов рільництво і скотарство, поширивши його
мало не на всю Євразію. Та ще більше — розповісти про поєднання генів землеробів з генами мисливціваріїв. Разом вони створили Трипілля, зробили коней (тарпанів) своїми друзями і помічниками, знайшли
чимало покладів міді, організували на базі уральських родовищ колосальний економічний простір Великого
Трипілля і т.д. Століттями звідусіль до наших пращурів прибували гінці (насправді — розвідники) і
намагалися засвоїти тогочасні науково-технологічні вершини. Кожен одразу ж може переконатися у
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наслідках цих розвідок і наступних запозичень. Увімкніть ГУГЛ-перекладач і погляньте на переклад нашого
українського слова «береза» на десятки інших мов. Це дуже приємне заняття, адже одразу помітите, що
розвідник спотворював його тим солідніше, чим довшим був його шлях від Аркаїма до земель Іспанії чи
Британії: brzoza (польська мова), bříza (чеська), birke (німецька), birch (англійська), betulla (італійська),
bouleau (французька). Ті, хто не приходив у гості у Велике Трипілля, не долучилися до сім'ї
індоєвропейських мов. Тому у Фінляндії берізку називають «koivu», а в Басконії — urki. Кому цікаві ці та
інші нооісторичні факти — погляньте на нашу чималу ілюстровану статтю в [4]. А тут нам уже час
повернутися до того, як людство не помічає початку нооери.
Первинне неусвідомлення важливості екологічно ідеальних технологій легко пояснити тим, що їх
винахід був «випадковим»: перша була відкрита фізиком, а друга — біологом у процесі виконання ними
своїх вузьких наукових тем досліджень. Загалом вони могли мати екологічні знання, але й не подумали
«заглибитись у тему». Нам пощастило тільки тому, що у 1990-х роках довелося працювати в екологічній
тематиці, видавати і перевидавати підручники з основ екології, хвилюватися з приводу передбаченого
неминучого настання «третьої світової війни за рештки ресурсів». Тому видатна особливість перших двох і
наступних ноотехнологій була для нас практично очевидною.
Складність полягала тільки в тому, що справжні «випереджальні» ідеї практично ніколи не
підхоплювало людство (на рис. 2 вказаний рік появи екології — 1866. А використали її мало не через
сотню років!). Ось і доля наших ноовинаходів цілком «нормальна»: хтось узагалі не вірить в їх можливість,
а переважна більшість через вплив ефекту Лачинса (недолік роботи нашого мозку!) автоматично відхиляє
цілком нову інформацію і навіть не збирається хоч якось її негайно розпочати використовувати.
Але ми є затятими оптимістами саме тому, що знаємо про існування ноотехнологій і переконані в
тому, що тотальної війни усіх проти усіх не повинно статися, бо нам шкода своїх нащадків і вони можуть
зацікавитися ноонауками. А розвиток останніх наукових подій живить наш оптимізм цілком серйозно, адже
упродовж усього двох років кількість ноотехнологій зросла майже утричі дужче, як за попередні 20 років.
Але навіть зараз «нооусвідомлення» не проглядає, тому відкриття відбуваються випадково. Так сталося в
Херсонському державному аграрно-економічному університеті [5]. Там фахівці з кафедри технологій
переробки сільгосппродукції розшукували субстанції для прискорення і здешевлення вирощування
їстивних грибів Після зараження міцелієм суміші подрібненої соломи і лушпиння соняшнику науковці через
певний час отримали подібний до пінопласту міцний і цілковито біоорганічний матеріал з очевидними
широкими перспективами застосування. Чудовий результат, але ми все ж порадимо колегам розширити
пошуки і навчатися отримувати ще й біонаноцелюлозу, яка міцніша і вигідніша від сталі чи навіть
славетного українського титану.
А ми для вагомішого доведення факту настання початку нооери з її ноонауками і
ноотехнологіями обрали успіх американських науковців у намаганні назавжди ліквідувати колосальне
індустріальне тваринництво, яке поповнює атмосферу метаном й іншими газами, що набагато дужче від
СО2 активізують вже згадане «глобальне потепління».
Група інноваторів з молодої приватної компанії Nature's Fynd (діє з 2012 р.) вирішила шукати
нетрадиційні засоби отримання особливо цінного для людей м’яса. Ще в 2008 році один з її засновників
Марк Козубал вивчав екстремофіли (грибки та інші найпростіші), які виживають і розмножуються у гарячих
джерелах Єллоустоунського національного парку. Він створив реактори і отримав якісні білки з повним
комплектом дев’яти незамінних амінокислот, клітковиною та вітамінами. А ось і потрібний нам факт:
