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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Аманжол Макбуз, Жумагуль Киркимбаева,
Светлана Ермагамбетова, Абдиразак Алтенов,
Динара Сарыбаева, Гулсин Нургожаева
(Алматы, Казахстан)
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАНУАРЛАРЫНЫҢ ЛЕПТОСПИРОЗЫНА ҚАРСЫ ВАКЦИНДІК ШТАМДАРДЫҢ
ИММУНОГЕНДІК ЖӘНЕ ЗИЯНСЫЗДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Кіріспе. Лептоспирозға қарсы экономикалық және тиімді шара ол-вакциндеу. Қазіргі уақытта
көптеген елдерде әр түрлі вакциналар даярлайды, олар: тірі, инактивтелген және т.б. Тірі вакциналарды
дайындау үшін лептоспира штамдарын әр түрлі әдістермен аттенуирленеді: лептоспира штамдарын тауық
эмбриондарына пассаждау арқылы, гамма-сәулелерімен, синтетикалық ортаға өсіру және стрептомицинге
тәуелді мутанттар қолдану арқылы. Осы лептоспира штамдары пайдаланылған тірі вакциналар әр түрлі
мемлекеттерде сыналған. Тірі вакцинаның апробация нәтижелері бір-біріне қарама қайшы. Бір ғалымдар
осы вакциналардың жоғары имуногендігін айтса, екіншілері формалинмен, фенолмен иноктивтелген
вакциналар тірі вакцинаға қарағанда тиімдірек деп санайды [1, с. 214].
Ю.М Малаховтың мәліметі бойынша, лептоспирозға қарсы тірі вакцинаны өндіріске енгізуге кедергі
болатын сақтау үрдісі кезінде лептоспиралардың өсуі, уытты жағдайда қауіпті болады. Себебі: өндірістік
штамның генетикалық белгісі жасалынбаған. Бірнеші отандық және шет елдік ғалымдардың ғылыми
еңбектерінің зерттеулері бойынша клеткалық қабықшадан жасалынған вакцинаның имуногенділігі жоғары
екенін мәлімдейді. Алайда, ғалымдар осындай вакцинаны дайындау үшін технологиялық қиындықтары
шығынды ақтамайды. Сондықтан болар,биологиялық өндіріс орындардың бірде-біреуі осы вакцинаны
өндірмейді [3].
Қазіргі уақытта кеңінен қолданылып, келе жатқан инактивтелген вакциналар. ТМД елдерінде көбіне
лептоспирозға қарсы БМҒБИ ұсынған вакцинаны пайдалануда. Ауыл шаруашылық жануарлардың
имунитетінде түрлі және жастық ерекшелері бар. Ауылшаруашылық жануарлар төлдерінде алғашқы
айында белсенді имунитет түзбеуі және осы жаста лептоспирозға жоғары сезімталдығы, төлдерде
клострольді имунитет тудыруы керек, сол себепті буаз жануарларды вакциндеу қажет. МАР антидене
титрін көрсеткіші, жануарлардың жасы мен вакцинасының мөлшеріне байланысты [2, с. 889].
Зерттеу материалдары мен әдістері. Жұмыстың мақсаты ҚазҰАУ «Бактериозға қарсы
биотехнологиялар» зертханасында дайындалған лептоспирозға қарсы поливалентті вакцинамен Ресейлік
коммерциялық поливалентті БМҒБИ [II-нұсқа] вакцинасының иммуногендік қасиеттерін салыстыра отырып
зерттеу болды. Тәжірибе барысында 1,5-3 айлық 40 бас бұзауларға вакцина егілді. Вакцинаның
оптимальді иммундеу мөлшерін, яғни нақты микробтың торшаларын мөлшерін анықтау үшін, әр түрлі
мөлшерде бұзауларға бір реттен вакцинделінді. Лептоспирозға қарсы поливалентті сұйық вакцина
құрамында лептоспираның 8 серовары болды, олар: L.pomona-4, Hebdmadis-11, Grippotyphosa-27,
Tarassovi-65, Icterohaemorrhagiae-91, Sejoe-28, Australis-55. Бақылау ретінде бұзауларды БМҒБИ (II-нұсқа)
ұсынған жануарлардың лептоспирозына қарсы вакцинасын, нұсқаулыққа сәйкес вакциналадық.
Тәжіриебиелік жануарлардың қан сарысуынан МАР арқылы зерттедік, вакцинацияға дейінгі
антиденелердің титрі және вакцинациядан кейінгі 7,14,21- 120 күннен кейін тексеріп тұрдық. МАР қою үшін
вакцинаның құрамына кіретін лептоспираның серотоптарын 1:10 және шектік титрін қойдық.Серологиялық
зерттеуге қанды күретамырдан вакумды шприцтің көмегімен алдық (vacuette, Greiner Bio-one, Австрия).
Қан сынамаларын центрифугалап (1000 айн/мин., 10 минут), Fain және т.б. (2000) әдісі бойынша
микроаглютинация реакциясымен (МАР) зерттелді. Антиген ретінде 6-14 күндік, тығыздығы 5х107-108
клетка/см3 лептоспиралардың тірі өсінділері пайдаланылды. Әр малдан алынған қан сарысуына
микроаглютинация реакциясы елімізде кездесетін барлық лептоспиралар штамдарымен қойылды.
Реакция қою үшін зерттелетін қан сарысуын физиологиялық ерітіндімен 1:10, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800,
1:1600 т.б. қатынаста сұйылтылды. Сұйылтылған қан сарысуын және лептоспира штамдарының
диагностикалық тірі өсінділерін (0,2 мл) агглютинациялық пробиркаларға құйылды. Бақылау
пробиркаларына 0,2 мл физиологиялық ерітіндімен 0,2 мл өсінді құйылды. Пробиркаларды араластырып 2
сағатқа бөлме температурасына қалдырып, содан кейін микросоптың «қараңғы алаңда» (MEIJI TECHNO
CO.,LTD, Japan) реакция оқылды. 1:100 қатынасында сұйылтылған сынамалардан оң нәтиже алынса,
серопозитивті деп есептелді.
Зерттеу нәтижелері. Сұйық полвалентті вакцинамен вакцинделген ірі қара малының антидене
титірін зерттеу нәтижелері 1 кестеде келтірілген.
Кесте нәтижесі бойынша аналогтық топтағы БМҒБИ [2-нұсқа] ұсынған жануарлардың
лептоспирозына қарсы вакцинмен вакцинделген жануарлардың қансарысуының титрін салыстырғанда
жоғары болды.
6-12 айлық бұзауларды вакцинделгеннен кейін, бақылау вакцинасы сияқты антидене түзіледі.
Антиденелер 7-ші күні 1:50-1:75 титріне байқала бастайды, максимальді деңгейге 21 тәулік күні 1:243-1:520
жетеді. 120 күннен кейін 1:27-1:70, дейін титрі төмендейді. Айта кететін жағдай сұйық поливалентті
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вакцинамен вакцинделген жануарлардың қансарысуындағы антидене титрі БМҒБИ ұсынған поливалентті
вакцинамен вакцинделген жануарларға қарағанда 2 есе жоғары болды.

Вакцина атауы

Сұйық поливалентті
вакцина
---«---«----«---«-Коммерциялық
(II-нұсқа)

Жануар-лар
жасы

Жануарлар
саны
Егу мөлшері
мл

Кесте 1. Лептоспирозға қарсы поливалентті және коммерциялық БМҒБИ [2-нұсқа] вакцинамен
иммунделген ірі қара малының қансарысуындағы антидене титірі
7

Зерттеу күніндегі жануарлар қанындағы антидене титрі
14
21
30
45
60
90
120

6-12ай

10

1

1:50

1:100

1:243

1:200

1:130

1:80

1:50

1:27

---«------«------«----

10
10
10

2
3
4

1:75
1:150
1:75

1:227
1:394
1:243

1:299
1:520
1:320

1:279
1:520
1:320

1:184
1:368
1:227

1:100
1:243
1:130

1:70
1:106
1:65

1:40
1:70
1:40

Қорытынды
Қорытындылай келе, ҚазҰАУ «Бактериозға қарсы биотехнологиялар зертханасы» ұсынған
жануарлардың лептоспирозына қарсы поливалентті вакцинасының иммуногендік қасиеті мен тудыратын
иммунитеттің күші осы мақсаттағы Ресейлік БМҒБИ [2-нұсқа] ұсынған жануарлардың лептоспирозына
қарсы вакцинасымен салыстырғанда артық және бір басқа жұмсалатын вакцина мөлшерінің анғұрлым аз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1 Kuzembekova G.B., Kirkimbayeva Zh.S., Maulanov A.Z., Sarsembaeva N.B., Paritova A.E. Pathological
Morphology of Cattle Leptospirosis in Kazakhstan // Global Veterinaria. - 2014. - №12 (1). – Р. 121-124.
2 Киркимбаева Ж.С. Иммунопрофилактика лептоспироза сельскохозяйственных животных и пушных
зверей: автореф. док. вет. наук. –Алматы, 2004. – 45 с.
3 Малахов Ю.А. Лептоспироз животных. – Ярославль: Диас-прес, 2001. - 584 с.
Биржан Бияшев, Кайрат Орынтаев, Ерсултан Шаяхмет,
Мадина Булегенова, Арман Жылкайдар, Асель Жолдасбекова
(Алматы, Казахстан)
ІҚМ ЛЕПТОСПИРОЗЫНА ҚАРСЫ ПОЛИВАЛЕНТТІ ГИПЕРИММУНДЫ ҚАН САРЫСУЫН ДАЙЫНДАУ
Кілт сөздер. Қан сарысу, антиген, штамм, қоректік орта, өсінді, иммунизация, ЕПА, ЕПС, ЕПБС.
Кіріспе. Бүгінгі таңда елімізде «Ірі қара мал етінің экспортық әлеуетін дамыту» жобасы бекітілген (ҚР
үкіметі қаулысы. № 877, 29.07.2011 ж.) Бұл бағдарлама бойынша 2015 жылға қарай сиыр етінің экспортын
60 мың тоннаға дейін, 2020 жылға – 180 мың тоннаға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Осындай келелі
мәселелерді шешуде кедергі болатын, әлемде кең етек алған, зооантропоздар тобына жататын
аурулардың бірі лептоспироз. Ауыл шаруашылық малдарының лептоспирозы өткен ғасырдың 50-60
жылдарынан бастап, бүгінгі күнге дейін жан-жақты зерттелуде. Аурудың алдын-алуға вакциналар және
ауруды емдеу әдістері ұсынылып, олар қолданылуда [1, с. 212]. Соған қарамастан бұл ауру дүние жүзінде
және біздің елімізде кеңінен таралған [2, с. 65]. Ауру көрсеткішінің дамушы, тіпті дамыған елдер арасында
жоғары болуына байланысты, халықаралық денсаулық сақтау ұйымдары (World Organization for Animal
Health, Food and Agricultural Organization, World Health Organization) лептоспирозды ғаламдық маңызға ие
мәселе деп таныды [3, с. 87]. Табиғатта лептоспиралар көптеген жануарлар организімінде және тұщы су
көздерінде сақталады, сондықтан эпизоотологиялық үрдісті түбірімен жою мүмкін емес. Бірақ ауруды
алдын алу және емдік шараларын жасауға мүмкіндіктер бар.Біздің жұмысымыздағы міндетемдік мақсатта
гипериммунды қан сарысуын дайындау болып табылады.
Зерттеу материалдары мен әдістері.
Гипериммунды қан сарысуын алу мақсатында 4 ірі қара пайдаландық. Бұқалардың
гипериммунизациясын шаруашылықта жүргіздік.Лептоспирозға қарсы поливалентті гипериммунды қан
сарысуын алу үшін екі түрлі антиген қолдандық. Бірінші түрлі антигеннің құрамына ҚазҰАУ-нің бактериозға
қарсы биотехнология зертханасының мұражайындағы Pomona, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae,
Canicola, Hebdomadis, Тarassovi, Sejrоe серотоптарының өндірістік штамдарды, ал екінші антиген түрінде
зертханаға келіп түскен ауру және лептоспироздан өлген ірі қара малдан бөліп алған Pomona, Hebdomadis,
Тarassovi, Sejrоe (эпизотикалық)штамдарды пайдаландық.
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Өзіндік зерттеу нәтижелері.
Моноантигендерді дайындау үшін лептоспира штамдарының әрқайсысы жеке-жеке сулы-сарысулы
қоректік ортада өсірілген өсінділерін пайдаландық.
Өсінді алу үшін лептоспира штамдарының уыттылығына және ортаның рН-ы 7,2-7,4-ке жетуіне қарай
10 тәулік бойына өсірдік. Микроскоп алаңында 150-200 лептоспиралары бар өсінділерге 0,2-0,3 %формалин қостық. Содан кейін центрифуга арқылы өсіндіні 8000 айн/мин. 30 мин. айналдырып
лептоспиралардың суспензиясын алдық.
Антиген даярлау үшін өсіндінің сұйығын стерильді жағдайда сорып алып жойғаннан кейін,
лептоспиралардың тұнбаға түскен бөлігін пайдаландық. Алынған тұнбаны аз мөлшерде (1:2)
физиологиялық ерітіндіде ерітіп алдық (рН 7,2-7,4). Поливалентті антиген даярлау үшін барлық
серотоптардағы лептоспира антигенін бірдей мөлшерде қосып араластырдық.
Лептоспиралардың суспензияларына ашутас (квасцы)(0,1 %-дан артық болмаукерек)қостық. Одан
кейін оны 7 тәулік бойы күнделікті сілки отырып, 37-38 С0 температурада термостатта ұстадық.
Ірі қара малдарынан лептоспирозға қарсы гипериммунды қан сарысуын алу үшін оларды келесі
схемалар бойынша иммундедік:
1-кесте. Ірі қара малдарын иммундеу кестесі
Антиген

Ірі қара малды гипериммундеудің 1 кестесі
Иммундеу
күні

Өндірістік
штамдардан алынған
антиген
Қан алу күні
Эпизоотикалық
штамдардан алынған
антиген

Мөлшері
(см3)

1
Тері астына
3
Тері астына
5
Тері астына
7
Тері астына
14 тәуліктен кейін
1
Тері астына
3
Тері астына

3
3

1
Тері астына 3
7
Тері астына 5
9
Тері астына 7
11
Тері астына 7
Соңғы иммундеуден кейін 14 тәулікте
1
Тері астына 3
7
Тері астына 5

Тері астына

3

9

7
Тері астына
14 тәуліктен кейін

3

11
Тері астына 7
Соңғы иммундеуден кейін 14 тәулікте

5
Қан алу күні

Енгізу тәсілі

Ірі қара малды гипериммундеудің 2
кестесі
Иммундеу
Енгізу тәсілі Мөлшері
күні
(см3)

3
3
3
3

Тері астына

7

Даярланған антигендерді ЕПА, ЕПС және вазелин майының астындағы ЕПБС (Китт-Тароцци)
орталарына себінді жасау арқылы стерильдігін тексердік.
Иммундық қан сарысуын алу үшін ірі қара малды иммундеу кестесін (схемасын) жасау.
Жануарлардан емдік-профилактикалық қан сарысуларын алу үшін оларды гипериммундеу әдістері
қолданылатыны белгілі, яғни, организмнің анағұрлым жоғары иммунологиялық жауап реакциясын алу үшін
мөлшерін бірте-бірте көбейте отырып антиген енгізу, тиісінше, жануарлардың қанында сарысудың емдікпрофилактикалық қасиетін арттыратын тәнді антиденелердің ұлғаюына қол жеткізу.
Стерильділігіне тексерілген антигенді ірі қара малдарын гипериммундеуге пайдаландық.
Гипериммундеу үшін салмағы 350-400 кг 4 бас ірі қара мал таңдап алынды. Гипериммундеу алдында
бұқалардан қан алынып, онда лептоспирозға қарсы антиденелердің бар-жоқтығы тексерілді. Нәтижесінде
оларда бұл қоздырушыларға қарсы антиденелер жоқ болып шықты (Кесте 1).
Штамдардан дайындалған антигендерді бұқаларға 2 кесте бойынша енгіздік. Өндірістік және
эпизоотикалық штамнан дайындалған антигендерді 1-ші кесте бойынша 1, 3, 5, 7 күндері тиісінше 3см3
мөлшерінде, ал 2-ші кесте бойынша 1, 7, 9, 11 күндері тиісінше 4, 5, 7, 7см3 мөлшерінде иммундедік.
Тәжірибелік жануарлардан антигендерді енгізгеннен кейін 14 тәуліктен кейін қан алдық. Алынған 4
түрлі сарысуды консервіледік (0,5 %-дық фенол ерітіндісімен), стерильді ыдыстарға құйып, 10 күн бойы +4
- +100 С температурада ұстадық.
Қан сарысудың сыртқы көрінісі – түссіз, жай ғана ашық сары немесе қызғылт-сары түсті бұлыңғыр
ерітінді. Аз мөлшерде күлгін –ақ түсті ақуызды тұнба түзіліп, шайқағанда бірқалыпты массаға айналатын
болса сақтауға жіберіледі. Қан сарысуы құйылған құтылар резиналы тығынмен қатты жабылып, темір
қақпақшаларымен бекіттік. Әр құтының сыртында
Кестеде көріп отырғанымыздай ірі қара малынан лептоспирозға қарсы гипериммунды қан сарысуын
алу үшін өндірістік және эпизоотикалық этикетка жабыстырылды. Қан сарысуы бар құтылар құрамында
зеңсаңырауқұлақтар, ерімейтін қосымша тұнбалар, шіріген иіс байқалмауы керек.
Қан сарысудың стерильділігін ЕПС, ЕПА, Китт-Тароцци, Сабуро орталарына себу арқылы
анықтадық. Барлық флакондардағы қан сарысуы стерилді болып шықты.
Жұмысымыздың келесі кезеңінде біз қан сарысудың зиянсыздығын анықтау үшін 5 ақ тышқанға
0,3 см3 мөлшерінде енгіздік. 10 күн бойы тәжірибедегі ақ тышқандарды бақылағанда олардың жалпы
жағдайында өзгерістер байқалмады. Қан сарысуы егілген жерде жергілікті қабыну процессі байқалған жоқ.
Сондықтан поливалентті гипериммунды қан сарысуын тәжірибелік жануарларға зиянсыз, ректогендігі
байқалмайды деп қорытынды жасауға болады.
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Қорытынды
Ауру белгілі бір аймақта немесе шарашылықта өршіген кезде жоғарыда ұсынылған схемалар
боынша қолда бар вакциндік штамдардан немесе жергілікті індеттік штамдардан тиімділігі жоғары,
ареактогенді лептовпирозға қарсы қан сары суын дайындап, қолдануға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Мурзабаев К.Е. Қой лептоспирозы мен пастереллезіне қарсы кешенді иммундеу: автореф.... канд. вет.
наук. – Алматы, 2009. – 35 с.
2. Темирова Ж.Н. Лептоспироз сельскохозяйственных животных в Кыргызской Республике // Ветеринария.
- 2000. - №7. - С. 8-10.
3. Bolin C.A. Diagnosis and Control of Bovine Leptospirosis // Proceedings of the 6 Th Western Dairy
Management Conference. - Reno, 2003.- 155 р.
Вікторія Горбачевська
(Переяслав, Україна)
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Упродовж останніх років в Україні відбулися значні зміни та реформи на шляху до створення умов
для збереження та формування здоров’я людини, в тому числі й дитини, через освіту.
Аналіз змісту Законів України «Про загальну середню освіту» (2020), «Про освіту» (2017), Стандарту
початкової освіти(2018), Державного стандарту базової середньої освіти(2020), Концепції реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016),
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (2020) визначає необхідність вирішення
пріоритетних завдань сучасної освіти, які спрямовані на здоровий, соціально-безпечний, інтелектуальний
розвиток кожної дитини, як особистості. До основних принципів концепції «Нова українська школа» входять
також: здоров’я - формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного
розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку; безпека - перетворення школи на
безпечне місце, де немає насильства і цькування [9].
Модернізація змісту сучасної освіти в напрямі інтеграції в Європейський освітній простір передбачає
розроблення та впровадження інноваційних освітніх систем і технологій, зокрема тих, що мають
здоров’язбережувальну та оздоровчу спрямованість.
Безліч проведених фізіолого-гігієнічних та психолого-педагогічних досліджень (С. В. Вітріщак,
С. В. Жук, С. В. Гозак, Г. М. Даниленко, Н. С. Полька та ін.) свідчать про обов’язкове застосування
спеціальних методів щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я школярів [3; 4; 6; 11].
З метою вдосконалення здоров’язбережувального освітнього простору. вченими в галузях педагогіки
та шкільної гігієни запропоновано низку таких заходів: оптимізація навчального та психофізичного
навантаження учнів; створення відповідних умов в закладах освіти за рахунок використання гігієнічних
норм; організації моніторингу стану здоров’я дітей; підвищення якості занять фізичної культури в закладах
освіти.
Гігієнічні дослідження з питань збереження здоров’я дітей та підлітків проводяться активно в Україні,
починаючи з ХХ ст., у відповідних відділах науково-дослідних установ та на кафедрах гігієнічного профілю
у закладах вищої медичної освіти, де науковці займаються вивченням різноаспектних проблем здоров’я
дитячого населення. Серед основних напрямків наукових досліджень слід виділити: гігієна навчання дітей
та підлітків різних вікових груп; гігієна навчання дітей з відхиленнями у стані здоров’я; вивчення фізичного
розвитку та стану здоров’я дітей та підлітків й інші [3].
Визначення поняття «здоров’язбережувальні технології» трактувались різними науковцями у сфері
педагогіки, психології, гігієни, зокрема Т. Бойченко, М. Гончаренко, С. Лупаренко, О. Ващенко та ін.
Дослідник С. Г. Дудко зазначає, що здоров’язбережувальна технологія – це створення сприятливого для
здоров’я учнів освітнього здоров’язбережувального середовища [7, с. 45]. За В. Лозинським,
здоров’язбережувальна технологія – це система, яка створює максимально можливі умови для
збереження, зміцнення і розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистого і фізичного
здоров'я всіх суб'єктів освіти [8, с. 67]. Т. Бойченко у своєму дослідженні підкреслює, що технології
збереження здоров’я – це проведення відповідних коригувальних, психолого-педагогічних, реабілітаційних
заходів з метою поліпшення якості життя особистості, формування більш високого рівня її здоров’я,
навичок здорового способу життя [2, с. 1-4]
Зміст всіх здоров’язбережувальних технологій визначають основні здоров’язбережувальні
компоненти освітнього середовища, які забезпечують гігієнічне навчання, спрямовані на вдосконалювання
навиків по догляду за самим собою, одягом, місцем проживання, своїм довкіллям; приділяється увага
дотриманню режиму дня та харчування, чергування праці й відпочинку.
Дослідники
М.
Гончаренко
та
С.
Лупаренко
запропонували
базову
класифікацію
здоров’язбережувальних технологій, до якої відносять:
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 медико-гігієнічні технології (дотримання санітарно-гігієнічних норм, надання повноцінної медичної
допомоги суб’єктам навчально-виховного процесу тощо);
 фізкультурно-оздоровчі технології (загартовування, розвиток фізичних якостей);
 екологічні здоров’язбережувальні технології (підвищення рівня духовно-етичного здоров’я учнів,
формування у них екологічної свідомості та прагнення до збереження навколишнього середовища);
 технології забезпечення безпеки життєдіяльності (дотримання правил пожежної безпеки,
охорони праці, цивільної оборони тощо);
 лікарсько-оздоровчі технології (реалізація принципів лікувальної педагогіки та лікувальної
фізкультури);
 соціально-адаптуючі й особистісно розвивальні технології (упровадження програм соціальної та
сімейної педагогіки, соціально-психологічних тренінгів для вчителів, учнів і їх батьків);
 здоров’язбережувальні освітні технології (застосування психолого-педагогічних методів і
прийомів, спрямованих на здоров’язбереження дітей і підвищення ефективності навчально-виховного
процесу) [5, с. 30-38].
Про доцільність і вагомість впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітніх закладах
усіх рівнів свідчать результати щорічних профілактичних оглядів серед дітей та підлітків, які викликають
глибоке занепокоєння. Так, від початку навчання і до закінчення школи стан здоров’я сучасних школярів
поступово погіршується. Невтішні показники захворювань окремих систем організму відмічаються на
момент закінчення закладу освіти в підлітковому віці. Оцінка статистичних даних Центру медичної
статистики МОЗ України за 2019 - 2020 рр. свідчить про погіршення показників захворюваності на сколіоз,
порушення осанки та зниження гостроти зору, особливо серед школярів старших класів [10].
У 2020 році при проведенні профогляду дітей, що почали навчання з 6 років (1клас) виявлені
патології опорно-рухового апарату та органа зору: зниження гостроти зору – 4, 51%; сколіоз – 0,79%;
порушення осанки – 3, 17%. Серед учнів 9-11 класів показники вищевказаних патологій становлять:
зниження гостроти зору – 7, 41%; сколіоз – 3, 39%; порушення осанки – 6, 3%.
Показники захворюваності учнів за 2019 рік не відображають кращої ситуації. Зокрема, при
проведенні профогляду дітей, що почали навчання з 6 років виявлені патології опорно-рухового апарату та
органа зору: зниження гостроти зору – 4, 6%; сколіоз – 0,85%; порушення осанки – 3, 26%. Серед учнів 911 класів: зниження гостроти зору – 8,13%; сколіоз – 3, 72%; порушення осанки – 6, 77% [10].
При порівнянні зазначених даних, можна стверджувати, що рівень захворюваності опорно-рухового
апарату та органа зору в старшокласників значно вищий, ніж в учнів початкової школи.
З метою профілактики порушень постави та виникнення захворювань органа зору Санітарним
регламентом для закладів загальної середньої освіти, згідно Наказу МОЗ України від 25.09. 2020 року №
2205 передбачено:
- залежно від призначення навчальних приміщень використовуються різні види навчальних меблів:
робочі столи учнів (двомісні та одномісні) та стільці зі спинками різних ростових груп, у кожному
навчальному приміщенні необхідно передбачати 2 -3 розміри відповідно промаркованих меблів.;
- допускається кругове або інше розміщення робочих столів учнів за умови забезпечення
достатнього рівня освітленості робочих місць; найбільша відстань останнього місця до класної дошки - 9 м;
- за першими робочими столами в 1-му ряду (від світлонесучої стіни) розміщують учнів з патологією
органу зору;
- пересаджування учнів на інші ряди проводиться 2 рази на рік, з урахуванням гостроти зору і не
порушуючи відповідності групи меблів їх зросту [12].
У зв’язку з щоденним використанням сучасних інформаційних засобів, які виступають як невід’ємна
частина у навчанні та в дозвіллі кожної дитини, впроваджено вимоги до кабінетів інформатики, згідно
Санітарного регламенту, основні з них: навчальні приміщення з ПК мають мати природне й штучне
освітлення; норми освітленості на екрані - не менш 200 лк, на клавіатурі, робочому столі – до 400 лк;
протягом заняття та після роботи з комп’ютером повинні виконуватися вправи для профілактики зорової та
статичної втоми; не дозволяється одночасна робота за одним комп’ютером двох і більше учнів; медичними
протипоказаннями до занять з комп’ютером є: аномалія рефракції, некорегована міопія, гіперметропія,
некорегована косоокість, епілепсія [12].
Неодноразово науково доведено, що негативна динаміка погіршення здоров’я дитячого населення
взаємопов’язана з невідповідними умовами внутрішньошкільного середовища; з підвищенням рівня та
інтенсивності навчального навантаження [4; 11].
Одним з пріоритетних напрямків діяльності кожного закладу освіти повинно бути забезпечення
відповідних санітарно-гігієнічних умов саме внутрішньошкільного середовища, зокрема:
- забезпечення приміщень відповідними групами меблів та кольором їх маркування згідно віку;
- забезпечення комфортних умов мікроклімату: відносна вологість повітря має становити 40-60 %;
температура повітря в класних кімнатах 17-20 °C, в спортивному залі 15-17 °C, в медичних кабінетах 21-23
°C, в санітарних вузлах 17-21 °C;
- забезпечення достатнього рівня природного та штучного освітлення сприяє високій активності
зорових функцій і працездатності школярів; коефіцієнт природного освітлення - 2,5 % на робочих місцях 3го ряду робочих столів учнів; у навчальних класах - штучне освітлення, зі спектром
кольоровипромінювання: білий, тепло-білий, природно-білий; індекс кольоропередачі - не менший за 80 %;
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- дотримування вологого прибирання з дозволеними деззасобами та режиму провітрювання
(наскрізне, кутове, однобічне);
забезпечення раціональним харчуванням: з метою профілактики щодо виникнення харчових
отруєнь, приготування й реалізація харчової продукції має здійснюватися відповідно до спеціальних
вимог [12].
Слід підкреслити, що ті заклади освіти, які налаштовані постійно створювати умови щодо
формування, зміцнення та збереження здоров’я, розкривають можливість школярам для гармонійного
фізичного та нервово-психічного розвитку, забезпечуючи їх високий рівень розумової працездатності та
успішності.
У сучасних умовах інтенсифікації та інформатизації освітнього процесу збільшується кількість
факторів ризику погіршення здоров’я школярів. Серед найбільш суттєвих, гігієністи виділяють великі
обсяги навчального навантаження, нераціональні технології навчання, невідповідність розкладу занять
гігієнічним нормативам тощо. Все це потребує впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання.
Отже, розв’язання проблеми збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього процесу в
сучасних умовах інтенсифікації та інформатизації навчання можливе за умови формування
здоров’язбережувального простору. Здоров’язбережувальні технології навчання і виховання школярів
мають забезпечити високий рівень психосоматичного здоров’я, розумової працездатності, формувати
мотивацію до ведення здорового способу життя та виховувати високу культуру здоров’я.
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А.Л. Рахимов, Л.Ҳ. Ёзиев, И. Саидмуродова
(Қарши, Ўзбекистон)
HIBISCUS SYRIACUS L. ИЛДИЗ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Сурия гибискуси (Hibiscus syriacus L.) Гулхайридошлароиласи (MalvaceaeL.)ва Гибискус
(HibiscusL.)туркумига мансуб бута ўсимлиги бўлиб, мазкур оила 85 га яқин туркум ва 1600 турни, гибискус
туркуми эса 250 турни ўз ичига олади [1].
Hibiscus syriacus L.эрамизгача ёки эрамизнинг бошида Ўрта Осиё ва Тибет орқали Шимолий
Хитойдан Европага келтирилган [2]. Самарқандга 1894 йилда, Денов дендрарийсида 1930 йилда, Қаршига
1980 йилларда келтирилган [3].
Hibiscus syriacus L. ўсимлиги уруғлари ўсишни бошлаганда дастлаб унинг илдизлари фаол ўсади.
Ўсимта ер юзига чиққан кунида унинг бўйи 0,5 см бўлгани ҳолда илдизи 2,7 см га етади. Ўсишнинг 3кунида ён илдизлар пайдо бўлади. 20 кунлик ниҳолларда 2-тартибли ён илдизлар пайдо бўлади.
Ниҳоллар 1 ойлик бўлгунига қадар илдиз узунлигининг ер устки қисмига нисбати ҳамиша юқори, шу пайтга
келиб уларнинг узунлиги бир-бирига қарийб тенглашади. Бу пайтда илдиз тизими анча шаклланади, 3-
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тартиб ён илдизлар ҳосил бўлади. Асосий илдиз тупроққа чуқур кириб бормасада, у ёнилдизларҳосил
қилиш ҳисобига ўсади ва ўсимликнинг бўйига жадал ўсишини таъминлайди (жадвал).
2 ойлик ниҳолларнинг асосий илдизи 11 см, ён илдизларнинг умумий узунлиги 55 см га етади. Бу
пайтда ҳаво ҳароратининг ҳам юқори бўлиши унинг яхши ўсишига ёрдам беради. 3 ойлик ниҳолларда
асосий илдизнинг узунлиги 19 см га, ён илдизларнинг умумий узунлиги 89 см га етиб, 4-тартиб илдизлар
шаклланади. Илдизларнинг асосий массаси эса 5-8 см чуқурликда жойлашади. 4 ойлик кўчатларда асосий
илдизнинг узунлиги 26 см, илдиз тизимининг умумий узунлиги 127 см га етади. Ниҳолларнинг ёши 5 ойга
етганида асосий илдиз бўйига ўсмагани ҳолда, унинг диаметри анча ошганлиги (12,2 мм), илдиз тизими
яхши ривожланганлиги, уларнинг умумий узунлиги 263 см га етганлиги қайд қилинди.
Бир ёшли кўчатларда ҳам илдиз тизимининг яхши тараққий этиши, бунинг ҳисобига ён илдизларнинг
умумий узунлиги 388 см га ташкил қилади.
Вегетациянинг иккинчи йилида (бу генератив ёшга етган кўчатлар) бақувват илдиз тизими
шаклланади, асосий илдиз кам ўсгани (29 см) ҳолда, ён илдизларяхши ривожланади. Бунда уларнинг
умумий узунлиги
466 см га етганлиги қайд қилинди.
3 ёшли кўчатлар ҳам бўйига жадал ўсади. Уларда 2-3 тартиб шохланиш кузатилади ва
ўсимликларнинг бўйи 185 см га етади. Бу ёшдаги кўчатларда илдиз тизимининг ҳам жадал ўсиши
кузатилади, асосий илдиз узунлиги 62 см га етиб, анча чуқурликка кириб боради (2.6-расм). Илдиз
бўғзининг диаметри 21 мм, илдиз тизимининг умумий узунлиги 590 см га етади. Илдизнинг асосий массаси
эса тупроқнинг юзасида (5-27 см), яъни унумдор қаватда жойлашади.
жадвал
Hibiscus syriacus L. илдизининг ривожланишидаги асосий кўрсаткичлари (2014-2016 йй)
Ўсимликнинг
ёши

1 кун
3 кун
5 кун
10 кун
20 кун
1 ой
2 ой
3 ой
4 ой
5 ой
1 ёш
2 ёш
3 ёш

Ер устки қисми
баландлиги, шохланиш
см
тартиби

0,5
1,0
1,5
2,5
3,92
6,2
17,8
31,4
49,8
52,0
54,0
112,0
185,0

1
2-3

Илдиз
бўғзининг
даметри,
мм

2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
6,0
6,0
7,0
9,0
12,2
14,0
15,0
21,0

Илдизиннг узунлиги
асосий
ён
илдиз,
илдизлар,
см
см
2.7
3.7
5
5,6
8
7
11
19
26
26
26
29
62

7
9
12
16
21
55
89
127
263
388
466
590

Илдизнинг
шохланиш
тартиб

1
1
1
1
2
3
3
4
4
4
4
4
4

Илдизнинг
асосий
массаси
жойлаш-ган
тупроқ
қатламида, см
5
5-6
5-8
5-10
5-17
5-20
5-23
5-27

Шундай қилиб, Hibiscus syriacus L. ўсимлигида вегетациянинг биринчи йили дастлаб ер устки қисми
жадал ўсади, август ойининг 2-декадасидан кейин унинг илдиз тизими яхши ривожланади. 2-3 ёшли
ўсимликлар бўйига жадал ўсади ва бу ўз навбатида илдиз тизимининг яхши ривожланишини таъминлайди.
3 ёшли ўсимликларнинг илдиз анча чуқурга кириб борсада, уларнинг асосий массаси тупроқнинг юзасида,
унинг унумдор қаватида жойлашади.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Тахтаджян А.Л., Федоров A.A., Курсанов A.A. и др. Жизнь растений. Том пятый. Часть вторая. – М.:
Просвещение, 1981. – 511 с.
2. Вильданова К.Д. Декоративные кустарники. Ташкент: Шарк. 2006. – С. 28-29.
3. Ёзиев Л.Х. Опыт интродукции древесных растений в Южный Узбекистан. – Ташкент: Фан, 2001. - 210 с.
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Հ.Ջ. Գրիգորյան, Հ.Վ. Մարդոյան
(Վանաձոր, Հայաստան)
ԸՆՏԱՆԻ ՀԱՎԵՐԻ ՎԱՐՔԻ ՈՐՈՇ ԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընտանի հավերի մասին կա տարածված կարծիք, որ նրանց վարքը շատ պարզունակ է, նրանք ոչինչ չեն
կարող հիշել, սովորել, այսինքն նրանց մոտ շատ դժվարությամբ են առաջանում պայմանական ռեֆլեքսները:
Մինչդեռ գրականության մեջ բերված են բազմաթիվ տվյալներ, որոնք փաստում են, որ այս թռչունների վարքը
այնքան բարդ է, որ ցանկության դեպքում այնտեղ կարելի է տեսնել ռացիոնալ գործողության տարրեր [6, 7]։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հավերը կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ, հիշել թվերի
որոշակի հաջորդականություն և կարող են «հաշվել» [6]: Նման եզրակացության են եկել նաև Պադուայի
համալսարանի իտալացի գիտնականները [7]:
Վաղ տարիքից ճտերը արագ «վարժվում են» հանրահաշվական գործողությունների կատարմանը և
դրանով նման են մյուս կենդանիներին: Բրիստոլի համալսարանի ուսանողները, փորձերի արդյունքում
պարզել են, որ հավերը կարող են պատկերացնել, թե ինչ է կատարվելու ապագայում [6]: Այդ նպատակով
նրանք պատրաստել են երկու փական ունեցող կերաման: Երբ ճտերը կտցահարում էին առաջին փականը,
անմիջապես բացվում էր մուտքը դեպի կերը, սակայն կարճ ժամանակով: Երկրորդ փականը բացվում էր 6
վարկյան ուշ, սակայն երկար ժամանակ այն բաց էր մնում: Ճտերը, գերադասում էին մի փոքր սպասել և
կտցահարել 2-րդ փականը ավելի շատ կեր ստանալու համար: Այս փորձով գիտնականներն ապացուցեցին, որ
հավերն ընդունակ են նաև ինքնավերահսկման: Ընտանի հավերի այս վարքը վկայում է ինքնագիտակցության
սկզբնական մակարդակի մասին:
Հավերը կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ, որը շատ բարդ է և բաղկացած է բազմաթիվ
տեսողական նշաններից և առնվազն 24 տարբեր ձայնային ազդանշաններից, որոնք օգտագործում են
տագնապային իրավիճակները ահազանգելու ժամանակ [6]:
Գրականության մեջ նշվում է, որ այս թռչուններն ունեն զգացմունքային մեծ դաշտ, անհանգստություն,
վախ և այլն [6]: Կենդանիների շփումն իր ամբողջ բովանդակությամբ և իրականացվող կոնկրետ գործողության
բնույթով, բարդ ոչ պայմանական ռեֆլեքս է [3, էջ 132]: Կենդանիների յուրաքանչյուր խմբում ընթանում է
պայքար`գլխավորելու կամ ղեկավարելու համար: Վուդգաշը [5, էջ 79] ուսումնասիրել է կտցահարելու կարգը
երիտասարդ աքլորների մոտ: Նա պարզել է, որ ագրեսիան կամ հարձակողական վարքը կարող է ի հայտ գալ
շատ վաղ`արդեն 2 շաբաթական ճտերի մոտ: Այսպիսով, ագրեսիան, գործիք է խմբում որոշակի դիրք
ունենալու համար: Որքան ուժեղ և ագրեսիվ է հավը, այնքան ավելի արագ նա կզբաղեցնի աստիճանակարգի
ավելի բարձր աստիճանը: Պարզվել է, որ կտցով հարվածների մեծ մասը ավելի հաճախ բաժին է ընկնում
աստիճանակարգի ցածր աստիճաններ զբաղեցնող հավերին [3, էջ 141; 1, էջ 201]:
Ձևավորված աստիճանակարգում կենդանիների միջև հարաբերությունները հիմնված են իշխելու և
ենթարկվելու վրա [5, էջ 77; 1, էջ 202]: Շատ տեսակների մոտ աստիճանակարգը փոխվում է բազմացման
ժամանակ`արուն դառնում է դոմինանտ, մինչդեռ մնացած ժամանակ էգն է դոմինանտում [5, էջ 78 ]:
Այն հավերին կամ աքլորներին, որոնք անընդհատ հարձակվում են մյուսների վրա,առաջիննեն հասնում
կերին կամ առաջինն են զուգավորվումանվանում են ալֆա (α) [5, էջ 78; 4, էջ 374]: Աստիճանակարգում
ամենացածր աստիճանի վրա գտնվում են օմեգա (ω) հավերը, որոնց մյուսները անընդհատ հեռացնում են
կերամանից կամ երբեմն՝ սատկացնում: Հաճախ օմեգա աքլորները չեն կարողանում զուգավորվել, քանի որ
էգերը նրանց « արհամարում են»: Բետտա(β) թռչունը հարձակվում է բոլորի վրա, բացի ալֆայից, իսկ գամման
(γ)՝ համապատասխանաբար բոլորի վրա, բացի ալֆայից ու բետտայից և այլն (նկ. 2): Աստիճանակարգում
հավերի կապը կամ փոխհարաբերությունը երբեմն կազմվում էեռանկյունու սկզբունքով, երբ A հավը
հարձակվում է B հավի վրա, B հավը իր հերթին հարձակվում է C հավի վրա, իսկ C-նինքնապաշտպանության
նպատակովփորձում է հարձակվել A-ի վրա [5, էջ 78; 4, էջ 374; 2] (նկ. 3): Գոյություն ունի նաև գծային
աստիճանակարգ, երբ α հավը կարող է կտցահարել խմբի մնացած անդամներին առանց պատասխան
ագրեսիայի (նկ. 4):
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Նկ.2. Առավել տարածված
աստիճանակարգ