«Мікроби можуть подвоїти свою біомасу за лічені години, вони неймовірно продуктивні, виробляючи
відмінний білок, для якого не потрібно садити насіння і збирати урожай через півроку. У виробництві білка
відбувається революція» [5].
Та насправді на планеті розпочинається революція не тільки у способах отримання мало чим
обмеженої кількості білка високої якості, але й у практично всіх інших технологіях і засобах
життєзабезпечення.
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(Богуслав, Україна)
«СИНИ ВІКУ МУДРІШІ ЗА СИНІВ ДНЯ»
(філософські погляди Григорія Сковороди)
Наступного року виповнюється 300 років з дня народження видатного українського мислителя XVIII
століття Григорія Сковороди (1722–1794). Відомий сковородознавець Михайло Сікорський (1923–2011)
свого часу зауважив, що «кожне нове століття починається думкою і словом Сковороди».
Якось Богдана Ступку (у творчому доробку якого і роль Григорія Сковороди) запитали, як би він
потрактував слова знаменитого філософа, які той заповів написати на своїй могилі: «Світ ловив мене, та
не спіймав». Мудрий Богдан Сильвестрович відповів: «Сковорода глибше від усіх зрозумів біблійну
сентенцію про те, що всі суєтні справи і звичні радощі земні — то марнота й ловлення вітру…» [3, с. 169]. І
повторив пророчі слова видатного українського мислителя: «Сини віку мудріші за синів дня» [3, с. 163].
Григорій Сковорода усвідомлював філософію як практичну систему життєвої орієнтації. На думку
мислителя, життя слід творити як філософський трактат. Слідом за великим Сократом, він твердив, що
справжня мудрість полягає не стільки в пізнанні істини, скільки в тому, щоб жити в істині [2, с. 6].
Головна проблема філософії Г. Сковороди — це проблема людини. Він цікавився насамперед
моральною проблематикою. Вивчення праць Г. Сковороди дає розуміння того, що в центрі світогляду
українського філософа перебуває людина, її духовний світ, її щастя. Хто хоче бути щасливим, той
насамперед повинен пізнати самого себе, тобто внутрішню сутність, свою духовність, або своє серце.
Людина, яка не пізнала себе, не може обрати сферу діяльності відповідно до своєї природи, а, отже, не
може бути щасливою. Власна ж природа людини не вибирається, вона — від Бога. Отже, у кожної людини
своя природа, яку не можна змінити, її можна лише пізнати і обрати такий життєвий шлях, який співзвучний
її серцю, тобто внутрішньому духовному світу.
В цьому і проявляється своєрідна гносеологія Г. Сковороди. Проте пізнання зовнішнього світу, якому
приділялося так багато уваги у європейській філософії Нового часу, і з якою Г. Сковорода був, безумовно,
знайомий, цікавить його значно менше. Головним, на думку Г. Сковороди, має бути пізнання внутрішнє,
сердечне. Свого справжнього вияву, власне людського буття, людина набуває не з появою тілесності з її
чуттєвими властивостями, а лише за умови осягнення нею глибинних, внутрішніх духовних джерел. Тому
принцип «пізнай себе» проходить крізь усі філософські твори мислителя.
Г. Сковорода приділяв значну увагу ідеї серця, його філософське вчення часто називають
«філософією серця», або кордоцентризмом. Кордоцентризм (від лат. cordis — серце) — це розуміння
дійсності не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем», тобто емоціями, почуттями, душею. Який
сенс вкладається в поняття «серце»? Серце у філософії визначається як сфера духовного життя людини.
Можна сказати, що цим напрямом — філософією серця — український менталітет відрізняється від
західноєвропейського. В основі західноєвропейської філософії стоїть ratio — розум, практицизм, а
філософія серця передбачає емоційне, естетичне, етичне начало. Філософія серця займає важливе місце
у працях Григорія Сковороди і Памфіла Юркевича, вона знайшла відображення у творчості Миколи Гоголя,
Тараса Шевченка та інших мислителів.
Чому саме «філософія серця» може привернути увагу сьогодні? Г. Сковорода з цього приводу
зазначав, що голова всього у людини є серце людське. Він вважав, що серце — це корінь життя. Але
філософ застерігав, що серце може бути і «чистим», і «попільним», тобто, серцем можуть оволодіти як
добрі, так і злі сили. Перші підносять людину, другі приводять її до падіння. Тому людина повинна прагнути
до очищення свого серця. «Філософія серця» Г. Сковороди має гуманістичну основу, бо спрямована на
вивчення людини, показує її сутність через внутрішній світ, відчуття.
Звідси — вчення Г. Сковороди про «сродну працю», його інтерес до вчення тих філософів, у яких
етика має велике значення. Ідея «сродної (спорідненої) праці» полягає в тому, що людина має займатися у