Նկ.3 Եռանկյունաձև
աստիճանակարգ

Նկ.4 Գծային աստիճանակարգ

Հավերի աստիճանակարգը կարող է փոփոխվել իրարից մեկ կամ երկու աստիճանով տարբերվող
առանձնյակների մոտ, որը փորձերով ապացուցել են գիտնականներ Գուլը և Օլլին [5; էջ 79]: Հետաքրքիր է նաև
այն փաստը, որ աստիճանակարգում աստիճանը կախված է նաև կատարի ձևից:
Մեր աշխատանքի նպատակն է եղել՝ ուսումնասիրել ընտանի հավերի վարքի որոշ
առանձնահատկություններ, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել ագրեսիվ վարքի դրսևորմանը
կերակրման ժամանակ և աստիճանակարգին:
Ելնելով նշված նպատակից`առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները՝ փորձերի միջոցով ուսումնասիրել
ընտանի հավերի ագրեսիվ վարքը կերակրման ժամանակ և բացահայտել աստիճանակարգը ուսումնասիրվող
հավերի մոտ:
Աշխատանքի ընթացքը և վերլուծությունը:
Փորձերը կատարվել են Տաշիրի շրջանի Մեծավան գյուղում: Սկզբում կատարվել են
ուսումնասիրություններ ագրեսիվ վարքի ուղղությամբ: Ընտրվել է 11 առանձնյակներից բաղկացած խումբ:
Առաջին իսկ փորձից պարզ դարձավ, որ ագրեսիվ վարքի դրսևորումները առավել աչքի են ընկնում
կերակրման ժամանակ: Հետաքրքիրն այն էր, որ կռիվների ժամանակ հավերը դրսևորում էին որոշակի «վարքի
կանոններ»: Այսպես, կերակարման ժամանակ հավերը դրսևորում էին ագրեսիվ վարք կտցահարելով մեկը
մյուսին, ընդ որում հարվածում էին ականջի շրջանը և կատարը, բայց երբեք չէին հարվածում աչքերին: Երբ
մոտենում է իրական դոմինանտ հավը և ցանկանում է հեռացնել մյուսներին կերամանից, նա մեկ երկու
անգամ կտցահարելով, ստիպում է նրանց դիմել փախուստի:
Հաջորդ փորձի նպատակն է եղել պարզելու հավերի դոմինանտ - ենթակա հարաբերությունները: Նշենք,
որ փորձերը կատարվել են փակ տարածքում (հավերի համար նախատեսված բներում): Փորձը կատարվել է
դարձյալ նախորդ նույն խմբում, սակայն շեշտը դրվել է 2 աքլորների վրա, նպատակ ունենալով բացահայտել
դոմինանտ և ենթակա աքլորներին և հետևել նրանց վարքին կերակրման ժամանակ: Այդ նպատակով
առանձնացված երկու աքլորների վզին կապել ենք կարմիր և կապույտ ժապավեններ: Կերակրման սկզբում
երբ կապույտ ժապավենով աքլորը փորձում էր կեր ուտել, կարմիր ժապավենով աքլորը անընդհատ
խանգարում, կտցով հարվածներ էր հասցնում նրան: Նման մի քանի անհաջող փորձերից հետո կապույտ
ժապավենով աքլորը բնում մի քիչ հեռու էր կանգնում և սպասում այնքան ժամանակ մինչև կարմիր
ժապավենով աքլորը հեռանա կերամանից: Միայն դրանից հետո էր կապույտ ժապավենով աքլորը մոտենում
կերամանին և սկսում կեր ուտել: Այսպեսով պարզ դարձավ, որ կապույտ ժապավենով աքլորը իրականում
ավելի ցածր աստիճան էր զբաղեցնում, քան կարմիր ժապավենով աքլորը, այսինքն կարմիր ժապավենով
աքլորը α աքլոր էր`խմբում գլխավորը, իսկ կապույտ ժապավենով աքլորը՝ ω աքլոր էր (քանի որ խմբում նրան
անգամ հավերը չեին ենթարկվում): Փորձի արդյունքում եկանք նաև այն եզրակացության, որ որքան ցածր
դիրք է զբաղեցնում աստիճանակարգում առանձնյակը, այնքան նա երկար պետք է սպասի կերակրման իր
հերթին:
Փորձեր ենք կատարել նաև հավերի աստիճանակարգերի ուսումնասիրության ուղղությամբ: Խմբում
որոշակի աստիճան ունեցող մի հավ թուխս նստելուց և 1 ամիս 8 օր ճուտիկներին պահելուց հետո
տեղափոխվեց նորից իր նախկին խումբ: Խումբ տեղափեխվելուց հետո խմբի մնացած առանձնյակները
ագրեսիվ վարք ցուցաբերեցին նրա նկատմամբ, անգամ աքլորները ագրեսիվ վազում էին դեպի հավը և
վախեցնում նրան: Նրանք մոռացել էին իրենց խմբի հավին: Նախկինում այս հավը աստիճանակարգում ոչ
այնքան ցածր աստիճան էր զբաղեցնում, սակայն խմբից մեկուսացած լինելու պատճառով մնացած
անդամները մոռացել էին իրենց խմբի հավին և արդյունքում նրա աստիճանակարգը փոխվել էր: Հավը սկսել
էր զբաղեցնել ցածր աստիճան, ինչը հանգեցրեց բավականաչափ կտցով հարվածներ ստանալուն: Այսպիսով
պարզվեց, որ նախկինուն ձևավորված աստիճանակարգը այնքան էլ կայուն չէր:
Հաջորդ փորձի նպատակն է եղել պարզել, հնարավոր է արդյոք փոխել հավերի աստիճանակարգը
նրանց մեկուսացված պահելու դեպքում: 11 առանձնյակներից բաղկացած խմբից ընտրվել է 1 ω աքլոր և 1
ամիս պահվել խմբից առանձին: 1 ամիս հետո խմբից առանձնացվեծ 1 α հավ, որը պահվեց նշված ω աքլորի
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հետ ևս 1 ամիս: Նախկին խմբում միասին եղած ժամանակ α հավը չէր ենթարկվում ω աքլորին, բայց երբ
նրանց պահեցինք խմբից առանձին, ω աքլորը սկսեց կտցահարել հավին, ցուցաբերելով ավելի բարձր
աստիճանակարգ: 1 ամիս միասին պահելուց հետո խմբից 1 α աքլոր տեղափոխեցինք նշված հավի և աքլորի
մոտ, որոնց աստիճանակարգը թվում էր թե փոխվել է: Սակայն, α աքլորին տեսնելով, ω աքլորը բնից փորձում
էր փախչել: Հավը, չնայած մի քիչ «վախեցած էր» α աքլորի ագրեսիվ վարքից, սակայն անընդհատ նրա հետ էր:
Փորձը ցույց տվեց, որ ձևավորված 2 աքլորների աստիճանակարգերը բավականին կայուն էին՝ α աքլորը
տարբեր պայմաններում միշտ պահպանում էր իր կարգավիճակը: Այսպիսով, հավերի մոտ դիտվում է և´
ագրեսիվություն, և´ աստիճանակարգի դրսևորում: Դրանք չպետք է շփոթել մեկը մյուսի հետ:
Ագրեսիվությունը դրսևորվում է սննդի, իսկ աստիճանակարգը` մյուս առանձնյակներին իշխելու համար:
Ուսումնասիրել ենք նաև ճուտիկերի վարքը: Մասնավորապես, նրանց հիշողությունը կերի՝ հատիկների
տեսքի նկատմամբ: Սոված ճուտիկների բնում՝ հատակին ամրացրել ենք թղթեր, որոնց վրա պատկերված էին
օղակներ, բուրգեր, օվալներ կամ աստղեր: Ճուտիկները մեծ թվով հարվածներ էին հասցնում օղակներին և
օվալներին, որոշ չափով նաև բուրգերին, իսկ աստղեր պատկերված թղթերին գրեթե չէին հարվածում: Այս
փորձով պարզեցինք, որ ճուտիկները կարողանում են հիշել իրենց կերի տեսքը:
Մեր կողմից կատարվել է ևս մեկ փորձ՝ պարզելու օտար ճուտիկնրի և մեծահասակ հավերի
փոխհարաբերությունները: Ինչպես ցույց տվեցին փորձերը, հավերն այքան ժամանակ կտցահարեցին
ճուտիկներին մինչև հավերի խմբում ձևավորված նախկին աստիճանակարգը չվերակազմավորվեց և
ճուտիկներն էլ այդ աստիճանակարգում չզբաղեցրին իրենց տեղը՝ աստիճանակարգը: Այսպիսով, հավերի մոտ
դիտվում է բարդ փոխհարաբերություն, ինչը պայմանավորված է խմբում զբաղեցրած աստիճանակարգով, որը
նրանք հեշտությամբ չեն զիջում:
Գրականություն
1. Меннинг О., Поведение животных, Москва:Мир,1982, 360 стр.
2. Кировская Т. А., Олескин А. В. Иерархические и сетевые структуры в социуме и в биосистемах.
Биологический факультет МГУ // Фундаментальная экология — 2005.
3. Сидоренко Л. И., Щербатов В. И., Биология кур, Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2016 г., 245 стр.
4. Хайнд Р., Поведение животных, Москва:Мир, 1975, 855 стр.
5. Шовен Р., Поведение животных, Москва: Мир,1972 г., 482 стр.
6. http://vse-umnici.ru/kury-umny-zabotlivy-i-umeyut-obshhatsya/
7. https://www.bbc.com/ukrainian/vert-earth-russian-38654495

16

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

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
Майра Бегалиева
(Алматы, Қазақстан)
ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫН РЕТТЕУГЕ ЖӘНЕ ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН БАҒАЛАУҒА ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ӘДІСТЕРІ
Кіріспе.Жер саяси, экономикалық, әлеуметтік, өндірістік, коммуналдық, экологиялық және басқа
салаларда болып жатқан қоғам өмірінің барлық процестерінің негізі болып табылады. Осыған байланысты
оның құны бар және жерді бағалау экономика мен қоғамның қалыпты жұмыс істеуі мен дамуының
маңызды шарттарының бірі болып табылады. Жерді (жер учаскелерін) объективті бағалау нәтижелерінің
қажеттілігін Жер ресурстарын тиімді басқару және ұтымды жер және салық саясатын жүргізу мақсатында
атқарушы биліктің мемлекеттік және муниципалдық органдары да сезінеді. Жерге орналастыруға енгізілген
жерге орналастыру әрекеттерінің бірі топографиялық-геодезиялық зерттеулер мен зерттеулер жүргізу
болып табылады. Ол келесі жерге орналастыру әрекеттерін жоспарлар мен карталар түрінде
топографиялық негізмен қамтамасыз етуге арналған.
1. Жаңа жерлерді құру, сондай-ақ жерлердің орналасуындағы әртүрлі қолайсыздықты жоя отырып,
қолданыстағы жер пайдалануды ретке келтіру; аудандық жоспарлау схемалары негізінде жер пайдалану
шекараларын нақтылау және өзгерту.
2. Ауыл шаруашылығы алқаптарын (шабындықтар, жайылымдар, бақтар және т.б.) орналастырумен
жер иеліктері аумақтарын шаруашылықішілік ұйымдастыру.
3. Ауыл шаруашылығы және өзге де шаруашылықты игеру үшін жаңа жерлерді анықтау.
4. Жер учаскелерін бөлу және алып қою (мысалы, фермерлерге немесе колхоздардан шыққан және
өз үлесін алатын адамдарға бөлу).
5. Қалалардың, кенттердің және ауылдық елді мекендердің шегін белгілеу және өзгерту.
6. Топырақ, геоботаникалық және басқа зерттеулер мен зерттеулер жүргізу.
Топографиялық карталар мен жоспарлар мемлекеттік және аймақтық жер кадастрларын жүргізу үшін
қажет.
Зерттеу әдістері: Кадастрлық инженерияда арнайы геодезиялық аспаптар қолданылады, онсыз
кадастрлық мәселелерді шешу мүмкін емес. Қазіргі уақытта әлемде екі толық GNSS жұмыс істейді: GPS –
GlobalPositioningSystem – АҚШ Қорғаныс министрлігіне тиесілі, сонымен қатар бұрынғы NAVSTAR және
ГЛОНАСС деген атпен белгілі – Ресейдің Қорғаныс министрлігіне тиесілі ғаламдық навигациялық
спутниктік жүйе. [4]. Инженерлік-геодезиялық ізденістердің осы технологиясын пайдаланудың тиімділігі
айқын және өндірісте қолданылады. Инженерлік-геодезиялық ізденістер жобаны жергілікті жердің жағдайы
мен бедері, жобалау учаскесіндегі объектілер туралы барлық қажетті деректермен қамтамасыз етеді.
Жергілікті жерді геодезиялық зерттеу бойынша барлық жұмыстар топографиялық түсірілім материалдарын
алу мақсатында жүргізіледі [2]. Қызылордада Сырдария өзенінің сол жағалауында жаңа шағын аудан
салынуда. Мұндай шағын ауданның GPS қабылдағышымен түсіру үшін бірнеше ай қажет.

1 сурет. Инвестициялық учаскелердің схемасы
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Инвестициялық учаскелердің схемасы жасау кезінде спутниктік жүйе қызмет көрсетілетін аумақты
нақты (RTK) және кейінге қалдырылған (постпроцессинг) уақыт режимінде жайғастыруды қамтамасыз
ететін тұрақты жұмыс істейтін референц станциялар желісімен жабдықтаудан тұратын жаңа прогрессивті
технология қолданылды. Спутниктік жүйеде GPS және ГЛОНАСС ғарыштық навигациялық жүйелерінің
ақпараты қолданылды. Жылжымайтын мүлік объектілеріне тән нүктелерінің координаталарын спутниктік
өлшеулердің дәлдігін аудандарды анықтау дәлдігі бойынша байланыстыру жұмыстары жүргізілді, мысалы,
жұмыста ұсынылған әдістеме бойынша [3]. Қызылорда қаласында Сырдария өзенінің сол жағалауында
кадастрлық жұмыстар жүргізу кезінде спутниктік технологиялар қолданылды, бұл өлшеу дәлдігін
арттырады. Осыған қарамастан, алынған нәтижелерге бақылау жүргізу қажет. Геодезиялық жұмыстарды
жүргізудің дұрыстығын бақылауды далалық зерттеу және жұмыс материалдарын камералдық өңдеу
жолымен жүргізеді. Материалдарды қарау нақтыланатын жер учаскесінің сипаттамалық нүктелерінің
координаталарын анықтаудың дұрыстығын, дәлдігін, жұмыс нәтижелері бойынша жазбаларды,
есептеулерді, материалдарды жобалау мен жинақтауды жүргізудің толықтығын анықтауға мүмкіндік
береді. Шынында да, тұрақты жұмыс істейтін анықтамалық станциялар желісі болған кезде, шекаралық
белгілердің орнын анықтау үшін GPS қабылдағыштарды қолдану жер үсті әдістеріне қарағанда айқын
артықшылықтарға ие, ең алдымен:
− қолдау желісінің тығыздығының айтарлықтай төмендеуі;
− мемлекеттік және жергілікті геодезиялық желілердің жергілікті деформацияларына қарамастан
қажетті дәлдікпен межелік белгілердің координаталарын алу мүмкіндігі
− далалық өлшеулерді өндіруге кететін уақыт шығындарының едәуір төмендеуі. GPS жүйесінде
(немесе ГЛОНАС жүйесінде) жұмыс істейтін қабылдағыштар);
– кадастрлық және геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде нақты деректерді алу үшін
пайдаланылатын дәлдігі жоғары жабдық. GPS-геодезия уақыт пен еңбек шығындарын қысқартуға
мүмкіндік береді және инженерлік-геодезиялық ізденістерді орындауды жеңілдетеді. GPS (Ғаламдық
позициялау жүйесі) - бұл 24 спутник, бір-бірімен үйлестірілген және навигациялық ақпаратты Жерге
жібереді. Деректерді қабылдау қарапайым, навигаторларға тартылған, сондай-ақ техникалық жағынан
күрделі, дәлдігі жоғары, оның ішінде геодезиялық жабдықта орнатылған спутниктік қабылдағыштармен
жүзеге асырылады. GPS-жабдықты пайдалану кезінде геодезиялық жұмыстардың мерзімі қысқарады,
себебі координаттық деректерді бір мезгілде жинау және кейіннен өңдеу жүреді. [1-7].

2 сурет.- GPS қабылдағыш
Геодезиялық қабылдағыштардың көмегімен координаталарды миллиметрге дейінгі дәлдікпен
анықтауға болады. Бірақ нүктелердің координаттарын алу кезінде алынған деректерді пайдалану үшін
GPS қабылдағышпен алынған деректерді өңдеу керек. Ал навигациялық қабылдағыштар бойынша GPS
деректерді қабылдағыштан сыртқы құрылғыларға экспорттауға және оған траекториялар мен маршруттар
туралы қажетті деректерді импорттауға мүмкіндік береді [5]. Навигациялық қабылдағыштарда қажетті
пункттерді табуға, маршруттарды салуға, қозғалыс кезінде траекторияларды жазуға мүмкіндік беретін
навигациялық бағдарламалық қамтамасыз ету пайдаланылды.

18

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

3 сурет.- Навигациялық қабылдағыштар
Зерттеу нәтижелері: Геодезиялық деректерді өңдеу кезінде пайдаланылатын TRIMBLE
BusinessCenter бағдарламалық кешені. Trimble Busmess Center-бұл GNSS геодезиялық деректерін және
далалық жағдайда тіркелген жер үсті геодезиялық деректерін (тахеометр және нивелир) өңдеуге және
талдауға, сондай-ақ оларды АЖЖ бағдарламалар пакетіне экспорттауға арналған мінсіз офистік
бағдарлама. Қазіргі уақытта роботтандырылған станциялар пайдалануға берілуде, олар адамның
қатысуынсыз алдын ала салынған бағдарлама бойынша жылжымайтын мүлік объектілерін өлшеуді жүргізе
алады.
Қорытынды: Қорытындылай келе, GNSS-технологиялары мен геодезиялық жабдықтарды қолдана
отырып, инженерлік-геодезиялық ізденістердің заманауи геодезиялық технологиялары қарастырылғанын
атап өткен жөн. Инженерлік-геодезиялық ізденістердің осы технологиясын пайдаланудың тиімділігі айқын,
қазіргі уақытта өзекті және жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып,
жақын болашақта геодезистер мен кадастрлық инженерлердің жұмысын тиімді және сапалы етеді деп
болжауға болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
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2. Маслов А.В. Геодезия: учеб. пособие / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. Батраков. – М.: КолосС, 2006. –
598 с.
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техника ғылымдарының кандидаты, тау-кен ғылымдары Ұлттық
Академиясының корреспондент мүшесі, қауымдастырылған
профессор Солтабаева Сауле Темирболатқызы
Рената Демець
(Вінниця, Україна)
НАПРЯМКИ ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ
Вінницька область з поступово набирає оберти щодо подальшого розвитку свого потенціалу у
туристичній діяльності. Це дає можливість в подальшому зацікавлювати як вітчизняних, так і іноземних
туристів до цікавинок регіону. На сьогоднішній день найбільш популярними видами туризму за метою їх
відвідування є:

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

19

 культурно-пізнавальний;
 лікувально-оздоровчий, рекреаційний;
 сільський зелений туризм;
 подієвий;
 спортивний та активний туризм;
 релігієзнавчий туризм та паломництво.
Найбільш поширеним і розвиненим напрямком туризму є культурно-пізнавальний туризм.
Територія Вінницької області має потенціал для розвитку, враховуючи історичне перебування регіону в
складі Литви, потім Польщі, а з кінця XVIII ст. - Росії. Вінниччина переважно має православну культуру,
що в різні часи зазнавала польського і єврейського впливу. В регіоні на державному обліку знаходиться
велика кількість пам’яток культурної спадщини, які відображають її багатовікову історію й культуру:
 археології (Іллінецький кратер);
 історії (Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму (ставка Гітлера «Вервольф»);
 пам’ятки містобудування та архітектури (оборонні, культові, цивільні) різних епох та стилів,
монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва,
 а також палаців, замків, музеїв, особняків, адміністративних, навчальних та господарських
будівель, де зібрані колекції творів мистецтв;
 місця, пов’язані з життям і творчістю видатних діячів історії, науки й культури тощо. Серед найбільш
відомих - музей-садиба знаменитого хірурга М.І. Пирогова та церква-мавзолей, де покоїться його
забальзамоване тіло.
Цікавими туристсько-екскурсійними об'єктами є залишки скельних храмів – печерний храм VI-VII
ст. з унікальними рельєфними композиціями і написами в розколині скелі над річкою Бушка (с. Буша) та
печерний оборонний монастир, де колись проживали монахи в с. Оксанівка над річкою Дністер. У селі
Буша Ямпільського району знаходиться Вежа, що входила в комплекс укріплень XVII ст. і Покровська
церква з келіями (1787 p.). Грандіозний палацово-парковий комплекс ХVІІІ ст., що колись належав
відомому польському магнатові С.Потоцькому, зробив відомим місто Тульчин [3].
На території Вінницької області розташовані палацово-паркові комплекси ХVIII-ХІХ, зокрема, в селах
Антопіль, Верхівка, Котюжани.
Лікувально-оздоровчий туризм. Завдяки багатству мінеральних та прісних підземних вод
Вінниччина відома як оздоровчий край. Місто-курорт державного значення Хмільник відомий своїми
радоновими водами далеко за межами України та Європи. До складу бальнеологічного курорту входять 8
санаторно-курортних закладів, що дає змогу щорічно оздоровлювати велику кількість осіб, а це великий
потенціал для розвитку курортного туризму. Завдяки сучасному обладнанню, новітнім методикам,
високому професійному рівню лікарського корпусу ефективність лікування на курорті Хмільник складає
97%.
В м. Немирів розташовано ДП «Клінічний санаторій «Авангард» - багатопрофільний лікувальнооздоровчий заклад, із столітньою історією, старовинним парком (1787р.) та палацом княгині М. Щербатової
(1894-1914 рр.), що включено до переліку пам’яток у номінації «Перлини Поділля». Заклад має власне
родовище мінеральної радонової води. Сьогодні ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ПРаТ
«Укрпрофоздоровниця» – це багатопрофільний 4 лікувально-оздоровчий та реабілітаційний заклад
цілорічного функціонування з надзвичайно багатими та добрими традиціями.
Також в області розвинена галузь надання реабілітаційних і діагностичних послуг як у державному,
так і приватному секторі медичної галузі.
Сільський зелений туризм. На даний момент, в області послуги сільського зеленого туризму
офіційно надають близько 30 сільських садиб, які пропонують комфортне проживання, сімейний
відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля. З них 2
садиби мають третю (найвищу) категорію системи категоризації сільської нічліжної бази «Українська
гостинна садиба» та 7 садиб мають базову категорію. Водночас, слід відмітити тенденцію до підвищення
якості послуг, що надаються.
Найбільш активними в розвитку сільського зеленого туризму є Барський, Вінницький, Гайсинський,
Немирівський, Могилів-Подільський, МурованоКуриловецький та Ямпільський райони.
В області успішно діє обласна громадська організація «Вінницький обласний осередок Спілки
сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні». Основними напрямками діяльності якої
є: проведення семінарів та тренінгів з розвитку сільського зеленого туризму та розвитку сільських
територій для сільських голів, селян та спеціалістів по туризму, постійні консультації для членів організації
щодо впровадження послуги сільського зеленого туризму, організація спільної реклами господарів
гостинних садиб, організація та проведення сільських фестивалів, написання соціальних проектів з
розвитку сільських територій до українських та міжнародних фондів [2].
Подієвий туризм або як його ще називають (event-туризм), присвячений висвітленню якої-небудь
події, є пріоритетним напрямком і стрімко розвивається на території Вінницької області. Туристи,
приїжджають налаштовані на цікаве проведення часу, нові зустрічі та яскраві враження і Вінниччина може
запропонувати на вибір туристу і такий вид відпочинку. Прикладом є лицарський турнір присвячений
пам’яті Героя Небесної сотні Максима Шимка, що являється середньовічним фестивалем, а головним
меседжем його проведення є важливість історичної реконструкції. Крім цього, вже традиційним для нашої
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області став open-air фестиваль «OPERAFEST-TULCHIN», який збирає під відкритим небом прихильників
опери не лише з України, але й з далекого зарубіжжя. В свою чергу, міжнародний етно-фестиваль
звичаєвої культури «Живий вогонь», який вже 11 років поспіль проводиться у різних місцях області, є
справжнім святом купальських звичаїв й традицій, української прадавньої та сучасної культури. Цікавими
за своїми програмами та виступами також є фольк-рок фестиваль «Млиноманія» та міжнародний
фестиваль «Щедрик».
Драг-рейсинг-шоу на аеродромі у м. Калинівка щороку збирає учасників змагань та глядачів з усієї
України, а в останні роки все частіше відвідують цей захід ще й іноземні туристи.
Гастрономічний фестиваль традиційних подільських страв «Диво з горнятка» (свято тиманівської
каші), що проводиться в селі Тиманівка збирає навколо себе шанувальників подільських страв,
виготовлених за унікальними старовинними рецептами. Крім вище перелічених подієвих заходів
привертають увагу туристів: Міжнародний джазовий фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST, етнофестифаль
родинної пісні «Мамина піч», міжнародний фестиваль «Дністрові передзвони», фестиваль
«Голубців» в с. Цекинівка, національно-патріотичний фестиваль козацької традиційної культури
«Батозька битва» та багато подібних, що вже мають статус традиційних.
Активний та спортивний туризм. Все більшої популярності набуває активний туризм. На
Вінниччині успішно розвиваються такі види активного відпочинку як: велосипедний, кінний та водний.
Особливо цікавим активним відпочинком на Вінниччині є рафтинг – сплав на спеціальних надувних човнах
річками Згар та Південний Буг, де проводяться екстрим-марафони.
Поряд з цим, у селі Нагоряни Могилів-Подільського району відкрито музейний комплекс
«Етноісторичний флай-парк». Він розповідає про історію села з його неповторними печерами,
ландшафтами та мегалітичною доісторичною спорудою, яку вважають «дідусем» відомого Стоунхенджу.
Також музей представляє багатий літопис зародження і розвитку повітроплавання-парапланеризму на
Дністровських схилах. Заклад діє як філіал музею етнографії і народного мистецтва імені М. Руденко, що
розташований у м. Могилеві-Подільському. Флай-парк займається туристичним розвитком громади і
об’єднує парапланеристів, які традиційно збираються в с. Нагоряни з усієї України, щоб взяти участь у
змаганнях з повітроплавання «Крила Дністра» [3].
У Вінницькому авіаційно-спортивному клубі «Cутиски» проводяться, як стрибки з парашутом
для початківців, так і професійне навчання парашутному спорту, а також здійснюються польоти та
навчання на літаках й планерах.
Також функціонує кінно-спортивні клуби «Вінниччина» та «Maxikon», що знаходяться поблизу
м. Вінниці можна насолодитись гарною природою, покататись верхи і навіть опанувати кінний спорт «з
нуля» та випробувати себе у різноманітних змаганнях.
Релігійний туризм. Найбільш важливими об’єктами при розробці туристично-екскурсійних
маршрутів на території регіону є численні монастирі і храми, де зберігаються реліквії та чудотворні ікони.
Цінність цих об’єктів визначається не лише їх місцезнаходженням, а й мистецьким рівнем. Це стосується
як архітектури, так і живописних та скульптурних робіт на біблійні сюжети. Тривале співіснування різних
конфесій залишило на Вінниччині три основні види сакральних споруд – православні, католицькі та
юдейські [1].
Так, в області маємо єзуїтський та домініканський (пізніше перероблений на православний собор), а
також Преображенський та Благовіщенський монастирі, Свято-Миколаївська церква, один із найстаріших
храмів області – Покровська церква в селі Лозовій та костел капуцинів. Змінював конфесійну
приналежність і Троїцький монастир, що у селищі Браїлів. Побудований як монастир тринітаріїв, на
початку ХІХ ст. він перейшов до рук православної громади. Є у Браїлові і католицький костел, що носить
таку саму назву. Унікальним скельним монастирем, розташованим у гротах над Дністром, відоме село
Лядова. У селі Голинчинці Шаргородського району існує унікальна Долина хрестів (Йосафатова долина),
яка щорічно приймає величезну кількість паломників. Знаменитий бальнеологічний курорт Хмільник має
також і архітектурні принади - костел Усікновення, вежу колишньої мечеті та збудований в різних стилях
епох палац. Велику кількість сакральних споруд, що належать різним конфесіям, мають міста Шаргород, а
також Бар та Могилів-Подільський.
Релігійний туризм перетворився на важливу складову сучасної індустрії регіонального туризму, а
кількість туристів, що здійснюють паломництво до духовних святинь збільшилось. Собори, костьоли та
церкви, культові музеї і духовні центри – це туристичні об’єкти, популярність яких постійно зростає. На
ринку туристичних послуг з’явились фірми, що спеціалізуються на організації релігієзнавчих паломницьких
турів.
Висновок. Отже, територія Вінницької області має великий туристично-рекреаційний потенціал,
необхідно його активно розвивати та вдосконалювати різні напрямки туризму, якість обслуговування,
транспортну розв’язку.
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РЕАКЦИЯ РЕЖИМА ПОДЗЕМНЫХ ВОД БАССЕЙНОВ РЕК ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ НА ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕЕ
В Средней Азии, особенно в Узбекистане, рост нехватки водных ресурсов из года в год создает
множество геоэкологических проблем. Ситуация осложнена тем, что здесь поверхностные водные
ресурсы полностью освоены. Если первой причиной осложнения являются потребители водных ресурсов,
то вторым выступает естественные их изменения. Режим поверхностных вод определяется главном
образом режимом осадков, их распределением по территории и внутри года, изменениями температуры.
По изменению глобальной температуры ХХ век разделяют на 3 периода:
 Потепление в 1910-1945гг.;
 Несколько прохладной период в 1946-1975 гг.;
 Потепление с 1976г., продолжающееся до настоящего времени
В исследованиях последних лет было установлено увеличение стока рек с ледниковым питанием,
стекающих с северных склонов Туркестанского и Алайского хребтов из-за усиления таяния ледников в
период потепления [1]. Такое увеличение стока ледниковых рек должно было привести к изменениям в
режиме подземных вод.
Как известно, в настоящее время доминирует инфильтрационная теория формирования подземных
вод. Объем накопления инфильтрационных вод главным образам зависит от суммы атмосферных
осадков, пористости горных пород, строения поверхности земли, её абсолютной высоты над уровнем
моря и др. Также в формировании подземных вод участвуют поверхностные воды рек, каналов, озер,
болот, водохранилиш. Инфильтрация вод от этих источников могут образовать в подземных слоях новый
подземный сток или существенно увеличить объемы подземных вод и поднять уровень грунтовых вод [2].
Все это показывает существенную роль поверхностного стока в образовании подземных вод. Поэтому
изменения, наблюдаемые в поверхностном стоке в результате глобального потепления должны сказаться
и в режиме подземных вод. Настоящая статья посвящена исследованию этого вопроса на примере рек
южной части Ферганской долины - Сох и Исфайрам, вытекаюших из северных склонов Алайского хребта.
Река Сох питается, в основном, за счет ледников и снега высокогорий. Поэтому она наиболее
полноводна в июле-сентябре за счет усиленного таяния летом при высокой температуре. В период
потепления в стоке рек Сох и Исфайрам произошли заметные изменения (таблица 1).
Таблица 1
Средние значения годового стока рек Сох и Исфайрам (м3/с) и уровня грунтовых вод в их бассейне
Наименования рек и
номера скважин

19342015

Сох
21
28
56
Исфайрам
1
3

44,14
-2,44
-1,62
-0,94
22,85
-8,05
-1,68

193419461945
1975
Средние значения
41,36
41,08
-2,07
-2,30
-1,40
-1,49
-0,69
-0,96
22,12
21,83
-8,52
-7,42
-0,33
-1,17

19762015

19342015

47,71
-2,67
-1,80
-0,97
24,21
-8,46
-2,33

0,02
-0,02
-0,02
0,00
0,01
-0,01
-0,03

193419461945
1975
Тренд
0,14
-0,01
0,05
-0,06
0,22
-0,10
0,24
-0,05
0,05
-0,03
0,24
-0,06
0,29
-0,09

19762015
0,04
0,04
0,03
0,06
0,04
0,02
0,07
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Как видно, сток рек в период потепления до 1945г. был меньше по сравнению со
среднемноголетним за 1934-2015 гг., в 1946-1975 годах еще меньше, а в период потепления после 1976 г.
– значительно больше. Уровень же грунтовых вод в эти периоды в большинстве случаев от периода к
периоду понижалась.
Это не соответствует изменению стока питающих подземные воды рек. А по скважине 1 в бассейне
р. Исфайрам, где в период 1946-1975 гг. наблюдался подьем уровня грунтовых вод наблюдаем обратную
картину; в период отсутствия потепления в 1946- 1975 гг. уровень грунтовых вод был выше чем в периоды
потеплений. Однако, хронологические графики и тренд годового стока рек и уровня грунтовых вод дают
между собой более согласованные результаты.
На рис. 1а приведены хронологические графики и тренд годового стока р.Сох, соответствующия
трем вышеотмеченным периодам. В этих графиках для облегчения сравнение среднегодовой сток
представлен в нормированном виде (q-qo)/σ, где q- средний годовой сток, м3, qo- среднемноголетний
годовой сток, σ- среднеквадратическое отклонение годового стока. Как видно из рисунка, изменения стока
р. Сох происходит в соответствии с изменениями температуры воздуха. Тренд изменения стока р. Сох до
1945 г. имел положительное значение, в 1976-1975 гг.- отрицательное, после 1976г. опять положительное.
Необходимо отметить, что повышенный сток р. Сох в период потепления может быть временным,
поскольку такое повышение происходит не за счёт увеличения осадков в водосборе реки, а в результате
усиления таяния ледников, площади которых быстро сокращаются (таблица 2) [3]. А это впоследствии
может привести к большим изменениям в режиме стока рек.
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Изменения уровня подземных вод в бассейне р. Сох фиксируется с 1934 г. для облегчения
сравнения данных о стоке р. Сох и об уровне подземных вод, последние тоже приведены в
нормированный вид (h-ho)/σ, где h-среднегодовой уровень грунтовых вод в данном году, ho- его
среднемноголетнее значение, σ- средне квадратическое отклонение годовых значений уровня грунтовых
вод.
Таблица 2
Площади ледников бассейна р. Сох
Годы
1948
1968
1975
1980
2001

Площадь ледников, км.2
170
258,7
282,7
244,1
198,3

Разница, км.2
+88,7
+24,0
-38,6
-45,8

Годовое изменение площади ледников, км.2/год
4,44
3,43
-6,44
-2,20

Такие нормированные величины уровня грунтовых вод по вышеотмеченным периодам потепления
приведены на рис. 1b-d. Сравнение этих графиков показывает соответствие тренда уровня грунтовых вод
по всем трём пунктам наблюдений тренду стока р. Сох. Однако в хронологическом ходе имеются большие
различия. Особенно бросается в глаза наличие в хронологическом ходе уровня грунтовых вод в периоде
потепления до 1945 г. глубоко провала в середине периода.
Для определения распространенности этих изменений, такие графики были составлены и по другим
бассейном рек. На рис.2 приведены подобные графики по соседней реке Исфайрам, Она также является
рекой ледниково-снегового питания. Как видно из рис.2, показатели тренда стока р. Исфайрам и уровня
грунтовых вод по скважинам в его бассейне напоминают то, что наблюдается в бассейне р. Сох.
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Ярослава Куркова
(Полтава, Україна)
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ ДИКАНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Диканька – селище міського типу Полтавської області, відомо далеко за межами нашої країни.
Всесвітню славу Диканьці приніс відомий письменник, наш земляк Микола Васильович Гоголь. Його
безсмертними "Вечорами на хуторі поблизу Диканьки" зачитуються у всьому світі. Та мало хто знає, що
цей район багатий на родовища газу та газоконденсату, в його межах знаходиться Солохівське підземне
сховище газу.
Пошуково-розвідувальні роботи на нафту і газ в Диканському районі розпочалися в 50- роках
минулого століття та продовжуються і сьогодні
Солохівське нафтогазоконденсатне родовище розташоване на території Зіньківського та
Диканського районів Полтавської області України. В тектонічному відношенні знаходиться в центральній
частині приосьової зони ДДЗ і входить до складу Солохівсько-Диканьського валу, який по відкладах
мезозою в довжину сягає 60 км.
Сейсморозвідувальними роботами в 1952 році у мезозойських відкладах було виявлене Солохівське
підняття. Структурно-картувальне буріння в 1953-1954 рр підтвердило наявність структури. Пошукове
буріння розпочалося в 1953році, а наприкінці 1954р. при бурінні свердловини № 7, при випробуванні
пісковиків байоського ярусу з інтервалу 848-855 м отримали приплив газу дебітом 85,3 тис. м3. [1, с. 780784]
У геологічній будові Солохівської структури приймають участь відклади палеозойської, мезозойської
та кайнозойської ератем. Пошуковими, розвідувальними та експлуатаційними свердловинами розкрита
товща порід, приурочена до кам’яновугільної, тріасової, юрської, крейдяної та палеоген-неогенантропогенової систем. За даними сейсморозвідки, метод КМЗХ, докембрійські утворення на глибині
11 км.
Поклади вуглеводнів на родовищі приурочені до відкладів юрської та тріасової систем,
серпуховського ярусу(горизонті верхньовізейського під’ярусу (горизонти В-14, В-15а, В-16б, В-16в, В-16г В20, В21) [6, с. 95-97].

Умовні позначення
пошукові свердловини
розвідувальні свердловини
експлуатаційні свердловини
Рис.1. Структурна карта Солохівського родовища по покрівлі Тпк (за А.Л. Костівим)
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Поклади пластові склепінні, пластові тектонічно екрановані, літологічно обмежені.
Колектори складені пісковиками, відкрита пористість коливається в межах 12,0-35,2%.
Загальна товщина газонасиченої частини пласта коливається від 4 до 18 м, ефективна складає 5-7
м. За складом природний газ сухий зі значним вмістом негорючих компонентів. Вміст метану 81,9-87,5%,
етану 0,15 %, пропану 0,1-0,15 %, бутану 0,05 %, пентани відсутні, сумарний вміст важких ВВ 0,25-0,35 %,
азот займає 10,6-16,8 %, вуглекислий газ 0,1 %.
Поклади юрської системи знаходились в розробці з 1964 до 1978 року. З 1987 року юрcький
резервуар в центральному блоці структури використовується як підземне сховище газу.
Активно проводиться дорозвідка родовища, сейсморозвідувальні роботи. У 2011 р. в межах
Солохівського родовища були проведені сейсморозвідувальні дослідження 3D. Блок свердловини 204
виділено в окремий Бакейський блок Солохівського родовища.
В свердловині №215 були випробувані продуктивні пісковики глинистого тріасу в інтервалі 975-971 м,
які виявились газоносними, дебіт склав 47,2 тис. м3/добу Таким чином була відкрита промислова нафто- і
газоносність тріасової системи на родовищі і повторно введений в розробку газовий поклад середньої юри,
який вважався виснаженим.
За період розробки (станом на 01.01.2018р.) на Солохівському родовищі видобуто 9364 млн. м3 газу,
234,19 тис. т конденсату та 1,6 тис. т нафти.
Солохівське ГКР – діючий об'єкт, знаходиться в промисловій розробці.
Гоголівське газоконденсатне родовище в адміністративному відношенні розташоване більшою
частиною на території Шишацького та значно меншою – Диканського районів у пiвнiчно-схiднiй частині
Полтавської області. Належить до Глинсько-Солохівського газонафтоносного району Східного
нафтогазоносного регіону України [1, с. 819-823]
Родовище відкрите в 1970 році, у 1972 р. введено у дослідно-промислову розробку. В 1984 році
розпочато промислову розробку родовища.
Гоголівське газоконденсатне родовище має складну геологічну будову, характерні тектонічні
порушення та літологічні заміщення, змінюються колекторські властивості продуктивних горизонтів.
Газоконденсатні поклади приурочені до відкладів серпуховського (С-4, С-5) та візейського (В-16, В20) ярусів нижньокам’яновугільних відкладів. Основним експлуатаційним об’єктом на родовищі є поклад
горизонту С-5.
Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1: газу— 4816 млн. м³; конденсату — 964 тис. т.
Поклади пластові склепінні, пластові тектонічно екрановані, літологічно обмежені. Породи –
колектори представлені пісковиками з середнім значенням коефіцієнта пористості 10-12%, проникності.
Байрацьке родовище розташовано на території Диканського району Полтавської області, в 25 км
на північний захід від м. Полтава. У тектонічному відношені воно знаходиться в межах при осьової зони
центральної частини Дніпровсько-Донецької западини.
Складка виявлена структурно-картувальним бурінням у 1958 році. Сейсморозвідувальні роботи
1961-1974рр. уточнили геологічну будову площі та було пробурено пошукову свердловину №1, при
випробовувані якої одержано незначні припливи газу з відкладів серпуховського ярусу нижнього карбону. В
1984 р. були проведені детальні сейсмічні дослідження, на основі яких у 1990 р.почалося буріння
пошукової свердловини №2. В 1992 р. з верхньосерпуховських відкладів (продуктивний горизонт С-9, інт.
4682-4686 м) отримано фонтан газу дебітом 933 тис. м3 конденсату 102т на добу.
На Байрацькому родовищі розробляються поклади горизонтів С-5, С-6, С-6-7 та С-9.Типи пасток –
пластові склепінні тектонічно екрановані. Породи –колектори представлені пісковиками. [1, с. 836-840]
Станом на 01.01.2019 р. на родовищі експлуатаційний фонд свердловин складає 7 одиниць (з яких
діючий фонд складають 3 одиниці, бездіючі – 3, очікує освоєння і підключення – 1). 4 свердловини
ліквідовано.
Системою облаштування Байрацького родовища передбачено збирання природного газу від
свердловин на власну установку комплексної підготовки газу (УКПГ), яка належить до Солохівського
підземного сховища газу.
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Рис.2. Розподіл продуктивних горизонтів
Загальні висновки. Родовища вуглеводнів Диканського району Полтавської області в тектонічному
відношенні знаходяться в центральній частині приосьової зони ДДЗ. Промислова нафтогазоносність
родовищ пов’язана з покладами юрської, тріасової систем, горизонтів С-3 С-4 С-5 С-6 С-9 С-8 С-14
серпуховського ярусу та горизонтів В-14, В-15 В-16 В-20 В-21візейського ярусу нижнього карбону. Розподіл
продуктивних горизонтів родовищ Дикнського району Полтавської області представлений на діаграмі (Рис.
2). Загалом колектори представлені пісковиками. На родовищах проводяться сейсморозвідувальні роботи
з метою дорозвідки та детального вивчення геологічної будови.
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ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДІНЕЦЬ
Донбас є невід’ємною часткою України тому невідворотно вибрав шлях сталого, екологічно
безпечного та комфортного соціально – економічного розвитку регіону. Стратегія регіонального розвитку
Донбасу передбачає рівнозначність його соціальної, економічної та екологічної складових. І сьогодні,
незважаючи на військовий конфлікт на сході України, як ніколи, потрібна зважена та розсудлива державна
політика щодо ефективного використання природних ресурсів, їх збереження для забезпечення
спроможності та збалансованого розвитку об‘єднаних територіальних громад. Оцінка стану довкілля в
Донецькій та Луганській областях свідчить, що практично немає природних компонентів екосистеми, які б
не зазнавали постійного негативного антропогенного впливу. [7, с. 179] З одного боку, екологічна ситуація
в області загалом задовільна, екологічні показники життєдіяльності відповідають допустимим нормам, ніж
в більшості інших регіонів країни і значно кращі, ніж в середньому по Україні. Це обумовлює визначення
Донбасу як досить сприятливого регіону для проживання та роботи. З іншого боку можна зазначити, що в
Донецькій і Луганських областях наявні екологічні ризики і проблеми щодо стану поверхневих водних
об‘єктів та підземних вод, земель та лісів. Рівень забруднень навколишнього середовища в області не є
катастрофічною, але наявні екологічні ризики і проблеми, при умові ефективної і цілеспрямованої роботи в
цьому напрямку, можуть бути суттєво зменшені. На території Донбасу постійно та неухильно реалізується

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

27

соціальна політика яка спрямована на збереження безпечного для існування живої та неживої природи
навколишнього середовища. В значній частці забезпечується захист життя і здоров‘я населення від
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, для досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорони, використання і відтворення природних
ресурсів. [8, с. 180]
Головна артерія Донбасу є басейн річки Сіверський Дінець, який знаходиться в найбільш
індустріалізованому районі країни. Він забезпечує потреби у воді не лише населення, але й сільське
господарство та промисловий комплекс Луганської, Донецької та Харківської областей. Суббасейн
Сіверського Дінця згідно з прийнятим гідрографічним районуванням у межах України – це унікальна
екологічна система, що відзначається складним водогосподарським комплексом зі значним різноманіттям
ландшафтів на унікальній території, де розташований національний парк «Святі Гори», в якому
знаходяться унікальні види рослин та тварин. Стан довкілля річки є важливішим екологічним показником –
найбільш техногенно навантаженого регіону України. [7, с. 179]
Сіверський Дінець по праву вважається мальовничою та живописною великою рікою, що протікає по
південній частині Східноєвропейської рівнини. Протікає річка по території декількох країн, по
Бєлгородській, Ростовській області (Російська Федерація), Харківської, Донецької, Луганської областей
(Україна). В інфраструктурі кожної з територій грає важливу роль. З її допомогою забезпечується до 100%
водопостачання багатьох міст та сіл, будучи джерелом прісної води а також забезпечує роботу
промислових і сільськогосподарських підприємств.
На її берегах відпочивають і ловлять рибу місцеві жителі, сплавляються за течією на байдарках
туристи і всі захоплюються красою пейзажів і не завжди чистою та прозорою водою.
Загальна площа басейну річки Сіверський Дінець – 98,9 тис.км2, зокрема й на території України –
54,5 тис.км2. Довжина річки становить 1053 км, по Україні 723 км, з яких у Харківській області – 375 км,
Донецькій – 95 км, Луганській – 253 км. Сіверський Дінець має розгалужену мережу приток, серед яких: 11
середніх та 247 малих річок. У басейні нараховується 679 озер (площа водного дзеркала – 5620 га), 149
водосховищ загальним об’ємом 1997,1 млн. м3, два канали (довжиною 263 км і 131.6 км) і 5 великих
водоводів, а також 2679 ставків (загальним об’ємом 295.9 млн.м3). [8, с. 181]
Історія використання водних ресурсів річки Сіверський Дінець датується з початку XIX ст. через
швидкий процес росту промисловості в Донбаському регіоні, що спонукало початок постійного вивчення
стану та устрою річки. Сіверський Дінець вперше сильно постраждав ще в XVIII столітті, коли були
вирубані вікові дуби, що ростуть уздовж його русла. У XIX столітті почалися розробки корисних копалин
Донбасу, що привели до забруднення і зниження рівня підземних вод. Сумарно ці фактори призвели до
обміління річки і припинення судноплавства. З п'ятдесятих років XIX століття загальна довжина річки
скоротилася на 20 км. До середини XIX століття в Сіверському Дінці було багато риби (осетри, вирезуби,
соми, судаки, щуки, лящи та сазани), однак систематичне забруднення річки та її притоків відходами і
відпрацьованими водами, призвело до різкого скорочення фауни річки. Індекс забруднення води (ИЗВ)
коливається за течією Дінця від IV (забруднена) до V (брудна). Основні забруднюючі речовини – добрива,
нафтопродукти, феноли, цинк, мідь.
Як і багато других річок, Сіверський Дінець виконував велику роль в житті прадавніх людей. Річка не
тільки прислуговувала осередком води та їжі, а була торговим шляхом, була кордоном для захисту та
способом пересування. До того ж, берега річки служили природними лініями розмежування між поселення
народів, категорій етносу та племен, на яких заселялися з незапам'ятних часів древні люди. Люди з давніх
часів осідали та селилися на території Сіверського Дінця. Уздовж усього русла Сіверського Дінця
археологами в процесі розкопок знайдені численні сліди перебування античної людини, починаючи з
кам'яного і бронзового століття. До них відносяться: побутові реалії, кістяні, кам'яні та крем'яні знаряддя;
керамічний посуд; жіночі прикраси з чорноморських молюсків; військове озброєння. Найдавнішими
пам’ятками про добу палеоліту в басейні Сіверського Дінця є кам'яні вироби, знайдені Г. І. Горецьким та
А. Д. Столяром в 1950 р. у хутора Хрящ та археологічні знахідки, які відносяться до шельської і ашельської
епох раннього палеоліту. Кам'яні знаряддя праці тих епох були виявлені на березі Сіверського Дінця, в
Ізюмському районі, в Харківській області, в Луганській області дивись мал.1.
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Малюнок 1. Знахідки на берегах річки Дінець.
Знахідки найдавніших знарядь виробництва, які супроводжуються іноді кістковими залишками та
іншими предметами, дають можливість з'ясувати основні риси і особливості життя первісних людей. Для
отримання більш-менш цілісної картини доводиться використовувати матеріали не однієї якої-небудь
порівняно невеликої території, а всю сукупність знахідок шельської і ашельської епох. На початку періоду з
тваринного світу людина мала дуже примітивні знаряддя виробництва з каменю, головним чином з
кременю. Тільки там, де кремінь не зустрічається або є в невеликій кількості, первісна людина заміняла
його іншими породами каменю, наприклад, такими, як кварцит, обсидіан (вулканічне скло), рогівки, діорит.
Свідчення про населення в Донецькому басейні відносяться до мустьєрської епохи середнього палеоліту.
Деякі з цих місць були досліджені в Луганській і Ростовській областях. Місцезнаходження було виявлено у
с. Червоний Яр Луганської області, приблизно в 10 км на північний схід від м Луганська. Перші знахідки тут
зробив співробітник Луганського музею А. С. Альбрехт ще в 1925 році, але місцезнаходження залишків цієї
епохи було встановлено лише після дослідження С. Н. Замятніна в 1933 році. У другій половині I
тисячоліття до н. е. і в перших століттях нашої ери з племенами, що жили по берегах Дону (Танаїсу) і Дінця
(Сіргіс), тісні економічні зв'язки підтримували жителі поселень, розташованих в гирлі Дону. Дослідження
Т. Н. Книповича, Д. Б. Шелова та інших археологів показали, що ще на рубежі V і IV ст. до н. е. на березі
одного з притоків в дельті р. Дона виникає поселення, яке в IV-III ст. до н. е. являло собою велике грекоскіфське торгове місто. Однак обміління русла річки в цьому місці створило ряд труднощів для торгового
судноплавства, і поселення було зниклим.
Солідну кількість капищ з кам'яними бовдурами на берегах свідчить про перебування в цих місцях
скіфських, сарматських, аланських народів, племен сіверян, в'ятичів, половців. За версією Геродота, який
оповідав про особливе значення жінок у сарматів, частково які втратили матріархат, легендарні амазонки
розташовувалися саме на території Північного Дінця.
На сьогоднішній день значна частина річки межує з лінією зіткнення та зазнає екологічних порушень і
катаклізмів від безпосереднього впливу військових дій. Окрім впливу військової техніки, використання
боєприпасів, загрозу довкіллю спричиняють аварії та забруднення промислових підприємств регіону.
Військовий конфлікт на сході України призвів до цілої низки небезпечних подій та наслідків.
Особливо гострою проблемою водних запасів є забруднення підземних водоносних горизонтів
викидами вугільного виробництва, яке відбувається через закриття та затоплення шахт, що не працюють.
Унаслідок чого виснажується поверховий водотік, який гідравлічно зв’язаний із водоносним горизонтом.
Отже, відбувається забруднення та зневоднення всієї території Донбасу.
Військовий конфлікт на сході України призвів до цілої низки небезпечних подій та наслідків:
– забруднення довкілля і впливів на ґрунти та ландшафти;
– погіршення стану поверхневих і підземних вод;
– надання шкоди рослинному і тваринному світу.
За час конфлікту неодноразово відзначено порушення водопостачання та водовідведення на
території Донбасу, які супроводжувались скидами забруднювальних речовин у басейни річок та
водосховищ. Результати проведених досліджень Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних
ресурсів (БУВР) показали підвищенні концентрації азоту й фосфору у воді річок Сіверський Дінець,
Клебан-Бик, Кальміус, Бахмутка і Кальміус.
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Юрій Бобровнік
(Переяслав, Україна)
СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації права на службу в органах
місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
Служба в органах місцевого самоврядування ‒ це професійна, на постійній основі діяльність
громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на
реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень
органів виконавчої влади, наданих законом.
Посадовою особою місцевого самоврядування визнається особа, яка працює в органах місцевого
самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету
Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.
На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку,
володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових
обов’язків відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики».
Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється за такими
напрямами:
законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її
ефективності;
захист прав місцевого самоврядування;
організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах місцевого самоврядування;
правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування;
методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування.
Консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування
здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог
чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні. Методичну допомогу по організації і
проходженню служби в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» можуть надавати відповідні комітети Верховної Ради України. Контроль за
дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідними
органами державної влади в порядку, встановленому законом.
До принципів служби в органах місцевого самоврядування можна віднести: 1) служіння
територіальній громаді; 2) поєднання місцевих і державних інтересів; 3) верховенства права,
демократизму і законності; 4) гуманізму і соціальної справедливості; 5) гласності; 6) пріоритету прав та
свобод людини І громадянина; 7) рівних можливостей доступу до служби в органах місцевого
самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки; 8) професіоналізму,
компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; 9) підконтрольності, підзвітності, персональної
відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків; 10) дотримання
прав місцевого самоврядування; 11) правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого
самоврядування; 12) захисту інтересів відповідної територіальної громади; 13) фінансового та
матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету; 14) самостійності
кадрової політики в територіальній громаді.
Посади в органах місцевого самоврядування класифікуються таким чином:
• виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;
• виборні посади, на які особи обираються чи затверджуються радою;
• посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної,
районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою
законодавством України.
В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії посад:
перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського
міського голови;
друга категорія - посади Сімферопольського міського голови, міських (міст - обласних центрів) голів;
заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови секретаря Київської міської ради;
третя категорія - посади перших заступників та заступників міських голів (міст - обласних центрів) з
питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст - обласних центрів та міста
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Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим
значення, крім міст - обласних центрів), голів районних, районних у містах рад;
керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад;
четверта категорія - посади голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та
Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і
відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад,
секретарів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад,
заступників міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з
питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів,
директорів, перших заступників, заступників директорів департаментів міських (міст обласного і
республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, міських (міст районного значення) голів,
селищних і сільських голів, посади заступників голів районних рад;
п’ята категорія - керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами
(секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів),
спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів
Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів
міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників,
керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст
обласного значення) рад, посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів
з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських,
селищних рад;
шоста категорія - посади керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст
районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату
районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення),
районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів,
головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів
міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад, старост;
сьома категорія - посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів
виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих
органів сільських, селищних рад.
Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не зазначених у цій статті, до відповідної
категорії посад в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за
поданням керівників відповідних органів місцевого самоврядування.
При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах
відповідної категорії посад.
Встановлюються такі ранги посадових осіб місцевого самоврядування:
особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг;
особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг;
особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг;
особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг;
особам, які займають посади, віднесені до п’ятої категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранг;
особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг;
особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг.
Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, селищним,
міським головам, головам районних, районних у містах рад, старостам присвоюються рішенням відповідної
ради в межах відповідної категорії посад.
Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським,
селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.
Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів
роботи.
Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого
самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з
випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які
призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного
службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку
виплачується відповідно до цих рангів.
Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній
посаді не менш як 2 роки.
За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може
бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.
За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути
присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.
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Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього
Закону рангу лише за вироком суду.
Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії
або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.
У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну
чи позбавлення її відповідного рангу.
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ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ STEM-ОСВІТИ ЗАРАЗ – ВИРІШЕННЯ КАДРОВОЇ
ПРОБЛЕМИ В МАЙБУТНЬОМУ
Починаючи з 1980-90-х років у освіті проявилися нові якісні тенденції суспільства, щодо формування
і використання нових знань для забезпечення власного розвитку. Інформацію переведено в цифрову
форму, створено великі сховища для збереження та передачи її на відстані за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій та комп’ютерної мережі Інтернет, що привело людство до глобальних змін, коли
інформація почала відігравати роль товару. Суспільство такого типу дістало назву інформаційного
головним виміром якого став технологічний. Воно характеризувалося масовим створенням інформації та
знань. Мета такої економіки – використання новітніх знань та інформаційно-комунікативних технологій для
створення нових технологічних інновацій, конвертування їх у нові товари й послуги, підвищення її доданої
вартості на шляху від ідеї до товару. На ранніх стадіях становлення такого суспільства важливим є
формування правильного бачення місця та ролі України у глобалізованому світі, заснованому на знаннях
та формування ефективної політки для досягнення намічених цілей [8].
Однією з умов динамічного розвитку економіки є наукоємні та високотехнологічні галузі, фахівці яких
додають вагомий внесок у виробництво внутрішнього валового продукту та розбудову держави і саме їх
нестача відчувається як в нашій країні, такі вусьому світі. Головна причина такого дефіциту у нас є втрата
популярності науково-технічних, інженерних професій в умовах закриття промислових підприємств,
дослідних інститутів у останні десятиліття і, як наслідок, втрата інтересу до вивчення предметів
природничої, технологічної і математичної освітніх галузей у здобувачів освіти.
Для вирішення цієї проблеми потрібні кадри, яких треба плекати ще з шкільної парти. Ринок
інновацій, інжинірингових та інтелектуальних послуг сьогодні є найзатребуванішим у світі, тому в західних
школах уже давно запровадили концепцію STEM-освіти.
З огляду на вимоги сучасного науково-технічного прогрессуКабінет Міністрів України ухвалив
Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) на 2020-2027 роки. STEM-освіта –
система природничої і математичної освітніх галузей, яка має на меті розвиток особистості через
формування компетентностей природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих
цінностей освіти [4].
“Запровадження STEM-освіти не тільки дозволить вчителям наочніше пояснювати необхідний
матеріал, а й допоможе учням ще зі шкільної парти вчитися критичному мисленню та вдало комбінувати
отримані знання для вирішення реальних життєвих ситуацій. Адже одними із основних компетентностей
школярів є навички логічного і математичного мислення та наукове розуміння природи і сучасних
технологій. Ми прагнемо, щоб науково-технічні, математичні, інженерні професії стали знову популярними,
а цю популярність потрібно розвивати із отриманих знань у школі”, – зазначив під час засідання уряду
Сергій Шкарлет [6].
Концепція визначає пріоритетні напрями державної освітньої політики, щодо реалізації основних
завдань розвитку природничо-математичної освіти, що покликані сформувати новітні STEM-компетентності
школярів, підготувати фахівців нової генерації, здатних до засвоєння знань і розробки та втілення новітніх
технологій. Навчальні методики та навчальні плани STEM-освіти спрямовані на формування
компетентностей, актуальних на ринку праці України.
Розвиток STEM-освіти може бути забезпечений на початковому, базовому, профільному,
вищому/професійному рівнях освіти. Наприклад, на базовому рівні в базовій середній школі
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забезпечується основне завдання - формування стійкого інтересу до природничо-математичних предметів,
оволодіння технологічною грамотністю та навичками розв’язання проблем, залучення до дослідництва,
винахідництва, проектної діяльності, що дасть змогу збільшити частку тих, хто прагне обрати науковотехнічні, інженерні професії; [4].
STEM-освіта може реалізуватися через усі види освіти – формальну, неформальну, інформальну (на
онлайн-платформах, у STEM-центрах/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів,
фестивалів, практикумів тощо).
Концепція спрямована на модернізацію STEM-освіти, її впровадження на всіх рівнях освіти,
встановлення партнерства з роботодавцями і науково-дослідними установами та їхнє залучення до
розвитку природничо-математичної освіти[4].
Піонером в запровадженні STEM-освіти в Україні став ще у 2017 р. Політехнічний ліцей НТТУ «КПІ»
ім. Ігоря Сікорського. Згідно з Концепцією STEM-освіту широко впроваджуватимуть у всіх складниках і на
всіх рівнях освіти; встановлюватимуть партнерство з роботодавцями і науковими установами. Проректор
КПІ з навчальної роботи А. Мельниченко переконував, що природничо-математична освіта є базовою для
інженерного фаху: «Для нас, як для технічного університету, студенти з високим рівнем математичних
знань, отриманих в школі, є життєво важливими. Хороший інженер без потужної фундаментальної
підготовки навряд чи може бути. Тому наш університет украй зацікавлений в тому, щоб ця концепція була
реалізована в Україні і школи якнайшвидше змогли приділяти більшу увагу розвитку природничоматематичних знань. Ситуація така, що якщо не запроваджувати STEM-освіту нині, в майбутньому наші
перспективи будуть дуже сумнівними» [1].
Органи державної влади опікуються матеріальним забезпеченнямSTEM-освіти. Наприклад, у
лютому 2021 р. 49 закладів загальної середньої освіти Рівненської області отримали сучасне обладнання
для організації освітнього процесу. За даними Рівненської обласної державної адміністрації, придбано 50
комплектів обладнання для STEM-лабораторій, 26 кабінетів фізики, 2 кабінетів хімії, 7 – біології, 2–
географії, 8–математики. Вартість цільової субвенції становила понад 34 млн. гривень [7].
В березні 2021 р. майже 80 шкіл та ліцеїв Дніпропетровської області отримали сучасне обладнання
для кабінетів хімії, фізики та біології, а також придбали STEM-лабораторії. З державного бюджету було
виділено понад 58,5 млн грн.
«Школи та ліцеї отримали подарунки від держави. Це оснащення для 25 кабінетів хімії, для 24
кабінетів фізики та біології, 5 STEM-лабораторій. Вчителі пройшли навчання та вже працюють із новим
обладнанням», – зауважила заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ольга
Горб [2].
Зокрема, Новомосковська школа № 6 отримала кабінет біології. У комплекті – електронні цифрові
мікроскопи, інтерактивна дошка, проектор, комп’ютер для вчителя і ноутбуки для дітей, макети будови
клітин та органів.
Сучасне обладнання дасть поштовх для нових досягнень школярів у зовнішньому незалежному
оцінюванні, олімпіадах та наукових дослідженнях. Крім того, підготовка до уроків та лабораторних робіт
потребуватиме менше часу.
З 25 по 30 січня 2021 р., для розвитку STEM – освіти та впровадження STEM- навчання в 1993
закладах загальної середньої освіти та позашкільної освіти проходив інженерний тиждень. Заявки
надіслали 3650 освітян. Найбільша кількість закладів, які взяли участь у заході в Дніпропетровській області
– 188, в Запорізькій області – 138, Полтавській область – 116, в Хмельницькій області – 105, в Херсонській
області – 91. Завдяки Тижню, здобувачі освіти ознайомились з інженерними професіями й досягненнями
українських винахідників та отримали доступ до відповідних навчальних і методичних розробок [5].
Згідно з планом заходів, протягом 2021-2022 років планується розробити навчальні матеріали та
методичні рекомендації для вчителів з підготовки здобувачів освіти до участі у міжнародному освітньому
дослідженні PISA. У цей період також заплановано оновити стандарти вищої освіти галузі знань
“Освіта/Педагогіка” з питань використання новітніх педагогічних підходів до викладання та оцінювання,
практики міжпредметного навчання, методів та засобів навчання, що сприяють розвитку дослідницьких і
винахідницьких компетентностей [3].
В подальшому міністерством заплановано розробити:
 цикл відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів зі STEM-освіти;
 новий зміст STEM-освіти для здобувачів загальної середньої освіти (державні стандарти, типові
освітні та навчальні програми предметів та інтегрованих курсів, курсів за вибором) та позашкільної освіти
(навчальні програми гуртків, секцій та інших творчих об’єднань).
 здійснити дослідження та підготовку рекомендацій з використанням методик STEM-освіти в
закладах освіти.
 проведення конференцій, семінарів, симпозіумів з питань використання новітніх методик STEMосвіти для педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 проведення для працівників місцевих органів управління у сфері освіти, центрів професійного
розвитку, навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) профтехосвіти, керівників
закладів освіти семінарів щодо впровадження STEM-освіти, розроблення відповідних програм підвищення
кваліфікації;
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 створення баз даних або інтерактивних карт закладів освіти, які впроваджують STEM-освіту, та їх
постійне оновлення;
 проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл,
всеукраїнських фестивалів науки для здобувачів освіти, педагогічних працівників;
 проведення профорієнтаційних заходів для здобувачів освіти у форматі проєктів “Професії
майбутнього”, тижнів з популяризації STEM-освіти тощо;
 підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань використання
новітніх методик STEM-освіти;
 створення нових STEM-центрів та STEM-лабораторій, розширення напрямів їхньої діяльності,
оснащення обладнанням природничо-математичних кабінетів у закладах освіти та ін. [3].
Таким чином, запровадження і підтримка державними органами, в першу чергу, Міністерством освіти
і науки України, STEM -освіти дає можливість розвивати в учнів вміння логічно й математично мислити,
мати наукове розуміння природи і сучасних технологій, впевнено користуватися інформаційнокомунікаційними технологіями.
Концепція STEM-освіти – це далекоглядна політика щодо підготовки
високоосвічених фахівців, які в майбутньому складуть кадровий потенціал незалежної України в економіці,
програмуванні, охороні здоров’я, біониці, робототехніці, інформаційно-комунікаційних, аерокосмічних,
хіміко-біологічних та агроекономічних технологіях і в органах державної влади всіх рівнів. Вона формує і
розвиває навички науково-дослідної та інженерної роботи та визначає усвідомлений вибір майбутньої
професії. Молодь готова і прагне отримати глибокі, фундаментальні природничо-математичні знання і
застосувати їх для розбудови високотехнологічної української держави.
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Наталія Блінова, Вікторія Мохонько
(Сєвєродонецьк, Україна)
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ ОРГАНОВМІЩУЮЧИХ СТІЧНИХ ВОД
Традиційно для очистки побутових та промислових стічних вод використовують метод біологічного
очищення, який є класичним, достатньо поширеним і економічно обґрунтованим. Зазвичай технологія
очищення води реалізується послідовно у спорудах з різним кисневим режимом (анаеробним, аноксидним,
аеробним). В якості головного діючого агенту, використовують флокульовані, гранульовані біоценози
активних мулів та біоплівки. Мікробна біомаса може знаходитися у завислому седиментованому стані або
іммобілізованому на завантажувальних матеріалах-носіях (біоплівки).
Поєднання класичних і сучасних технологічних прийомів дозволяють досягнути високої ефективності
та надійності процесу.
Метою даної роботи є визначення технологічних особливостей біологічного очищення промислових
стічних вод, що містять органічні забруднюючі речовини.
Біологічне окиснення органічних речовин гетеротрофними мікроорганізмами може бути прямим і
непрямим, аеробним і анаеробним. Пряме окиснення в мікробної клітині відбувається за рахунок
приєднання кисню за участю ферментів оксидаз. Непряме окиснення відбувається за рахунок
дегідрогенування субстрату (відібрання водню) або за рахунок віддачі субстратом електронів. Отримана
енергія акумулюється в макроергічних зв'язках системи аденозиндіфосфат-аденозинтрифосфат (АДФАТФ) і служить клітині для задоволення її енергетичних потреб. Аеробне дегідрогенування здійснюється
завдяки системі окислювально-відновних ферментів - дегідрогеназ (нікотинамід-аденіндінуклеотід - НАД і
нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат НАДФ) [1].
Нами проведено серію лабораторних дослідів в динамічних умовах з вивчення процесу біологічної
очистки стічних вод підприємств хімічної промисловості, що містять органічні речовини. Для дослідження
використовували реальні промислові стічні води ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот». Вихідна
величина показника ХСКбіхр (хімічне споживання кисню) промислових стоків складала 1225 мгО 2/дм3.
Активний мул використовували з аеротенків очисних споруд ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот».
Досліди проводили на експериментальній установці, що моделює двох стадійний аеробний процес
очищення: аеротенк 1 - відстійник 1; аеротенк 2 - відстійник 2 (Рис.1) при температурі 21-25С. В якості
аеротенків використовували циліндричні ємності об'ємом 4 і 2 літри відповідно. Для оцінки ефективності
очищення проводили визначення величини показників ХСКбіхр, рН, амонійного азоту, азоту нітритів, азоту
нітратів, фосфору за уніфікованими методиками [2]. Відбір проб здійснювали через кожні 2-3 години.

Рис. 1 Схема експериментальної установки: 1- аеротенк 1, 2 – відстійник 1, 3 – аеротенк 2, 4 – відстійник 2;
-1- - стічні води, -2- - очищені стічні води, -3- - зворотній активний мул, -4- - надлишковий активний мул
Вибір методу очищення визначається перш за все якісним і кількісним складом стічних вод. Стічні
води ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» являють собою складну багатокомпонентну суміш, до
складу якої входять рідкі відходи виробництв органічного синтезу та комплексу виробництв азотних
добрив. Сумарний потік промислових стічних вод, які пройшли попереднє фізико-хімічне очищення, містить
такі речовини, як метанол, ацетилен, оцтова кислота, формальдегід, адипінат натрію, сечовина,
неорганічні форми азоту. Переважаючими забруднювачами у потоці є органічні речовини. Органічні
компоненти промислових стічних вод характеризуються різним ступенем біологічного окиснення, яка
виражається показником БСКповн (біологічне споживання кисню). Співвідношення показників БСКповн /
ХСКбіхр суміші промислових стічних вод склало 74 %, що говорить про досить високий ступень біологічної
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деструкції. Тому, визначальним процесом очищення даних стічних вод може бути обраний метод
біохімічного окиснення.
Для стічних вод підприємств хімічної промисловості, що містять високі концентрації органічних
забруднень, рекомендується двоступеневе очищення [3]. Технологія очищення відпрацьовувалась на
стендових установках аеротенків-змішувачів. Процес біологічного окиснення органічних речовин (або
гетеротрофної аеробної конверсії органічних речовин [4]) в аеротенках здійснюється мікроорганізмамисапрофітами в аеробних умовах з використанням розчиненого кисню. В ході експериментів по
двостадійному біологічному очищенню промислових стічних вод нами визначені оптимальні технологічні
параметри аеробного біохімічного окиснення. Для дослідів використовували змішаний біоценоз активного
мулу, адаптований до даних промислових стоків.
Ефективне окиснення основної частини органічних речовин, що містяться в стічних водах, відбулося
на першій стадії протягом 14 годин, але повна її тривалість складала 21 годину. Ефект очищення в таких
умовах за ХСК був максимальний і складав 93%. Показники якості стоків до очищення та після очищення
за БСКповн та ХСК наведені в таблиці.
Таблиця – Ефективність вилучення органічної речовини за показниками БСК та ХСК на 1 стадії
біологічної очистки.
Найменування
показників
ХСК біхр
БСКповн