житті тим, до чого вона має хист і здібності, до чого відчуває прагнення та натхнення. Вчення про «сродну
працю» розкриває джерела «сродності» — призначення, покликання людини до конкретного виду
діяльності, їх закладає природа-бог з моменту народження людини. Тому все «сродне» є природним у
людині. Люди не народжуються однаковими за своїми задатками: одні «сродні» до землеробства, другі —
до військової справи, треті — до богослов’я і т. д., якість і міра обдарувань у людей теж різні.
Г. Сковорода стверджує, що всі люди, як тіні істинної внутрішньої Людини, рівні перед Богом, але
разом з тим вони всі різні. Розглядаючи проблему рівності людей, Г. Сковорода визнавав лише одну
нерівність — нерівність в обдарованості і покликанні в одному й тому ж виді діяльності, що має не
соціальне, а природне походження. Звідси — принцип «нерівної рівності». Свою ідею нерівної рівності
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Г. Сковорода розкриває через образ фонтана, який заповнює великі та малі посудини. Посудини різні,
однак вони всі рівні між собою тому, що вони всі повні.
У своєму філософському творі «Разговор, называемый алфавит, или букварь мира» Г. Сковорода
пише: «Бог богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вмѣстности. Над
фонтаном надпись сія: «Неравное всѣм равенство». Льются из разных трубок разные токи в разные
сосуды, вкруг фонтана стоящіе. Меншій сосуд менѣе имѣет, но в том равен есть большему, что равно есть
полный. И что глупѣе, как равное равенство, которое глупцы в мір ввесть всуе покушаются?» [8, с. 436].
Ідея нерівної рівності — основа та внутрішній сенс етичного вчення Г. Сковороди. Він обумовлює
етичний плюралізм, який передбачає для кожної людини свій життєвий шлях. У кожної людини своя
природа, її не можна змінити. Можна лише, пізнавши її, вибрати собі заняття та життєвий шлях, «сродні» з
цією природою. Ось чому Г. Сковорода повторює знову і знову: пізнай себе, слухай себе, подивись в себе.
Це дає можливість людині відкрити свою божественну суть.
Одним із центральних елементів філософської системи Г. Сковороди є його вчення про три світи та
дві натури.
На думку Г. Сковороди, існують три світи — один великий і два малих. Перший світ — це макрокосм,
тобто великий світ, Всесвіт, що складається з безлічі світів; другий — мікрокосм, тобто малий світ або
людина; третій — це символічний світ, тобто Біблія (ідеї, запозичені Г. Сковородою з Біблії, проглядаються
у всій його філософській системі). Символи — це образи, що втілюють будь-яку ідею. Біблія для
Г. Сковороди — це досконалий образ світу символів. Завдяки символам невидимий світ перетворюється у
світ видимий, досяжний до сприйняття, тобто Біблія є засобом пізнання духовного початку, внутрішньої
натури макро- та мікрокосму, інакше кажучи, Бога.
У своєму останньому творі «Діалог. Имя ему — Потоп зміин», завершеному у 1791 році,
Г. Сковорода пише: «Суть же тры мыры. Первый есть всеобщій и мыр обительный, гдѣ все рожденное
обитает. Сей составлен из безчисленных мыр-мыров и есть великій мыр. Другіи два суть частныи и малыи
мыры. Первый мікрокозм, сирѣчь — мырик, мирок, или человѣк. Вторый мыр симболичный, сирѣчь библіа.
Во обительном коем либо мырѣ солнце есть оком его, и око убо есть солнцем. А как солнце есть глава
мыра, тогда не дивно, что человѣк назван мікрокосмос, сирѣчь маленькій мыр. А бібліа есть симболичный
мыр, затѣм что в ней собранныя небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были
монументами, ведущими мысль нашу в понятіе вѣчныя натуры, утаенныя в тлѣнной так, как рисунок в
красках своих» [5, с. 138].
Кожний з цих трьох світів має дві натури: видиму (зовнішню) і невидиму (внутрішню), тобто
матеріальну й ідеальну, тілесну і духовну, мінливу і вічну. Вчення про двонатурність світу є одним із
основоположних принципів філософської системи Г. Сковороди. Філософ не заперечує існування
матеріального світу — він існує всюди і не можна знайти жодного місця, де б його не було. Але так само
всюди існує і невидимий світ. У онтології Г. Сковороди невидимий світ (Бог) є первинним. Бог не лише
створив видимий світ, він його пронизує і утримує. Видима ж натура є тільки вічною тінню Бога.
Ідея про двонатурність світу простежується в усіх філософських працях мислителя. Зокрема, у
першій главі трактату «Начальная дверь ко христіанскому добронравію», Г. Сковорода вказує: «Весь мір
состоит из двух натур: одна — видимая, другая — невидимая. Видимая натура называется тварь, а
невидимая — бог. Сія невидимая натура, или бог, всю тварь проницает и содержит; вездѣ всегда был,
есть и будет. Напримѣр, тѣло человѣческое видно, но проницающій и содержащій оное ум не виден. По
сей причинѣ у древних бог назывался ум всемірный. Ему ж у них были разныя имена, напримѣр: натура,
бытіе вещей, вѣчность, время, судьба, необходимость, фортуна и проч... А у христіян знатнійшія ему
имена слідующія: дух, господь, царь, отец, ум, истинна. Посліднія два имена кажутся свойственнѣе
протчих, потому что ум вовся есть невеществен, а истинна вѣчным своим пребываніем совсѣм противна
непостоянному веществу... Что касается до видимой натуры, то ей также не одно имя, напримѣр:
вещество, или матерія, земля, плоть, тѣнь и проч.» [7, с. 146–147].
На думку філософа, з того, що в усьому існує дві натури — невидима (Бог) і видима (матеріальна),
— випливає неможливість зникнення, загибелі чого-небудь. Загинути ніщо не може, воно тільки втрачає
свою тінь. Людина теж є єдністю двох натур, у неї, як вважав Г. Сковорода, є два тіла і два серця: тлінне і
вічне, земне і духовне. І якщо людина вмирає, то вона втрачає лише видиме, тілесне, свою тінь, а духовне,
невидиме залишається, бо воно вічне. Філософська дилема духу і матерії у Г. Сковороди зводиться до
проблеми, яку він намагався розв’язати всією практикою свого буття: «Одна ли смерть царствует? и нѣсть
живота» [6, с. 190], — тобто, до проблеми тлінного і вічного.
Наголошуючи на протилежності двох натур, Г. Сковорода не заперечує їх взаємозв’язку. Проте
необхідно чітко усвідомлювати, що є причиною, а що — наслідком. Для Г. Сковороди причиною (основою)
є саме невидима, внутрішня натура, а зовнішній світ (зовнішня натура) є лише наслідком, який
утворюється на поверхні. Фактично ідею внутрішньої, невидимої природи мислитель пов’язував з поняттям
«сутність», що дає змогу речам залишатись речами, надає їм визначеність. Цю універсальну сутність світу
речей Г. Сковорода позначав поняттям «Бог». Це не означає, що він відмовлявся від властивого
християнству персоналістичного трактування Бога. Однак, для нього Бог — ще й філософське поняття, яке
тлумачать як першооснову всього сущого, першопричину, що є одночасно причиною самої себе і законом
існування всього світу. Для того, щоб залишатись постійно діючою причиною світу, Бог повинен певним
чином бути присутнім у ньому. Тому, на запитання: «Де є Бог?», Г. Сковорода відповідав: «Всюди».
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Цей аспект споріднює його філософію з пантеїзмом (ототожнення Бога і природи). Але якщо це й
можна вважати пантеїзмом, то пантеїзмом з вираженою печаттю ідеалістичного платонізму [1].
Отже, концепція трьох світів і двох натур є онтологічною основою вчення Г. Сковороди. Не важко
помітити, що у вченні Г. Сковороди про видиму і невидиму натуру буття присутні платонівські мотиви.
Спираючись на цей основоположний принцип філософської системи Г. Сковороди, можна стверджувати,
що філософська позиція мислителя — це об’єктивний ідеалізм.
Викладені вище філософські ідеї Г. Сковороди свідчать про те, що він, по-перше, «дозволив» собі у
ті часи мати такий світогляд, який у багатьох пунктах суттєво відрізнявся від санкціонованого церквою; подруге, певною мірою відродив в Україні той тип філософствування, який культивувався ще в Київській Русі
та мав назву «філософствування у Христі». Це була філософія, яка найбільше цінувала злиття життя та
духовного прозріння, вчинку та моральності [4, с. 240].
Отже, Г. Сковорода був не просто філософом, а філософом особливого культурно-історичного типу.
Він заклав основи української класичної філософії. Г. Сковорода мав глибокий вплив на весь подальший
розвиток української філософії, а основні ідеї його вчення знайшли відображення і розвиток у творчості
багатьох українських мислителів.
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ВПЛИВ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ НА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ
Коронавірусна пандемія, оголошена у березні 2020-го року змінила звичне структурування
соціокультурного простору. Пандемія змусила більшість держав світу переглянути звичний погляд на
соціальну взаємодію та проведення масових заходів. Ця ситуація вплинула й на культурну та релігійну
сфери. Державна влада вступила у протиріччя з релігійними установами. Між тим, релігійні установи
розділилися щодо реакції на запроваджені карантинні заходи: підтримка поєдналася з нейтральністю та