Одиниці
вимірювання
мгО2/дм3
мгО2/дм3

До очищення

Після очищення

1225
907

82
18

Ефективність
очищення,%
93
98

Таким чином, для біологічного очищення промислових стічних вод з високим вмістом органічних
речовин та азотних компонентів може бути використана двостадійна технологічна схема з аеротенками із
завислим аеробним активним мулом, яка забезпечить стабільно ефективне вилучення забруднюючих
речовин. При дотриманні оптимальних технологічних параметрів більша частина забруднювачів може бути
вилучена на першій стадії очищення. Значення другої стадії – доочистка залишкових кількостей домішок.
Література:
1. Яковлев С.В., Карюхина Т.А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. Москва: Стройиздат,
1990. – 107 с.
2. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. Москва: Химия, 1984. – 448с.
3. Очистка промышленных сточных вод / Когановский А.М., Кульский Л.А., Сотникова Е.В., Шмарук В.Л.
Киев: Техника, 1974. – 257 с.
4. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы. Хенце М. и др. / пер. с англ.
Т.П. Мосоловой под ред. С.В. Калюжного. Москва: Мир, 2006. – 480 с.
Ірина Мовчан, Валентина Бойченко
(Умань Україна)
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
АГРАРНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Основна мета вищої освіти сьогодні вбачається не лише в підготовці висококваліфікованих кадрів
для різних галузей господарства країни, але й у формуванні молодого покоління, здатного до «свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на
цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського
вибору» [3].
У Законі України «Про освіту» виділено, також, засади державної політики у сфері освіти, а саме:
«формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до
довкілля»[3, ст.6 п.1].
Реалізація цього завдання значною мірою залежить від готовності викладачів до впровадження в
освітній процес екологічного змісту, відповідних форм і методів, технологій тощо.
У зв’язку з цим особливої важливості набуває проблема підготовки студентів аграрних закладів
освіти, оскільки від сформованості екологічної компетентності фахівців-аграрників безпосередньо
залежить ефективність процесів охорони навколишнього середовища від забруднення і руйнування,
зниження ресурсоємності сільськогосподарського виробництва, впровадження природодоцільних систем
землеробства і тваринництва, виробництво екологічно чистої продукції, оптимізація агроландшафтів
тощо [1].
Важливим чинником розвитку екологічної освіти стало затвердження у 2001 році Концепції
екологічної освіти України, в якій визначалася основна її мета як формування екологічної культури окремих
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осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного
мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності[2].
Разом з формуванням екологічної культури всіх верств населення найголовнішим завданням
екологічної освіти визначалося: формування усвідомлення безперспективності технократичної ідеї
розвитку й необхідності заміни її на екологічну, яка базується на розумінні єдності всього живого й
неживого в складно-організованій глобальній системі; формування розуміння необхідності
самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи; оволодіння нормами екологічно
грамотної поведінки [2].
Вирішення цих завдань вимагає підготовки фахівців-екологів для різних галузей народного
господарства, для державних органів управління у сфері охорони навколишнього середовища і
раціонального природокористування.
У зв’язку з необхідністю реалізації екологічних проблем у сільському господарстві, особливої
актуальності набуває екологічна освіта фахівців-аграрників. Ефективність екологічної освіти таких фахівців
виявляється у сформованості в них фахових компетентностей, які забезпечують готовність до захисту
навколишнього
середовища
від
забруднення
та
руйнування,
спроможність
застосування
ресурсозберігаючих маловідходних технологій, виробництво екологічно чистої, якісної продукції.
Поняття «компетентність» розглядається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно
соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [3].
Особливості формування екологічної компетентності студентів були предметом дослідження значної
кількості вчених (Н. Єфіменко, Н. Олійник, Л. Лук’янова). Екологічний світогляд студентів-аграрників
(Н. Негруца). Екологічна компетентність особистості та її розвиток були також предметом наукової уваги
українських науковців (О. Гуренкова, О. Колонькова, О. Максимович, О. Пруцакова, Н. Пустовіт,
Л. Руденко, С. Совгіра Л. Титаренко, А. Хрипунова, С. Шмалєй та ін.) питання формування екологічної
компетентності майбутніх викладачів аграрних закладів розглядає К. Яблуновська.
Титаренко Л. видідяє екологічну компетентність фахівця-аграрника як складну, інтегративну
характеристику особистості, що відображає мотиви екологічної діяльності, володіння екологічними
знаннями і природно-доцільними видами діяльності, вольові якості та цінності особистості, які визначають
активну позицію особистості у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечують здатність застосовувати екологічні знання й
досвід у професійних і життєвих ситуаціях, здійснювати професійну діяльність у галузі сільського
господарства з позицій екологічної обґрунтованості й доцільності [4].
Досліджуючи структуру екологічної компетентності фахівця-аграрника маємо зазначити, що вона
повинна відображати визначену специфіку, а готовність до природоохоронної діяльності бути пов’язаною з
його професійною і загальнокультурною підготовкою та формуванням громадянської позиції. Екологічна
компетентність виступає як самостійна категорія, а рівень її сформованості впливає на професійну
діяльність фахівця аграрної галузі.
Аналізуючи процес формування екологічної компетентності дослідники вказують на його
багатогранність.Зазначають, що методичні особливості формування екологічної компетентності залежать
від багатьох чинників, насамперед від навчальних планів та змісту навчальних дисциплін. Що ж до змісту
діючої навчальної програми з предмету «Основи екології», то він потребує удосконалення, зокрема
систематизації деяких тем, внесення інформації про концепцію сталого розвитку, акценту на практичних
аспектах екології, лісових екосистемах, шляхах подолання екологічної кризи тощо [1].
Отже, важливу роль у підготовці студентів аграрних закладів відіграє організація ефективної
екологічної освіти, результатом якої має бути сформована екологічна компетентність, що передбачає
знання законів природи; ставлення до природних ресурсів як до найвищої цінності, яка дає життя;
переконання в необхідності відповідальної позиції та професійній природоохоронній діяльності, в
результаті чого набувається досвід, розвивається екологічна свідомість.
Шляхи удосконалення організації процесу формування екологічної компетентності полягають у
широкому залученні новітніх технологій навчання, використання діяльнісно-орієнтованих форм організації
освітнього процесу; застосування інтерактивних методів, ІКТ та проєктних технологій тощо.
Усвідомлення викладачем необхідності формування у студентів ціннісного ставлення до природи,
творчого використання всього арсеналу форм, методів і засобів навчання, доцільно поєднувати традиційні
та інноваційні методи у викладанні й міжпредметні зв'язки приведуть до успіху у формуванні екологічної
компетентності студентів аграрного закладу вищої освіти.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Ерболат Амангелды
(Караганда, Казахстан)
БРЕНДИНГ ИЗ МАЛЫХ ГОРОДОВ В КАЗАХСТАНЕ: НА ПРИМЕРЕ ИЗ Г. КАНДЫАГАШ,
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональная политика Казахстана национальной экономики на современном этапе, который
является важным для экономического роста точки, чтобы настроить стимуляцию процессов урбанизации и
агломераций, экономического и демографического развития человека пунктов развития и поддержки,
которая держит многообещающий потенциал для обеспечения рационального территориального
образования организация.
Расчетная схема городского экономического роста округа разделена на следующие категории:
- «первый ярус» города (агломерации, узловые города);
- «второй -важность» город (региональные центры, тем региональная важность крупных городов);
- «третий уровень» город (малые и моногорода) [1].
Вступление в области маркетинга концепция «бренд» город был проведен из по два бизнес-канала:
туризм и местные товары, и услуги экспорта. Понятие «городская марка» было первым использовано на
туристических компаниях. Потому что туристический бизнес, поэтому концепция бренд маркетинг
корпоративной среды туризма.
Таким образом, бренд города рассматривается как совокупность ценностей, отражающих
уникальные потребительские характеристики данного города. Бренд является важным фактором в
конкурентных преимуществах и успехе города, ценный актив из города экономики. Соответственно, бренд
города — это способ повысить его инвестиционную привлекательность. Сегодня, то бренд является
ключевым элементом стратегии территориального развития.
Городской бренд содержит 5 сборок: экономика, культура и экспорт традиционных продуктов и
известных брендов, туризм, люди. Тем не менее, некоторые эксперты различают 4 основные параметры
успешного бренда [2]:
- эксклюзивность;
- идеология, связанная с историей;
- обоснование факторов - ожидаемая ситуация и ее подтверждение;
- Рациональная архитектура.
Брендовые территориальные продукты, корпоративные бренды, взаимодействие с компаниями
региона.
Объекты брендинга:
- фирменный стиль города (логотип, наружная реклама, полиграфия, сувениры, интернет);
- общественный транспорт (аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал, автобусные остановки);
- городская навигация (рисунки, баннеры, указатели и др.);
Достопримечательности в городе, чтобы обратить внимание на высокие предметы, (музей,
выставочные центры, парки и др.);
- городская среда (городские объекты);
- проведение мероприятий и мероприятий (город может быть дневным, праздником, фестивалем).
Сегодня значение в его инвестиционной привлекательности региона, социально-экономического,
политического и культурного потенциала зависит от того, насколько эффективной использований.
Инвестиционные ресурсы — это постоянная конкуренция между городами. Успех стратегии регионального
развития и государственных органов по созданию эффективной обратной связи - имидж зависит от
политики. Чем меньше конкуренция, чтобы привлечь к ресурсам на городской марке является влиянием
активного прибора.
Цель любого бренда и создания доверия - установить отношения, основанные на доверии.
Бренд путем формирования следующей цели будет достигать следующего:
- поддержка товаров, производимых в регионе (в том числе экспорт товаров);
- привлечение инвестиций;
- поддерживать туризм, регион, привлекательный для посетителей;
- привлечение высоко квалифицированной работы силы;
- формирование благоприятного имиджа, гордости и общественного сознания граждан;
- использование различной информации и связи в городе.
Город социального развития на бренд потенциальных инвесторов за счет формирования
привлекательного образа города для целей улучшения в качество жизни людей города.
А городской бюджет на экономическую цель создания брендов за счет успешного развития,
привлечения инвестиций - увеличение валового регионального продукта. Город брендинга корпорации,
когда по сравнению с большинством социальных целей брендингом.
Город брендинг, в конечном счете, следующие цели:
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- промышленность расположенный в регионе, и для повышения конкурентоспособности отраслей и
услуг;
- привлечение новых предприятий в регион;
- формирование уровня популярности региона;
- увеличить количество деловых и обычных туристов;
- привлечь внимание центральной власти к проблемам и достижениям региона;
- улучшить в регионе привлекательности для инвесторов;
- привлечь местных жителей к решению вопроса.
Успешный бренд в регионе является выбором из этого общества. Территория бренда доля
населения, общества, местного предпринимательство успеха.
Любой брендинг принимает во внимание аудитории на счет для следующих областей: бизнес:
инвестиции, и инфраструктуры, персонала, деловых отношений и физических лиц: место работы, место
жительства, правительство, международное значение в случае.
Город брендинга — это инвестиционная деятельность в центральных и местных органах власти,
регулирующих органах, экономическое развитие, международное сотрудничество и внешняя
экономическая деятельность от ответственных органов, то научные сообщества, в СМИ, не правительственные организации, должна быть более активным участием.
Создание бренда города состоит из 5 основных этапов:
- этап 1: утверждение мер, что все участники в процессе - бизнес, культурные элиты, люди, вместе с
административным определить цели и задачи по созданию бренда. Брендинг - не пришли к консенсусу в
этом этапе реализации проекта участников, в большинстве случаев, будет не реализованы;
- этап 2: потенциал анализа для развития бренда, то есть, как и на то, что основания выбор
формирования в «хороший подход»;
- этап 3: разработка идеологии бренда;
- этап 4: необязательный шаг для создания логотипа;
- этап 5: поиск уникальных инструментов для продвижения бренда.
Особенно популярны в качестве средства продвижения брендовых рекламных дорог, фестивальных
продаж, продакт- плейсмента, другие могут быть использованы.
Процесс создания городского бренда в другом способе состоит из 3 -х этапов. Вы можете увидеть
это в таблице ниже.
Город б
Процесс создания фонда: от общего к индивидуальному.
Коммуникация бренда города:
- географические характеристики;
- социокультурные особенности;
- экономические показатели
- ценности;
- города характер, качество из внутренних и внешних;
- действия бренд с городским планированием;
- формирование визуальной идентичности города;
- долгосрочная коммуникационная стратегия [2].
Предлагается создать специальный городской комитет, который займется брендингом города и
формированием его репутации. Основная задача этого комитета - давать рекомендации местным властям
и частным компаниям.
Специальный комитет, состоящий из социолога, историка, культурного работника, бизнес-лидеров,
политических кадров, общественных отношений профессионалов, журналистов, экономистов,
маркетинговые эксперты, юристы, эксперты должны быть включены, чтобы продвигать на площадь.
Изображение и репутации преобразования с использованием механизма государственно-частного
партнерства для реализации в стратегии, рекомендуется.
Рекомендуется использовать идеи и интеллект местного населения. Для этого конца принять все
желающие предложения бесплатные звонки (по телефону, в письменном виде, и т. д.). Организатор о
конкурсе, на одобрение грантов.
В основном определяют виды крупных, средних и малых городов в мире, люди города теории и
практического опыта (номер), его размер и объем от основной деятельности населения (большинство),
как основные критерии приняты в аккаунт. В этом случае национальное законодательства из различных
стран, на которых деревня, которая является городом по различным критериям: количество людей в
Японии до 30 тысяч человека из 250 людей в Дании. Казахстан и в СНГ страны, если народ этого
населенного пункта, должны быть отнесены как в не менее 12 тыс человек [3].
Стратегические направления: развитие профессиональных навыков и человеческого капитала.
Развитие местной экономики, наиболее быстрорастущих секторов местной экономики должно быть
сочетанием развития профессиональных навыков. Процесс новых продуктов и услуг и развитие навыков и
квалификации, чтобы сформировать взаимно дополняющую тандем: возникающих промышленности
требует квалифицированного персонала и современных технологий и навыков из трудовых ресурсов для
развития местной экономики и способствовать к в появлении новый предприятия. В результате знания,
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чтобы соответствовать потребностям промышленности, местных учебных заведений в развитии и
модернизации технического и профессионального обучения должно осуществляться в партнерстве с
местными бизнес-компаний.
Стратегическое направление: жилищно-коммунальный комплекс, развитие инфраструктуры и
коммунальных услуг. Вышеупомянутые четыре стратегических направления связаны с развитием местной
экономики и рынка труда. Правильный рендеринг общественных услуг и экономического развития тесно
связано с наличием необходимой инфраструктуры для поддержки. Обеспечение местного экономического
развития в области заработной платы и занятости и развития человеческого населения Слеветина
является ключом к повышению качества жизни людей. Стратегическое направление в развитии
инфраструктуры и общественных услуг для развития в жилищно и коммунальных услуг в г.Кандыагаш
будет определена следующим образом:
- развитие государственного управления;
- развитие по образованию в состоянии;
- здоровье заботиться развитие;
- развитие услуг, связанных с культурой и спортом;
- развитие сточной обработки растений;
- занятость и развитие жилищного фонда.
Развитие инфраструктуры, жилищно-коммунального обслуживания и городской среды.
Кандыагаш город предложил комплексную разработку стратегии в национальной разработке
стратегии «Казахстан-2050» является в полном соответствии и что это облегчит достижение тех целей.
«Казахстан-2050» программы в качестве основных направлений работы в области экономической
политики приоритета является модернизация сельскохозяйственного сектора, включая развитие
сельского хозяйства и развития малого и среднего бизнеса в переработке сельскохозяйственной
продукции, а также торговли и
В заключение, основные направления развития города Актюбинской области, небольшого городка
Кандыгаш, их добычи полезных ископаемых и труда, следует определить с учетом выгодного
географического положения [4].
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Постановка проблеми. В умовах пандемії COVID-19 відбуваються зміни, що істотним чином
впливають на ринок праці нашої країни, створюючи значні проблеми для зайнятого населення, в першу
чергу. Традиційні форми зайнятості трансформуються та пристосовуються до нових реалій сьогодення, в
яких роботодавці вимушені економити та шукати способи збереження персоналу, а працівники багатьох
організацій переходити на дистанційний формат трудового процесу. В такій ситуації важливим і
актуальним питанням постає дослідження та пошук ефективних підходів до організації гнучкої та
продуктивної зайнятості працівників, яка б задовольняла економічні та соціальні потреби всіх суб’єктів
ринку праці.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти зайнятості та ринку праці широко
досліджені в наукових працях таких вчених як: С. Бандур, Д. Богиня, Л. Безтелесна, О. Грішнова, А. Колот,
Е. Лібанова, Л. Лісогор, Ю. Маршавін, В. Онікієнко, В. Петюх, У. Садова, Л. Семів, М. Семикіна та інші. У
той же час, виклики, з якими зіштовхнулись українське суспільство та бізнес-середовище, створили засади
для формування нової сфери наукових досліджень, пов’язаних з аналізом впливу пандемії COVID-19 на
діяльність основних суб’єктів ринку праці, що обумовлює інтерес сучасних науковців до цієї тематики.
Мета роботи. Метою статті є дослідження змін форм зайнятості населення, трудових відносин в
організаціях та на ринку праці, що відбуваються під впливом пандемії COVID-19.
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Виклад основного матеріалу. Короновірусна криза, що розпочалась в Україні у 2020 році,
негативно вплинула та продовжує впливати на ринок праці та рівень доходів населення. Впровадження
протиепідемічних заходів повністю заблокувало діяльність окремих галузей економіки та позначилось на
всіх інших секторах, що призвело до напруженості на ринку праці та проблем із зайнятістю населення.
Українські роботодавці в таких умовах змушені були заощаджувати та скорочувати витрати на персонал,
що відбилось на рівні доходів зайнятого населення. За даними дослідження компанії KPMG (у травні 2020
року), під час карантину близько половини опитаних українських компаній скоротили зарплати на 20-30%, а
35% роботодавців планували й далі зменшувати оклади. Приблизно 65% респондентів планували
дотримуватися поточного рівня оплати праці. І лише у 6% опитаних витрати на персонал зросли [1]. Зараз
ситуація з рівнем заробітної праці в Україні поступово налагоджується, однак самі форми зайнятості
сильно трансформувались під впливом наслідків пандемії, що скоріше за все відіб’ється на кон’юктурі
ринку праці і в майбутньому – після закінчення короновірусної кризи.
Головною тенденцією нинішнього ринку праці можна вважати кратне зростання різних варіантів
віддаленої роботи. Навіть після того, як гостра фаза карантину минула, дистанційна зайнятість лише
зміцнила свою актуальність. Згідно з результатами опитування компанії CBRE Ukraine, трохи більше
половини опитаних (51,1%) розглядають можливість частково або повністю змінити формат роботи на
віддалений у майбутньому. При цьому 47,9% респондентів не готові й не планують переходити на
дистанційний режим [1].
Дистанційний вектор процесу трансформації зайнятості обумовив необхідність удосконалення
українського законодавства в питаннях організації трудового процесу у віддаленому форматі. Зокрема, 2
квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
короновірусної хвороби (COVID-19)» [2], який передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю
України в частині унормування дистанційної (надомної) роботи. Основні вагомі зміни, які слід зазначити,
наведені нижче.
1. Визначені поняття «дистанційна (надомна) робота» та «гнучкий режим робочого часу».
Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, при якій робота виконується працівником
за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій, але поза приміщення роботодавця. Гнучкий режим робочого часу – форма
організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного
правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на
певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.
2. Укладення трудового договору про дистанційну (надомну) роботу стає обов’язковим.
3. На період оголошення карантину, час простою не з вини працівника, тепер оплачується у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу.
4. Дистанційна (надомна) робота відтепер передбачає оплату праці в повному обсязі та строки,
визначені діючим трудовим договором [3].
Окрім змін на ринку праці та удосконалення законодавчої бази, розвиток дистанційний форм
зайнятості вплинув і на внутрішнє середовище українських компаній. Зокрема роботодавці відчули
потенціальні переваги такого режиму організації праці своїх співробітників, що проявляється у наступних
соціально-економічних результатах:
посилення безпеки на робочому місці;
зосередження уваги керівництва щодо охорони здоров’я персоналу, що у свою чергу, підвищує
лояльність до підприємства;
зниження витрат на кожного співробітника та зростання прибутку за рахунок мінімізації витрат на
оренду офісу, закупівлі офісних меблів і відсутності регулярних рахунків за комунальні послуги;
посилення контролю за результатами діяльності працівників за допомогою широкого використання
програмного забезпечення, що фіксує дії співробітників та формує звіти з трудової активності;
підвищення продуктивності працівників, адже більшість надомних робітників самостійно обирають
свій графік робочого часу, організовують роботу у відповідності з їх найбільшим продуктивним часом доби,
тим самим більш якісно виконують поставленні завдання [4].
Підвищення продуктивності праці в умовах пандемії стало для роботодавців найбільш вагомим
позитивним моментом, хоча ще до початку короновірусної кризи дослідження вчених Стенфордської вищої
школи бізнесу доводили, що віддалені співробітники продуктивніші у порівнянні з офісними працівниками
на 13%, за рахунок відсутності стресу та мінімізації факторів, які відволікають [5]. Однак тільки під час
пандемії COVID-19 роботодавці почали масово усвідомлювати переваги дистанційної зайнятості та
впроваджувати їх на практиці. Це, зокрема, проявляється у використанні таких підходів до організації
трудового процесу як:
залучення до компанії нового покоління працівників – міленіалів;
забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці за допомогою можливості гнучкого графіку;
можливість працювати 24/7, тобто потреба роботодавців від співробітників здійснювати професійні
обов’язки поза стандартним робочим днем;
утримання персоналу за рахунок переваг віддаленої роботи;
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ефективне використання робочого простору, що у свою чергу, знижує витрати компанії на
обслуговування офісного майданчика.
Висновки. Отже, слід зазначити, що пандемія COVID-19 продовжує впливати на зайнятість
населення, трансформуючи її форми та розширюючи можливості організації гнучкого трудового процесу
роботодавцями. Для перспективи подальшого нормативного регулювання гнучких форм зайнятості в
Україні варто продовжувати удосконалювати нормативно-законодавчу базу, що сприятиме пристосуванню
до мінливих умов праці, забезпеченню переходу працівника від однієї до іншої форми трудової діяльності,
визначенню усього спектру умов найму, форм та методів оплати праці, організації робочого часу, правил
введення табеля обліку відпрацьованого часу та надання відпусток. Водночас, роботодавцям в умовах
пандемії COVID-19 доцільно продовжувати дослідження різних форм гнучкої зайнятості та шукати
ефективні комбінації дій щодо організації ефективного трудового процесу з максимально можливим
задоволенням потреб і вимог всіх суб’єктів на ринку праці України.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНІ
Значення фінансового контролю визначається характером фінансової діяльності держави,
соціальною спрямованістю фінансової політики, що у свою чергу вимагає усе більше й більше коштів.
Раціональне та ефективне використання обмежених фінансових ресурсів можливе лише за умови
існування дієвої системи контролю за дотриманням законності, фінансової дисципліни і доцільності у
процесі мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів, в
першу чергу публічних. Отримані у процесі фінансового контролю результати забезпечують виконання
бюджетів за доходами і видатками, дають змогу знайти резерви збільшення обсягів фінансових ресурсів,
виявити і ліквідувати диспропорції у розподілі фінансових ресурсів, забезпечити цільовий характер
використання коштів та реалізувати інші функції органів державної влади [1, с. 32]
Фінансовий контроль — це цілеспрямовані діяльність законодавчих і виконавчих органів публічної
влади і не державних організацій, спрямована на забезпечення законності фінансової дисципліни і
раціональності в ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованим
грошових фондів держави з метою найефективнішого соціальне економічного розвитку усіх суб'єктів
фінансових правовідносин.
Основний зміст фінансового контролю у відносинах, що регулюються фінансовим правом, можна
звести до наступного:
 перевірки виконання юридичними і фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою і
органами місцевого самоврядування;
 перевірки правильності використання державними і муніципальними підприємствами, установами і
організаціями грошових ресурсів, що перебувають у їх господарському віданні чи оперативному управлінні;
 перевірки дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових
коштів підприємствами, установами і організаціями на рахунках в кредитних установах;.
 виявлення внутрішніх резервів виробництва — можливостей підвищення продуктивності праці,
рентабельності, економії грошових і матеріальних ресурсів;
 попередження і усунення виявлених порушень фінансової дисципліни. У випадку їх
особи і громадяни, забезпечується відшкодування матеріальної шкоди державі, організаціям,
громадянам. [2, с. 132]
В залежності від критеріїв, взятих за основу, фінансовий контроль поділяється на декілька видів.
Найчастіше критерієм класифікації фінансового контролю на види береться фактор часу проведення
контролю і на цій підставі виділяють попередній фінансовий контроль, поточний фінансовий контроль
і наступний фінансовий контроль. Такі види контролю притаманні усім контролюючим органам.
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Попередній фінансовий контроль здійснюється на етапі розгляду і прийняття рішень з фінансових
питань. Це стосується насамперед процесу визначення обсягу фінансових ресурсів держави на плановий
період та їх основної частини, що акумулюється в Державному бюджеті, а також їх розподілу між окремими
суспільними потребами та одержувачами державних фінансових ресурсів.
Попередній фінансовий контроль здійснюється на стадії розробки і прийняття законів і інших
нормативних актів з фінансових питань. З цією метою здійснюється кваліфікована експертна оцінка
фінансових результатів впровадження того чи іншого рішення, що може бути прийнятим. При цьому
попередній фінансовий контроль на основі глибокого аналізу і розрахунків фінансових результатів
забезпечує об'єктивність оцінки доцільності прийняття чи неприйняття відповідного рішення, має важливе
значення для профілактики порушень фінансової дисципліни і інших фінансових правопорушень.
Попередній фінансовий контроль передує витрачанню фінансових ресурсів та прийняттю будь-яких
рішень з фінансових (і не тільки фінансових!) питань. Він сприяє вибору найдоцільніших рішень, що
забезпечують поряд з найбільшою ефективністю використання фінансових ресурсів в оптимальну
збалансованість вартісних і натурально-речових пропорцій і показників економічного і соціального розвитку
суспільства. З цією метою перевіряються документи, що повинні бути після цього затверджені і стати
основою для наступної діяльності — проекти бюджетів, фінансових планів і кошторисів, кредитні і касові
заявки. Як правило, попередній фінансовий контроль завжди здійснюється вищими органами
законодавчої влади. Хоч об'єктивно він мав би здійснюватись постійно всіма суб'єктами фінансових
правовідносин. [3, с. 184]
Поточний фінансовий контроль — це контроль за безпосередньою оперативною фінансовою
діяльністю, інакше кажучи — за власне фінансовим процесом. Він полягає в систематичній перевірці
дотримання фінансової дисципліни, тобто дотримання вимог фінансових норм і нормативів, насамперед —
неухильного дотримання встановлених показників з обов'язкових платежів до бюджету і державних
позабюджетних фондів. Цей вид фінансового контролю справляє найбільший вплив на процес
формування і використання фінансових ресурсів у всіх структурах суспільного виробництва. Як правило,
він здійснюється органами безпосереднього управління фінансовою діяльністю. Хоч й у цьому виді
контролю задіяні усі суб'єкти фінансових правовідносин.
Наступний фінансовий контроль — це контроль за фінансовими результатами діяльності. Він
проводиться після здійснення фінансових операцій (виконання фінансових зобов'язань перед державою,
одержання і використання грошових коштів від держави на виплату заробітної плати працівникам
бюджетної сфери та ін.) і, як правило, після завершення певних етапі діяльності з метою з'ясування її
ефективності. Наступний фінансовий контроль — це база для аналізу й оцінки не лише ефективності
використання фінансових ресурсів, але й ефективності організації фінансової роботи, застосування
контрольних фінансових норм і нормативів в цілому. Однаково активну участь цьому виді фінансового
контролю беруть усі суб'єкти фінансово-правових відносин, з тією лише різницею, що кожен з них здійснює
наступний фінансовий контроль на своєму рівні і в межах наданої йому державою компетенції.
Всі названі види фінансового контролю здійснюються безпосередньо фінансовими працівниками
структур, що займаються виробничо-господарською та фінансовою діяльністю, а також власниками
фінансових ресурсів. Значення і роль усіх виді фінансового контролю при цьому не змінюються, лише
обмежується сфера застосування його - підприємством, організацією, фірмою. Особливістю є й те, що
головний акцент при цьому робиться не на перевірку дотримання фінансової дисципліни, хоч це не
випускається з поля зору зовсім, на оборотність фінансових ресурсів, тобто ефективність їх використання
та відображення цього в обліку і звітності. [2, с. 150]
На підставі інших критеріїв виділяють обов'язковий та ініціативний фінансовий контроль.
Обов'язковий здійснюється:
а) в силу вимог нормативних актів (наприклад, контроль Рахункової палати Верховної Ради України
за виконанням бюджету по підсумках року, що завершився)
б) за рішенням компетентних органів держави (наприклад, податкової адміністрації з метою
з'ясування повноти виконання платникам податків їх фінансових обов'язків перед державою), прокуратури
(з метою з'ясування дотримання законності в країні), суду (з метою встановлення істини в ході розгляду
конкретної судової справи). Ініціативний фінансовий контроль здійснюється на підставі власних рішень
господарюючих суб'єктів.
Застосовуються й інші підстави класифікації видів фінансового контролю, наприклад за суб'єктним
складом органі Що здійснюють фінансовий контроль. В цьому випадку фінансовий контроль поділяється
на наступні види:
1) фінансова контроль органів законодавчої влади і місцевого самоврядування;
2) фінансовий контроль Президента України;
3) фінансовий контроль органів виконавчої влади загальної компетенції;
4) фінансовий контроль органів виконавчої влади спеціальної компетенції;
5) фінансовий контроль фінансово-кредитних органів;
6) відомчий фінансовий контроль;
7) внутрішньогосподарський фінансовий контроль;
8) громадський фінансовий контроль;
9) аудиторський фінансовий контроль.
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Головним завданням фінансового контролю є підтримка фінансової дисципліни, запобігання
фінансовим правопорушенням і застосування заходів примусу за їх вчинення.
Фінансова дисципліна - це стан дотримання встановлених вимог чинного законодавства в галузі
формування, розподілу й використання фондів коштів. Вимоги фінансової дисципліни розповсюджуються
на всіх учасників фінансових правовідносин. Незаконність дій окремих суб'єктів призводить до
спотворення фінансової політики й перешкоджає досягненню запланованих цілей і завдань. Якщо в
процесі фінансового контролю виявляються постійні порушення вимог законодавства в галузі фінансової
діяльності багатьма суб'єктами, то це може свідчити, що фінансова політика не враховує їхніх інтересів. У
такому випадку необхідно внести відповідні корективи в цю політику, оскільки жодне посилення контролю
не дасть бажаних результатів, доки фінансова політика держави не буде враховувати інтереси всіх
суб'єктів фінансових відносин, забезпечуючи при цьому загальний публічний інтерес. [1, с. 84]
Найважливіші принципи фінансового контролю:
- незалежність;
- гласність;
- превентивність (попереджувальний характер);
- дієвість;
- регулярність;
- об'єктивність;
- всеохоплюючий характер.
Фінансовий контроль в Україні здійснюється органами законодавчої і виконавчої влади,
спеціальними органами державного фінансового контролю, а також недержавними спеціалізованими
організаціями. Особлива роль у здійсненні державного фінансового контролю належить спеціалізованим
органам державної виконавчої влади з управління фінансами, для яких сама фінансова діяльність є
основною. Серед них — Міністерство фінансів України, в системі якого є спеціальний орган державної
виконавчої влади (Державне казначейство України), Державна контрольно-ревізійна служба в Україні та
Державна фіскальна служба в Україні. [2, с. 96]
Фінансовий контроль держави – одна з найважливіших функцій державного управління, спрямована
на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління
фінансовими ресурсами та іншою державною власністю, а за наявності таких відхилень – на своєчасне
вжиття відповідних коригувальних і запобіжних заходів. Від ефективності державного фінансового
контролю залежить економічне і не меншою мірою політичне благополуччя нації.
На сучасному етапі розвитку економіки організація дієвого фінансового контролю за повнотою
формування та своєчасністю надходження державних доходів, а також за законністю й ефективністю
використання бюджетних коштів та розпорядженням державною власністю стає одним із напрямів сучасної
економічної політики
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Вікторія Коверза
(Кривий Ріг, Україна)
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Для сучасного етапу ринкової економіки характерні певні особливості ведення бухгалтерського
обліку, що зводяться до необхідності самостійного формування облікової політики підприємствами з
метою обліку специфічних подій та операцій господарської діяльності у фінансовій звітності.
Питання формування облікової політики активно досліджуються у працях як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених. Розглядаючи облікову політику в загальнотеоретичному контексті, неможливо обійти
увагою методичні та організаційні питання формування облікової політики, оскільки вони між собою тісно
взаємопов’язані. Слід зауважити, що в науковій літературі немає однозначності щодо визначення суб’єктів,
об’єктів, елементів, принципів, мети та основних завдань облікової політики.
Необхідно враховувати вимоги державного регулювання бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, які визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» з метою дотримання єдиних правил, обов’язкових до застосування усіма
підприємствами та гарантування захисту інтересів користувачів. Відповідно до ст. 8 Закону України
«...підприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним
органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства» [1].
Важливим аспектом складання облікової політики є урахування особливостей діяльності суб’єктів
господарювання і вибір оптимального варіанта ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиної

46

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

методології формування облікової інформації, передбаченої державним регулюванням. Таким чином,
облікову політику в умовах застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) доцільно
розглядати як методичну основу бухгалтерського обліку та звітності, оскільки міжнародними стандартами
визначено концептуальні підходи до формування інформації у фінансовій звітності, а в обліковій політиці
конкретизуються методи, процедури та способи формування облікової інформації з урахуванням
специфіки діяльності окремого суб’єкта господарювання [2, с. 143].
У сучасних умовах ведення бізнесу, роль бухгалтера на підприємстві виходить за межі технічного
виконавця вимог і норм внутрішньо господарських документів та державних нормативно-правових актів. У
наукових та професійних колах ведеться тривала дискусія щодо умов підвищення вимог до кваліфікації
бухгалтерів і здійснення контролю за їх професійною придатністю протягом практичної діяльності.
Проблемними є також питання впливу бухгалтерської спільноти на процес внесення змін до нормативноправового регулювання системи бухгалтерського обліку та звітності, підвищення довіри збоку користувачів
та престижу бухгалтерської професії загалом. Для вирішення зазначених питань варто скористатися
досвідом розвинених країн, в яких важливим інститутом, що репрезентує інтереси бухгалтерської
спільноти є професійні організації бухгалтерів та аудиторів.
В процесі обрання методологічних підходів в обліковій політиці важливе врахування взаємодії
інтересів усіх суб’єктів. Критично оцінюючи поточну ситуацію в системі бухгалтерського обліку та
формуванні облікової політики в Україні, головним суб’єктом у методології бухгалтерського обліку є
держава в особі державних органів влади.
На державному рівні суб’єктами, що визначають умови формування облікової політики в Україні, є
Верховна Рада України та Міністерство фінансів України. Основна їх функція полягає у забезпеченні
нормативно-правовогорегулювання методології, методики та організації бухгалтерського обліку і звітності
із врахуванням основних напрямків гармонізації та стандартизації відповідно до міжнародних стандартів та
історично визначених національних традицій у сфері бухгалтерського обліку і звітності.
Юридичні особи є суб’єктами, що законодавчо зобов’язані дотримуватися основних принципів,
підходів, методів для відображення інформації у сфері реалізації облікової політики, визначених
державою. Відсутність належної взаємодії та взаємозв’язку між цими суб’єктами є негативним явищем у
вітчизняній системі бухгалтерського обліку. Найкращий спосіб для налагодження взаємодії між державою
та підприємствами − залучення професійних громадських організацій бухгалтерів та аудиторів для
репрезентації позиції юридичних осіб та їхнього бачення у вирішенні актуальних проблем щодо
вдосконалення системи бухгалтерського обліку та в процесі формування облікової політики [2, с. 152].
Таблиця 1 - Формування облікової політики підприємствами України
Види підприємств
Великі підприємства (1,3%
від загальної кількості)

Вимоги до складання звітності
Звітність за Міжнародними
стандартами фінансової звітності

Середні підприємства (3,5%
від загальної кількості)

Звітність за Національними
положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку

Малі підприємства (95,2%
від загальної кількості)

Спрощена звітність

Облікова політика
Методологічною основою облікової політики
є Міжнародні стандарти фінансової звітності
Єдина
методична
складова
облікової
політики, вибір елементів організаційної та
технічної
складової
здійснюється
підприємством
Єдина
методична
складова
облікової
політики з урахуванням особливостей
складання форм спрощеної звітності

Для суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ, фактично П(С)БО не
чинні і вони повинні керуватися виключно Концептуальною основою фінансової звітності та МСФЗ при
формуванні облікової політики, веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності.
Відповідно суб’єкти господарювання, які складають фінансову звітність за П(С)БО при формуванні
облікової політики мають керуватися Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» та П(С)БО.
Для включення до облікової політики обирається один із альтернативних методів та способів
бухгалтерського обліку окремих об’єктів, дозволених стандартами обліку (метод нарахування амортизації
основних засобів та нематеріальних активів, метод оцінки вибуття запасів, нарахування резерву сумнівних
боргів тощо). Можливе також обрання і безальтернативних методів для облікової оцінки статей фінансової
звітності. Оскільки метод бухгалтерського обліку визначається як сукупність специфічних елементів,
прийомів та процедур, за допомогою яких досліджується предмет бухгалтерського обліку, визначена
облікова політика підприємства тісно взаємопов’язана з методом бухгалтерського обліку та є його
унаочненням.
Якщо суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ для складання фінансової звітності, то повинен
розглядати весь перелік альтернативних методів для оцінки статей фінансової звітності, визначених
МСФЗ. Суб’єкти господарювання, які формують фінансову звітність відповідно до П(С)БО, використовують
норми національних положень.
До процедур складання звітності, у тому числі і облікової політики, науковці відносять також форми
обліку, організацію документообороту, технологію обробки бухгалтерської інформації тощо» [3, с. 16].
Синтезуючи різні підходи Л.Г. Бойко стверджує, що «...у вітчизняній обліковій практиці неможливо
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розмежувати поняття «методи» й «процедури» щодо облікової політики підприємства, а тому вважає їх
способами деталізації елементів методу бухгалтерського обліку» [4, с. 37].
В процесі формування облікової політики за МСФЗ на рівні суб’єкта господарювання ключовим
аспектом, від якого в майбутньому залежать якість, своєчасність, повнота інформації, наведеної у
звітності, є вибір бухгалтерських процедур та прийомів (способів) для відображення інформації про
господарську діяльність в бухгалтерському обліку.
Основні рекомендації для формування облікової політики на міжнародному рівні включають
принципи ведення обліку, визначені МСФЗ. До складу МСФЗ відносяться: Міжнародні стандарти
фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення МСБО.
Облікова політика як найважливіша складова бухгалтерського обліку, сприяє посиленню обліковоаналітичних функцій в управлінні діяльністю підприємств, сприяє ефективній адаптації системи управління
до умов зовнішнього середовища, знижує економічні ризики, забезпечує конкурентні переваги, визначає
ідеологію економічного розвитку суб’єкта господарювання на тривалий період. Якісна облікова політика є
своєрідним інструментом, використовуючи який суб’єкт господарювання має можливість максимально
задовольнити інформаційні потреби різних груп користувачів [5].
Роль облікової політики в системі бухгалтерського обліку полягає у врахуванні вимог державного
регулювання процесу інформаційного забезпечення управління економікою країни. З іншого боку, важко
переоцінити значимість облікової політики в прийнятті управлінських рішень, оскільки усі економічні
вигоди, які суб’єкт господарювання отримує, використовуючи облікову інформацію, залежить від обраної
облікової політики. Таким чином, ефективність управління діяльністю суб’єктів господарювання та
стратегія їхнього розвитку в майбутньому, багато в чому залежать від вдало сформованої облікової
політики.
Реалізація облікової політики в процесі формування інформації здійснюється з використанням
визначених у ній принципів, методів, моделей, способів та процедур. В умовах застосування МСФЗ
особливого значення набуває професійне судження, що має вплив на застосування елементів методу
бухгалтерського обліку і є темою подальших досліджень.
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Оксана Кузьменко
(Київ, Україна)
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
За умов розвитку глобалізації світового господарства посилюється значення зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) промислових підприємств. Значні зміни у виробництві, торгівлі, науці й техніці вимагають
підвищеної уваги до динамічних умов зовнішньоекономічної діяльності та ухвалення управлінських рішень,
що забезпечують ефективний розвиток підприємства на внутрішньому і зовнішніх ринках.
Проблематиці управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві присвячені дослідження
багатьох зарубіжних вчених та вітчизняних науковців, серед яких Й. Беккер, Т. Бонома, Ф. Бредлей,
Г. Вайс, Е. Вебстер, Ю. Вісмайер, А.Германнс, С. Дуглас, К. Крейг, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Майер, С. Мюллер,
Х. Мефферт, В.Ньюман, П. Россон, Г.Стар, К. Ховард, Р. Хюненберг, В.Д. Андріанов, П.Ю. Бєлєнький,
О.І. Вівчар, Я.А. Жаліло, М.В. Жук, А.П. Кірєєв, Л. Клайт, В.В. Коломієць, А.І. Кредісов, А.С. Лисецький,
А.І. Мокій, Н.М. Пархоменко, М.І. Фащевський, А.С. Філіпенко, Є.В. Хлобистов, Л.Г. Чернюк, Ю.С. Ширяєв
та ін. Вони розглядають зовнішньоекономічну діяльність підприємства через його міжнародні господарські
та торговельні відносини, вважаємо доцільним розглянути інтеграційний підхід до системи управління
зовнішньоекономічною діяльністю. Усі дослідники в сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю
погоджуються із складністю як самого об’єкта управління, так і умов, у яких здійснюється процес
менеджменту.
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Для вирішення проблем управління організації ЗЕД підприємств України Радченко О. П.
запропонувала наступні кроки: - по-перше, підвищення технічного рівня підприємств; - по-друге,
впровадження нових ресурсо- та енергозберігаючих технологій, що повинно однозначно враховуватися
при плануванні всієї господарської діяльності підприємств та при плануванні та управлінні ЗЕД
підприємств зокрема; - по-третє, залучення до управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємствами висококваліфікованих фахівців, а також правильний вибір форм та методів проведення
ЗЕД [1]. Вважаємо, що першочерговим кроком є створення ефективної системи управління ЗЕД.
А.І. Кредісов розглядає систему управління ЗЕД на двох рівнях: національне управління і
багатостороннє регулювання, і відповідно до цього виділяє два види управління: макроекономічне і
світове [3]. Це твердження суперечить змісту зовнішньоекономічної діяльності – діяльності на рівні
підприємства. Отже, його системний підхід передбачає управління підприємством як системою, а не
зовнішньоекономічною діяльністю.
За для ефективного функціонування підприємства що займається зовнішньоекономічною діяльністю
доречно створити інтегровану систему управління, яка буде використовувати методи управління у
поєднання один з одним. Побудова системи управління зовнішньоекономічною діяльністю промислового
підприємства, яка б забезпечувала реалізацію стратегії розвитку такої діяльності, потребує інтеграції усіх
підсистем, що відповідають за ефективність управління промисловим підприємством в цілому.
Відмінність системи загального управління від інтегрованої полягає у тому, що остання не охоплює
усі існуючі напрями управління організацією, а обмежується стандартизованими сферами управління [10].
В.В. Пиряев [4] підкреслює, що інтеграційний підхід в управлінні підприємствами є розвитком
системного, ситуаційного, процесного та інших підходів. В його інтерпретації інтеграційний підхід поєднує
такі складові управління як культуру, психологію, логіку тощо, а в центрі інтеграційного підходу
знаходиться керівник як об’єкт отримання, сприйняття, переробки та передачі інформації, а також як
особистість що є суб’єктом реалізації прийнятих рішень.
Інтеграційний підхід забезпечує формування єдиної стратегії, посилення взаємозв’язків між
окремими підсистемами, стадіями життєвого циклу між рівнями управління по вертикалі та суб’єктами
управління по горизонталі з метою отримання синергетичного ефекту [5].
В. В. Дикань [6] здійснив розкриття теоретичного обґрунтування концепції інтеграційного підходу, в
основу якої покладено теорію управління фірмою, теорію ігор, теорію життєвих циклів та теорію управління
соціально-економічними системами. Він стверджує, що зазначений підхід забезпечить підвищення
конкурентоспроможності промислових підприємств завдяки відродженню їх економічного потенціалу. Але
при цьому в нього відсутня формалізація методів виявлення напрямів управління підприємством, які
потребують вдосконалення з використанням інтеграційного підходу, а також не враховано специфіки ЗЕД.
Більшість економістів інтеграцію розглядають як стратегію [7-9].
В першу чергу ЗЕД вітчизняних промислових підприємств потребує інтеграційного підходу при
вирішенні таких завдань:
 дослідження управлінських зв’язків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності з метою
встановлення їх слабких місць;
 формування пропозицій щодо вдосконалення вертикальних та горизонтальних управлінських
зв’язків в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Традиційний підхід до побудови інтеграційної системи управління передбачає два способи інтеграції:
1. Розроблення з одночасним впровадженням усіх систем управління, які включені в неї.
2. Послідовне і поетапне додавання до існуючої системи управління додаткових.
Автори [11-13] описують ризикоорієнтований підхід до побудови інтеграційної системи управління,
який базується на основі аналізу та оцінки ризиків.
Пропонуємо інтеграційний підхід до побудови системи управління ЗЕД промислового підприємства,
який має забезпечити інтеграцію усіх підсистем управління підприємством. При цьому пропонується
здійснювати такі етапи (рис. 1):
- декомпозиція плану впровадження системи управління ЗЕД;
- виявлення слабкої ефективності фахівців;
- аналіз горизонтальних та діагональних зв’язків;
- аналіз вертикальних зв’язків;
- обґрунтування інтеграційних заходів.
На етапі декомпозиції плану впровадження системи управління ЗЕД здійснюється попередня
підготовка до практичного використання відповідних методів та інших інструментів.
Метод управління зовнішньоекономічною діяльністю — це сукупність способів, прийомів та засобів
державного впливу на зовнішньоекономічну діяльність [2, с. 56]. Методи управління зовнішньоекономічною
діяльністю можна поділити на три групи: економічні, адміністративні, і соціальні. Особливу увагу
пропонуємо приділити економічним методам, які реалізовують матеріальні інтереси участі суб'єкта у
зовнішньоекономічній діяльності (митний тариф та митні збори; — ціни на експортовані та імпортовані
товари; — норми прискореної амортизації; — ставки надання і одержання кредитів, ставки страхування
експортних кредитів, позик; — іноземні інвестиції на території України).
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Декомпозиція плану впровадження системи управління ЗЕД
Визначення завдань
впровадження системи
управління ЗЕД

Визначення відповідальних за
виконання завдань

Виявлення слабкої ефективності фахівців
Виявлення слабких місць
Оцінювання у
функціональних зв'язках

Оцінювання у
лінійних зв'язках

Аналіз горизонтальних та
діагональних зв’Язків у ЗЕД
Оцінювання регулярності
взаємодії