закликами до ігнорування владних приписів. Реалізація гарантованих Конституцією та Декларацією
прав людини духовно-релігійних прав та свобод була поставлена під питання. Відтак, визначення
впливу коронавірусної пандемії та релігійну сферу та духовно-культурне буття наразі є актуальним.
Сфера дозвілля постраждала від карантинних заходів однією з перших. Спортивні змагання,
концерти, спектаклі масово скасовувалися з березня 2020-го року. Пом’якшення обмежень позитивно
позначилося на культурі. Однак повернення до локдауну восени знову поставило театри і кінотеатри під
загрозу. Тож, наскільки згубним виявився вплив коронавируса на соціокультурний простір, культуру і
релігію? Культура – поняття широке. Так, культура – це людський спосіб існування, що протистоїть
природі. Є й інше, більш вузьке визначення культури: це дозвілля, мистецтво, розваги, організація
вільного часу. Таку діяльність, відповідно, забезпечують театри, кінозали, опери, галереї тощо.
Локдауни, які повсюдно оголошуються державами (і в Україні також), привели до закриття закладів
культури. Зупинка міжнародного сполучення і коронавірусна «залізна завіса» – причина скасування
гастролей і «заморозки» концертної діяльності [2].
Найгірше для соціокультурного простору – невизначеність. Закриття культурних центрів, театрів і
кіностудій означало, що співробітники цих установ відправляються в безстрокову відпустку. Не всі
культурні заклади могли дозволити собі виплачувати заробітну плату своїм працівникам. Люди масово
залишалися без роботи. Вижити вдалося переважно гігантам. Дрібні й потужні приватні центри
закривалися – часто без надії знову повернутися до діяльності. Песимістичні прогнози змушували
експертів прогнозувати кінець театрів і кіно в старому – класичному – форматі. Повсюдно звучали
припущення про форму існування культури в «новій реальності» [3].
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Перший крок, який зробили установи культури після оголошення локдаунів, – скорочення
концертних програм і перенесення заходів. Невизначеність і продовження карантину змусили діячів
сфери культури шукати нові – альтернативні – форми для своєї діяльності. На допомогу театралам,
оперним виконавцям і галеристам прийшли віртуальні технології [2]. Музеї надавали людям можливість
віртуальних прогулянок по тимчасово закритим залам. Галеристи пропонували публіці відвідати
онлайн-виставки. Співробітники музеїв боялися приймати відвідувачів, не бажаючи заразитися.
Проблема полягала в тому, що квитки на заходи вже встигли розпродати. Покупці хотіли повернути свої
гроші, а це, в свою чергу, викликало б затяжну фінансову кризу сфери культури. Тому більшість подій
не скасовували, а офіційно переносили – переважно на осінь.
Навесні, за даними Міжнародної ради музеїв, закрилося 95% світових музеїв. У локальному плані,
по регіонах, в кожній області через обмежувальні заходи постраждало 85% музейних установ [1].
Припинилися міжнародні туристичні тури, шкільні та університетські екскурсії. Економічні втрати від
карантинних заходів підраховуються на основі опитувань. Такі опитування охоплюють переважно
європейські та північноамериканські регіони. Найбільше постраждали музеї, розташовані в туристичних
центрах. Там рівень доходів впав на 80% [1]. Це означає, що заклади культури втрачали через карантин
сотні тисяч доларів за тиждень. Під загрозу повного закриття потрапили музеї, залежні від кількості
проданих квитків. Сільські, районні музеї відкриються після пандемії далеко не всі – близько 30%
закладів втратить здатність відновитися. ЮНЕСКО попереджає: навіть після зняття карантинних заходів
кількість відвідувачів в музеях не буде такою, як колись [1]. Опинившись під ризиком банкрутства, музеї
шукають альтернативні форми діяльності. Закриття музеїв – загроза для культури і економіки.
Карантин – період активних зусиль по перенесенню культурної діяльності в онлайн-середовище.
Актори і музиканти виступали перед екранами комп’ютерів – в порожніх залах і для невидимої
аудиторії. Онлайн-трансляції допомогли театрам пережити кризу. Принаймні частково. Цифрові
платформи допомагали не тільки підтримувати зв’язок між діячами культури і публікою. Віртуальні
технології перетворилися в підмогу для самих виконавців. Актори репетирували за допомогою онлайнплатформ. Директори театрів намагалися згуртувати артистів хоча б віртуально [3]. Як же про нинішню
обстановку в театральному середовищі відгукуються самі творчі діячі? Театру в звичній нам формі
сьогодні не існує. Актори підкреслюють, що ймовірна альтернатива – перехід театру в цифровий
простір. Цифрові аналоги «живих» спектаклів планується транслювати через Інтернет – в перспективі.
Однак подібні заходи не замінять безпосереднього впливу мистецтва на глядача. Випадання
культурних заходів з рутини, як сподіваються експерти, допоможе людям усвідомити цінність
мистецтва.
Через обмеження, пов’язані з коронавірусною пандемією, постраждала і сфера релігії. Так, влада
Саудівської Аравії заборонила іноземним паломникам прибувати в країну. Рішення прийняли перед
Рамаданом – священним постом для мусульман. Особливо жорстокі обмеження стосувалися туристів з
держав, де коронавірус поширився досить широко. В цілому церква намагалася дотримуватися
епідемічних обмежень. Те ж саме стосується і України. Однак не всі деномінації погодилися з
карантинними заходами. Сам факт карантину апріорі ставить релігію і віру під сумнів: істинно віруюча
людина сподівається на порятунок. Свята, на кшталт Великодня, Вербної неділі, Спаса, припускають
скупчення великої кількості прихожан в храмах. Цей факт викликав побоювання з боку влади. Ситуація
ускладнювалася тим, що світська і духовна влада в більшості держав розділені. Відповідно, уряд не
може диктувати умови храмам [3].
Першим відреагував на пандемію папа Франциск, який провів служіння онлайн на Великдень.
Цифровізація торкнулася як католицьктх, так і православних храмів. Заборона на масові збори
перешкоджала відвідуванню церков прихожанами. Не всі люди спокійно погоджувалися йти на подібні
обмеження. Так, проводилися хресні ходи, богослужіння – не тільки онлайн, але і «вживу». Влада у
відповідь називали церкви «розсадниками коронавірусу». Заборони вступали в конфронтацію з
конституційними правами населення на свободу віросповідання та пересування. Втім, деякі храми
брали участь у волонтерській діяльності, безкоштовно роздавали маски і медикаменти. Не у всіх
країнах, однак, влади йшли на жорсткі заборони богослужінь. Напередодні виборів в Україні, наприклад,
уряд боявся налаштувати проти себе електорат. А релігія – відомий камінь спотикання в суспільстві.
Пандемія COVID-19 поставила суспільство перед необхідністю переосмислення колишніх
настанов соціокультурного та релігійно-духовного життя. У полі релігії пандемія та наслідки карантину
вплинули зокрема на функціонування релігійних інституцій [2]. Біовлада, про яку писав Мішель Фуко,
спричинила заборону проведення масових заходів (святкування Пасхи, Вербної неділі тощо) [3]. Відтак,
доречно зауважити, що коронавірусна пандемія та релігійна сфера опинилися у конфлікті. По-перше,
держава, накладаючи обмеження на відвідування релігійних установ, знівелювала значимість
релігійного ритуалу (замінивши його на ритуал епідемічний) та віри. По-друге, у суспільстві виникло
питання, чи зможе релігія протистояти інфекції, що, тим самим, поставило авторитет релігії та
релігійних діячів під сумнів. По-третє, доречно наголосити на тому, що у конфлікт вступили не стільки
релігія та пандемія, скільки релігійна діяльність, конституційне право людини на свободу віросповідання
та пересування і карантин.
З іншого боку (і про це розлого пишуть іноземні джерела), релігійна сфера знайшла точку
перетину між реалізацією своєї діяльності та ситуацією карантинно-пандемічних обмежень: допомога у
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розповсюдженні медичних препаратів, сприяння державній владі у проведенні епідемічних заходів,
пропаганда епідемічної безпеки (у тому числі перегляд правил поводження у храмі) та волонтерська
діяльність (як то закупівля медичних препаратів). Однак не всі церкви та конфесії зголосилися на
підтримку обмежень. Деякі виступили на позиції короно-нігілізму, закликаючи ігнорувати обмеження.
В Україні досить високий ступінь довіри до церкви як релігійного інституту, тому позиція церкви
(як щодо карантину, пандемії, так і з питання інформаційної гігієни й безпеки), безперечно,
враховується. З початку оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемії щодо впливу
цієї пандемії та карантину на релігійну сферу вже було опубліковано досить багато матеріалів. Зокрема,
англійською мовою. Дослідники солідарні в одному – амбівалентній ситуації, в якій опинилась релігія під
час пандемії. Релігія може бути бальзамом або ризиком.
Цей контекст передбачає увагу до проблеми релігійної безпеки. Відтак, серед дослідників
висловлювалася єдність щодо можливості релігії та релігійних інституцій забезпечити захищеність