Аналіз вертикальних зв’Язків у ЗЕД

Оцінювання важливості
взаємодії

Оцінювання структурованості
вертикальних зв'язків

Оцінювання функціональної
інтегрованості підрозділів

Оцінювання лінійної
інтегрованості підрозділів

Оцінювання ступіню
управлінського агрегування
вертикальних зв'язків

Обґрунтування інтеграційних заходів управління ЗЕД

Обґрунтування організаційних
заходів

Обґрунтування заходів
забезпечення

Рис. 1. Інтеграційний підхід до побудови системи управління ЗЕД промислового підприємства
(розроблено автором)
При цьому визначаються завдання впровадження системи управління ЗЕД та встановлюються
відповідальні за виконання завдань. Завдяки реалізації інтеграційних заходів забезпечується своєчасна та
ефективна побудова системи управління ЗЕД промислового підприємства.
Таким чином, розроблений інтеграційний підхід до побудови системи управління ЗЕД промислового
підприємства дає можливість оцінити вдосконалення системи управління та враховує інтегрованість
кожного підрозділу до загальної системи управління ЗЕД. Впровадження цього підходу забезпечує
виявлення найбільш проблемних підрозділів та їх зв’язків і здійснення заходів з метою підвищення якості
управління ЗЕД. Перспективними є дослідження кожної функції управління ЗЕД в контексті інтегрованого
підходу.
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Медеубаева Арайлым Мырзагалиевна
(Қарағанды, Қазақстан)
ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯДАҒЫ DATA MINING
Аннотация. Data Mining - бұл жаңа маңызды корреляцияларды, үлгілер мен үрдістерді үлгілерді
тану әдістемелерін қолдану арқылы сақтаудағы мәліметтердің үлкен көлемін Елеудің нәтижесінде
және статистикалық және математикалық әдістерді қолдану
Кілттік сөздер: Data Mining, статистика, кластерлеу, болжау, қауымдастық, визуализация,
электронды коммерция, портал, жіктеу.
Data Mining - бұл деректер базасында іс жүзінде пайдалы заңдылықтарды анықтау процесі.
(BaseGroup)
Data Mining - бұл бизнесте артықшылықтарға қол жеткізу мақсатында (SAS Institute)
Data Mining – бұл жаңа маңызды корреляцияларды, үлгілер мен үрдістерді үлгілерді тану
әдістемелерін қолдану арқылы сақтаудағы мәліметтердің үлкен көлемін Елеудің нәтижесінде және
статистикалық және математикалық әдістерді қолдану (Gartner Group)
Data Mining-бұл бұрын белгісіз, бейривиальды, іс жүзінде пайдалы, адамның интерпретациясы үшін
қолжетімді жасырын білімнің шикі деректеріндегі "машина"(Алгоритмдер, жасанды интеллект құралдары)
зерттеу және анықтау (А. Баргесян "деректерді талдау технологиясы")
Data Mining - бұл бизнес туралы пайдалы білімді анықтау процесі. (Н.М. Абдикеев "АРИАДНА")
Табылған білімнің қасиеттерін қарастырайық:
 Білім жаңа, бұрын белгісіз болуы керек. Пайдаланушыға белгілі білімді ашуға жұмсалған күш-жігер
өтелмейді. Сондықтан құндылық жаңа, бұрын белгісіз білім болып табылады.
 Білім әдеттен тыс болуы керек. Талдау нәтижелері жасырын білім деп аталатын деректердегі
күтпеген, күтпеген заңдылықтарды көрсетуі тиіс. Қарапайым тәсілдермен (мысалы, көзбен көру) алынуы
мүмкін нәтижелер қуатты DataMining әдістерін тартуды ақтамайды.
 Білім іс жүзінде пайдалы болуы керек. Табылған білімдер, соның ішінде шынайылық деңгейі
жоғары жаңа деректерде де қолданылуы тиіс. Пайдалылық-бұл білім оларды қолдану кезінде белгілі бір
пайда әкелуі мүмкін.
Білім адамға түсіну үшін қол жетімді болуы керек. Табылған заңдылықтар логикалық түрде
түсіндірілуі тиіс, әйтпесе олар кездейсоқ болып табылады. Сонымен қатар, табылған білім адам үшін
түсінікті түрде ұсынылуы тиіс.
Data mining Міндеттері. Еске сала кетейік, Data Mining технологиясының негізіне үлгілердің
концепциясы салынған. Осы жасырын көз жасырын заңдылықтарды анықтау нәтижесінде Data Mining
міндеттері шешіледі. Адамға түсінікті нысанда көрсетілуі мүмкін заңдылықтардың әртүрлі түрлеріне Data
Mining белгілі бір міндеттері сәйкес келеді.
Data Mining-ге қандай міндеттерді жатқызуға қатысты бірыңғай пікір жоқ. Көптеген беделді көздер
мыналарды атап көрсетеді:
 жіктеу, кластерлеу, болжау, қауымдастық, визуализация, талдау және анықтау;
 бағалау, байланыстарды талдау, қорытынды шығару.
Төменде берілген сипаттаманың мақсаты – Data Mining міндеттері туралы жалпы түсінік беру,
олардың кейбірін салыстыру, сондай-ақ осы есептер шешілетін кейбір әдістерді ұсыну. Data Mining жіктеу, кластеризация,ассоциация, болжау және визуализация. Осылайша, есептер шығарылатын
ақпараттың түрлері бойынша бөлінеді, бұл Data Mining міндеттерінің ең жалпы классификациясы және
ортасындағы ақпаратты қабылдау жолдары сурет 1 берілген.
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Сурет 1. Data Mining ортасындағы ақпаратты қабылдау жолдары
Деректерді талдау міндеттері.
Жіктеу (Classification) ең қарапайым және кең таралған Data Mining есебі. Классификация есебін
шешу нәтижесінде зерттелетін деректер жиынтығы объектілерінің тобын сипаттайтын белгілер
анықталады-сыныптар; осы белгілер бойынша жаңа объектіні қандай да бір класқа жатқызуға болады.
Шешу әдістері. Классификация есебін шешу үшін келесі әдістер қолданылуы мүмкін: жақын көршіміз
(Nearest Neighbor); k-жақын көршіміз (k-Nearest Neighbor); байесов желілері (Bayesian Networks); шешім
ағаштарының индукциясы; нейрондық желілер (neural networks).
Кластерлеу (Clustering) кластерлеу жіктеу идеясының логикалық жалғасы болып табылады. Бұл
міндет неғұрлым күрделі, кластерлеудің ерекшелігі-объектілер кластары бастапқыда алдын ала
анықталмауы. Кластерлеудің нәтижесі объектілерді топтарға бөлу болып табылады. Кластерлеу міндетін
шешу әдісінің мысалы: нейрондық желілердің ерекше түрін - Кохоненнің өздігінен ұйымдастырылған
карталарын "мұғалімсіз" оқыту.
Қауымдастық (Associations) ассоциативті ережелерді іздеу мәселесін шешу барысында деректер
жиынтығындағы байланысты оқиғалар арасындағы заңдылықтар іздестіріледі. Ассоциацияның алдыңғы екі
Data Mining есептерінен айырмашылығы: заңдылықтарды іздеу талданатын объектінің қасиеттерінің
негізінде емес, бір уақытта болатын бірнеше оқиғалар арасында жүзеге асырылады. Ассоциативті
ережелерді іздеу есебін шешудің ең танымал алгоритмі-Apriori алгоритмі.
Реттілік (Sequence), немесе дәйекті қауымдастық (sequential association) реттілік транзакциялар
арасындағы уақыт заңдылықтарын табуға мүмкіндік береді. Реттілік міндеті Ассоциацияға ұқсас, бірақ
оның мақсаты бір мезгілде келе жатқан оқиғалар арасында емес, уақытпен байланысты оқиғалар
арасында (яғни уақыттың кейбір белгілі бір интервалымен жүріп жатқан) заңдылықтарды белгілеу болып
табылады. Басқа сөзбен айтқанда, тізбек уақиға байланысты тізбектің жоғары ықтималдығымен
анықталады. Іс жүзінде, қауымдастық нөлге тең уақытша лагпен бірізділіктің жеке жағдайы болып
табылады. Бұл Data Mining тапсырмасын тізбекті үлгілердің (sequential pattern) табу міндеті деп те атайды.
Реттілік ережесі: x оқиғасынан кейін белгілі бір уақыт ішінде y оқиғасы болады. Пәтер сатып алғаннан кейін
тұрғындар екі апта ішінде 60% - ға тоңазытқыш сатып алады, ал екі ай ішінде 50% - ға теледидар сатып
алады. Бұл міндетті шешу маркетинг пен менеджментте кеңінен қолданылады, мысалы, клиентпен жұмыс
циклін басқару кезінде (Customer Lifecycle Management).
Болжамдау (Forecasting) Тарихи деректер ерекшеліктері негізінде болжамдау міндетін шешу
нәтижесінде нысаналы сандық көрсеткіштердің өткізіп алынған немесе болашақ мәндері бағаланады.
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Мұндай есептерді шешу үшін математикалық статистика әдістері, нейрондық желілер және т. б. кеңінен
қолданылады.
Ауытқуларды немесе тастандыларды анықтау (Deviation Detection), ауытқуларды немесе
тастандыларды талдау осы есепті шешу мақсаты-жалпы көптеген деректерден неғұрлым ерекшеленетін
деректерді анықтау және талдау, сипатталмаған шаблондарды анықтау:
 Бағалау (Estimation) бағалау міндеті белгінің үздіксіз мәндерін болжауға әкеледі.
 Байланыс талдауы (Link Analysis) - деректер жиынтығында тәуелділікті табу міндеті.
Визуализация (Visualization, Graph Mining) визуализация нәтижесінде талданатын деректердің
графикалық бейнесі жасалады. Визуализация есебін шешу үшін деректерде заңдылықтардың болуын
көрсететін графикалық әдістер қолданылады. Визуализация әдістерінің мысалы-2-D және 3-D өлшеулерде
деректерді ұсыну.
Қорытынды шығару (Summarization) - мақсат, оның мақсаты-талданатын деректер жиынтығынан
объектілердің нақты топтарын сипаттау.
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СКЛАДОВІ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Єдиного або загальновизнаного переліку ознак або проявів корпоративної культури не існує,
найбільшого поширення набув перелік Френка Харріса і Річарда Морана, що розробили так звані
характеристики корпоративної культури. На наш погляд ці ознаки не відносяться для конкретного
підприємства і таким чином можуть застосовуватися на будь-яких суб’єктах господарювання.
1. Усвідомлення себе і свого місця на підприємстві. Наприклад, одні культури цінують приховування
працівником своїх внутрішніх настроїв, інші – заохочують їх зовнішній прояв. В одних підприємствах
співробітники призиваються солідаризуватися один з одним – в інших нормальним вважається незнання
співробітниками нікого за межами свого відділу і підрозділу (виробничого цеху), а сама робота на
підприємстві сприймається як тимчасовий етап кар'єри.
2. Комунікаційна система та мова спілкування. Використання усній, письмовій, невербальної
комунікації відрізняється від групи до групи, від підприємства до підприємства. На багатьох підприємствах
створюється своя власна мову спілкування, сленг, зрозумілий тільки членам закладу. Сленг скорочує час
комунікації та викликає почуття причетності до групи.
3. Зовнішній вигляд, одяг і представлення себе на роботі. Різноманітність уніформ, спецодягу,
ділових стилів, охайність, косметика, зачіска і т.д. підтверджують наявність безлічі мікро культур. Ця
різноманітність закріплюється у формі дрес-коду. Наприклад, в одних підприємствах співробітники повинні
підкреслювати свою компетентність допомогою суворої форми, яка демонструє акуратність і
професіоналізм. В інших підприємствах цієї сфери вважається, що важливіше створити відчуття комфорту
у клієнта, тому одяг співробітників нарочито недбалий і пом'ятий, так що і клієнт не відчує незручність за
власний неідеальний зовнішній вигляд.
4. Що і як їдять люди, звички і традиції у цій галузі. Організація харчування працівників, включаючи
наявність або відсутність його на підприємстві, дотація на харчування, періодичність харчування самі по
собі багато значать для працюючих людей. Наявність же окремих місць для керівників і робітників
підкреслює важливість статусів на підприємстві, можливість вибрати вегетаріанське (пісне) меню говорить
про важливість екологічної відповідальності та толерантності, самообслуговування – про повагу праці
співробітників громадського харчування і політиці економного виробництва.
5. Усвідомлення часу, ставлення до нього і його використання. Ступінь точності і відносності часу у
працівників, дотримання розпорядку і заохочення за це різниться від підприємства до підприємства. Якщо
в одній організації термін «в понеділок» означає конкретний робочий день, то в іншій це вже «протягом
тижня до вихідних». Відсутність єдиного для всіх учасників досвіду часу може призводити до серйозних
проблем взаємодії: «марна трата часу», «брак часу», «вирішити всі проблеми разом».
6. Взаємовідносини між людьми. Взаємовідносини між людьми можуть відрізнятися в залежності від
віку та статі, досягнень і влади, мудрості й інтелекту, досвіду і знань – тобто того, що на підприємствах
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вважається критерієм статусу і влади. Наприклад, найчастіше персонал підприємства ділиться на групи по
статевої та віковою ознакою: жінки воліють спілкуватися з жінками, молоді люди – з молодими. Це
спілкування стає неформальним, часто триваючим і в неробочий час.
7. Цінності і норми. Цінності і норми пізніше були виділені з усіх проявів як головні елементи
культури, тому що саме те, що люди цінують у своїй роботі і як ці цінності зберігають, є центром всієї
внутрішньо організаційного життя. Неприйнятні цінності і норми є на сьогоднішній день головною причиною
звільнення людей з підприємств.
8. Процес розвитку працівників і навчання. У різних підприємствах по-різному ставляться до
співробітників: в одних – це всього лише доповнення до машин, людський ресурс, а в інших – це основний
капітал підприємства, що вимагає розвитку і підтримки ресурс. Звідси випливає бездумне або усвідомлене
виконання роботи, упор на інтелект або на силу.
9. Трудова етика і мотивування. Центральний зміст праці, заданий в корпоративній культурі,
визначає ставлення до роботи, відповідальність за її якісне і термінове виконання, оцінка праці,
винагорода за працю [1, с. 123].
В загальному розумінні цінності – це базові уявлення про те, що певні ідеї, цілі і засоби є
індивідуально або соціально переважають інші ідеї, цілі і засоби.
Цінності використовуються людиною в ситуації вибору як критерій прийняття рішення. При цьому
вони проявляються в поведінці, і хоча вони не завжди усвідомлюються, при цьому їх регулятивний вплив
залишається. Цінності несуть в собі моральні уявлення про те, що є правильним, позитивним чи бажаним,
вони – усвідомлений чи інтуїтивний вибір того, що для людини є важливим і вартим.
Цінності можна охарактеризувати за такими ознаками:
1. Цінності – це переконання, що представляють собою не холодні ідеї, але змішуються з емоціями.
2. Цінності – це бажані людиною мети (наприклад, рівність) і образ поведінки, який сприяє
досягненню цих цілей (наприклад чесність).
3. Цінності не обмежені певними діями і ситуаціями (тобто трансцендентні). Наприклад, слухняність
ставиться до роботи чи школі, спорту, сім'ї.
4. Цінності виступають як стандарти, які керують вибором або оцінкою вчинків, людей, подій.
5. Цінності впорядковані за важливістю відносно один одного. Упорядкований набір цінностей
формує систему ціннісних пріоритетів.
Розрізняють цінності матеріальні, соціальні та духовні.
До матеріальних цінностей відносять товари, продукти, послуги, твори мистецтва – предмети, якими
ми дорожимо, мають грошову оцінку. До соціальних цінностей відносять цінності, пов'язані зі спілкуванням
людей між собою і з соціальними групами: суспільні ідеали, моральні норми, естетичні та етичні норми. До
духовних цінностей відносять цінності, пов'язані з самоідентифікацією людини і його ідентифікацією щодо
інших людей і ціннісних установок: поняття про призначення людини, сенс життя [4].
Аналізуючи складові елементи корпоративної культури слід також розглянути на яких рівнях вона
формується. Слід також відзначити що єдиного підходу до рівнів корпоративної культури немає. Вітчизняні
та зарубіжні дослідники протягом тривалого часу по різному трактують ці підходи, тому розглянемо
найвідоміших з них.
Рівні корпоративної культури, за Ділу і Кеннеді. Т. Діл і А. Кеннеді розглядають чотири рівні
корпоративної культури:
1) «цінності – це колективні всіма членами організації уявлення про організацію та її благо»;
2) «герої – це ті члени організації, які є прикладом, що втілює найважливіші організаційні цінності»;
3) «обряди і ритуали – це повні символізму церемонії в організації, які проводяться для того, щоб
відзначати важливі для компанії події і долучати до них нових членів»;
4) «структура спілкування – це канали неформального спілкування, за якими члени організації
отримують інформацію про корпоративні цінності, героїв, обрядах і ритуалах» [2, с. 172].
Процес формування корпоративної культури організації починається з аналізу її поточного стану.
Необхідно визначити, в якій мірі і в яких аспектах (факторах) корпоративна культура не відповідає
бажаному стану. Основна робота з аналізу корпоративної культури лягає на службу персоналу. Бажано
залучити сторонніх консультантів, оскільки не всі проблеми видно зсередини компанії. Істотну роль на
етапі аналізу має взаємодія служби персоналу з керівництвом і власниками компанії, які повинні
сформулювати основну концепцію бажаного стану корпоративної культури.
На другому етапі визначається місія організації та її базові цінності. Важливим моментом є перевірка
того факту, що з місією і цінностями знайоме не тільки вище керівництво компанії, але і менеджери
середньої ланки і рядові співробітники, а також оцінка, в якому ступені організація готова до сприйняття
бажаних цінностей. Наприклад, власники компанії в якості основної мети називають розвиток інновацій, а в
реальності в компанії жорстко пригнічується будь-яка ініціатива і не виділяються кошти на підвищення
кваліфікації.
Далі потрібно перейти до формування корпоративного кодексу – документа, в якому викладені
стандарти поведінки в організації. Форму кодексу кожна організація вибирає самостійно, це може бути
текстовий опис або яскраві гасла. На наступному етапі формуються традиції організації. Для
впровадження традицій спочатку необхідно розробити графік проведення конкретних заходів, наприклад,
якщо потрібно впровадити традицію постійного навчання, то буде потрібно виділити спеціальні навчальні
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години і організувати видачу необхідної літератури.
Далі проводиться поліпшення внутрішніх комунікацій. Цей етап має на увазі відпрацювання способів
обміну інформацією. на даному етапі до служби персоналу повинні підключитися відділ зв'язків з
громадськістю та служба інформаційних технологій, оскільки багато комунікаційні процеси пов'язані з
системою документообігу або корпоративною інформаційною системою організації, засобів інтерактивного
спілкування.
На наступному етапі відбувається вдосконалення системи мотивації. Йдеться, перш за все, про
впровадження методів нематеріальної мотивації. Можна використовувати дипломи, медалі, подяки та
рекомендаційні листи, дошки пошани. На даному етапі велика роль вищого керівництва компанії.
Далі необхідно приступити до просування бренду компанії. Перш за все, потрібно провести вивчення
та доопрацювання корпоративного стилю і символіки. Мається на увазі розробка сувенірної продукції з
логотипом фірми, фірмового одягу. Далі розробляється план заходів щодо продажу бренду. Створення та
реалізація плану вимагає особистої участі відділу маркетингу. Необхідно врахувати інтереси не тільки
клієнтів компанії, але і постачальників, співробітників, власників.
Виділені етапи формування корпоративної культури можуть проходити не тільки послідовно, але й
паралельно. Крім того,процес формування корпоративної культури має різний зміст на різних етапах
розвитку бізнесу. Якщо компанія знаходиться на стадії створення ключової компетенції, значення мають
особисті цінності керівника і топ-менеджмента, на етапі зростання цінності перших осіб закріплюються за
допомогою ритуалів і символів. На етапі зрілості на перше місце виходить правильний підбір персоналу і
передача цінностей новоприйнятим працівникам. На етапі нового зростання консолідуючими факторами є
подолання кризи і створення інновацій [3, с. 193].
Можна виділити основні методи формування корпоративної культури організації:
- залучення рядових співробітників до процесу створення корпоративних цінностей;
- обговорення в колективі планів і результатів змін корпоративної культури;
- створення корпоративного кодексу, керівництва для співробітників;
- демонстрація топ-менеджерами зразків корпоративної поведінки;
- стимулювання необхідного поводження;
- ознайомлення колективу з корпоративної культурою інших компаній;
- реалізація культурних програм.
Отже, корпоративну культуру доцільно розглядати як комплекс прийнятих усіма членами колективу
цінностей і норм, що впливають на їх дії в робочому середовищі і вибір засобів комунікацій. Корпоративна
культура є неформальним свідомістю організації, її нематеріальним активом, відбиваючись і формуючись
в поведінці працівників; вона має пряму залежність від цілей підприємства. У сучасних організаціях
корпоративна культура повинна формувати середовище, прихильно відноситься до нововведень, відкриту
до створення та запровадження інновацій: подібна інноваційно-орієнтована корпоративна культура
допомагає організаціям вигравати в конкурентній боротьбі, створюючи конкурентні переваги у вигляді
інновацій, і протистояти зовнішнім загрозам за рахунок високої лояльності працівників, обумовленої
єднанням особистих і корпоративних цінностей в культурі компанії.
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ІСТОРИЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ
Актуальність дослідження японської зовнішньої політики зумовлена намаганням дотримуватись
балансу між відданістю союзникам і міжнародному праву та слідуванню інтересам власної держави.
Російська агресія проти України та анексія Криму створила для японської політики складну дилему: як
діяти в єдиному фронті підтримки України зі своїми союзниками (в першу чергу – із Сполученими Штатами
Америки) та, в той же час, не занадто сильно відштовхнути Росію. Оскільки остання, відіграє роль балансу
сил в трикутнику Японія-Китай-Росія, та, що більш важливо, досі утримує контроль над «Північними
територіями» (чотирма островами південної Курильскої гряди – Ітуруп, Кунашир, Шикотан та архіпелаг
Хабомаі). Проблема приналежності цих островів веде свій початок з кінця Другої Світової війни.
Оголосивши 8 серпня 1945 року війну Японії, СРСР окупував Курильські острови, та приєднав їх 2 лютого
1946 року. Проте радянська сторона відмовилась підписувати мирний договір з японською, під час СанФранциської мирної конференції, через те, що питання суверенітету СРСР над спірними островами не
було прописано [1, c. 3].
Реакція японської сторони щодо України була однозначна, проте досить стримана. Японія
запровадила санкції проти російської сторони, підтримує українські резолюції про територіальну цілісність
та дотримання прав людини в Криму, а також підтримала виключення Російської Федерації з Великої
вісімки. Проте, на цьому тиск Токіо на Москву обмежується. На відміну від санкцій Європейського Союзу,
японські обмеження стосуються лише окремих осіб (колишніх українських та кримських політиків, лідерів
незаконних збройних формувань на Сході України) та діяльності найбільших російських банків (ВТБ,
Сбербанк, Внєшеконобанк, Газпробанк та Россельхозбанк), із забороною розміщувати цінні папери в
Японії. Для порівняння, європейські санкції, окрім персональних, стосувались обмеження кредитування
для основних оборонних, енергетичних підприємств та банків Російської Федерації і заборону розвідки
нафтових родовищ [7].
Проблема анексії Криму та війни на Сході України в японському політикумі досить швидко відійшла
на другий план. СіндзоАбе (прем'єр-міністр Японії) став другим лідером Великої Сімки, який прийняв з
візитом російського президента Володимира Путіна, а депутат Палати представників парламенту Японії,
нині – голова комітету по міжнародним справам, Судзукі Мунео у 2015 році запропонував японському
уряду не посилювати санкцій проти Росії та обдумати їх відміну, задля досягнення компромісу у вирішені
«проблеми північних територій» [4]. У 2016 році російська та японська сторони відновили активні
перемовини з цього питання (зустріч в Сочі С. Абе та В. Путіна в травні 2016). «Новий підхід» у вирішенні
питання мирного договору передбачав посилення економічного та туристичного співробітництва в регіоні.
Переговори активізувались у 2018 році. Цьому, зокрема, посприяла «розмита» позиція президента
Сполучених Штатів (основного союзника Японії) Дональда Трампа щодо анексії Криму і російськоукраїнської війни, та чутки про примирення США і Росії. Російська Федерація прагнула обійти
дипломатичну ізоляцію, запропонувавши японській стороні заключити мирний договір, тоді як позиція
Трампа давала Токіо більшу свободу дій, при тому, що українська проблема залишалась досить
абстрактною та віддаленою. В цьому ж році японський парламент приймає поправки до закону «про
спеціальні заходи по вирішенню питань північних територій», в яких передбачається спільна господарська
діяльність обох сторін на спірних островах. Міністерство зовнішніх справ РФ висловило протест проти цих
поправок, проте саме в цей час питання підписання мирного договору виходить на перший план у
відношеннях Росії та Японії.
Цьому посприяли дві зустрічі на найвищому рівні між президентом Російської Федерації
Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Владивостоці під час Східного
економічного форуму (11-13 вересня 2018 року) [3], та в Сінгапурі під час форуму АСЕАН (14 листопада
2018 року). Російська сторона запропонувала підписати мирний договір «без попередніх умов», що було
неприпустимо для Японії, яка, в свою чергу, запропонувала повернути острови Шикотан та Хабомаї, у
відповідності до резолюції 1956 року [2, c. 563-566], з подальшою можливістю інтеграції островів Кунашир
та Ітуруп, при умові неможливості розміщення американських військових баз на них [6]. Проте чутки про
передачу островів Японії збурили російську громадськість, а Керченський інцидент (25 листопада 2018
року) та засудження дій Росії з японської сторони загальмували переговори та звели нанівець результати
зустрічей глав держав.
Останній епізод в цій проблемі пов'язаний з Олімпіадою в Токіо 2020 року. Японська сторона на
офіційній символіці зображує острова південної Курильської гряди як свої, що викликає протести з
російського боку.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІОГРАФІЇ ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА
Актуальність проблеми. У багатовіковій історії України важливе місце належить козацтву.
Зародившись на прикордонні в другій половині XV ст., воно протягом двох століть не лише стало значною
військовою силою, а й піднялося до усвідомлення та відстоювання загальнонаціональних інтересів. До
питання українського козацтва зверталися як вітчизняні, так і зарубіжні історики.
Мета статті – здійснити ретроспективний аналіз історіографії виникнення козацтва.
Завдання дослідження полягає у обґрунтуванні і аналізі історіографії виникнення козацтва.
Зрозуміти будь-яке історичне явище глибоко і всебічно можна лише через звернення до його
коренів. Важливо окреслити, хоча б наближено, хронологічні рамки, в межах яких останні простежуються.
Такі засади набувають особливої актуальності при студіюванні витоків українського козацтва та
утвердження його в суспільному житті. Крім того, необхідно врахувати весь комплекс економічних,
політичних та соціальних чинників цього тривалого процесу [2, ст.135].
Першими вітчизняними студіями, в яких відображено генезу українського лицарства, стали праці
козацьких літописців кінця XVII – початку XVIІІ ст. Добре обізнані з джерелами та літературою, вони
поставили собі за мету показати український народ рівним серед європейської спільноти. Належне місце в
їхніх творах відводилося й козацтву, представниками якого були і самі автори. Походи в благодатні степи,
хоча й небезпечні через наявність войовничих кочівників, очевидно, мали місце ще до створення єдиної
Руської держави. Згадки про них у княжі часи знайшли відображення на сторінках літописних хронік. Тому
не випадково, що вже в період описової історіографії XVI–XVIII ст. з’явилась ціла низка різноманітних
версій генези козацтва. Зважаючи на важливість і малодослідженість питання, необхідно хоча б коротко
означити його основні аспекти.
Серед первісних теорій появи українського козацтва значне місце належить етимологічній,
побудованій на семантичних висновках. Польські шляхетські історики П. Пясецький, С. Твардовський, В.
Каховський виводили термін «козак» від слова «коза», зважаючи на спритність козаків. Український
літописець Г. Грабянка, а за ним і російський дворянський історик О. Рігельман вбачали в останніх
нащадків хозарських племен [3, ст.32].
Так, Григорій Грабянка писав: «Ці люди ще здавна були людьми військового стану і більше відчували
нахил до вправ з мечем, а не до трудової повинності, оскільки вони зневажали ярмо рабське і рабську
покору, то більше схильні були з власної волі на Дніпрі за порогами в місцевості пустельній та дикій
проживати, перебиваючись ловлею звіра та риби і морськими походами на бусурман». Отже, автор вбачав
у козаках лицарську верству, яка віддавала перевагу військовій справі перед традиційним заняттям
українців –землеробством. Самійла Величка більшою мірою цікавили причини боротьби козацтва проти
урядових сил у 20–30-х роках XVII ст. Він пояснював їх тим, що польські пани «протягом багатьох років
свавільно безправне і гноблене Військо Запорозьке і весь народ малоросійський нехристиянським і
нелюдським чином обтяжували, розоряли, кривдили і збиткувалися».
Основоположниками автохтонної теорії генези українського козацтва можна по праву вважати
польського хроніста М. Бельського та французького дворянина Гійома Левассера де Боплана. Подальший
розвиток вона знайшла в літописі Самійла Величка, а саме – обґрунтування походження козаків з місцевої
української людності. Українська історіографія XIX – початку XX ст.: В. Антонович, М. Максимович,
М. Костомаров, П. Куліш,
І. Каманін, Д. Яворницький, М. Грушевський – поглибила і розширила останню тезу, довівши її до
логічного завершення. Останні десятиріччя не внесли принципових змін у висвітлення
проблеми [4, ст.343].
Широкий спектр поглядів на генезу козацтва пояснюється наявністю різноманітних свідчень про його
попередників на терені південноукраїнського степу. Існуючі джерела не дають підстав для твердження про
пряму спадковість козацтва від войовничої давньоруської людності, яка проживала в цьому регіоні.
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Водночас недоцільно ігнорувати близькість соціальних і політичних факторів, що сприяли формуванню
своєрідного захисного поясу на межі зі степом у різні історичні епохи.
Картина життя південного прикордоння в XIII ст., зокрема, в так званій «Болохівській землі», що
охоплювала подільський край, постала в розвідці
М. Дашкевича. Оскільки положення, висловлені автором, стосуються витоків козацтва, то їх слід
розглянути детальніше. На думку вченого, татари, поселившись на Поділлі після ординської навали,
підпали під вплив місцевої людності, можливо навіть прийняли хрещення і займалися землеробством,
тваринництвом та промислами, чому сприяли великі природні багатства. Свою тезу М. Дашкевич
стверджував, посилаючись на польського історика
М. Стрийковського (1547–1582), який нібито зустрічав літописні свідчення про переймання татарами
слов’янської мови і зміну традиційного характеру занять. Крім того, автор звернув увагу на устрій сільських
громад, очолюваних отаманами, прагнення до общинного життя і самоуправління. Водночас він припускав
небезпеку для населення, що існувала від окремих татарських загонів, які здійснювали розбої паралельно
з узгодженою даниною на користь хана Золотої Орди. Звідси М. Дашкевич зробив висновок, що
необхідність для мешканців подільського краю бути завжди готовими до оборони стала причиною
виникнення козацтва. «Южнорусские козаки,– писав вчений,– таким образом, по нашему мнению, на
первой ступени своего генезиса, если и отличались воинственностью, то она далеко не была у них на
первом плане. Они не составляли еще тогда военных дружин, которые собирались впоследствии, не
переходили еще в наступление, а ограничивались защитою там, где нападал на них неприятель, было ли
то среди домашнего хозяйства, или среди занятий и промыслов, ради которых нужно было выходить за
пределы своей земли». Питання про відсутність будь-яких згадок про козаків у наступний період, який
охоплював понад століття, М. Дашкевич пояснював міжусобицями Литви і Польщі та завоюванням
останньою Поділля, внаслідок чого місцеве населення було відсторонене від самостійного захисту
краю [5, ст. 231].
Аргументовану критику погляду М. Дашкевича щодо генетичного зв’язку громад, які виникли під
владою татар з козаками, здійснив M. Любавський. Він піддав сумніву прямі посилання на
М.Стрийковського, оскільки згадки останнього про подільських козаків у XIII–XIV ст. не мають
підтвердження в джерелах. Крім того, M. K. Любавський зауважив про наявність отаманів як сільських
старшин у багатьох регіонах України. Нові документальні матеріали дозволяють ширше розглянути
проблему. Справді, отамани, як керівники сільських громад, з’явилися в татарську добу і зустрічалися
навіть у XVI ст. Вони відали збором данини для ханських баскаків, виконували адміністративні та військові
функції. Про можливість перебування на цих посадах татар в XIII–XIV ст. можна лише здогадуватись.
Пізніше в джерелах фігурували переважно слов’янські прізвища. Навіть наведене М. П. Дашкевичем
прізвище отамана с. Петрівців на Київщині – Микита Вареник достеменно не тюркського походження.
Разом з тим, татарський термін «отаман», як, до речі, й «козак», про що йтиметься нижче, поступово
поширювався на українську людність. Отже, точку зору М. П. Дашкевича на витоки українського козацтва
можна розглядати як одну з гіпотез історіографії XIX ст. [10, ст.142].
Становище на південному прикордонні українських земель помітно змінилося в другій половині XIV
ст., коли Подніпров’я увійшло до складу Великого князівства Литовського. Спостерігалася нова спроба
відновлення державного життя в передстеповому районі шляхом спорудження укріплених замків і
заселення військово-службовою людністю.
В другій половині XV ст. колонізаційна хвиля української людності наштовхнулась майже на
аналогічне явище з боку Кримського ханства. В 1475 р. воно стало васалом Туреччини, що призвело до
активізації експансії на сусідні християнські держави. Мешканці степового прикордоння стали першими
жертвами татарських погромів. Згодом ординські спустошення набули регулярного характеру і досягали
навіть Волині та Північної Київщини. Нечисленні гарнізони службових людей при замках не могли зупинити
ординців, а уряд Великого князівства Литовського не мав коштів для утримання на прикордонні найманого
війська. Місцеве населення змушене було самостійно зорганізовуватися перед татарською навалою. І це
ставало не лише елементарною потребою, а й обов’язком, що пізніше було закріплено у законодавстві.
Поряд із професійними вояками – боярами, драбами, старостинськими служебниками на захист власних
осель виступали й селяни, ремісники [6, ст. 409].
Отже, потреба в обороні зумовлювала постійну бойову готовність населення, а походи в степ проти
татар дістали назву козакування.
«Козак» – термін тюркського походження і запозичений українцями від південних сусідів. Щодо його
генези існує чимало версій, більшість яких розглянуто в дослідженнях Д. Яворницького та Г. Халимоненка.
У широкому розумінні «козак» – це вільна людина, шукач пригод, бурлака. Водночас цей термін
застосовувався для означення прикордонника, вправного вершника, найманого воїна, степового
розбійника, добичника тощо.
Для з’ясування початкового періоду становлення українського козацтва важливим є питання генези
назв військових та адміністративних титулів. Ймовірно, це зумовлювалося територіальною близькістю з
тюркомовною людністю, її вливанням до козацьких ватаг, хоча антагонізм між ними навряд чи сприяв
швидким темпам такого процесу. Вірогідніше, що вже з княжої доби русичі переймали від тюркомовних
народів стратегію і тактику степового бою, відповідні елементи атрибутики кочівників. Тому досить реально
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постає передбачення Г. Халимоненка про можливість існування «козацьких таборів» у басейнах річок Росі
й Сули вже в XI—XII ст., де проживало змішане тюрксько-слов’янське населення [1, ст. 12].
Не викликає сумніву існування тюркських козаків у Криму та Північному Причорномор’ї вже в XIII–XIV
ст. У половецькому словнику за 1303 р. слово «козак» означає вартового, або ж людину, яка перебувала
на передовій сторожі. На синаксарі міста Сурожа (Судака) під 1308 р. йдеться про вбивство кримськими
козаками «раба божого Алмальчі». Татарські козаки згадуються і в Статуті генуезьких колоній 1449 р.:
«Коли трапиться придбати якусь здобич козакам кінним кафинцям, або ж на ловах татарських биків чи
деінде, постановляємо: аби консул Кафи й інші чиновники або й котрась висока особа аж ніяк не сміли
вимагати собі частки з такої здобичі, а нехай вона трактується як вільна (від податку) і з повним правом
належить тим, хто її захопив чи підстрелив, і нехай консул Кафи намагається таких козаків кінних
підтримувати, виявляючи їм усіляку допомогу и ласку». Термін козаки стосувався й нижчого прошарку
татар, осаджених князем Вітовтом південніше столиці Вільно. За відбування військової служби козаки
володіли невеликими земельними наділами і належали до окремих підрозділів, які вступали до
литовського війська під проводом своїх отаманів [7, ст. 110].
Результати аналізу етнографічного складу населення Київщини XV ст., здійсненого П. Клепатським
показали, що після українців найбільший відсоток на цій землі становили татари. Наведені факти
переконливо свідчать про перехід назви «козак» на українців від татарських кочівників. Одночасно й
козакування як побутове явище набувало ширших масштабів. За прикладом татарських козаків з
південноукраїнських замків та сіл виходили в степ ватаги шукачів легкої здобичі. «Ходити в козацтво»
означало, насамперед, виходити в поле чи «на низ» по здобич [8, ст. 99].
Соціальні причини виникнення українського козацтва полягали у поглибленні суспільного поділу
праці, змінах у земельних відносинах. Після перетворення українських князівств на воєводства
традиційний принцип общинного землеволодіння поступово підмінювався роздачею маєтностей князем, як
верховним сюзереном, особам вищого (князі, пани, зем’яни-шляхта) і середнього (бояри) станів, які
перебували на військовій та адміністративній службі. Відповідно з розряду землевласників виключалася
найбільш численна верства – селянство. Природним явищем став зростаючий відхід селян з центральних
регіонів на окраїни, що в той час не зустрічало перешкод з боку властей. Навпаки, при відсутності
регулярного війська переселенців планувалося використати у боротьбі з полчищами кочівників.
Збільшення відробіткової ренти викликало відповідну реакцію з боку селянства. Однією з
найпоширеніших форм протесту проти соціального гніту стали втечі. Безумовно, їх масштаби суттєво
різнилися на обширних теренах Великого князівства Литовського. Напевне, більшою мірою втечі були
притаманні власне литовським землям, меншою – батьківщині козацтва – Центральній Україні. Проте
наявність окремих артикулів у Першому Литовському Статуті 1529 р., в яких мова йшла про запобігання
селянським втечам і суворі покарання втікачів, дозволяє припустити, що в малоосвоєні прикордонні
райони відходила й частина українського населення. Відсутність документальних свідчень не дає права
ствердно говорити про участь цієї категорії селянства у козакуванні до середини XVI ст., хоча й для
заперечення можливості такого явища немає підстав.
Давнє побутове явище козакування поступово набувало широких масштабів, залучаючи
представників різних соціальних верств. умови прикордоння витворили своєрідний тип людини,
характерною рисою якої було поєднання в одній особі воїна і трудівника [9, ст. 333].
Звідси випливає висновок, що поява козацтва як феномену у часі співпадає з активізацією
татарських набігів в кінці XV ст. Таким чином, якби не було небезпеки зі сторони т. з. «Дикого поля» та
найгрізнішого ворога в обличчі Кримського ханства, можливо, такої верстви, як «козацтво», українська
нація і не знала б, адже жодна з держав, у складі якої перебували в різні часи українські землі, не
гарантувала спокою та захисту українському народу від татарської небезпеки! Саме тому український
народ вимушений був подбати про свою безпеку сам, витворивши власну військову національну силу –
Козацтво.
Можна стверджувати, що українські козаки являли собою абсолютно нове військо-політичне
утворення, що вільно розмістилися на кордоні Литовсько-Руської держави, а саме на правобережній
порубіжній території, в тому числі і на Середньому Подніпров'ї. їх стратегічною ціллю була оборона свого
краю від постійних навал кримців. Хоча, незважаючи на всі їх намагання в захисті своєї території, така
заслона була здатна лише частково знесилити противника та завдати невеликої шкоди.
Як висновок, козацтво–це суто українське народне явище. Для української нації епоха козацького
феномену, як і часи Київської Русі, наповнені міфічним, феєричним та доблесним уривком героїчного
минулого наших предків. Неспроста історія України ідентифікується історією козаччини. І у нашу буремну
сучасну добу козацька минувшина продовжує привносити вогонь лицарства в українську національну
свідомість, зберігаючи свою оригінальність та самобутність, що повсякчас наповнюється сучасними
виховними ідеалами українського козацтва «як провідної сили українського суспільства» Це був по суті
суспільний виклик інтелектуалам з'ясувати історичні витоки українського народу, його минувшину і на
підставі осмислених фактів довести історичне право українців на свою окремішність, волю, незалежність,
на власну державу. Є всі підстави вважати, що козацтво, утворення Запорозької Січі, її гетьмани і отамани
справляли дедалі більший вплив на національну та історичну свідомість українців».
У творах кінця XVIII – початку ХІХ ст. просвітницька критика козацької держави поєднується з
героїко-романтичною ідеалізацією ранніх періодів історії; відчувається відгомін старої, козацької доби.
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Домінує козацька патріотична концепція. Шляхетська концепція історії України цієї доби була
представлена творами Г. Полетики, В. Полетики, О. Шафонського та ін. На зламі століть під впливом
новітніх здобутків європейського Просвітництва відбувалася еволюція української історичної думки, що
відчувається, зокрема, у працях Я. Марковича, М. Антоновського, М. Берлинського. Наукове дослідження
соціальних основ українського козацтва бере початок з середини XIX ст. М. Максимович вважається
першим істориком Коліївщини. Автор дослідження «Богдан Хмельницький» Іван Крип’якевич відносить
чорноморські походи запорожців 1621 і 1629 рр. за участі Б.Хмельницького до міфів і при цьому вказує на
Максимовича як на авторитетного знавця з даного питання. Видатним кроком вперед у дослідженні історії
українського козацтва стали праці істориків середини і другої половини ХІХ ст. М. Грушевського,
В. Доманицького, М. Костомарова, І. Крип'якевича, П. Куліша, В. Липинського, А. Стороженка,
Д. Яворницького.
Великої шкоди завдала русоцентристська схема, запроваджена в цей час тими, хто керував
історичною наукою. За цією схемою вся історія України зводилась до «віковічного бажання» народу
«возз'єднатися» з російською державою. О. Апанович присвятила вивченню історії козацтва ряд праць, які
збагачують наші відомості про запорозьке козацтво.
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Владислав Міранович
(Переяслав, Україна)
ПОЛІТИЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УРСР В УМОВАХ КУРСУ «ПЕРЕБУДОВИ» (1985-1991 РР.)
Постановка та актуальність проблеми. Актуальність дослідження політизації студентської молоді
УРСР, пов’язана з тим, що, по-перше, молодь має значну питому вагу у складі всього населення країни.
Дані за 1988 рік показують, що молодь складає третину всіх зайнятих у промисловості, будівництві,
агропромисловому комплексі, на транспорті, понад 40% – у торгівлі та сфері обслуговування. По-друге,
молодь була і залишається неминущим резервом наступності політичного, соціально-економічного і
духовного життя суспільства. По-третє, молоді притаманні соціально-вікові та психологічні особливості, які
пов'язані з тим, що вона знаходиться в процесі фізіологічного і соціального становлення і, тим самим,
являє собою найбільш чутливий «індикатор» рівня і якісного стану організації всього суспільного життя. Почетверте, об'єктивно-закономірні протиріччя між різними поколіннями вимагають систематичного обліку та
адекватної регуляції з боку суспільства і т. д.
На цьому етапі розвитку радянського суспільства, крім перерахованих вище традиційних, виникають
інші, якісно нові моменти актуалізують молодіжну проблематику. Це пов'язано зі вступом суспільства в
абсолютно нову ситуацію в розвитку всіх сфер суспільного життя, економічного, соціально-політичного,
духовного, що неминуче спричинить відповідні корективи в формах соціальної адаптації та ідентифікації
студентської молоді з суспільством.
Перетворення в СРСР, що увійшли в історію як «Перебудова», викликали серйозні і неоднозначні
зміни в суспільно-політичному житті радянського суспільства. Ця «перебудова» розпочата з ініціативи
партійно-державного керівництва країни являлася спробою оновлення соціалізму, надання йому нового
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імпульсу, але саме ці перетворення через кілька років призвели до розпаду СРСР і радикальних змін в
соціально-економічній, політичній сфері і в суспільній свідомості.
На сучасному етапі розвитку держави і суспільства необхідно з урахуванням історичного досвіду
визначити справжню роль студентської молоді в процесі формування суспільної свідомості в конкретний
історичний період, що представляє не тільки теоретичний, а й практичний інтерес.
Практично всі аспекти курсу «Перебудови» мали яскраво виражений політичний характер, що
припускають зміни насамперед політичних якостей молоді, постановки всієї системи політичної підготовки
підростаючого покоління на принципово новій концептуальній основі. Політична свідомість студентської
молоді, її ідейна переконаність висуваються в число найважливіших додатків перебудови, стають
необхідною умовою ефективного вирішення поставлених перед суспільством завдань.
Отже, у контексті стрімкого соціокультурного розшарування сучасного українського суспільства, його
духовної поляризації в умовах відсутності єдиної загальновизнаної державної ідеології, дослідження
процесу культурної комунікації представників влади та студентської молоді в умовах початкового етапу
«Перебудови» набуває безумовну актуальність.
Аналіз попередніх досліджень. Проблема взаємодії влади та молоді на початковому етапі
перебудови знаходиться в центрі уваги багатьох вітчизняних дослідників, вона висвітлювалася в ряді
індивідуальних і колективних робіт. Серед найбільш значущих робіт групи можна виділити узагальнюючі
праці А. Шубіна [21], А. Барсенкова [1], В. Бондарєва [3], Р. Піхоя [14], Ю. Красіна [12], А. Фурсова [19],
М. Полинова [16] та ін. Однак однією з актуальних проблем залишається проблема політизації
студентської молоді УРСР в умовах курсу «Перебудови».
Виклад основного матеріалу. В умовах високого динамізму і багатоплановості якісних перетворень
суспільного життя і суспільної свідомості, існування найгострішої політичної та економічної кризи в країні
1985-1991 рр., особливо гостро відчувається брак результатів історичного аналізу сучасних процесів, що
йдуть в суспільстві в цілому і в діяльності молодіжних політичних рухів зокрема. Перш ніж висвітлити
політизацію студентської молоді в умовах курсу «Перебудови», варто проаналізувати сутність, причини,
характер і наслідки «Перебудови».
Після смерті К. Черненка в березні 1985 р.на посаду Генерального секретаря ЦК КПРС був обраний
М. Горбачов. 23 квітня 1985 року на пленумі ЦК КПРС М. Горбачов оголосив про програму широких
реформ під гаслом «Прискорення соціально-економічного розвитку країни». Через три тижні, під час свого
візиту до Ленінграда на зустрічі з партактивом обласного міськкому партії він вперше вжив слово
«перебудова». Розпочаті в 1985 році в СРСР процеси оновлення суспільства йшли складно і суперечливо.
Перехід від авторитарної, адміністративно-командної системи управління до більш демократичної
плюралістичної системи характеризується повним руйнуванням колишньої державності, застарілих
економічних і політичних інститутів, колишнього соціального устрою і безперервною зміною політичної та
ідеологічної ситуації [2, c. 143].
Перебудова мала кілька етапів:
1) традиційно-авторитарний етап «прискорення та інтенсифікації» (початок перебудови, 1985-1986
рр.);
2) соціал-демократичний етап (керована перебудова, 1987-1989 рр.);
3) ліберально-радикальний етап (перебудова виходить з-під контролю, крах перебудови, 19901991) [4, c. 48].
На першому (традиційно-авторитарному) етапі перебудови (1985-1986 рр.) передбачалося
домогтися вирішального перелому в економіці та інших сферах суспільства шляхом вдосконалення
соціалізму, тобто задіяти його незатребуваний потенціал і ресурси. При цьому зберігалася командна
модель традиційного авторитарного суспільства. На практиці реформування в ці роки велися спроби
зміцнення дисципліни, посилення контролю, номенклатурного оновлення кадрів і проведення курсу на
«прискорення соціально-економічного розвитку». Але вони не дали бажаних результатів і показали, що
мобілізаційні можливості форсування економіки і суспільства вичерпані.
Початок другого (соціал-демократичного) етапу перебудови (1987-1989 рр.) поклав січневий (1987 р.)
Пленум ЦК КПРС, на якому М. Горбачов запропонував нову ідеологію і стратегію реформ, в основу яких
була покладена ідея з'єднання соціалізму з демократією. Головними гаслами моменту стали «гласність» і
«демократизація». Розпочався процес становлення багатопартійності та відродження народовладдя.
Реалізація цієї концепції перетворень передбачала заміну режиму монопольної влади КПРС владою
демократично обраних рад і трансформацію директивної економіки в соціально орієнтовану ринкову з
елементами держпрозрахунку та особистої зацікавленості. Однак з другої половини 1989 р. стала
наростати соціальна напруженість, зріс дефіцит державного бюджету і товарів першої необхідності.
Керівництво країни стало орієнтуватися на перехід до регульованого ринку, але в рамках існуючого
соціалістичного ладу. Перебудова стала виходити з-під контролю. Соціально-демократичне реформування
було згорнуто до 1990 р. через серйозні прорахунки керівництва країни в економічній області та
національно-державному будівництві.
На третьому (ліберально-радикальному) етапі (1990-1991) перебудова як еволюційне реформування
соціалізму не увінчалася успіхом в силу наростання політичної та економічної нестабільності, викликаної
невирішеністю економічних проблем, посиленням негативно-налаштованих тенденцій союзних республік і
радикалізацією
політико-економічних
вимог
розбудженого
перебудовою
суспільства.
Вона
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трансформувалася в руйнівно-революційний процес розпаду держави (СРСР), зламу її соціальнополітичного ладу (соціалізму) і докорінної зміни економічних і політико-ідеологічних основ суспільства в
новій Україні.
На різних етапах перебудови її гаслами були також: «більше демократії» (частіше воліли говорити
про «демократизацію», – «демократія» все ж асоціювалася з «буржуазною демократією»), «більше
соціалізму», «революція триває», «нове мислення» та ін. Політична риторика ставала досить
різноманітною і більш наближеною до людини, особливо до молодого покоління. Перебудова породила у
студентської молоді надії на зміни на краще, віру в швидке оновлення. Вона була як ковток чистого повітря
після багатьох років застою.
Головними ідеями перебудови була гласність, виборність, демократизація партії і країни, підвищення
ролі людського фактора, які були з натхненням зустріті інтелігенцією та студентською молоддю, але
насторожили його консервативну частину, особливо партійно-державний апарат. Мета перебудови
полягала в тому, щоб модернізувати соціалізм, обмежено оновити його економічну і політичну системи,
активізувати трудову і громадську діяльність радянських людей, створити «ринкову модель» соціалізму
(головна суперечність перебудови). Це була стратегія модернізації соціалізму «зверху», але тактично – з
опорою на ініціативу «знизу» [20, c. 67-72].
Цілі і завдання перебудови і способи їх досягнення постійно змінювалися і коригувалися. Заздалегідь
опрацьованої на ряд років вперед програми реформ не існувало, та й не могло бути. Перебудова
виявилася багато в чому непередбачуваною, а дії її керівників мала імпровізаційний характер ситуативного
реагування.
Протягом усього періоду перебудови, починаючи з 1985 р., відбувалося збільшення грошової маси
при відставанні зростання виробництва. Це призводило до збільшення товарного дефіциту, особливо в
легкій промисловості і виробництві продуктів харчування, і зростання інфляції. У 1991 р. темпи інфляції
стали ще більш значними. До кінця цього року вони становили 5-10% і більше щомісяця. Незначні
компенсації найменш забезпеченим верствам населення не могли зупинити прискорене падіння їх
життєвого рівня. Підвищилися доходи лише у 10% населення. У країні розквітала спекуляція, чорний
ринок, мафіозні групи захоплювали цілі сфери в торгівлі і розподілі.
Відновлення історичної правди стало головною метою діяльності Українського культурологічного
клубу, створеного в Києві в серпні 1987 р. з ініціативи колишніх дисидентів. Піддаючи критиці існуючу
радянську систему, національну політику центрального керівництва, учасники клубу звернулися одночасно
до історії української державності, з'ясування характеру національно-визвольного руху 1917-1920 рр.,
причин і наслідків сталінських репресій в Україні і т. д. [5, c. 123].
Варто зауважити, що протягом 1985-1987 років в Україні не існувало політичних сил у вигляді
громадських об'єднань і народних фронтів, аналогічних тим, які виникли в Прибалтиці та Росії. Пасивність
широких народних мас має своє пояснення. На тлі загального, насамперед економічного, розвалу ситуація
в Україні залишалася відносно стабільною.
Та починаючи з 1988 р. в СРСР почала з’являтися безлічі партій, політичних рухів і угруповань, які
ставлять собі за мету завоювання політичної влади і проведення політичних програм через органи
управління. Нерозвиненість майнових відносин змушує їх спиратися у своїй діяльності не на класову
структуру суспільства, хоча спроби в цьому напрямку і робляться. У пошуку своєї соціальної бази партії та
політичні рухи особливу увагу звертають на таку соціально-демографічну групу як молодь.
Студентська молодь виконує надзвичайно важливу роль суб'єкта політичного сьогодення і
майбутнього. Від активності студентської молоді в справах суспільства багато в чому залежить, наскільки
глибокими і масштабними будуть зміни в усіх сферах життя, яким конкретним змістом наповниться наш рух
по шляху соціальних перетворень. Від соціально-політичної активності студентської молоді залежить успіх
або провал проведених реформ [6, c. 111].
Молоді люди найчастіше виявляються втягнутими в заворушення і конфлікти, в тому числі і збройні.
Складнощі переходу до ринкової економіки, викликані зниженням життєвого рівня, лібералізацією цін,
появою безробіття, інфляцією, невпевненістю в завтрашньому дні, призводить до того, що молодь стає,
якщо не організатором, то певною мірою рушійною силою соціального вибуху, основним дестабілізуючим
фактором у суспільстві. Деякі політичні сили можуть маніпулювати невдоволенням студентської молоді і
використовувати її в своїх егоїстичних інтересах [18, c. 26].
Таким чином, в 1988-1989 рр. на арену політичної боротьби вийшла студентська молодь. В умовах
соціальної напруженості особливо активно вони заявили про себе. Страйк студентської молоді показав, що
вона політизується. Студентська молодь перестала довіряти профспілковим лідерам, які представляли
офіційну партійну номенклатуру.
У березні 1988 р. на основі традицій Української Гельсінської групи (УГГ) був утворений Український
Гельсінський союз (УХС) – перша неформальна організація республіканського масштабу, головою якої був
обраний Л. Лук'яненко. Союз проголосив необхідність створення незалежної України та захист
громадянських прав особистості. Серед учасників організації також була молодь [15, c. 32].
У 1989-1990 рр. з'являються паростки багатопартійності. Активізація політичного життя призвела до
стрімкого зростання національної свідомості студентської молоді УРСР. «Бойовим хрещенням» для
активістів нових громадських об'єднань стали вибори народних депутатів СРСР навесні 1989 р., коли
вперше за багато десятиліть у радянській виборчій системі на одне місце претендувало кілька кандидатів,
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та ще й висунутих «знизу». Незважаючи на антидемократизм Закону «Про вибори», вдалося провести ряд
депутатів від опозиції. У Львові майоріли жовто-блакитні прапори, від студентської молоді УРСР лунали
заклики до страйку [13, c. 123].
Під тиском демократичних сил, а також студентської молоді, Верховна Рада УРСР у 1989 р.
прийняла Закон про мову, згідно з яким Українська мова отримала статус державної. Громадянам України
надавалися правові гарантії вільного використання російської мови та мов інших народностей, що
проживають на території Республіки. Цей закон був спрямований на захист національної мови, на
забезпечення її всебічного розвитку та функціонування в усіх сферах суспільного життя. Закон
забезпечував українську мову статусом державної, щоб сприяти всебічному розвитку духовних творчих
сил українського народу, гарантувати її національно-державну самобутність.
Розвиток молодіжного та студентського руху увінчався створенням у грудні 1989 р. «Союзу
незалежної Української Молоді» (СНУМ) та «Української студентської спілки» (УСС). А 26-27 травня 1990
р. в Івано-Франківську відбувся 1-й Всеукраїнський установчий великий збір Спілки незалежної української
молоді (СНУМ – СУМ). Головою спілки обрано І. Деркача. На 2-му Всеукраїнському великому зборі (14-15
грудня 1991) внесено ряд змін до статуту та прийнято єдину назву – СУМ. На початку 1990-х рр. члени
СНУМ – СУМ брали участь у масових політичних заходах, направлених проти комуністичного режиму:
мітингах, пікетах, страйках, виборчих кампаніях, розповсюджували листівки та пропагандистські видання.
Подальший розвиток суспільно-політичних процесів висунув перед рухом вимогу змінити підходи до
вирішення назрілих проблем України. У жовтні 1990 р. в Києві відбулися Другі всеукраїнські збори НРУ
(слів «за перебудову» в назві руху вже не було). Прийняті документи свідчили про радикалізацію руху і
перехід до нової політичної лінії. Відбулася еволюція руху: від підтримки офіційного курсу влади в рамках
«перебудови» до опозиції КПРС і КПУ [8, c. 138].
З цього часу Народний рух України прагнув до об'єднання всіх національно-демократичних сил, щоб
повернути їх в опозицію до офіційної влади. Було висунуто нове гасло НРУ: «Від Народного Руху за
перебудову – до Народного Руху за відродження суверенітету України». Студентська молодь відіграла
визначну роль у проголошенні суверенітету та незалежності України. Розвиток національнодемократичного руху завершився прийняттям 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР декларації про
державний суверенітет України та затвердженням 24 серпня 1991 Верховною Радою УРСР Акту
проголошення незалежності України [9, c. 4].
У 1989 році почалися процеси, які призвели до 1991 року. Як відомо, на березневому референдумі
більшість громадян України проголосували за збереження Радянського Союзу. А буквально через 8-9
місяців, 1 грудня 1991 р., більшість виступили за незалежність. 24 серпня 1991 року Верховна Рада
Української РСР прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України, в якому,
зокрема, підкреслювалося: «Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто
проголошує незалежність України і створення самостійної Української Держави – України. Територія
України є неподільною і недоторканною. Відтепер на території України мають силу виключно Конституція і
закони України». Тим самим було покладено край юридичному існуванню СРСР. На політичній карті світу
з'явилася Нова суверенна держава – Україна [10, c. 260].
Висновки. Швидка політизація студентської молоді проявилася у мітингах та демонстраціях,
масовим з числа яких став людський ланцюг 21 січня 1990 року з нагоди відзначення річниці Акту злуки
УНР та ЗУНР. З кожним днем молодь набувала все більш масове політичне звучання, все частіше було
чути від студентської молоді заклики до ліквідації бюрократичної партійної системи, до засудження
політики русифікації і знищення національного надбання українського народу, утвердження в суспільстві
загальнолюдських цінностей, поваги до національної культури, свободи особистості, демократії, державної
незалежності. Особливо активним був національно-демократичний рух студентської молоді у західних
регіонах України, де збереглися кращі традиції боротьби за національне відродження та демократію.
Політична свідомість студентської молоді УРСР в умовах курсу «Перебудови» формувалася не
стільки під впливом організованої системи ідейно-політичного виховання, скільки в результаті цілісного
процесу політичної соціалізації, в ході якого відбувається творчо-критичне освоєння реального соціальнополітичного досвіду. Отже основним протиріччям у формуванні та розвитку політичної свідомості
студентської молоді УРСР є протиріччя між формою і змістом політичної освіти, системи ідейнополітичного виховання з одного боку і реальним станом, якісним рівнем політичних відносин у суспільстві –
з іншого. Найважливішим критерієм рівня і умовою успішного формування політизації студентської молоді
УРСР є усвідомлення нею перспектив політичного розвитку суспільства, політичних ідеалів
демократичного соціалізму, ступінь її політичного оптимізму.
Під впливом процесу «перебудови» змінився соціально-психологічний «портрет» молоді УРСР, її
життєвих устремлінь і можливостей, відповідно до цього, склалися нові особливості її політичної свідомості
і соціальної поведінки. За роки перебудови відбулися суттєві зміни в якісних характеристиках політичної
свідомості студентської молоді. Спостерігається тенденція до підйому буденної свідомості на рівень
значно більш зацікавленого осмислення подій і процесів суспільно-політичного життя.
Література
1. Барсенков А. С. Введение в современную российскую историю 1985-1991 гг. / А. С. Барсенков. – М.:
Аспект Пресс, 2002. – 367 с.