життєво важливих інтересів (як особистості, так і суспільства й держав) під час пандемії. Лідери
християнства, іудаїзму та ісламу підтримують зусилля уряду щодо контролю над коронавірусом. Крім
того, й зараз ведуться дискусії про те, як три світові релігії можуть співпрацювати на благодійних
ініціативах. Глобальна пандемія COVID-19 вимагає негайного підходу для всього суспільства, щоб
запобігти передачі вірусу (враховуючи контекст глобалізації та багатоконфесійності). У цей час
невизначеності, релігійні лідери звернулися до своїх релігійних текстів та теології, щоб знайти відповіді
для громади та заохотити їх до безпечних практик у полі культу. Релігійна безпека, чи не в першу чергу,
пов’язана з попередженням ціннісної маргіналізації та є складовою частиною національної безпеки
держави.
У даному контексті зокрема внутрішньорегілійна стабільність держави та реалізація духовнорелігійних прав та свобод людей опинилася під ризиком негативного впливу карантинних заходів. У
ситуації пандемії COVID-19 на території України було чітко прослідковано конфлікт між Православною
церквою України (ПЦУ) та Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП).
Перша виступила на центристських позиціях підтримки заходів, впроваджуваних державою щодо
боротьби з коронавірусною інфекцією, а друга, навпаки, виступила на так званій позиції короно-нігілізму
або короно-дисидентства. Враховуючи високий ступінь впливу релігійних установ на формування
громадської думки та ціннісних орієнтацій у соціокультурному просторі, доречно підкреслити, що
конфлікт між релігійними установами є загрозою для консолідації населення на території України, а
сама пандемія та карантинні заходи спричини до формування нової моделі релігійно-церковного та
духовного буття й переходу реалізації релігійної діяльності до цифрового (онлайнового) формату.
Між тим, з точки зору епідеміологічної безпеки, ці заходи є формально виправданими. Але, з
точки зору релігійно-духовної безпеки, ці заходи негативно позначаються на соціальній консолідації,
сприяють спалахам насилля та непорозуміння, роз’єднаності, екзистенційної відчуженості та зростанню
психологічної напруги, що виливається у посттравматичний синдром [1]. Відтак, дана проблема
потребує детального розгляду з метою напрацювання подальших стратегій попередження негативних
наслідків пандемії та карантину на соціокультурній і релігійно-духовній ситуації в Україні.
Окремо варто згадати, що коронавірус поставив під сумнів досягнення глобалізації і «відкритого
світу». Експерти неодноразово наголошували на тому, що пандемія «обнулила» досягнення останнього
сторіччя. Зокрема, мова йде про толерантність [2]. Коронакриза збільшила розрив між людьми,
перетворивши фізичну дистанцію в «соціальну». Прогнозується, що культура тепер остаточно стане
привілеєм еліт. Посткризовий і постглобальний світ – це епоха віртуалізації культури. Існує велика
ймовірність знецінення матеріальних артефактів. Віртуалізація призведе до сегрегації людей –
відповідно, за соціальною ознакою.
Література:
1. COVID 19 response (UNESCO). – URL: https://en.unesco.org/covid19.
2. Jaja I. F. Social distancing: how religion, culture and burial ceremony undermine the effort to curb COVID19 in South Africa / Ishmael Festus Jaja // Emerging Microbes & Infections. – Volume 9. – 2020. – Issue 1.
– URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1769501.
3. Perry S. L. Culture Wars and COVID-19 Conduct: Christian Nationalism, Religiosity, and Americans’
Behavior During the Coronavirus Pandemic / Samuel L. Perry // Journal for the scientific study of religion. –
No. 59 (3). – 2020. – P. 405–416.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Университет Григория Сковороды в Переяславе,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество факультета исторического и социально-психологического образования
«Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 марта 2021 г. проводится ХХХVІ Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
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мониторинг.
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здоровье людей.
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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.
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1. Избирательные технологии.
2. Проблемы интеграции Украины в мировое
сообщество.
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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