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

63

2. Бобровнік Ю. В. Суспільно-політична діяльність громадських організацій молоді в Україні (1985-1996
рр.): дис… канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Ю. В. Бобровнік; ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». ‒ ПереяславХмельницький, 2010. ‒ 213 с.
3. Бондарев В. Десять лет спустя. К юбилею перестройки/ В. Бондарев // Родина. – 1995. – № 2. –
С. 48-52.
4. Величко С. А. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) в отечественной и зарубежной историографии /
С. А. Величко // Известия Томского политехнического университета. Известия ТПУ, 2005. – № 1. –
С. 199-205.
5. Верт Н. История советского государства. 1900–1991 / Н. Верт // Пер. с фр. М.: Прогресс; ПрогрессАкадемия, 1992. – 123 с.
6. Головенько В. А. Український молодіжний рух: історія та сьогодення / В. А. Головенько,
О. А. Корнієвський. – К.: Наук. думка, 1994. – 111 с.
7. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-політологічний аналіз основних
періодів) / В. А. Головенько. – К.: А.Л.Д., 1997. – 160 с.
8. Гордіна Н. Суспільно-політичні настрої української молоді в період «перебудови» (1985-1991 рр.) /
Н. Гордіна // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2010. ‒
Вип. 24. ‒ С. 138-143.
9. Даниленко В. М. Шлях до незалежності: громадські рухи й суспільні настрої в УРСР другої половини
1980-х рр. / В. М. Даниленко, М. К. Смольніцька // Український історичний журнал. ‒ 2011. ‒ №4. ‒
С. 4- 22.
10. Кикоть С. Суспільно-політичні настрої української молоді в умовах соціально-політичних трансформацій
другої половини 80-х років ХХ століття / С. Кикоть// Гуманітарний вісник Державного вищого
навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – Вип. 32. – С. 260-272.
11. Красильников Д. Г. Власть и политические партии в переходные периоды отечественной истории (19171918, 1985-1993 г г.): опыт сравнительного анализа/ Д. Г. Красильников. – Пермь: Изд-во Пермского
университета, 1998. – 306 с.
12. Красин Ю. Перестройка в контексте реформации/ Ю. Красилич // Вестник Моск. Ун-та. Политические
науки, 2005. – №5. – С. 32-46.
13. Липовецький С. Спілка української молоді: На службі Богові та Україні/ С. Липовецький. – К.: Проспект,
2011. – 123 с.
14. Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991 / Р. Г. Пихоя. – Новосибирск:Сибирский
хронограф, 2000. – 678 с.
15. Політична історія України. ХХ століття: у 6 т. / редкол.: І. Ф. Курас та ін. – К.: Ґенеза, 2003. – Т. 6: Від
тоталітаризму до демократії (1945–2002) / О. М. Майборода, Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін. – 696 с.
16. Полынов М. Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. Вторая половина 1940-первая
половина 1980-х гг. / М. Ф. Полынов. – СПб.: Алетейя, 2010. – 512 с.
17. Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України».[Електронний
ресурс]– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text
18. Решетников М. О. Неформальные объединения в СССР в годы перестройки / М.О. Решетников //
Власть. 2009. – № 11. – С. 26.
19. Фурсов А. И. Мифы перестройки и о мифах перестройки // Социологические исследования, 2006. – №1.
– С. 31-36.
20. Шех А. В. Развитие общественно-политической активности «На местах» в период перестройки в СССР
1985–1991 годов // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. – 2017. – №1.
– С. 67-72.
21. Шубин А. В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР / А. В. Шубин. – М.: Вече, 2005. – 480 с.

64

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

СЕКЦІЯ: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
Тетяна Осадча, Світлана Клубкова
(Одеса, Україна)
ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В Україні однією з найбільш масових форм музично - естетичного виховання учнів загальноосвітніх
шкіл є хоровий спів. Хоровий спів - це дієвий засіб активного залучення школярів до музики. Саме хоровий
спів концентрує у собі всі форми музичної роботи у школі - це навичкі виконання пісень, слухання музичних
творів, знайомство з музичною грамотою та ін. Поеднання у співі таких багатогранних засобів впливу на
людину, як слово і музика, допомагають керівнику дитячого хору виховувати у дітях емоційну чуйність на
прекрасне у житті, природі та мистецтві. Але в традиційній практиці хорового співу на музикальних
заняттях у загальноосвітній школі формування вокально-хорових навичок нерідко стає самоціллю і часто
висувається в якості основної навчальної задачі. Сучасний підхід до оновлення змісту музичного
виховання молодших школярів вимагає від керівника хорового колективу добору методів работи та
репертуару, відповідних психофізичних можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку.
Відомо, що існуюсь психофізіологічні особливості дітей різних вікових груп, кожна з яких має свої відмінні
риси будови голосового апарату, різни механізми голосоутворення та ін. Тому, важливим завданням
хормейстера у школі є правильна організація вокально-хорової роботи в дитячому хорі з урахуванням
вікових характеристик.
Підтримці інтересу молодших школярів до хорового співу сприяє вміло підібраний керівником
репертуар, який постійно підвищує виконавську майстерність учасників у цілому і кожного окремого
виконавця зокрема. Основні принципи формування репертуару дитячого хору викладені у різних
методичних посібниках, роботах по хорознавству та методики роботи з хором (Н.О. Ветлугіна,
С.А. Казачков, О.Г. Костюк, М.Д. Леонтович, О.В. Михаличенко, О.Я. Ростовський, О.П. та ін.). Усі
дослідники в галузі методики роботи з хоровим колективом до основних принципів добору репертуару
відносять такі: художню цінність, актуальність, доступність, різноманітність, відповідність поставленим
педагогічним завданням.
У роботі з молодшими школярами необхідно враховувати і ту обставину, що школярі молодшого віку
ще швидко втомлюються. Їм важко довго концентрувати свою увагу в одному виді діяльності, навіть важко
довгий час просто сидіти на місці. У зв’язку з цією обставиною у молодших школярів можна спостерігати
періодичне відключення від навчального процесу. В той час як керівнику хору важливо, щоб всі школярі
брали участь в хоровому співі він мав можливість викликав у них позитивні емоції. Керівником для
молодших школярів добирається спеціальний хоровий репертуар. Основними ознаками якого є
доступність змісту, простота побудови, коротки фрази, неширокий та зручний діапазон. Молодші школярі
люблять пісні яскраві, ритмічно чіткі, але не складні, з зрозумілих текстом. Їх приваблюють пісні-гри, пісніінсценівки, у які можна ввести нескладні дії або виразні рухи. Слід зазначити, що творчий процес хорового
виконавства цієї вікової групи стає більш успішним, коли у процес роботи і виконання хорової музики
керівник включає у роботу метод імпровізації (особливо у молодших класах -рухова активність, плескання
у долоні, гра на дитячих музичних інструментах, імітація природних звуків та ін.). Використання такого
методу викликає особий інтерес у молодших виконавців і активізує їх творчі здібності. Введення у хорове
виконання рухів і елементів театралізації дозволяє керівнику підвищити інтерес дітей до вокально-хорової
діяльності, адже це об'єднання співу, руху під музику, міміки і пантоміми, яке у результаті допомагає
учасникам хору створити художній образ твору.
Театралізація - це одна з форм сучасного хорового виконавства. Вона виникла і почала розвиватися
у 70-х роках ХХ сторіччя та не втрачає своєї актуальності до сьогодні. Поява такої форми хорового
виконавства пов'язана, в першу чергу, з відходом від традиційної статичності розташування хорового
колективу на сцені. Витоки такої форми виконавства пов’язани з українською етнопедагогікою. Проведений
аналіз материалу українських малих фольклорних форм, яки відображують життя людини, а такоже его
взаєміні з навколишнього дійсністю, показує, що здавана українці застосовували танцювальні рухи під час
співу. Так, поряд з основними методами и прийомами музично-естетичного розвитку молодших школярів,
використання елементів театралізації, дозволяють керівнику вірішувати багато завдань з методики
формування музичних здібностей учасників хорового колективу. Дітей особливо пріваблюють жартівливі та
ритмічні пісні. Під час їх віконання діти можуть легко ставати «співавторами» виконання, что активізує їх
музичне мислення та творчи здібності. Звернення школярами у процесі роботи до рухів призводить до
утворення нових синтетичних форм хорового виконавства, подолання у виконавській практиці статичності.
Звичайно, роботу з молодшим хором доцільно вести за кількома напрямками. Один з них є
традиційною (базовою) формою занять з розвитку вокально-хорових навичок школярів, розучуванню
пісенного репертуару та ін. Інший напрямок являє собою творчий процес (інсценізація хорових творів,
постановка музичних казок та ін.), який допомагає дітям долучитися до світу музики, більш впевнено
триматися на сцені, розвиває їх вокальні навички, дикцію, музичну пам'ять, а також допомагає виявляти і
розвивати творчі здібності дитини. Така драматизація пісень, їх тлумачення, створення ритмічного
малюнку роблять музичну діяльність школярів творчою. Діти отримують можливість імпровізувати на
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сюжети хорових творів. Під час виконання завдань по інсценізації хорових творів та участі у постановці
музичних казок, школярі вчаться розуміти і встановлювати взаємозв'язок між музичним образом та
засобами його втілення. Участь школярів у театралізаціях також допомагає керівнику вирішувати
проблеми «зняття» закріпачення, їх недостатньої вокальної та рухово-слухової координації, потреби у зміні
емоційних станів, а також прагнення до самовираження.
У процесі позакласної хорової роботи з молодшими школярами на педагогічній практиці студенти
(майбутні вчителя музичного мистецтва), добирали та пропонували учням співати не тільки народні або
класичні хорові твори, а також і сюжетні (ігрові) хорові твори (ліричні та спокійні, веселі та швидкі).
Наприклад, учні із задоволеням віконувалі таки сюжетні хорови твори як французька народна пісня в
обробці Ж Векерлена «Пастушка», українська народна пісня «Галя по садочку ходила», українська
народна гра (пісня) "Як пішла я на базар» та ін. Школярам було запропоновано визначити персонажи
сюжету хору та за власної імпровізації (атрібутів, рухів по сцені та ін.) створити міні - постанову хорового
твору. Так, втіленню художнього образу пісні В.Кожухина на слова О. Назарова «Пустуни» спріяла
імпровізація учнів, яки вони віконували відповідно до сюжету хорового твору (роли Хлопчика та Собаки).
Так, застосування єлементов театралізації у процесі хорового виконання твору дозволило підвищіти
інтерес школярів до цього творчого виду музичної діяльності, удосконалити їх вокально-хорові навички та
виконавські можливості всього коллективу у цілому тощо.
Іншим напрямком у роботі з добором хорового репертуару для молодших школярів були постанови
музичних казок, наприклад, творів для дітей М. Лисенка «Пан Коцький» та «Коза-дереза». Музика казки
«Коза-дереза» дуже виразна. Мелодії вокальних партій кожного персонажа створені у зручному діапазоні
та легко запам'ятовуються школярами. Враховуючи, що хор молодших класів зазвичай складається з
невеликої кількості учасників, то у казці можливо задіяти більшу частину учнів. Кожна дитина отримує свою
роль, у якої він чи вона мають проявити свої творчі здібності, виконати свої партії у характері конкретного
персонажа (автора, Кози, Лисички, Вовчика, Рака). Використання рухів і костюмів значно прикрашає
виконання музичної казки.. Тому, так важливо у сучасних умовах підготовки студентів до вокально-хорової
роботи з молодшими школярами загальноосвітній школи робити наголос саме на сценічному компоненті їх
підготовки до роботи. Звідси необхідність отримання під час навчання хорового диригента у педагогічному
університеті нових, додаткових знань, таких як режисура, сценічний рух тощо.
Таким чином, керівникам хорових колективів молодшого шкільного віку необхідно дати школярам
яскраві музичні враження, спонукати їх до свівпереживання музики. Під час співу хорової музики вони
навчаються сприймати, відчувати і виконувати музичні твори різних напрямків і жанрів класичної та
сучасної музичних культур. Хоровой репертуар таких колективів має включати багато напрямків і жанрів
музікального мистецтва (в тому числі, сюжетних творів), що сприяє підвищенню рівня музичної освіти
учнів, вихованню їх музичного смаку. Добір цікавого для учнів репертуару та використання у вокальнохорової роботі театральних підходів дозволяє керівниками творчих колективів посилити інтерес молодших
школярів до виконання хорових творів та взагалі долучити їх до музичного мистецтва у процесі спільної
музичної діяльності.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Раиса Березовская, Замира Расулова, Мунира Хамракулова
(Ташкент, Узбекистан)
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
Изучение латинского языка в медицинском вузе предусматривает изучение словарного
состава, терминоэлементов, грамматики, что необходимо для усвоения медицинской терминологии.
Одной из актуальных задач развития лингвистических способностей студентов является разработка
интенсивных форм обучения.
Латинский язык изучают студенты на всех специальностях медицинского профиля. Этот предмет
решает две задачи: первую – узкоспециальную, обязательную для каждого; вторую – социальногуманитарную. Введение нового образовательного стандарта поставило перед нами ещё одну задачу –
воспитательную, которая должна решить сложную проблему – развитие творческой индивидуальности.
Главной, на наш взгляд, задачей в современном образовательном процессе медицинского вуза
является развитие социальной толерантности студента, формирование такой личности будущего врача,
когда специалист здравоохранения, включившийся в активную профессиональную деятельность, будет
способен действовать в различных профессиональных ситуациях, проявляя себя как высоконравственная
личность со сформированными духовно-нравственными и жизненными позициями. Ключевой фигурой в
учебно-образовательном
процессе является
опытный
преподаватель,
умеющий
управлять
индивидуально-дифференцированной работой со студентами.
Учебный процесс в медицинских вузах невозможен без знания латинского языка, что особенно
актуально на занятиях по анатомии, гистологии, фармакологии, микробиологии и на клинических
дисциплинах. Современная медицинская терминология охватывает совокупность медицинских терминов и
достигает нескольких сотен тысяч. Она включает в себя -морфологические образования и процессы,
характерные для организма человека; - болезни и патологические состояния; формы их течения и
симптомы; - возбудители болезней; - факторы окружающей среды, влияющие на человеческий организм;
- методы диагностики, профилактики и лечения болезней; - оборудование, мебель медицинского
назначения; - лекарственные средства и т. д.
Главной целью изучения латинского языка в медицинской высшей школе является изучение
студентами терминов на латинском языке и терминоэлементов греко-латинского происхождения.
Осуществлению данной цели способствует условное разделение изучаемого курса на три раздела,
первый из которых посвящен изучению анатомической терминологии, второй - клинической и третий –
фармакологической или фармацевтической. В ходе изучения первого раздела, а именно анатомической
номенклатуры, выделяется два основных аспекта: грамматический и лексический. Необходимо отметить,
что грамматический материал включает только те явления, которые помогают лучше понять и усвоить
лексический материал, то есть выполняют второстепенную роль. В работе с иностранными студентами
преподаватель должен учитывать родной язык обучающихся, уровень их базовой довузовской подготовки.
В медицинских вузах на занятиях по латинскому языку студенты изучают фонетический строй латинского
языка и основы латинской грамматики, а также циклы анатомической, клинической и фармацевтической
терминологии.
Студенты первого курса приступают к изучению анатомии, где знание латинского языка является
необходимым. В большинстве случаев наши студенты с легкостью усваивают медицинскую лексику на
латинском языке. Но в процессе обучения возникают различные проблемы, связанные с нарушением
системы и норм латинского языка под влиянием английского. Одна из задач преподавателя - смягчить
интерферирующее влияние английского языка. Преподавателю необходимо обратить внимание на
различие в названиях некоторых букв, на разницу в произношении звуков и слов. При знакомстве с новым
лексическим материалом важно обратить внимание студентов на особенности произношения
однокоренных слов, так как именно в их произношении проявляется интерферирующее влияние
английского языка. Ещё один аспект интерференции обусловлен тем фактом, что английский язык
является аналитическим языком, а латинский язык признан синтетическим языком.
Таким образом, в латинском языке отношение существительного к другому слову передается
посредством падежного окончания, а в английском языке - существительным в сочетании с определенным
предлогом. Также в английском языке, в отличие от латинского, нельзя определить род по формальному
показателю. При изучении анатомической и фармацевтической терминологии студенты не испытывают
серьезных затруднений, поскольку английский язык содержит большое количество заимствований из
латинского языка и термины в английском языке часто имеют общий корень с латинскими терминами. Подругому обстоит дело со студентами, у которых родной язык узбекский, имеющий общих корней с
латинскими терминами.
Сложности в процессе обучения узбекских студентов могут возникать при освоении
словообразовательной системы латинского языка. Как отмечает Слугина О.В., «преподавание латинского
языка в медицинских вузах не требует изучения большого объема грамматического материала. Здесь
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затрагиваются только те аспекты, которые необходимы для того, чтобы уметь строить и понимать
термины анатомического характера (именительный и родительный падеж единственного и
множественного числа в системе латинских склонений существительных и прилагательных), а также
получить
навыки
написания
рецептов
(необходимые
глагольные
формы,
управление
предлогов)» [2, с. 210].
Студентам со слабой языковой подготовкой, трудно оперировать такими грамматическими
категориями, как склонение, род и падеж. Необходимо обращать внимание студентов на правильное
произношение и написание терминов, вызывать ассоциации с английскими эквивалентами, обращать
внимание на сходство и различие грамматических конструкций в латинском и английском языках. В
процессе изучения анатомической терминологии хорошим фактором мотивации изучения предмета
является привлечение студентов к сравнительному анализу анатомических терминов в латыни и
английском. Гладилина Т.А. выделяет следующие характеристики профессионально - терминологической
компетенции в изучении латинского языка. «Фонетическая компетенция с опорой на орфоэпию и
орфографию: совокупность знаний языкового раздела «Фонетика», необходимых для грамотного
владения орфоэпическими нормами латинских слов-терминов, входящих в три терминологические
подсистемы языка медицины: анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической с последующей
актуализацией умений и навыков в них.
Грамматическая компетенция (частеречная или морфологическая): совокупность знаний
латинской грамматики, имеющих наибольшую актуальность для образования медицинских терминов всех
трех подсистем медицинской терминологии, связанных с морфологией имени существительного, имени
прилагательного, а также с синтаксисом именного, и в отдельных случаях, глагольного словосочетания.
Компетенция в области лингвистического анализа терминологии: знания, необходимые для
определения морфемной структуры термина и грамматического значения каждой морфемы; знания,
актуальные при сопоставительном анализе медицинской терминологии в двух языках – в латинском и
английском) Компетенция в области терминологического словообразования: комплексная взаимосвязь
знаний, необходимых для структурно-семантического анализа клинических терминов и определения их
общемедицинского значения; блок умений, необходимых для структурно-семантического анализа по
способам конструирования латинских терминов с заданным значением путѐм выбора соответствующих
ТЭ и соединения их в единое слово.
Компетенция владения способами формирования наименований лекарственных средств и
языковыми особенностями их построения в комплексе «Фармацевтическая терминология»: знание
основных принципов формирования наименований ЛС и словообразовательных элементов, за которыми
закреплена фармацевтическая и фармакотерапевтическая информация и знание словообразовательных
моделей, необходимых для построения терминов типовых групп номенклатуры лекарственных средств.
Компетенция владения рецептурой: знания, необходимые для владения рецептурными прописями
на латинском языке с формированием готовности прописывать лекарственные препараты. Компетенция
по овладению терминологическим минимумом: знание системного характера медицинской терминологии
трѐх терминологических комплексов, отражающих определѐнную научную классификацию понятий в
каждом из них, с целью анализа международных номенклатур и опорой на лингвистическую
характеристику каждого термина, а также формирование готовности к его пониманию в любом
терминологическом контексте.
Компетенция терминологического тренинга: систематическое повторение терминов с
включением
их
в
минимальный
контекст
профессионально-ориентированного
характера.
Деонтологическая компетенция: формирование профессионально-значимых качеств и основ
нравственного целеполагания профессиональной деятельности, морально-этических норм и убеждений в
специфической деятельности врачевания». [1, с. 83-84]. Сравнительно-сопоставительный метод
является основным для формирования большей части компетенций. Этот метод предусматривает
осознание обучающимися значения языковых явлений латинского языка на основе их сравнения с им
подобными в английском языке Итак, изучение латинского языка является неотъемлемой частью
подготовки будущих врачей, целью преподавания является создание основы терминологической системы
профессионального языка. Очевидно, что понятийное содержание терминов может быть полно раскрыто
лишь при изучении специальных дисциплин, однако успешное изучение латинского языка будет лишь
способствовать их усвоению и применению.
Литература:
1. Гладилина Т.А. Профессиональные компетенции в курсе латинского языка // Тез.докл. VI
Общероссийской конференции с международным участием «Медицинское образовавание 2015»
г. Москва, 2-3 апреля 2015г. Москва, С. 83-84.
2. Слугина О. В. Особенности преподавания латинского языка студентам медицинских вузов,
обучающимся на английском языке.// Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов:
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Валентина Загалевич, Тетяна Марчак
(Кам’янець-Подільський, Україна)
НЕОБХІДНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
З розвитком сучасного суспільства постає потреба у формуванні особистості, яка б могла критично
оцінювати ситуацію, аналізувати, систематизувати факти, висловлювати власну думку та відстояти свою
позицію. Так, особи з критичним мисленням здатні ставити нові запитання, аргументувати власні
дослідження, приймати незалежні та продумані рішення.
Критичне мислення також включає у себе оцінку самого розумового процесу – перебігу
розмірковувань, що привели нас до висновків, або тих чинників, які ми врахували під час ухвалення
рішення. Критичне мислення передбачає свободу від психологічного захисту. Людині інколи дуже важко
визнавати свої помилки – і не тому, що не вистачає інтелектуальних здібностей, а тому що спрацьовує
психологічний захист [1, с. 10].
Критичне мислення нерозривно пов’язано з творчим, адже починаючи аналізувати проблему, ми
застосовуємо акти творчості: будуємо гіпотези, шукаємо альтернативні способи розв'язання тощо.
Розвивати критичне мислення доцільно шляхом розв'язування проблемних задач, що вимагатиме від
студентів відповідального ставлення до ухвалення рішень. Необхідно буде не просто заявити про свою
позицію щодо окресленої проблеми, а й довести та обґрунтувати її. Для цього важливо вивчити проблему
з різних точок зору, врахувати різні думки [1, с. 11].
Загалом мислення можна поділити в залежності від цінностей, що лежать в його основі на
догматичне і критичне. Наприклад, якщо ви керуєтесь відсутністю сумнівів, критики, нездатні сприймати
інформацію, що суперечить власним догмам, маєте сліпу віра в авторитети, у вас переважає догматичне
мислення [2, с. 1]. У даному випадку характерні цінності стабільності, що відображаються у
самозбереженні, пристосуванні та реалізмі. І навпаки, особа, яка сумнівається прагне пошуку та
усвідомлення суперечностей, самостійна, спрямована на пошук доказів та перевірки обґрунтованості є
критично мислячою особистістю [1, с. 15].
Доречно зауважити, що цінності критичного мислення – це цінності розвитку, тобто відкритості до
нового, прагнення до вдосконалення. Викладач з критичним мисленням прагне змінити себе, змінити
оточення, навколишнє середовище. Критичне мислення – це мислення, яке продукує зміни, воно
спрямоване на постійну трансформацію, розвиток, самоактуалізаціяю та творчість [2, с. 2].
Для розвитку критичного мислення вагомим фактором є професійні вміння викладача організувати
освітній процес таким чином, щоб у студента сформувалися ті цінності, що є необхідні для критично
мислячої особистості. Головне завдання педагога навчити студента думати і працювати. Для цього є
необхідним створення вільного навчального середовища. Саме тоді, коли кожен учасник навчального
процесу може вільно висловити свою думку, здійснити певну дію для пізнання світу без обмежень, ми
можемо стверджувати, що створене ефективне, продуктивне освітнє середовище.
Зрозуміло, що в умовах тиску, примусу, погроз, образ, страху не може відбуватися ефективне
навчання, адже негативні емоції паралізують пізнавальну діяльність студента. Лише в умовах
психологічного комфорту, відчуття безпеки, позитивного світосприйняття можна розраховувати на
ефективність навчального процесу.
Ще однією умовою, що сприяє формуванню критичного мислення є інтелектуальні виклики. Адже
кожне заняття має містити завдання, що повинні перевищувати наявний рівень розвитку студента,
становити для них певну трудність, складність, проблемність. Занадто легке і занадто складне завдання
стає для нього нецікавим, тому що легке йому непотрібно виконувати бо він його знає, а складне - не
здатен розв'язати.
Завдання повинно знаходитися в зоні найближчого розвитку та становити оптимальну трудність,
тобто трішечки перевищувати актуальний рівень розвитку, аби за допомогою викладача студент зміг його
розв'язати.
Доречно зазначити, що для формування критичного мислення важливими є моральні виклики. Саме
на заняттях з суспільних дисциплін ми можемо розв’язувати різноманітні моральні дилеми. Правильно чи
неправильно вчинив той чи інший історичний, політичний діяч тощо? На користь чи на шкоду? Герой чи
зрадник? Бунтівник чи очільник національно - визвольної боротьби? Таким чином за допомогою завдань,
що містять моральну оцінку події чи діяча прищеплюються загальнолюдські, національні цінності, що
виховують патріота своєї держави.
Четвертою умовою формування критичного мислення є пошук сенсу та закономірностей. Дійсно,
якщо під час заняття студенти здійснюють пошук закономірностей та усвідомлюють те, що вони означають
для них (сенс), то можемо стверджувати, що виникають сприятливі умови для навчання. Для прикладу,
аналізуючи події з історії України на початку ХХІ століття: революції, військові дії в зоні АТО, безумовно,
вони викликають негативні почуття та емоції, оскільки для багатьох людей вони трагічні. Але саме за
допомогою цих подій ми віднаходимо сенс, що полягає у консолідація української нації.
Цікаво, що неабияке значення відіграє емоційно значуще сприйняття об'єкта вивчення. Тому
важливо при викладанні емоційно пояснювати матеріал, сприяти формуванню позитивних емоцій
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внаслідок певних досягнень чи виконання завдань, адже студент бачить ваше ставлення до навчальної
дисципліни, що відбивається на емоційному рівні в діяльності здобувача знань. Отримати відповідь, чи
очікувати виконання завдань у абсолютно байдужої людини не можливо, байдужа людина активною бути
не може. Тільки емоційно забарвлене сприйняття змушує людину діяти, тоді ми прагнемо щось дізнатися,
щось зрозуміти [3, с. 32]. Звичайно, ставлення може бути позитивним або негативним, при чому навіть гнів
теж може виступати стимулом. Лише викладач, який «горить» своєю справою, захоплюється своєю
навчальною дисципліною може пробудити інтерес у студента, сформувати зацікавленість та жагу до
знань [4, с. 25].
Підсумуємо, вільне навчальне середовище,інтелектуальні виклики, моральні виклики, пошук сенсу
та закономірностей, емоційно значуще сприйняття об’єкта вивчення сприяють формуванню критичного
мислення, що є необхідним у сучасному суспільстві.
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Рания Қазанбай
(Нур-Султан, Казахстан)
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСІ – "АЙНАЛДЫРЫЛҒАН СЫНЫП"
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Қазіргі білім берудің басты міндеттерінің бірі – оқушының өмірге бейімделу қабілетін дамыту, оған өз
бетімен білім алу, алған білімдерін шығармашылықпен пайдалану дағдыларын дарыту. Педагогикада
педагогикалық технологиялар немесе оқыту технологиялары үлкен мәнге ие болады.
Шын мәнінде, инновация латын тілінде XVII ғасырдың ортасында пайда болады және жаңа салаға
кіруді және осы саладағы бірқатар өзгерістердің туындауын білдіреді. Демек, инновация - бұл, бір жағынан,
жаңалау, іске асыру, енгізу процесі, ал екінші жағынан - бұл жаңалықты белгілі бір әлеуметтік практикаға
айналдыру жөніндегі қызмет, пән емес.
Инновациялық қызмет өзінің неғұрлым толық қанат жаюында жиынтығында нақты инновациялардың
пайда болуын қамтамасыз ететін өзара байланысты жұмыс түрлерінің жүйесін болжайды.
Бүгінде "инновациялық білім беру" дегеніміз не? Бұл өзін-өзі дамытуға қабілетті және барлық
қатысушылардың толыққанды дамуы үшін жағдай жасайтын білім; инновациялық білім беру - бұл ілгері
басушы және дамушы білім.
"Инновациялық білім беру технологиясы" - бұл өзара байланысты үш құрамдас бөліктен тұратын
кешен. Білім алушыларға берілетін заманауи пәндік білімді меңгеруді ғана емес, заманауи бизнеспрактикаға барабар құзыреттілікті дамытуды көздейді. Бұл мазмұн жақсы құрылымдалған және қазіргі
заманғы коммуникация құралдарының көмегімен берілетін мультимедиялық оқу материалдары түрінде
ұсынылған болуы тиіс.
Қазіргі заманғы мектеп үшін тек ақпараттық ағынның жылдамдығын ескерумен қатар, балалардың
ақпаратты сыни талдау, өз қызметін жоспарлау және идеяларды тиімді іске асыру дағдыларын дамытуға
бағытталуы тиіс.Соған орай, білім беру үдерісі даму үстінде. Қазіргі уақытта сабақтың форматы, жоспары
өзгеріске көп ұшырайды. Мұнда ақпараттық технологиялар көмекке келеді. Оларды қолдану жолдарының
бірі – аралас оқыту, сыныптық-оқу жүйесінің синтезі және қашықтықтан оқыту.
Аралас оқыту – бұл дәстүрлі классикалық оқу жүйесі мен заманауи сандық білім берудің араласуы.
Аралас оқытудың басты ұйымдастырушылық ерекшелігі – мұғалімдердің жақсы игерген және қолданатын
жұмыстың фронтальды формаларынан, сондай-ақ негізгі оқу стратегиясы ретінде оқушылардың жеке
даралығынан біртіндеп кету болып табылады. Дәстүрлі сыныпта барлық ұйымдастыру формалары
мұғалім үстелінің, тақтаның және парталардың орналасуына байланысты. Олар монолог жанрында
өткізілетін дәрістер мен басқа да сабақтар үшін бейімделген. Сабақтың уақыт шеңбері оқушылардың
алдына қоюға болатын оқу тапсырмасының көлемін шектейді. Әдетте, 40 минут әрең жаңа білімді
жаңғырту мен дағдыларды игеруге жетеді. Бұл жағдайда оқушылардың нәтижелі қызметі үшін талдау мен
рефлексия ұйымдастыру туралы айтпағанда, уақыт мүлдем қалмайды. Сондықтан екінші маңызды
ұйымдастырушылық ерекшелігі оқу кеңістігін қайта құрылымдау болып табылады: жұмыс аймақтарын
бөлу, ал кейбір жағдайларда оқу уақыты мен кеңістікті қатаң сыныптық-оқу ұйымынан толық бас тарту.
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Нәтижесінде аралас оқытуға көшу мектептің жалпы ұйымдастыру моделінің түбегейлі өзгеруіне әкелуі
мүмкін. Аралас оқытудың ең сәтті үлгілерінің бірі "айналдырылған сынып" болып табылады. [1, с. 876]
"Айналдырылған сынып" моделінің мәні дәріс (теориялық) материалымен және презентациялармен
балалар үйде жаңа тақырыппен танысады, педагог дайындаған Интернеттегі тақырыптық бейнероликтерді
көріп, ал дәстүрлі үй тапсырмасын олар келесі күні сыныпта орындайды, жеке және топтық іс-әрекетке
қатыса отырып, сыныптастарымен және педагогпен қарым-қатынас жасайды. Басқаша айтқанда, негізгі оқу
іс-әрекеттері орындармен ауыстырылды: бұрын сынып жұмысы болған, үй тапсырмасы үйде орындалған,
ал соны жүйе бойынша үй тапсырмасы сыныпта шолу жасалып, орындалады.
Сабаққа дайындық кезінде педагог білім беру міндеттерін жедел шешуге және сабақ жүргізудің
қайталанбас стилін құруға мүмкіндік беретін педагогикалық әдістер мен тәсілдерді таңдайды. Блог
заманауи педагогтың технологиялық арсеналындағы тиімді құрал бола алады,өйткені білім беру процесіне
қатысушылардың өзара іс-қимылының серпінді және пәрменді нысаны болып табылады.
Бұл жүйенің негізгі элементінің бірі – блок. Блок – онлайн журнал, онлайн күнделік, негізгі мазмұны
жүйелі түрде қосылған жазбалар. Жазбаларда мәтін, суреттер, графикалық элементтер немесе
мультимедиа қолданылады. Блог жазбалары, әдетте, қысқа және хронологиялық ретпен топтастырылады.
Сол себепті де оқушыға онымен жұмыс жасаған өте жеңіл әрі қызықты болады. Сынып блогын құрудың
мақсатын анықтау үшін біз алдымен оны екі бағытқа бөлеміз: оқу үдерісі, яғни пән бойынша және
сыныптан тыс жұмыстар. Сынып блогының негізгі мақсаты – ақпараттық өрісті құру, ынтымақтастықты
жүргізу және өзара әрекеттесу. Блоктар көмегімен оқушы өткен тақырыппен де, жаңа тақырыппен де
таныса алады. Себебі, оқытушы тақырыпты оқушыға аудио, видео және презентация арқылы жасайды.
Барлық тақырыптар электронды түрде сақталады. Сондықтан оқушы өзіне керекті мәліметке тиімді түрде
әрі тез қол жеткізе алады. Оқушылар сабаққа келген уақытта өзіне ыңғайлы сабақ версиясын таңдайды,
яғни видео арқылы көреді ме, аудио арқылы тыңдайды ма немесе презентация арқылы лекциясын оқыса
да өз еркінде. Содан соң мұғалім практикалық тапсырмалар, сұрақтар таратады. Сол арқылы оқушының
қандай деңгейде білім алғанын түсіне алады. Оқушылар түсінбеген жерлерін мұғалімнен сұрайды. [3, с. 21]
Блоктар арқылы оқыту өте тиімді әдістердің бірі. Себебі оқушы бұнда өз еркінше білім алады, толық
еркіндікте болады және ата-аналары да балаларының оқу үлгерімі туралы әрдайым хабардар болып
отырады. Мұнда мұғалімнің басты рөлі – жетекші, бағыт беруші.
"Айналдырылған сынып" жүйесі шеңберінде оқыту келесідей жүргізіледі:
1. Педагогтар аптасына бірнеше бейнетаспа дайындайды (бұл Интернет желісінен дайын
материалдар болуы мүмкін).
2. Білім алушылар үйлерінде сабақтың бейнетүсірілімін көреді. Бейнелерді көру ерекшеліктері:
 оқушы материалды жеке қарқынмен меңгереді;
 уақытша шектеулер жоқ;
 онлайн дискуссиялар жүйесін пайдалана отырып, құрдастарымен және педагогпен қарым-қатынас
жасау мүмкіндігі.
3. Сабақ уақыты практикалық жұмыстарды немесе басқа оқу іс-әрекетін орындау үшін
қолданылады.
"Айналдырылған сынып" моделі аясында оқуға тікелей қатысы бар көптеген талаптарды қамтиды:
 оқушылар оқу барысында технологиялық құралдарды, сондай-ақ білімді тереңдету үшін оқу
кеңістігін дербестендіре алады;
 оқушылар сандық әлемде оқыту ерекшелігін түсінуі және тек қауіпсіз, заңды әдістермен әрекет етуі
тиіс;
 материалды оқу кезінде оқушы сыни тұрғыдан ойлауы керек;
 бар материалдарды зерттеу ғана емес, сонымен қатар жаңа шешімдер жасау арқылы мәселелерді
шеше білуі керек.
"Айналдырылған сынып" технологиясын оқу моделінде қолдану үшін Google-дің Blogger
бағдарламасын қолдануға болады. Бағдарлама көмегімен өзінің жеке блогыңды құруға болады. Жаңа
тақырыптың материалдарын, презентация, видео, аудио форматтағы лекцияларды, тақырып бойынша
практикалық тапсырмаларды блокқа жүктеуге болады. Оқушылар кез келген уақытта жаңа тақырыппен
өздігінен танысып, практикалық жұмыстарды жасап, сұрақтарға жауап беру арқылы сыныпта өтілетін
сабаққа дайын күйінде келеді. Бұл бағдарламаның басқа бағдарламалардан артықшылығы оның
қарапайымдылығында. АКТ-ны жақсы қолдану білмейтін мұғалім үшін де бұл бағдарламамен жұмыс жасау
оңайға соғады. Бұл бағдарламада онлайн сайт құрастырасыз, яғни тақырып бойынша блоктар құрасыз
және оқушылардың сұрақтары туса сол блоктың астына өздерінің хаттарын қалдыра алады. [2, с. 63]
Сабақтың бастапқы сатысында блогты пайдалану. Бұл жағдайда блог алдағы қызметтің уәждемесін
жасау және мақсаттарын қою үшін негіз болып табылады. Мұндай сабақ үшін оқушылардың ойлау
қызметін қосуға мүмкіндік беретін материал іріктеледі. Бұл кезеңнің міндеті балаларды алдағы іс-әрекетке
қызықтыру. Мотивациялық ресурс ретінде оқылатын тақырып бойынша қызықты бейне, қарама-қайшы
фактілер, жұмбақтар қолдануға болады. Мұғалім оқушыларға блог материалымен танысып, қызықты
деректер табуды, видеороликте көргендерін түсіндіруді ұсынады. Мұғалімнің міндеті, бұл үдерісте
балаларға көптеген пікірлерден сабақ мақсатын ажыратуға көмектесу, оқылатын тақырыптың
маңыздылығын түсіну.
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Осылайша, "айналдырылған сынып" жүйесіне көшу педагогтің басшылығынан оқушының
басшылығына көшу болып табылады. Білім беру процесі кезінде тығыз ынтымақтастық болуы мүмкін.
Білім алушылар білім беру процесінің пассивті қатысушылары болуын тоқтатады. Жүйе оқушының білімі
үшін жауапкершілікті оның жеке иығына жүктеуге мүмкіндік береді, сол арқылы оқу процесінде алған
білімдерді практикалық қолдануға бағыттай отырып, одан әрі шығармашылық үшін ынталандыра түседі.
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МАТЕМАТИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
ВИКЛАДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Початкова школа – це початок довгої дороги в світ пізнання, в світ чудес. Адже саме в молодших
класах закладається фундамент для подальшого навчання. Завдання полягає не тільки в тому як
навчитися правильно тримати ручку, писати, а й вмінню спілкуватися, дружити, думати, творити, а й
прививати любов до свого народу та традицій, адже відродження України неможливе без пробудження
свідомості українського народу, яке має закладатися з малечку. Зарадити справі може створення такої
системи національної освіти, яка б виховувала національно свідомих громадян України. Вирішальним
фактором у цьому має стати національна спрямованість освіти, що полягає у її органічному поєднанні з
національною історією і народними традиціями. Національне виховання має бути основним стержнем
усього навчально-виховного процесу сучасної школи. Адже школа має найбільші можливості відродити
споконвічні якості національного характеру. Дитина повинна знаходитись під постійним виховним впливом
матеріальної і духовної культури свого народу [4, с. 34].
Існування суспільного замовлення на формування високорозвиненої національно свідомої
особистості зумовлює підвищення ефективності впливу педагогічної науки, щодо розвитку важливої її
складової — практичної народної педагогіки. Одним із аспектів духовної культури народу є фольклор –
скарбниця духовних надбань народу. Фольклорний матеріал становить невід’ємну частину практичної
народної педагогіки.
Для вивчення математики дуже важливо використовувати малі форми фольклору, тому що він
допомагає дітям у вивченні навчального матеріалу, добиватися успіхів в засвоєнні матеріалу, з інтересом
вирішувати завдання і приклади. Займаючись з цим матеріалом, дитина стає тим, хто шукає, спраглим
знань, невтомним, творчим, наполегливим і працьовитим. На уроках математики використовуються такі
форми фольклору як загадки, приказки, прислів'я, скоромовки, казки. У нашого народу здавна популярний
один вид завдань, що відноситься до різних життєвих ситуацій. Вони були в ходу поряд з казками,
прислів'ями та загадками. Основна мета цих завдань була не стільки забавляти, а скільки перевіряти
здатність людей до дотепним міркувань, рівень їх кмітливості і винахідливості. Умови та розв'язки цих
задач доставляли не менш задоволення, ніж виконання народних пісень і танців і розповідання казок. Ці
завдання не мали авторів і поширювалися в усній формі. Ці завдання – народна творчість. Завдання
народної творчості мають велику різноманітність, як у відношенні мови і життєвої ситуації, так і за
ступенем складності. Основною метою цих задач є не стільки забавляти, скільки розвивати здібності
людей до логічного мислення, рівень кмітливості і винахідливості, здібність до дотепних міркувань.
Майже всі задачі, пов’язані з творчістю, мають відношення до властивостей і відношень між
реальними об’єктами, які моделюються за допомогою математичних понять (числа, фігури, відношення,
рівняння, алгоритму та ін.). Розв’язування цих задач проявляє в певній мірі усвідомлене або
неусвідомлене застосування певних математичних знань. У більшості фольклорних задач відсутня
абстрактність, характерна для математичних задач. У розв’язаннях цих задач проявляється народна
мудрість і винахідливість причому без використання будь-яких математичних знань [2, с. 68].
Задачі на матеріалі народної творчості мають велику різноманітність як у відношенні мови і життєвих
ситуацій, так і за рівнем складності. До фольклорних задач відносяться питання, які базуються на
синонімах. Питанням надається форма числової задачі, а тому той, хто знаходить відповідь замість того,
щоб відповісти на просте питання, намагається розв’язати її як задачу. Наприклад: «Мужик купив козу за
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три карбованці. По чому коза дісталась?». По чому? Більшість розуміє: «в скільки обійшлась», «скільки
коштує» і замість того, щоб відповісти «по землі», дає відповідь «три карбованці».
Ще в такому плані питання: «Після семи років, що козі буде?» (Піде 8-мий), «Чи може дощ йти два
дні підряд?» (не може, тому що між днями ніч).
До фольклорних задач бажано проявляти педагогічний інтерес, враховуючи те, що в них закладена
народна мудрість, мудрі міркування, кмітливість, вони вчать співставляти, міркувати, здогадуватись,
проявляти спритність. Ці задачі мають цікаві мовні і стилістичні особливості і цим самим привабливі і
цікаві. В деяких задачах уміло використано діалог, мовні форми, які характерні народним казкам. Із змісту
задач можна дізнатись про побут людей в давні часи [3, с. 89].
З огляду на сказане можна зробити висновок, що фольклорні задачі, загадки, лічилки бажано
використовувати на уроках та позаурочних заняттях у початкових класах. Цим самим діти будуть
знайомитися з народною творчістю, розвивати гостроту розуму, нестандартне мислення.
Наводимо приклади таких задач:
1. Рибалка ловив рибу. На питання: « Скільки риб ти впіймав?» – відповів: «Половину восьми, шість
без голови, дев’ять без хвоста». Скільки риб впіймав рибалка? [1, с. 16]
2. Чи можна двома монетами, із яких одна не являється номіналом у 5 коп., заплатити за товар 55
коп.? [1, с. 16]
3. П’ять братів хотіли розділити 20 овець так, щоб кожен отримав непарну кількість. Чи можливо так
зробити? [1, с. 16]
4. В одного царя народився син. У честь такої події він вирішив провести амністію: «всі терміни
ув’язнення зменшити наполовину». Виконання цього указу викликало труднощі. Як бути з тим, хто
засуджений пожиттєво. Адже невідомо хто скільки проживе. Але цар був категоричним: «Виконати указ
точно». Думали, думали слуги і придумали. Що вони придумали? [1, с. 18]
5. Висота стовпа 20 м. Комаха повзе по ньому і піднімається за день на 5 м вгору, а за ніч
спускається на 4 м вниз. За скільки днів комаха доповзе до верхівки стовпа? [1, с. 18]
6. Висота сосни 20 м. По ній повзе равлик, піднімаючись кожного дня на 2 м вгору, і за кожну ніч
опускається на 1 м вниз. За скільки днів равлик підніметься на вершину сосни? [1, с. 23]
7. На одному дереві сиділо 40 сорок. Проходив мимо мисливець, вистрелив і убив 6 сорок. Скільки
сорок залишилось на дереві? [1, с. 27]
8. У корзині знаходились яблука трьох сортів. Яке найменше число яблук необхідно взяти із
корзини, не заглядаючи до неї, щоб серед них було обов’язково два яблука одного сорту? [1, с. 27]
9. Гончар продавав глечики. Бабуся купила один глечик, за який заплатила 1 крб. і ще половину від
ціни глечика. Скільки коштує глечик? [1, с. 33]
10. Одна риба коштує 1 крб. і ще половину риби. Скільки коштують 10 рибин? [1, с. 33]
11. Цеглина важить 2 кг і ще пів-цеглини. Яка вага чотирьох цеглин?[1, с.33]
12. Якщо 2 кішки за 2 годині, з'їдять 2 миші, то скількох мишей з’їдять 4 кішки за 4 год.?[1, с. 45]
13. Пастух мав лише 4 посудини: одна вміщує 12 л, друга – 7 л, третя – 5 л. Найбільша була
наповнена молоком, а інші – порожні. Як пастуху розділити молоко навпіл? [1, с. 45]
14. Двом пастухам треба розділити порівну 14 л молока, яке міститься в посудині 16 л. У них є дві
посудини: 8 л і 5 л. Як їм це зробити, маючи лише ці три посудини? [1, с. 45]
15. Було 3 посудини ємкістю відповідно 6, 3, 7 л. У першій посудині 4 л, а в третій – 6л молока.
Використовуючи лише ці три посудини, розділити молоко порівну? [1, с. 54]
16. Із 9 монет одна фальшива (більш легка). Як двома зважуваннями на талькових терезах визначити
фальшиву монету? [1, с. 56]
17. Із трьох яблук два мають однакову вагу, а третє – більш легке. Як за допомогою одного
зважування на талькових терезах визначити, яке більш легке? [1, с. 56]
18. Знайдіть число, яке ділиться на 5 без остачі, а при діленні на 2, 3 і 4 дає в остачі [1, с. 56].
19. Дівчинка запитала дідуся, скільки йому років. Той відповів: «Якщо зменшити мої роки в 6 разів і
відняти ще 6 років, то отримаєш 6. Узнай, скільки мені років?»[1, с. 56]
20. Зустрілися дві жінки, які продавали веретена, і повели таку розмову: «Дай мені 2 твоїх веретен, то
моїх стане в 2 рази більше ніж твоїх» – сказала перша. «У тебе і без того більше, краще ти дай мені 2
твоїх, то у нас веретен буде порівну» – сказала друга. Скільки веретен було у кожної? [1, с. 63]
21. Хазяїн пригнав у двір волів. У дворі було забито декілька кілків. Якщо до кожного кілка він
прив’яже по волу, то для одного вола не вистачить кілка. Якщо до кожного кілка він прив’яже по 2 воли, то
1 кілок залишиться без волів. Скільки кілків забито у дворі і скільки волів пригнав хазяїн? [1, с. 63]
22. В одну хату зайшло декілька дітей. Якщо кожній дитині хазяїн дасть по яблуку, то залишиться 3
яблука. Якщо кожній дитині дасть по 3 яблука, то яблук не вистачить трьом дітям. Скільки було дітей,
скільки яблук?[1, с. 63]
23. У сім’ї були сини і дочки. Кожен син мав стільки братів, скільки сестер, а кожна сестра мала в 2
рази більше братів, ніж сестер. Скільки синів і скількох дочок мала ця сім’я? [1, с. 63]
24. Пастух гнав гусей. Його запитали: «Пастух, скільки у тебе гусей? А він відповів: «Один спереду
двох іде, один двох підганяє, а один посередині іде». Скільки гусей? [1, с. 63]
25. Пастух гнав гусей. Один спереду трьох іде,один трьох підганяє і два посередині ідуть. Скільки
гусей? [1, с. 69]
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26. Брат і сестра в загальному гостювали у бабусі один тиждень, причому кожен гостював 4 дні
підряд. Брат гостював першим. В які дні тижня гостював один із внуків, а в які – інший? [1, с. 69]
27. У прямокутній кімнаті знаходиться 10 стільців. Розстав їх так, щоб уздовж кожної стіни стояла
однакова кількість стільців [1, с. 69].
28. 5 років назад брату і сестрі разом було 8 років. Скільки років їм буде разом через 5
років? [1, с. 70]
29. 5 років назад різниця років брата і сестри дорівнювала трьом. Яка буде різниця через
5 років? [1, с. 70]
30. В одній кімнаті знаходяться дві дочки і дві мами, всього 3 жінки. Як це може бути? [1, с. 78]
31. В одній кімнаті три дочки і три їх мами, всього 4 жінки. В яких родинних зв’язках знаходяться ці
жінки? [1, с. 80]
32. Пішли на полювання два батьки і два сина. Убили лише 3 зайці і, повертаючись, кожен ніс по
одному зайцю. Як це могло бути? [1, с. 81]
33. Батько мав 7 синів. У кожного з них було по 1 сестрі. Скільки дітей було в сім’ї? [1, с. 96]
34. Батько мав 3 дочки. У кожної із них було по 3 брата. Скільки дітей у сім’ї? [1, с. 98]
35. Скільки чотирикутників у п’ятикутній зірці?[1, с. 101]