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

Оргкомитет конференции
http://conferences.neasmo.org.ua.

планирует

размещать

доклады

на

Web-странице

133
по

адресу:

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно
будет
скачать
в
PDF-формате
на
главной
странице
конференции
по
адресу:
http://conferences.neasmo.org.ua/.
Рабочие языки конференции – украинский, польський, русский, английский французский,
белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский,
молдавский, туркменский.
Последний срок подачи материалов – 30 марта 2021 г. (включительно).
Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет:
Оргвзнос - 10 USD США или 10 ЕВРО (в оргвзнос входит оплата за размещение на сайте, верстка
макета, редактирование текстов).
Объем статьи – не более 7 страниц. Скачать сборник можно будет через неделю на главной
странице конференции.
Для участников стран Европы и Азии (за исключением Украины) средства перечисляются
следующим образом:
ВНИМАНИЕ!!! В Украине роботают только такие системы перевода.
1. СПОСОБ ПЕРЕВОДА
Или почтовым переводом на Ф.И.О.: Бобровник Юрий Викторович, 08401, Украина, Киевская обл,
г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Сухомлинского, 34, к. 908. РЕКОМЕНДУЕМ почтовым переводом!
2.
ПриватБанк
Получатель платежа
Организация банка

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

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

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)

134

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

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD
в виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.03.2021 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58:
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение:
«Вашу статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите
об этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство факультету історичної і соціально-психологічної освіти
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 березня 2021 р. проводиться ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація
суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз
метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення,
біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний
моніторинг.
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця
на сучасному етапі розвитку суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я
людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми
великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання
молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові
ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.

5. Усна історія.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична
статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.
VII. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.
XIX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування
системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.
X. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Виборчі технології.
2. Проблеми інтеграції України у світове
співтовариство.
3. Відносини України з НАТО.
4. Відносини України з країнами СНД.
XI. ПРАВО
1. Історія держави та права.
2. Адміністративне і фінансове право.
3. Охорона авторських прав.
4. Трудове право та право соціального
забеспеченя.
5. Карне право та кримінологія.
6. Боротьба з економічними злочинами.
7. Екологічне, земельне та аграрне право.
8. Конституційне право.
9. Цивільне право.
10. Господарське право.
11. Криміналістика та судова медицина.
12. Підприємницьке та банківське право.
13. Кримінально-процесуальне право.
XII. ПСИХОЛОГІЯ
1. Місце психолога на виробництві.
2. Форми роботи психолога-практика.
3. Сучасні тенденції в методології
психологічних досліджень.
4. Психологія тероризму.
5. Психолого-виховні проблеми розвитку.
особистості в сучасних умовах.
6. Клінічна психологія.
7. Загальна психологія.
8. Педагогічна психологія.
9. Психологія розвитку.
10. Психологія праці.
11. Психофізіологія.
12. Соціальна психологія.
XIII. СОЦІОЛОГІЯ
1. Кадровий менеджмент.
2. Сучасні технології соціального
опитування.
XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія.

2. Обчислювальна техніка та
програмування.
3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Фізична культура і спорт: проблеми
дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в
сучасних умовах.
XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та
літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми
дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня
володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.
XVІІІ. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Металургія
2. Гірництво
3. Ливарна Справа
4. Машинознавство
5. Електротехніка
6. Теплотехніка
7. Гідротехніка
8. Радіотехніка
9. Будівництво
XIX. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ.
МЕДІА.
1. Журналістика. Теорія та історія
журналістики
2. Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство.
3. Соціальна інформатика. Прикладні
соціально-комунікаційні технології
XX. ФІЗИКА
1. Загальна фізика
2. Експерементальна фізика
3. Астрономія та фізика космосу
4.Молекулярна фізика
5. Ядерна фізика
6. Фізика металів
7. Фізика функціональних металів
8. Нанофізика
XXI. ХІМІЯ
1. Аналітична хімія
2. Неорганічна хімія
3. Органічна хімія
4. Фізична хімія
5. Хімія високомолекулярних сполук
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