36. Провівши 2 прямі, розділіть трикутник на
а) 2 трикутника і 1 чотирикутник;
б) 2 трикутники, 1 чотирикутник, 1 п’ятикутник [1, с. 101].
Відповіді до задач
№1 (о; 8; 6; 9); №2 (так:50 і 5); №3 (ні, братів непарна кількість), №4 (засуджених довічно забирати в
тюрму через день); №5 (16 днів); №6 (19 днів); №7 (жодної); №8 (4); №9 (2 крб.); №10 (20 крб.); №11 (16
кг); №12 (8); №18 (25); №19 (72); №20 (10 і 14); №21 (4 волів, 3 кілки); №22 (6 дітей, 9 яблук); №23 (4 сина,
3 дочки); №24 (3); №25 (4); №26 (брат – понеділок, вівторок, середа, четвер; сестра – четвер, п’ятниця,
субота, неділя); №27

№28 (28); №29 (3); №30 (бабуся, дочка, внучка);
прабабуся); №32 (дід, батько, внук); №33 (8); №34 (6); №35 (6); №36
а)

№31

(дочка,

мама,

бабуся,

б)
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Катерина Михайлова
(Дніпро, Україна)
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Разом із розширенням можливостей комунікації, передачі, обробки та збереження інформації
змінюються й вимоги до освітнього процесу. Хоча технологічний прогрес сьогодення є дуже динамічним і
впливає на всі сфери нашого життя, починаючи від професійної діяльності та закінчуючи дозвіллям,
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методологія навчання може бути вдосконалена не лише шляхом діджіталізації (від англ. digital –
цифровий, тобто діджітализація (digitalization) – процес цифрової трансформації різних сфер публічного
життя, перехід до використання цифрових технологій у діяльності людей). Метою сучасної лінгвістичної
освіти є «виховання мовної особистості» – людини, яка вільно володіє різноманітними виражальними
засобами мови, яку вона вивчає, дбає про її розвиток і збереження, є компетентною в мовних питаннях, що
стосуються як буденних справ, так і професійної діяльності [1, с. 68].
Дієвим засобом вивчення мовних одиниць й особливостей їхнього вживання є текстоцентричний
підхід, що передбачає введення безпосередньо в текст необхідних частин мови, груп слів, граматичних
конструкцій тощо для кращого розуміння їхнього функціонування та наочного прикладу вживання в
контексті. Цей метод навчання став предметом досліджень О.П. Божко, Л.В. Гаєвської, Т.В. Костолович,
О.В. Любашенко, Т.П. Матвійчук, Пономаренко Н.П., Семеног О.М., О.Г. Федорцової.
Актуальність статті зумовлена постійною потребою наближеності академічних знань до практичного
життя, модернізації способів подання матеріалу, заохочення учнів до вивчення нових тем й активної участі
в освітньому процесі. Мета роботи полягає у висвітленні можливості покращення результативності
навчального процесу та зацікавленості учнів шляхом використання текстоцентричного підходу. Серед
завдань було окреслено наступні: з’ясування суті й особливостей обраного методу, розгляд способів його
використання в навчальному процесі, моделювання очікуваного результату від застосування цього
підходу.
Текстоцентричний підхід передбачає взаємодію учнів із текстом. Можливі різні варіації діяльності
(окрім читання – аудіювання, говоріння, письмо) із використанням наведеного методу. Хоча поняття тексту
не є предметом затятих наукових дискусій, проте ще досі не було визначено загальноприйняте пояснення
даного терміну. Наприклад, О. Ворожбитова характеризує текст як «семіотичний результат, знакова
фіксація дискурсу як продукту, мотивованого мовленнєвою ситуацією та викликаного сихологічною
потребою мовленнєвої особистості в самоактуалізації в межах мовленнєвої події» [5, с. 77]. Більш легким
для сприйняття є визначення І.Р. Гальперіна: «текст – це продукт творчого процесу мовлення, який
характеризується завершеністю, об’єктивований у вигляді писемного документа, твір, який складається із
заголовка і низки особливих одиниць (надфразових єдностей), поєднаних різними типами лексичних,
граматичних, логічних, стилістичних зв’язків, які виконують цілепокладання і мають прагматичну
установку» [3, с. 108].
«Навчальний текст професійного чи наукового спрямування – це спеціально організований
викладачем або студентом з дидактичною метою сегмент мовлення, який у змістовому і композиційному
відношеннях призначений для формування й розвитку комунікативної компетенції; на його основі
подається лінгвістичне знання і знання за науковим і фаховим напрямком. В цілому такий текст втілює
логіку загальної системи навчання (модульної, ситуативної, блокової, тематичної), а також має ті ж
поверхневу структуру і глибинну структуру, що і первинні тексти, щоправда скориговані у прагматичному
аспекті» [3, с. 110].
Висвітлений у даній статті метод звертається до тексту як до комунікативної одиниці, що
характеризується наступними ознаками: зв’язність, завершеність, інформаційність тощо [1, с. 69].
Комплексна робота з текстом є засобом формування мовної, мовленнєвої, соціокультурної та діяльнісної
компетентностей учнів [2, с. 145].
Працюючи із текстом, учні набувають наступних навичок:
1) уміння розуміти написане, орієнтуватися в змісті та відтворювати його;
2) уміння аналізувати зміст, робити висновки на основі прочитаного;
3) уміння виокремлювати головну ідею від подій, що її утверджують;
4) уміння з’ясовувати смислові та граматичні зв’язки частин тексту;
5) смислове структурування тексту на частини;
6) уміння знаходити в тексті вичерпну інформацію без зайвих елементів (певні дані, мовні одиниці,
граматичні конструкції, відповіді на запитання тощо), пошук якої передбачений тим чи іншим поставленим
перед учнями завданням (так звана технологія task-based language learning, або TBLL);
7) уміння аналізувати, у якому контексті чи за яких умов використовуються ті чи інші мовні елементи.
Текстоцентричний підхід – доволі «молодий» метод лінгводидактики, тому науковці називають його
по-різному: текстоорієнтований, текстотворчий, текстовий [1, с. 71].
Із наведеної вище інформації вже зрозуміло, що текстоцентричний підхід насамперед спрямований
на взаємодію з текстом як із джерелом лексичних, граматичних, морфологічних і структурних мовних
одиниць. Завдання, створені з використанням даного підходу, передбачають вивчення окремих
особливостей мови безпосередньо у сфері їхнього функціонування, що надає учням більш повне
розуміння таких особливостей і зразок використання певних елементів. До того ж, для використання
текстоцентричного підходу краще добирати або створювати такі тексти, щоб не лише їх лексикосемантична, граматична та пунктуаційна складові могли зацікавити учнів і бути безпосередньо
використаними в їхній подальшій діяльності. Доречно буде пропонувати як стилістично забарвлені тексти,
тексти, насичені специфічною лексикою (науковою, науково-популярною, конфесійною тощо), засобами
художньої виразності, так і такі, що містять практичні відомості з життя, побуту, стосунків між людьми. За
допомогою тексту можна донести певну ідею, вплинути на світогляд, розуміння життєвих ситуацій і
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ставлення до них. Таким чином робота з текстом виконує не лише навчальну, але й повчальну (виховну)
функції.
Текстоцентричний підхід однаково може бути використано у навчальному процесі середніх
загальноосвітніх закладів та вишів. Текстовий метод вивчення мови за професійним спрямуванням є
найбільш продуктивним, зважаючи на вимоги сучасного суспільства щодо конкретних мовленнєвокомунікативних умінь фахівця [3, с. 111].
Текстоцентричний підхід спрямований на вдосконалення навчального процесу шляхом зацікавлення
реципієнтів і подання актуальних знань. Цей метод забезпечує інтеграцію академічних знань у реальне
життя для набуття практичного досвіду, підтримуючи рівень мовної культури, духовної культури,
обізнаності в загальних мовних питаннях і таких, що стосуються безпосередньо інтересів людини та її
професійної діяльності.
Текстоцентричний підхід можна використовувати в освітньому процесі, насичуючи текст певними
елементами мови, засобами підсилення словесної виразності, граматичними конструкціями,
пунктограмами тощо. Завдання, поставлені перед учнями до чи після ознайомлення із текстом, мають
спиратися не лише на роботу зі змістом написаного, а також із його граматичною, лексичною,
пунктуаційною складовими. Для наочності розглянемо приклади використання текстоцентричного підходу
під час вивчення та повторення різних розділів мовознавства.
1. Фонетика.
Завдання. Виразно вголос прочитайте текст. Знайдіть і проаналізуйте слова, в яких відбувається
звукове спрощення певних груп приголосних (-ться, -шся, -шці, зж- тощо), чергування голосних і
приголосних.
Прокидаєшся вранці в суботу. Попереду два дні вихідних, не потрібно нікуди поспішати. Хочеться
ще трошки полежати під теплою ковдрою на м’якенькій подушці, насолоджуючись спогляданням
блакитного неба крізь віконце. Проте розумієш, що попереду багато справ, і краще спочатку виконати
всі заплановані завдання, а потім відпочивати. Хоча батьки зжалилися та не примушують тебе
прибирати всю квартиру, власну кімнату все одно потрібно тримати в чистоті. Дотягнувшись до
телефону, що лежить на поличці, дивишся на годинник. Час снідати (К. Михайлова).
2. Лексикологія.
Завдання. Прочитайте текст. Замініть архаїзми сучасними лексичними відповідниками.
Ловчий із подивом торкнувся десницею пошкодженої кори древа. Він провів перстами по глибоким
подряпинам на стовбурі. На його чолі з’явилися глибокі зморшки задуми. Ніколи не траплялося йому
узріти такі сліди від пазурів звіра. До того ж підозріло тихо було навкруги, не чутно гласу птиць. Хоча
просинець лютував і сніг сипав із опівдня, ловчий довго шукав у лісі того, хто б міг залишити ці
подряпини. Всує проблукавши до самого вечора, чоловік повернувся до господи. Він твердо вирішив
наступного дня запитати в гайника, чи відомо йому щось про ті подряпини (К. Михайлова).
Фразеологія.
Завдання. Прочитайте текст. Визначте доречність використання фразеологізмів. Перебудуйте текст,
замінивши фразеологізми синонімами.
Тарас ніяк не міг змиритися з тим, що Ганна дала йому гарбуза. Вона була незвичайна дівчина: аж
брала в себе око кожного, хто тільки гляне. Така гарна, як маківка, і парубок рвав волосся на голові від
однієї думки, що Ганна може одружитися із іншим. Похнюпивши ніс, хлопець попрямував до річки. Ніяк не
міг він викинути її з голови. Довкола було ані рудої миші, лише одна людина йшла стежкою до села.
Придивившись, Тарас пізнав Ганну. «Або пан, або пропав», – сказав сам собі парубок і попрямував до
дівчини, вирішивши в останній раз висловити їй свої почуття (К. Михайлова).
Для учнів старшої школи можна використовувати інтегровані завдання, що стосуються різних тем з
курсу вивчення української мови (наприклад, поєднують у собі завдання з пунктуації та синтаксису,
морфології та фонетики тощо).
Помилкою буде віднесення текстоцентричного методу до простих, примітивних, неважливих,
спрямованих на спрощення поставлених завдань і способу подання інформації. Цей підхід є втіленням
практичної спрямованості набутих знань, їхньої актуалізації та прикладів використання в рамках предмету,
що вивчається, і життя загалом. Уведення в контекст певних мовних одиниць, пунктограм тощо допомагає
реципієнтам краще запам’ятовувати правила й особливості їхнього використання. Текстоцентричний підхід
відповідає вимогам сучасної освіти, сприяючи формуванню конкурентоздатної особистості, яка вміє
працювати з текстами різного жанру та об’єму, мислити творчо та критично, застосовувати отримані
знання та знаходити конструктивні рішення [4, с. 72].
Методика текстоцентричного підходу може бути адаптована для вивчення будь-якої теми,
передбаченої освітньою програмою з курсу мови. Учні частіше працюють із текстом, який являє собою
логічну, завершену, вичерпну інформацію, що забезпечує формування в реципієнтів установок і вимог для
створення власних текстів і промов і дозволяє побачити ті мовні аспекти, що вивчаються, безпосередньо в
середовищі їхнього функціонування.
Текстоцентричний підхід може забезпечити виконання усіх трьох функцій освітнього процесу:
навчальної, розвивальної та виховної. Висвітлений метод передбачає здобуття учнями навичок повного й
усебічного осмислення тексту, а саме сприйняття та дослідження слів, із яких він складається, як
семантичних, лексичних і морфологічних складових тексту; розуміння граматично-смислових зв’язків;
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вміння роботи з обсягом і змістом тексту, його ідеєю; навички використання у власному мовленні (як
усному, так і писемному) різноманітних мовних одиниць, граматичних конструкцій і стилістичнозабарвленої лексики.
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ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Наше майбутнє вирішальною мірою буде визначатись молодим поколінням, яке починає жити і
творити в новому тисячолітті. Ще Я.А. Коменський зауважив: «Наступний вік буде саме таким, якими
будуть виховані для нього майбутні громадяни». У системі освіти в навчальних закладах створюються
комп’ютерні класи, активно розробляються навчальні програми з використанням сучасних інноваційних
освітніх
технологій,
зокрема
інформаційно-комунікаційних,
дистанційних,
супутникових,
телекомунікаційних. Запровадження комп’ютерних технологій – необхідна, але недостатня умова
подальшого ефективного розвитку освіти в суспільстві нового типу. Розвиток мережі Інтернет і
інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу оперативно знаходити величезний обсяг інформації,
продуктивно розпоряджатись нею, будувати логічні схеми, міркувати і робити грамотні висновки,
отримуючи при цьому нові, часом неочікувані результати. Інноваційні підходи до освіти сьогодні
потребують дотримання новітніх вимог до роботи загальноосвітньої школи, формування нею випускника
нового типу.
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології поступово й докорінно 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.
Велика швидкість зростання потоків нової інформації, оновлення технологій її обробки та зберігання,
зумовило розвиток нових технологій навчання, запровадження сучасних освітніх інструментів, що
впливають на ефективність процесу навчання. На сучасному етапі розвитку освіти технології та освіта
пов’язані досить тісно. Майже кожен вчитель обрав для себе улюблені технологічні інструменти, якими
користується у своїй роботі, які допомагають йому захопити учнів під час занять. Але інструменти
безперервно оновлюються, розширюючи сферу застосування або просто додаючи нові функції, більш
актуальні для сучасної освіти і затребувані найбільш технологічно підкованими вчителями. Розвиток нових
ідей необхідний для оцінювання якості знань, формування у педагогів індивідуальної відповідальності за
позитивні зміни в освіті, досягнення рівних можливостей у здобутті якісних знань.
Розглядаючи сучасну освітню концепцію можна виділити новітні ідеї, якими вона керується:
- учитель – це не джерело знань, а посередник між учнем і знаннями, котрий теж потребує
постійного навчання;
- взаємний інформаційний обмін між учителями і учнями має відбуватись у процесі спільної
освітньої, дослідницької та практичної діяльності на основі новітніх інформаційних комунікаційних
технологій;
- розробка принципово нових технологій, в основі яких єдність освіти, науки та інноваційної
діяльності.
При організації освітнього процесу необхідно:
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- забезпечити підвищення якості освіти, враховуючи той факт, що значення учителів у якості
інструкторів буде зменшуватись, тоді як їх роль у статусі методистів, консультантів, порадників і
наставників учнів, взірця до наслідування, створенні і отриманні знань буде зростати;
- забезпечити безперервний професійний розвиток учителів відповідно нової ролі, включаючи також
уміння ефективно використовувати нові технології;
- забезпечити зростання ролі учнів у здобуванні і передачі знань, при тому буде набувати значення
навчання і спілкування в традиційних школах, які прищеплюють молоді основні цінності і соціальні навички,
онлайнові та інформаційно-комунікаційні технології, що є особливо важливими для отримання
післяшкільної і вищої освіти;
- забезпечити диверсифікації освіти як у масовій школі, що формує випускника нового типу, так і в
переході вищої освіти до концепції «освіта впродовж усього життя».
Сьогодні спостерігається активне втілення концепції інформаційного суспільства у всі сфери
соціального життя, а також упровадження в нього електронно-обчислювальної техніки для здобуття знань.
Знання в інформаційному суспільстві набувають таких ознак:
- їм притаманний людський вимір, вони створюються і розвиваються людьми і пов’язані з тим, що
роблять і думають люди;
- знання креативно виробляються людьми і є товаром;
- нові глобальні знання змінюють сферу впливу у світі. З’являються нові альянси, що групуються з
метою вироблення та володіння глобальними знаннями (напр. 45 країн – учасниць Болонського процесу,
Євросоюз тощо);
- знання є одночасно індивідуальними і колективними. При цьому інформаційно-комунікаційні
технології дозволяють, долаючи кордони, створити єдиний віртуальний простір для взаємодії груп
дослідників із різних куточків світу, поєднаних між собою спільною метою;
- знання набувають синергетичного характеру.
Вчитель, залишившись головною дійовою особою, набуває ролі «навігатора», інтерпретатора нових
знань для тих, хто навчається, формуючи їхні індивідуальні освітні траєкторії. Нова парадигма освіти не
може бути реалізованою одночасно. Це та мета, до якої мають вести поступові реформи освітньої
системи, яка у майбутньому буде опиратись на три головні види діяльності: спільної освітньої,
дослідницької та практичної. Вони мають забезпечити різні форми інформаційного обміну між учителями і
учнями. Це можуть бути спеціальні спільні курси, семінари, де учителі і учні будуть вчити один одного.
Залучення молодих людей до вирішення наукових проблем і практичних питань, спільна робота над цими
проектами учнів і вчителів здатні створити принципово нові умови до розвитку наукових ідей і реалізації
практичних проектів, де нестандартні рішення, вільна творчість і інновації стануть нормою.
Школа перестає бути завершальним етапом всенародної освіти, а стає основою, стартом для
безперервної самоосвітньої життєдіяльності особистості. Вона не просто надає знання, а навчає
оволодівати технологіями мислення, саморозвитком, самоосвітою, самовдосконаленням, застосуванням
отриманих знань на практиці. Основним видом трудової діяльності школи – є навчання, на якому
формується необхідність оволодівати вміннями самостійно удосконалюватись і, як визначено стратегією
освіти, робити це так, щоб людині було цікаво розвиватися далі і здійснювати це відповідно до своїх
потреб. Випускник школи ХХІ століття має якісно відповідати новим вимогам часу – отримувати
енциклопедичні знання, міркувати, а не пригадувати, про що мовив учитель чи написано в підручнику,
розвивати свою технологію мислення, формувати потребу і бажання саморозвиватись. Школа
сприймається нами як навчальний заклад, який учить і виховує всіх нас. У науковій школі можуть бути
учнями і школярі, і студенти, і магістранти, і аспіранти, і докторанти. Не випадково популярною в
науковому світі є вічна мудрість: «Багато дечому ми вчимося у своїх наставників, ще більше у своїх
товаришів, а найбільше у своїх учнів». Сьогодні навчання потребує серйозного переосмислення. Особлива
роль масової школи у суспільстві, як єдиного навчально-виховного закладу, через який проходять усі
майбутні громадяни держави, який здійснює підготовку підростаючого покоління до дорослого життя, у
якому кожний школяр має утверджуватись як особистість, відстоювати свою позицію і виходити
переможцем. Сьогодні освіта повинна змінитись і зробити своєю суттю взаємний інформаційний обмін у
системі «учень-учитель», яку розуміємо як вільну творчість, рівність і взаємне навчання в процесі спільної
практичної діяльності. Тому для організації спільної діяльності вчителя та учнів в освітньому процесі
користуються різноманітними web-сервісами. Розглянемо деякі з них.
Для здійснення спілкування з групою, командою, класом учнів зручна програма Skype. Можна
використовувати її на уроках та надавати навчальну інформацію, маючи приєднаний комп’ютер до мережі
інтернет.
Edmodo – це освітній сайт, який являє собою соціальну мережу за типом Facebook або ВКонтакте,
яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі.
EduBlogs пропонує надійне і безпечне місце для ведення блогів, як для себе, так і для всього вашого
класу.
На Pinterest ви можете прикріпити практично будь-яке зображення, яке ви вважаєте цікавим і
важливим для розміщення. Багато вчителів використовують його як сховище розгорнутих планів уроків,
проектів і різних надихаючих матеріалів.
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Віртуальна дошка Trello – це онлайн інструмент, який допомагає вчителю 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). Учні вчаться ефективно організовувати
свою роботу у віртуальному режимі.
Онлайн інструмент Padlet – це віртуальна дошка для створення та наповнення контентом з
можливістю спільного редагування. Є різні способи використання дощок 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.
Сервіс Linoit призначений для спільної роботи. Кожен х учасників обговорення може розмістити на
стікері певного кольору свою інформацію, додати відео, своє фото або ілюстрацію, посилання на цікаве
джерело. Отримавши посилання від учителя, кожен учень може зайти на створену дошку і залишити там
інформацію, не покидаючи своєї кімнати, сидячи біля свого комп'ютера.
Віртуальна дошка Miro – це набір шаблонів, які допомагають структурувати і організувати
планування або мозковий штурм. Тут можна проводити онлайн-уроки, створювати план роботи або
закріплювати завдання, які потрібно виконати. Передбачена можливість запрошувати учасників через
посиланням та по електронній пошті. Перевага Miro в різноманітному інструментарії. Дозволяє створювати
нескінченні дошки. На них можна завантажувати документи, таблиці, зображення, малювати схеми і
графіки, створювати колажі і багато іншого.
Наступні web-сервіси Powtoon.com, SparkolVideoScribe призначені для створення анімаційних
роликів, інтерактивної інфографіки. Готове відео можна опублікувати на YouTube або Vimeo, а також
завантажити в вигляді форматів Ppt, Pdf 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.
Animoto дозволяє легко створювати відео-уроки або презентації для школи та обмінюватися ними з
учнями.
Wordart.com – це 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.
Canva.com – це сервіс призначений для графічного дизайну. Графічний редактор дає доступ до
вбудованої бібліотеки шаблонів, фотографій, ілюстрацій і шрифтів. Сервіс простий і зручний у
користуванні, тому ним можуть користуватися як необізнані користувачі, так і професіонали дизайну.
QR-коди у сфері освіти можна зустріти все частіше і частіше. Якщо ви хочете бути в тренді, вам
знадобиться інструмент для створення і управління кодами, а також для читання кодів. QR-коди
дозволяють залучити учнів до навчання, організовувати ігрову та дослідницьку діяльність учнів,
організовувати QR-квести та багато іншого!
Не всі школи дозволяють використовувати YouTube, але ж на сайті представлено безліч прекрасних
навчальних матеріалів для занять у школі. Є навіть спеціальний освітній канал, орієнтований тільки на
вчителів та учнів.
Web-сервіси Kahoot, Plickers, Cosrativ, ClassMarker 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. Досить
популярним сьогодні є онлайн сервіс Kahoot. Він дає змогу створювати різні інтерактивні ігри, що
складаються з низки запитань із кількома варіантами відповідей. Участь в таких іграх сприяє
налагодженню спілкування та співпраці у колективі, підвищує рівень обізнаності педагогів в інформаційнокомунікаційних технологіях, стимулює критичне мислення.
Застосування вище перелічених web-сервісів у практичній діяльності педагогічного працівника дає
можливість інтенсифікувати процес навчання, підвищити рівень професійної підготовки вчителя, сприяє
розвитку наскрізних умінь учнів. 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. 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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Ірина Садова, Оксана Заяць
(Дрогобич, Україна)
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ
(Методичні основи виховного процесу)
Постановка проблеми. Актуальність проблеми пов’язана, насамперед, з тим, що суспільство
зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю
реалізувати свій потенціал. Водночас, наше сьогодення — це зміна ціннісних орієнтацій в освіті,
визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну “освіта для
всіх, школа для всіх”. Суспільство, визнавши свій обов'язок забезпечити всім рівні можливості в різних
сферах життя, запропонувало нові освітні концепції, зокрема інклюзивну освіту, яка передбачає створення
умов для забезпечення освітою всіх дітей. Перші спроби включити дітей з особливостями розвитку в
загальноосвітній процес наразі мають стільки перешкод, що ставлять під сумнів українську інклюзію як
таку. Для існування толерантного, а краще сказати, морального суспільства, інклюзія вкрай необхідна – це
вже доведений факт.
Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема В. Бондар, В. Синьов, В. Тищенко,
А. Колупаєва, Т. Євтухова, І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук, О. Савченко та інші присвячують свої
праці дослідженням проблеми залучення дітей з особливими потребами до навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах.
Концепція інклюзивного навчання є складною і багатоаспектною проблемою. Вона містить низку
сегментів, без попереднього розв’язання яких ця ідея приречена на невдачу. Потрапивши до
загальноосвітнього закладу дитина з особливими потребами залишиться самотньою, з комплексом
проблем, якщо одночасно з цим не розширюватиметься рівень і обсяг спеціальних освітніх послуг,
зокрема, таких як: навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами, підручниками
(особливо в початковій школі), наявність спеціального обладнання, дидактичних матеріалів, надання
діагностичних, консультативних і дійових послуг спеціалістами (логопедичні, медичні, соціальні,
фізіотерапевтичні та ін.) [7]. Н. Стадієнко вважає позитивною ідею про перебування дітей з особливими
потребами разом зі здоровими: “Хто ж краще розкаже слабозорій дитині про довкілля, “покаже” його,
навчить пересуватися в знайомому приміщенні? Хто краще навчить дитину з проблемами розумового
розвитку гратися іграшками, звертати увагу на суттєві речі, осмислювати їх, розмовляти, правильно
реагувати на різні явища? Звичайно, ті діти, які розвиваються нормально” [6]. Але здорові діти уникають
товаришування з особливими дітьми, можуть ображати, глузувати з них. “На жаль, у нашій країні не
виховується милосердя, співчуття до слабшого. Звісно, ці якості не можуть з’явитися самі собою в дітей.
Дуже багато треба зробити в нашій країні, щоб ситуація змінилася на краще, аби діти зрозуміли, що
людина гідна називатися людиною, коли вона дбає про інших, особливо про слабших, коли допомагає їм,
робити їхнє життя кращим, щасливішим” [6].
Отже, інклюзивна освіта – цілеспрямований процес навчання, виховання і розвитку дітей з
особливими освітніми потребами спільно з дітьми в рамках єдиного освітнього простору в цілях їх
інтелектуального, духовно-морального, творчого і фізичного розвитку. У листі МОН (№ 1/9-384 від 18.05.12
року) про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах зазначено, що
основними завданнями інклюзивної освіти є:
– здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі
здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;
– створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з
особливостями психофізичного розвитку;
– створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним
навчанням;
– надання консультативної допомоги сім’ям [5].
Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх
навчальних закладах необхідно створити відповідні умови:
– безперешкодний доступ до території та приміщень навчального закладу;

80

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

– забезпечення навчального закладу необхідними навчально-методичними посібниками та
індивідуальними технічними засобами навчання;
– наявність кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного з
відповідним корекційним обладнанням;
– забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами [5].
Освітньо-соціальна інклюзія може виступати в якості інструмента, що дозволяє подолати
(маргіналізацію) відчуження дітей з особливостями психофізичного розвитку і сприяє формуванню
життєздатності особистості. Діти з особливими потребами частіше почувають себе відмінними від
здорових однолітків. Часто вчителі не в змозі допомогти дітям зрозуміти, прийняти тих, хто відрізняється.
Одна із цілей створення інклюзивного середовища – сприяти розумінню і толерантності шляхом щоденної
взаємодії дітей з порушеннями розвитку і без них. Оскільки дітям треба разом навчатися, їм варто
допомогти усвідомити значну схожість між ними, навчитися цінувати таланти та здібності кожного
однокласника з порушеннями чи без них, приймати та навіть підкреслювати унікальне розмаїття, яке
робить кожну людину індивідуальністю.
Потрібно зазначити, що всі перераховані вище позитивні риси інклюзивної освіти визначені на рівні
саме теоретичної моделі, а практично реалізуються не завжди на бажаному рівні. В Україні практика
впровадження інклюзивних форм освіти в систему загальноосвітніх навчальних закладів є досить
складною, що пов’язано з наявністю бар’єрів загальної освіти, які заважають успішній реалізації
інклюзивних процесів. До таких бар’єрів належать: непідготовленість педагогічного корпусу загальної
освіти (дидактична, психологічна, особистісна) до участі в інклюзивних процесах; відсутність системного
бачення проблеми інклюзії і шляхів її вирішення в різних освітніх структурах.
С. Альохіна у своєму аналітичному звіті про результати комплексного дослідження проблем
інклюзивної освіта в Україні дає чіткі рекомендації:
1. Впроваджувати інклюзивну освіту поступово та еволюційно.
2. Будувати співпрацю з фахівцями спеціальних шкіл, залучати їх до процесу інклюзії.
3. Проводити правові просвітницькі кампанії, спрямовані на суспільство та інформування
батьківської спільноти щодо прав дітей на освіту.
4. Створити спільне для всіх дітей освітнє законодавство.
5. Багато уваги приділити вчителям – змінювати їх ставлення до інклюзії, оскільки в цьому –
запорука успіху [1, 29].
У зв'язку з цим А. Колупаєва окреслила коло умов, які є визначальними в успішності інклюзивних
процесів: соціальна підтримка і допомога сім'ям дітей з обмеженими можливостями; розробка
законодавчої бази інклюзивного навчання осіб з порушеннями психофізичного розвитку [4, 177].
Висновки. Настає час уваги до неповносправної дитини, чиє існування робить наше суспільство
добрішим, толерантнішим, зрештою, просто нормальним людським суспільством. Таким чином,
урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту навчальновиховного процесу, використання сучасних підходів до інклюзивного навчання дітей зазначеної категорії,
що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців,
забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного
результату.
Подальшого розвитку набули положення щодо створення педагогічних умов організації інклюзивного
освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти. На основі теоретичних положень, викладених у
статті, перспективним видається розроблення методичних рекомендацій, які широко використовуються в галузі
інклюзивної освіти школярів та у процесі розроблення навчально-методичного комплексу підготовки майбутніх
учителів до організації і здійснення інклюзивного освітнього процесу.
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Л.А. Смагулова, Қуаныш Сердешева
(Талдықорған, Қазақстан)
БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДА КЕЗДЕСКЕН КЕМШІЛІКТЕР МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАР
Пандемия әлемді сөзсіз шарпыды. Салдарынан республикада карантин режимі енгізіліп, мектеп
оқушылары мен ЖОО-ның білімгерлері қашықтықтан оқыту түріндегі оқуға ауысты. Онлайн курс сабақтары
болғанымен, біздің білім жүйемізге оңай болмады. Шалғай аудан-ауыл білім алушыларына қиын тигені
сөзсіз анық.
Алдымен «қашықтықтан оқыту» деген ұғымға тоқталатын болсақ, қашықтықтан оқыту – адамның
білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының
бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік беретін
оқыту формасы.
Қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы бар оқытудың
жаңа, арнайы формасы. Ол білім алушы мен мұғалімнің, білім алушылардың өзара қарым-қатынасының
өзгеше формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады.
Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында, кезкелген оқыту жүйесінде бар
компоненттерден, оқытудың барлық түрінде, әлеуметтік қажеттілікті өтейтін мақсаттардан; оқу орнының
түріне қарай қолданыстағы программаларды қамтитын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру
формасынан, оқу құралдарынан тұрады.
Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 3 түрлі формасы бар: онлайн (синхрондық), оффлайн
(асинхрондық) және кең таралған үшінші түрі вебинар.
Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі
бір қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы.
Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз - интернет ресурстарының көмегімен (электрондық пошта)
мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы.
Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренинтер өткізу формасы.
Қашықтықтан оқыту кезінді қолданылған платформалар мен бағдарламалар: ZOOM, Google Meet,
Canva, WhatsApp, QuizMaker, e-Lerning, және т.б. Сабақ түсіндіру және практикалық сабақтарды жеткілікті
түсіндіру үшін де ұстаздар қауымы әртүрлі оқу платформаларымен жұмыс жасау үстінде.
Қашықтықтан оқытудың пайда болуынан қашықтықтан оқыту технологияларды енгізу мен дамыту да
өзекті мәслеге айналып отыр. Қашықтықтан оқыту технологиялары дегеніміз- білім алушы мен білім
берушінің толық делдалықсыз өзара әрекеттесуімен ақпараттық және телекомуникациялық
технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылатын білім беру технологиялары. Қашықтықтан оқыту
мүмкіндіктерін зерттеу (осы жүйенің артықшылықтары және кемшіліктері) жақында көпшілікті қызықтырды.
Өйткені, прогресс бір орында тұрмайды, күн сайын әлемде қазіргі заманғы адам өмірін жеңілдететін жаңа
теориялар мен бейімделулер пайда болады. Сонымен қатар, барлық салалар - оның ішінде білім жүйесі,
қашықтықтан оқыту - бұл Қазақстан үшін жаңалық.
Қашықтықтан оқытудың келесі артықшылықтары бар:
 икемділік- білім алушылар негізінен дәрістер және семинар сабақтарға қатыспайды. Өзі таңдаған
мамандығы бойынша өажетті білімді әркім өзіне қажетті деңгейде меңгере алады.
 Модульдік- қашықтықтан білім беру бағдарламаларының негізі модульдік принцип болып
табылады. Білім алушы меңгерген әрбір жеке пән немесе пәндер тізбегі белгілі бір пәндік саланың тұтас
көрінісін тудырады. Бұл жеке немесе топтық қажеттіліктерді қанағаттандыратын тәуелсіз оқу курстарының
жиынтығынан оқу бағдарламасын құруға мүмкіндік береді.
 Параллельділік- оқу мен қатар басқа да саланы қатар алып жүру мүмкіндігі.
 Арақашықтық- білім беруші мен алушы алыс арақашықтықтан байланыс жасау мүмкіндігі.
 Асинхрондық- оқыту процесінде білім алушы мен беруші оқыту мен оқу технологиясын уақытында
дербес түрде жасай алады, яғни қолайлы кесте бойынша жылдам қарқынмен жұмыс жасай алады.
 Қамту- білім алушылар білім берудің көптеген ақпарат көздеріне қол жеткізе алады (электронды
оқулықта, деректер базасы т.б.), сонымен қатар бір-бірімен және оқытушымен байланыс желілері немесе
ақпараттық технологиялар көмегімен байланыс орната алады.
 Рентабельділік- қашықтықтан білім берудің экономикалық тиімділігі.
 Қашықтықтан оқудан білім алу үшін студент ұйымдастырушылыққа, ізденуге талпынады.
 Жаңа ақпараттық технологиялар саны артып, сапасы жоғарылайды.
Қашықтықтан оқу барысында интерактивті өзара әрекеттесу орындалады, білім беруші мен білім
алушы барлық қолда бар технологиялар көмегімен диалогтік қарым-қатынас орнатады. Сонымен қатар,
диалогтік қатынас орнату барысында сұрақтармен алмасу кері байланыс орнатуда көзделеді.
Қашықтықтан оқытудың келесі кемшіліктері бар:
 Білім беруші мен білім алушының тікелей көзбе-көз байланыс орната алмауы, сабақтың түсіндірілуі
барысында психо-эмоционалдық байланыстың болмауы;
 Техникалық құралдардың болмауы (компьютер, ноутбук), интернет желісінің болмауы немесе
нашар болуы, қашықтықтан оқыту құралдарына техникалық дайындықтың болмауы;

82

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

 Тапсырмалар орындалуы барысында кездесетін жоғары талаптар мен студенттерді сабаққа
ынталандырудың қиындығы;
 Білімді тексеру кезіндегі оқылықтар;
 Бірқатар жеке психологиялық жағдайлардың қажеттілігі;
 Қашықтықтан оқыту кезіндегі техникалық қамсыздандыру технологияларымен қамтамасыз етудің
қымбаттылығы;
Қазіргі қашықтықтан оқыту төмендегі қиыншылықтарды енсеруде:
1. Білім берушілер мен білім алушылардың компьютерлік сауаттылықтарының жеткіліксіздігі,
қашықтықтан оқытудағы тәжірибенің болмауы, көптеген оқытушылар мен білім алушылардың дәстүрлі
білім беру әдісіне басымдылық беріп, бұл әдіс түріне дайын болмауы;
2. Қазақстандағы ақпараттық-информациялық дайындығының әлсіздігі;
3. Оқытуға қажетті бағдарламалардағы олқылықтардың болуы, себебі квалтфикациясы жоғары
мамандардың санының аздығы;
4. Қашықтықтан оқытудағы стандарттардың пайдалану әлсіздігі;
5. Мультимедиалық, ақпараттық ресуртарды әзірлейтін мамандардың аздығы, жұмыс сапасының
төмендігі;
Қашықтан оқыту формасы туралы айтқанда құрамына барынша мүмкін болатын ақпараттың
электрондық көздері, виртуалды кітапханалар деректер базасы, консултациялық қызметтер, электронды
оқу құралдары, киберсыныптар, т.б. кіретін бірыңғай ақпараттық-білім кеңістігін жасау туралы айту керек,
ол жүйеде мұғалім, оқушы және оқушы бар деп түсіну керек. Осыдан шығатыны қашықтан оқыту
формасын ұйымастыруда ең бастысы электрондық курстар, қашықтан оқытудың дидактикалық жасалымы,
педагог-үйлестірушілерді дайындау болып табылады.
Қашықтықтан жұмыс жасайтын технологияларды дамытудың қазіргі кезеңінде біздің міндетіміз - білім
берудің жаңа формалары сапа тұрғысынан дәстүрлі әдістермен кем дегенде бірдей нәтиже беретін етіп
оқу процесін ұйымдастыру. Сонымен қатар, қашықтықтан оқытудың тиімділігін өлшеу әдістеріне қатысты
көптеген сұрақтар бар. Қалай болса да, қашықтықтағы технологиялардың үлкен «плюсі» - бұл кез-келген
адамға - өмір бойы үздіксіз білім алуға мүмкіндік беруі. Қашықтық білім беру қазіргі заман талабы. Кездесіп
жатқан барлық кемшіліктерді жою жұмыстары жүргізіліп, педагогтардың мәртебесі жоғарылатып жатыр.
Өскелең ұрпақтың білім сапасын арттыру әрбір мемлекет пен педагогтың қоғам алдындағы міндеті.
Қашықтықтан оқыту мүмкіндіктерін зерттеу (осы жүйенің оң және теріс жақтары) жақында көпшілікті
қызықтырды. Өйткені, прогресс бір орында тұрмайды, күн сайын әлемде қазіргі заманғы адам өмірін
жеңілдететін жаңа теориялар мен бейімделулер пайда болады. Сонымен қатар, барлық салалар - оның
ішінде білім. Қашықтықтан оқыту - бұл Қазақстандағы жаңалық. Ол көпшілікті алаңдатады.
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РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
В результаті технологізації всіх сфер життя оформилося суспільне замовлення на фахівців, здатних
безперервно навчатися, діяти автономно у навчанні. Особливої уваги викладачів сьогодні потребує
розвиток навичок самооргаізації, стимулювання потреби студента у самоосвіті. Для підготовки до життя у
світі, що швидко змінюється, випускнику вишу потрібні універсальні компетенції. У переліку універсальних
компетенцій, що постійно оновлюється, на перші місця виходить здатність індивіда постійно вчитися. В
освітньо-професійній програмі бакалаврів напряму «Металургія» «здатність студента працювати
автономно» визначено як одну з загальних компетенцій майбутнього фахівця. Отже, в процесі підготовки
необхідно забезпечити умови для розвитку навчальної автономії студентів як загальної компетенції.
Проблема розвитку навчальної автономії студентів досліджувалася у різних аспектах: автономне
навчання як умова подальшої ефективності професійної діяльності (Ю. Федоренко); навчальна автономія
в контексті сучасної освіти (А. Даниленко); технології розвитку умінь навчальної автономії у студентів
немовних спеціальностей при вивченні мови з використанням підкастів (Ж. Анікіна); розвиток навчальної
автономії студентів ВТНЗ при формуванні іншомовної компетентності (С. Мойсеєнко) та ін. Проте розвиток
навчальної автономії майбутніх інженерів-металургів на матеріалі фахових дисциплін потребує
поглибленого дослідження.
Поняття автономне навчання в 1979-х р. вперше застосував Х. Холек. Вчений характеризував
навчальну автономність як «здатність взяти на себе відповідальність за власну навчальну діяльність,
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включаючи всі її компоненти, а саме: визначення цілей, змісту та послідовності, вибір методів і прийомів,
організація процесу оволодіння знаннями з точки зору часу, місця та темпу, а також оцінка отриманих
результатів та всього навчального процесу» [12, с. 77]. «Автономне навчання» вивчається дослідниками
як: один з провідних принципів дидактики, основа соціальної адаптації та професійного
становлення [9, с. 82]; стиль і організація навчальної роботи без викладача [8, с. 80]; умова ефективної
організації самостійної роботи студентів; як освітня і педагогічна мета [7]; здатність учня до плідної
освітньої діяльності [3, с.16-17]; результат процесу розвитку особистості та педагогічного впливу на
розвиток здібностей індивіда до самостійності у навчанні. [2, с. 145]. Така багатоаспектність свідчить про
складність даного поняття.
Як компетентність навчальна автономія студента визначається дослідниками по-різному: як
здатність брати на себе відповідальність за свою навчальну діяльність щодо всіх аспектів цієї навчальної
діяльності: встановлювати цілі, визначати зміст і послідовність, обирати методи і прийоми управління
процесом власного навчання, оволодіння знаннями, оцінювати отриманий результат [12, с. 77]; здатність
реалізувати незалежні і самостійні дії, здійснювати рефлексію, приймати рішення [10]; здатність майбутніх
фахівців самостійно мислити, приймати компентентні рішення [8, с. 79]. Сучасне бачення навчальної
автономії студента формулює Т. Цимбал. Дослідниця бачить її як інтегративну здатність особистості, що
забезпечує управління і здійснення освітньої діяльності, продуктивність якої забезпечується
конструктивною і творчою межсуб’єктною взаємодією і пов’язується зі створенням особистісно-значущого
освітнього продукту [9, с.186]. Привертає увагу той факт, що вчені асоціюють навчальну автономію, з
одного боку, зі здатністю та ставленням до процесу навчання, з іншого, – власне із процесом навчання,
коли навчальна автономія ототожнюється з індивідуальним, самокерованим або самостійним
навчанням [1, с. 311]. В дослідженнях увагу вчених привертає як близькість понять «навчальна автономія»
та «самостійність студента у навчанні», так і відмінність між ними. Так, Н. Гагіна зауважує, що автономія це здатність, що уможливлює відповідальне й продуктивне здійснення навчальної діяльності незалежно
від того, чи виконується вона самостійно (індивідуально), чи у співпраці з іншими студентами, яка певною
мірою притаманна людині, і яку можна розвивати та вдосконалювати [1]. Натомість О. Соловова відзначає
відмінність в тому, що під час самостійної роботи студенти здебільшого визначають технологію виконання
конкретної, сформульованої викладачем навчального завдання, в той час, як навчальна автономія
передбачає також і вибір того, що необхідно вчити для досягнення поставленої мети [6, с.144]. Отже,
аналіз досліджень показав, що термін «навчальна автономія» є недостатньо розробленим, його зміст
визначається вченими з позиції багатофункціональності, розглядається у колі різних педагогічних та
психологічних понять. Показниками навчальної автономії визначають: специфічне психологічне ставлення
до навчальної діяльності; суб’єктність і незалежність у діях; спосіб організації навчання, який переноситься
особистістю і в інші види діяльності (Д. Літтл); адекватний розподіл відповідальності за вивчення нового у
навчальному процесі (Л. Дікінсон); підтверджені права студента в рамках освітньої системи; надання
студенту певної свободи в навчанні з боку викладача (Е. Таранчук). Сучасне бачення навчальної автономії
виражається передусім у зростанні відповідальності студента за навчання, що виражається у підтверджені
прав студента в рамках освітньої системи.
Для всебічного розгляду означеного поняття вчені використовують різні терміни: «виміри», «позиції»,
«рівні». Наприклад, W. Littlewood пропонує розглядати поняття навчальної автономії у трьох вимірах:
автономія суб’єкту пізнання (autonomy as a learner); автономія суб’єкту комунікації (autonomy as a
communicator); автономія особистості (autonomy as a person) [11, с. 69]. За 40 років у баченні вченими
вимірів автономії студента відбулися значні зміни. Так, поділяючи думку W. Littlewood щодо виміру
«автономія особистості», О. Таранчук обирає для його позначення термін «автономія як особиста
якість». Прояв цього виду автономії дослідниця бачить в індивідуальному психологічному ставленні учня
до процесу навчання і придбання знань, у бажанні й здатності взяти на себе управління своєю навчальною
діяльністю [7, с. 68]. Інші два виміри, визначені W. Littlewood, – «автономія суб’єкту пізнання» та
«автономія суб’єкту комунікації» – наукеня об’єднує у вимір «автономія з організаційно-методичної
сторони» навчання. Та найважливіше доповнення О. Таранчук стосується введення абсолютно нової
позиції – «автономія в соціально-політичному контексті». Її зміст наукеня бачить у визнанні прав учня в
рамках освітньої системи, наданні йому певної свободи у навчанні з боку викладача. На нашу думку, такий
вимір відображає сучасні тенденції в освіті ХХІ ст., такі як «персоналізація процесу навчання» та
«зростання відповідальності студентів за результати навчання». В такому контексті стратегічною метою
розвитку навчальної автономії студента є педагогічна підтримка становлення і розвитку студента як
суб’єкта навчальної діяльності. Отже, стрімкий розвиток інформаційних технологій, поява нових тенденцій
в освіті знайшли відображення в ускладенні структури поняття «навчальна автономія» за рахунок акценту
на соціально-політичному контексті поняття.
Педагогічне поняття «навчальна автономія» має складну структуру, в ній вирізняють «психологічний,
методологічний та комунікативний компоненти навчальної автономії» [4]. Організація навчальної
автономії містить багато можливостей для дидактичного проектування: вона може бути організована у
самих різних формах: Т. Северіна називає серед них: самодоступне навчання; самостійне навчання,
самоінструктування, самокероване навчання, саморегульоване навчання, самоосвіта, дистанційне
навчання, відкрите навчання, навчання разом, тандем-метод, комп’ютерне навчання» [5, с. 112]. Для того,
щоб реалізувати на практиці будь-яку форму навчальної автономії студента, необхідно розробити систему
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методичного супроводу кожного етапу становлення і розвитку навчальної автономії студентів,, оскільки
кожна з форм є відносно новою для вищої освіти. Узагальнення результатів аналізу досліджень показав,
що критеріями навчальної автономії вчені визначають: 1) навчальні мотиви, якими керуються студенти
при виконанні самостійної діяльності; 2) уміння самоорганізації і самоуправління власною діяльністю;
3) загальнонаукові уміння.
Розвиток навчальної автономії є складним процесом, який має свою динаміку. С. Мойсеєнко
виокремлює в ньому 4 етапи: етап підготовки, етап тренування, етап практики та етап самооцінки [4].
Динаміку змін умінь студента ініціює необхідність навчитися виконувати певні види навчальних дій, що на
кожному з етапів є різними. Окрім того, відмінність між етапами полягає у видах навчальних дій та ступені
автономії студента. Упродовж чотирьох етапів у процесі формування навчальної автономії відбуваються
зміни в ролях як студента, так і викладача. 1-й і 2-й етапи студенти проходили і в традиційній моделі
навчання: викладач був транслятором знань, він визначав цілі навчання, організовував рефлексію стану
роботи, що виконується. Натомість 3-й і 4-й етапи характерні для сучасної моделі навчання. Концепція
навчальної автономії передбачає, що ці дії виконує сам студент. Викладач виконує роль консультанта,
організатора, фасилітатора [2, с. 144]. Впродовж останніх двох етапів викладач поступово перетворюється
на посередника, помічника, тренера, а студент стає суб’єктом навчання, тобто змінюється психологічний
статус студента.
Таким чином, проведений аналіз феноменології поняття «навчальна автономія» показав, що серед
науковців відсутнє єдине вичерпне його розуміння. Як загальна компетентність навчальна автономія
студента виявляється: у позитивному ставленні до навчання (студент керується навчально-пізнавальними
мотивами та мотивами самоосвіти); у рефлексивних уміннях (студент усвідомлює сенс навчання і
визначає його мету, знаходить причину ускладнень, звертається як до зовнішнього джерела знання, так і
до власного досвіду; виявляє мотиви своїх дій; відшукує необхідну інформацію, працює з нею; знаходить
шляхи виходу з труднощів, здійснює корекцією (проектування) способу дії з подолання ускладнення;
здійснює альтернативний підхід, займає різні рефлексивні позиції; змінює способи і спрямованість
самоорганізації власної діяльності відповідно до вимог ситуації); у знаннях стратегій навчання, своїх
здатностей і потреб розвитку; у здатності навчатися автономно; у спроможності самостійно організувати
власне навчання. Базовим для дослідження стало розуміння навчальної автономії студентів як набутої
здатності студента брати на себе відповідальність за власний навчальний процес, що виражається на
кількох рівнях: 1) постановка необхідних для розв’язання цілей і задач; 2) вибір навчальної стратегії;
3) проміжна та заключна рефлексія, що стосується поставлених цілей навчання.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Задача грамматики состоит в том, чтобы укрепить слабые грамматические знания и
сосредоточиться на грамматических элементах, которые еще не освоены или еще не затронуты в
процессе обучения языку. Чтобы навыки владения языком приобрели автоматизм, необходимо
трансформировать «сознательную стадию» (знания) в «интуитивную стадию» (умения и навыки). Урок по
грамматике должен позволить студенту правильно понять структуру языка и средства выражения
грамматического значения, приобрести способность распознавать и исправлять ошибки в речи.
Грамматика как курс должна быть системой уроков.
Рассмотрим некоторые подходы к обучению грамматике:
1) повторение (позволяет закрепить владение формами слов, употребление лексических единиц с
корректным грамматическим значением);
2) расширение грамматического значения (поскольку одна морфема может выражать различные
грамматические значения, целесообразно начинать с одной категории, а затем на базе одного значения
давать представление об остальных);
3) индукция (от индивидуального к общему, от части к целому, от конкретного речевого факта к
абстрактному явлению в системе языка);
4) дедукция (предполагает изучение языкового явления и его реализации в речевой практике);
5) сопоставление грамматических систем.
Есть много способов обучать узбекских студентов русской грамматике, включая составление
диалогов, ролевые ситуации, грамматические таблицы и т. д. Рассмотрим примеры упражнений (заданий)
и проанализируем их с точки зрения обучения узбеков.
Узбекские студенты быстро воспринимают письменный текст, им легко и удобно работать с
письменными текстами, т.е. с заданиями, направленными на выполнение упражнений, перевод,
составление и редактирование письменного текста. Однако изучение языка предполагает и овладение
устной формой речи - составление диалогов, моделирование ответных реплик и инициация диалога,
составление монологических высказываний. Поэтому мы предлагаем такое задание.
Задание 1. Давайте поговорим о семье.
А) Вы хотите знать:
- Какая семья у вашего собеседника?
- Сколько человек в его семье?
- Как зовут его родителей, братьев, сестёр?
- Сколько им лет?
- Где живёт его семья?
- Чем Занимаются его родители, какая у них профессия?
Б) Вы слушали диалог. Сообщите, что вы узнали о семье одного из собеседников.
Изучение синтаксиса должно начинаться с типичных грамматических конструкций - шаблонных
структур, поскольку такие структуры легче воспринимаются узбеками. На основе простых примеров
узбекские студенты могут далее анализировать более сложные конструкции, сопоставлять
грамматические правила, сравнивать разные грамматические явления, представленные в таблице. В
целом, табличная форма изложения грамматического материала предпочтительна для узбеков. В
качестве примера такого задания можно предложить следующее:
Задание 2. Прочитайте примеры в таблице 1, 2, 3. Посмотрите на схему. Скажите, чем отличаются
активные конструкции от пассивных. От каких глаголов образуются пассивные формы?
Таблица 1
Актив Пассив
Студент изучает / изучал иностранный язык. Иностранный язык изучается / изучался студентом.
В магистратуре студенты пишут дипломные работы. Дипломные работы пишутся
студентами в магистратуре.
Учёные будут решать эту сложную научную проблему. Эта сложная научная проблема будет
решаться учёными.
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Таблица 2
Кто?(1) Глагол НСВ Что?(4)
Студент Изучает... Изучал... Будет изучать... Русский язык, математику
Таблица 3
Что?(1) Глагол НСВ + -ся Кем?(5)
Русский язык... Математика... Изучается Изучался Изучалась Будет изучаться Студентом
Изучение грамматики не является изолированным уроком в курсе русского языка. Зачастую узбекам
не хватает понимания русской культуры, представлений о мире, отраженных в русском языке. С другой
стороны, привлечение на занятиях разговорного материала, имеющего национальную специфику, также
сталкивается с рядом трудностей, которые необходимо учесть преподавателю. Так, например, в
пословицах часто опускают некоторые грамматические элементы, которые неизвестны узбекским
студентам. Мы предлагаем узбекским учащимся следующее задание.
Задание 3. Прочитайте русские народные пословицы и поговорки. Как вы понимаете их смысл?
Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
В ходе урока для обучения грамматики и понимания системы языка преподаватель использует
различные средства. Эффективным является применение комплекса средств, часть которых считается
традиционными при обучении русскому языку в целом и грамматике в частности. Однако рекомендуется
учитывать особенности грамматической системы родного языка и специфику усвоения нового знания
учащимися разных национальностей, например, китайские студенты быстро воспринимают письменный
текст, им легко и удобно работать с письменными текстами Изучение языка предполагает и овладение
устной формой речи, поэтому изучение грамматики не только должно строиться на основе письменной
речи, но и иметь выход в речь письменную, в коммуникацию.
Кроме того, при изучение грамматике значительную роль играет интернет-материалы. Когда кто-то
приступает к изучению русского языка, ему требуется ряд учебных материалов, таких как учебники, видео
и аудиокассеты. Традиционно было сложно найти все подходящие учебные материалы. На поиск
наиболее подходящих средств обучения ушло много времени. Теперь простым щелчком мыши
открывается мир, полный материалов, к которым они могут получить доступ. Например, на таких сайтах,
как You Tube, есть много видеоуроков по обучению грамматике русского языка. [6]
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Ліана Яценко
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СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМ’Ї ФАХІВЦЯМИ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Кожна людина від моменту народження входить у суспільство, залучається до процесу соціалізації,
тобто процесу становлення особистості, поступового оволодіння вимогами, що надходять від соціуму,
набуття соціально значущих характеристик свідомості та поведінки, які регулюють її взаємовідносини з
іншими людьми. Вагома роль у формування та розвитку особистості, забезпеченні ефективності її
соціалізації належить сім’ї. Адже саме сім’я виконує функцію передачі дітям системи цінностей і норм,
сприяє залученню їх у соціальне середовище та різноманітні соціальні відносини. Саме в сім’ї
здійснюються перші кроки особистісного і соціального становлення особистості.
Фахівцю із соціальної роботи доводиться працювати з різними категоріями сімей: сім’ї, які мають
дітей молодшого шкільного віку і дошкільників; сім’ї підлітків і сім’ї з дорослими дітьми; сім’ї, що вимагають
підвищеної уваги і потребують особливої допомоги: неповні сім’ї, малозабезпечені, багатодітні, сім’ї, які
виховують дітей з особливими потребами, неблагополучні сім’ї, в яких частково втрачені традиції
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сімейного виховання, наявні проблеми духовно-морального розвитку дитини, превалюють насильницькі
орієнтири батьківсько-дитячих відносин.
Соціальний супровід сім’ї – це особливий вид діяльності, який спрямований на визначення проблем
сім’ї та здійснення комплексу заходів (психологічного, педагогічного, соціального характеру) з метою
надання своєчасної допомоги сім’ї.
Зважаючи на це, соціальний супровід сім’ї передбачає виконання фахівцем із соціальної роботи
низки функцій: діагностичної, прогностичної, організаційно-комунікативної консультативної, охороннозахисної, профілактичної.
Реалізація діагностичної функції дає змогу вивчити особистість дитини та її сім’ї в соціумі на основі
використання сукупності соціологічних, психологічних і педагогічних методів.
Соціальна діагностика – це спеціально організований процес пізнання, збирання інформації щодо
наявного стану досліджуваного явища, впливу на особистість соціально-психологічних і соціальнопедагогічних чинників, з’ясування недоліків, що потребують коригування. Вона передбачає проходження
таких етапів: збирання інформації; аналіз інформації; формулювання соціального діагнозу. Діагностика
слугує підгрунтям для визначення орієнтирів подальшої взаємодії з сім’єю.
Прогностична функція дає фахівцю із соціальної роботи змогу прогнозувати процес соціальної
підтримки з урахуванням соціального діагнозу конкретної сім’ї. Важливість правильного прогнозування
зумовлюється тим, що воно сприяє своєрідному коригуванню соціального розвитку особистості дитини,
мінімізації чи усуненню негативних проявів, симптокомплексів сім’ї [3].
Прогнозування, спираючись на результати діагностики, передбачає розробку програми надання
допомоги дитині та її батькам, стимулювання позитивних проявів в індивідуальності дитини, забезпечення
її душевного комфорту, запровадження психолого-педагогічної підтримки її реальних можливостей і
здібностей.
Здійснюючи прогнозування, фахівець із соціальної роботи має враховувати ресурси сім’ї – її
матеріальний стан, кількісно-структурні показники, а також особистісні особливості її членів, специфіку
відносин між ними. Ці показники необхідно розглядати як невикористані ресурси сім’ї, які можуть стати у
нагоді для подолання дезадаптованості, властивих їй соціальних проблем під час організації допомоги.
Йдеться про забезпечення адаптації людини до своєї сімейної ролі, встановлення культурно-ціннісних
відносин з іншими членами сім’ї і суспільством загалом та його соціальними інститутами зокрема, а також
створення позитивних умов, які сприяють розвитку особистості [1].
Серед основних функцій в роботі соціального працівника у плані оптимізації соціалізації дитини в
сім’ї важливе місце належить організаційно-комунікативній, що передбачає вміння встановлювати
контакти, організовувати конструктивне спілкування та взаємодію з «важкими» дітьми та їхніми
батьками [2, с. 23-33].
Враховуючи специфіку роботи соціального працівника, однією із важливих і необхідних його якостей
є комунікативність. У загальнолюдському плані – це багатогранне явище, що охоплює комплекс
компонентів, серед яких: здатність відчувати задоволення від процесу комунікації, бажання перебувати у
товаристві, серед інших людей, вступати з ними у взаємодію і спілкування; це психологічна готовність
людини до організаційно-комунікативної діяльності.
Комунікативність завжди супроводжується емоційно-позитивним стилем спілкування, орієнтацією на
діалог із співрозмовником. Це досягається завдяки вияву:
– стриманості, врівноваженості (володіння собою, вміння керувати емоціями й організовувати
спокійне спілкування без прояву роздратування, зверхності, повчання, гострої критики тощо);
– доброзичливості, привітності у спілкуванні (готовність сприяти благополуччю інших, прояв
співучасті та щирості у спілкуванні з ними);
– поваги (поваги до інших у процесі спілкування, шанобливе ставлення до них, визнання їхньої
гідності тощо);
– довіри, відкритості (довіра до дитини та її батьків);
– оптимізму (соціальне світовідчуття, яке концентрує життєлюбство у домінанті добра);
– внутрішньої енергії, впевненості у собі у поєднанні з високим рівнем контролю, справедливості,
організаторськими вміннями;
– педагогічного такту, який підказує найбільш доцільну лінію поведінки;
– емпатії (здатність до співпереживання);
– рефлексії (усвідомлення фахівцем із соціальної роботи того, як він сприймається партнером із
спілкування).
Важливість консультативної функції фахівця із соціальної роботи в тому, що консультація – це, поперше, процес «взаємодії між двома людьми, під час якої певні знання консультанта використовуються
для надання допомоги тому, хто консультується; по-друге, це спроба одніє людини (соціального
працівника) покращити ситуацію іншого, не вдаючись до безпосереднього керівництва ним» [2, с. 25].
Суттєва ознака консультування полягає в тому, що значення тут мають не стільки знання консультанта,
скільки його ставлення до проблеми, що підлягає розв’язанню. Завдяки консультуванню, яке проводить
фахівець із соціальної роботи, відбувається формування нових знань, умінь і навичок, зміна ціннісних
настановлень дитини і її батьків.
Консультування потребують батьки, які зазнають утруднення під час вирішення життєвих задач.
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Особливо це стосується сімей, в яких батько чи мати страждають на алкоголізм, навіть якщо він не має
гострої форми, а виявляється у застіллях, періодичному вживанні спиртних напоїв. Такі сім’ї необхідно
брати під особливий контроль, відвідувати їх, проводити з батьками індивідуальні бесіди. Найбільшу
небезпеку для виховання та соціалізації дітей у таких випадках стає нерозуміння батьками шкоди, яку
наносить алкоголь зростаючому організму. Тому, завданням фахівця із соціальної роботи є: розкрити
батькам шкідливість залучення дітей до споживання алкогольних напоїв; емоційної орієнтації дітей проти
алкоголю. Необхідно активізувати педагогічну, виховну, соціалізаційну діяльність сім’ї, надати їй
цілеспрямованого характеру.
Сутність охоронно-захисної функції, яка реалізується у процесі соціальної підтримки, полягає у
створенні умов для повноцінного розвитку дитини, її сімейної соціалізації, а також для підтримки сім’ї
загалом. У межах цієї функції важливо звертати увагу на забезпечення адекватних внутрішньосімейних
відносин як чинника її активної життєдіяльності та розвитку здатності самостійно долати та попереджати
труднощі, що можуть виникнути в майбутньому.
Профілактична функція передбачає запровадження системи соціально-психологічних, медикосоціальних і правових заходів, спрямованих на попередження та подолання негативних явищ, конфліктних
ситуацій, які гальмують належну соціалізацію дитини в сім’ї, створення оптимальної ситуації для розвитку
зростаючої особистості. Виходячи з розуміння соціальної ситуації розвитку, її об’єктивного (якою вона є
насправді) та суб’єктивного (як вона сприймається і переживається) аспектів, соціально-педагогічна
профілактика спрямована на зміну різних зовнішніх і внутрішніх факторів та умов виховання дитини в сім’ї.
Запроваджуючи профілактику, фахівець із соціальної роботи може спрямувати свою діяльність на
підвищення виховного потенціалу мікросоціуму дитини, змінюючи характер ставлення до неї батьків, що
негативно позначається на процесі її соціалізації, впливати на уявлення дитини про оточуючих і взаємини
з ними, що сприяє її соціальному становленню.
Таким чином, у роботі з сім’ями, які потребують соціального супроводу, важливо фахівцям із
соціальної роботи навчитися виявляти ключову проблему, яка має певні ознаки, часові межі. Це вміння
визначати причину й наслідки; відрізняти інформацію від емоцій (деякі факти мають емоційний, а не
інформаційний характер); аналізувати інформацію з різних джерел (сусіди, вчитель, колеги тощо);
враховувати думки і висловлення оточення; визначати й аналізувати сім’ю як систему, що функціонує на
засадах надання пріоритету різним видам взаємовідносин. Під час визначення ключової проблеми сім'ї
необхідно враховувати ознаки, які є показниками наявності декількох проблем. Іншими словами, необхідна
своєрідна інвентаризація проблем, які найболючіше зачіпають інтереси дитини в сім’ї й негативно
позначаються на процесі її соціалізації; виникає потреба визначення пріоритетів, проведення свого роду
ранжування цих проблем.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Тетяна Гусак
(Боярка, Україна)
ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі
найвищою соціальною цінністю та охороняються основним законодавчим актом - Конституцією України.
Головна ідея Конституції полягає в тому, що саме держава функціонує для людини та відповідає перед
нею за свою діяльність. До основних прав, наданих державою громадянам, крім невід’ємних (на життя,
здоров’я, честь і гідність) можна віднести право на свободу слова, зборів, власності, політичні права, право
на звернення тощо. Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України. Воно є важливим
засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод.
Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року регулює питання практичної
реалізації громадянами України наданого їм Конституцією права подавати до органів державної влади,
об’єднань громадян відповідно до їх статусу пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в
роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон надає можливість
громадянам України брати участь в управлінні державними и громадськими справами з метою поліпшення
роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, а також для відстоювання своїх прав і законних інтересів, відновлення їх у
разі порушення.
Досліджуючи інститут звернення громадян, необхідно визначити учасників правовідносин, які
виникають при поданні та розгляді заяв, пропозицій чи скарг. На основі теоретичних досліджень, чинного
законодавства, можна зазначити чотири види суб’єктів провадження за зверненнями громадян.
Першу групу складають суб’єкти, що звертаються – це дієздатні громадяни України, іноземці та
особи без громадянства, які перебувають на території держави на законних підставах (якщо інше не
передбачено міжнародними договорами).
Друга група – це особи, що розглядають звернення. До даного виду належать суб’єкти, що
розглядають звернення і приймають за ними рішення. Такими є: органи державної влади; органи місцевого
самоврядування; підприємства, установи, організації; об’єднання громадян; засоби масової інформації.
До третьої групи – допоміжні суб’єкти – належать особи, які сприяють прийняттю обґрунтованих
рішень. Чинним законодавством не передбачений перелік таких осіб, однак, аналізуючи Закон України
«Про звернення громадян», вважаємо, що такими суб’єктами є адвокат, представник організації,
представник трудового колективу, особи, з вини яких було допущено порушення, особи, які надають
інформацію компетентним органам у ході перевірки звернень відповідно до вимог статей 15 і 19.
Особливістю цієї групи суб’єктів є те, що компетенція допоміжних суб’єктів реалізується на стадії розгляду
заяви чи скарги.
Четверта група – патронатні суб’єкти – це особи, які подають звернення в інтересах громадянина.
Особливість даного виду учасників полягає у тому, що їх компетенція реалізується на стадії подання
звернення. До патронатних суб’єктів відносяться: законні представники неповнолітніх та недієздатних осіб,
трудові колективи, правозахисні організації, інші уповноважені особи.
Під механізмом реалізації звернення громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до
органів, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у
перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитись з матеріалами перевірки. Відповідно до прав громадян на
скаргу встановлені обов'язки органів, що їх розглядають. Вони в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; невідкладно вживати заходи до припинення
неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням. Звернення
розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не
потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
Звернення громадян можна розглядати в таких аспектах: - засіб захисту від порушень своїх прав,
свобод і законних інтересів з боку органів виконавчої влади;
- можливість реального впливу на діяльність органів виконавчої влади та посадових осіб;
- можливість отримати позитивний для громадянина результат без застосування спеціальних
юридичних знань для оформлення певних документів;
- показник становлення громадянського суспільства до органів державної влади.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції
(зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а
також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян,
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вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер
діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених
Конституцією України та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення
чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх
діяльності.
Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав
чи свобод тощо.
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених
діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ,
організацій, об'єднань громадян, підприємств, посадових осіб.
Звернення адресуються органам або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення
порушених питань і повинно містити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, суть
порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги і підписано заявником
(заявниками) із зазначенням дати. Воно може бути усним (викладеним громадянином і записаним
посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим
громадянином. Оформлене без дотримання цих вимог звернення повертається заявникові з відповідними
роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо
звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом
скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного
органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.
Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути
відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи
при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі
визначається судом.
Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших
посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання
національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену
чинним законодавством.
Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою,
організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку
з перевіркою звернень, які містять за відомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за
рішенням суду.
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень
здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів
України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, державні адміністрації, сільські, селищні,
депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо
підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.
Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюється Генеральним
прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним
законодавством повноважень вони вживають заходів до поновлення порушених прав, захисту законних
інтересів громадян, притягнення порушників до відповідальності.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПОДОЛАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
У сучасному кримінальному законодавстві тема конкуренції та колізії кримінально-правових норм є
актуальною, стає все більш поширеним явищем, що зумовлено надмірною законодавчою діяльністю.
Обрання необхідної кримінально-правової норми при кваліфікації вчиненого суб’єктом кримінального
правопорушення є подоланням конкуренції, для чого використовуються правила її подолання, що
розроблені в теорії права, кримінально-правовій науці та апробовані слідчо-судовою практикою.
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В сучасній українській мові слово «конкуренція» означає: 1) змагання між товаровиробниками за
найвигідніші умови виробництва та продажу товарів; 2) суперництво між окремими особами,
заінтересованими в досягненні певної мети кожен для себе [6 с. 97].
Конкуренція кримінально-правових норм наявна, коли у вчиненому діянні містяться ознаки елементів
складів кримінальних правопорушень, що передбачені декількома (двома чи більше) кримінальноправовими нормами, кожна з яких претендує на застосування при кваліфікації вчиненого суб’єктом
кримінального правопорушення. Кримінально-правові норми, які конкурують, є взаємопов’язаними та
взаємозалежними, оскільки вони з різним ступенем узагальнення та з різною повнотою (у різному обсязі)
передбачають ознаки вчиненого суб’єктом кримінального правопорушення. Саме тому такі норми частково
збігаються як за обсягом, так і за змістом.
Дослідженням питань конкуренції в кримінальному праві займалися такі науковці, як:
- М.Є. Коржанський, який визначив конкуренцію як ситуацію, що виникає лише тоді, коли було
вчинено один злочин, але й такий злочин має ознаки, передбачені кількома нормами [2, с. 37];
- О.В. Марін, за яким конкуренція – ситуація, коли при оцінці одного явища на застосування
претендують кілька функціонально пов’язаних кримінально-правових норм, та інші науковці [4, с. 456].
Результатом їх роботи стало вироблення певних теоретичних засад і загальноприйнятих правил
усунення конкуренції.
В чинному законодавстві правила кримінально-правової кваліфікації взагалі, і кваліфікації при
конкуренції норм зокрема, жодним чином не регламентована. Судова практика частково заповнює
відсутність законодавчого регулювання та незакінченість теоретичних концепцій, формулюючи ті чи інші
правила вирішення конкуренції, однак вони не завжди мають стабільний та ординарний характер. Явище
конкуренції кримінально-правових норм суттєво ускладнює кваліфікацію злочинних діянь, а значить, і
ставить перепону перед досягненням високого рівня легітимності правосуддя, притаманного для правової
держави. В зв’язку з цим кримінально-правова наука приділяє велику увагу дослідженню кваліфікації
злочинів, тому що при аналізі будь-якого складу злочину та інституту Загальної частини КК завжди
провідне місце займають саме питання кваліфікації кримінальних правопорушень. Поняття кваліфікації
злочинів одне з найважливіших понять науки кримінального права, оскільки кваліфікувати кримінальне
правопорушення - означає відносити будь-які явища за його якостями, властивостями до якогось розряду,
виду, категорії, це означає надати кримінальному правопорушенню юридичну оцінку, вказати відповідну
кримінально-правову норму яка містить ознаки цього кримінального правопорушення. Самі правила
кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному праві формулювалися, в основному, на
основі аналізу кваліфікаційних помилок, їх джерел і шляхів усунення. Важливу роль при кваліфікації
кримінальних правопорушень має проблема конкуренції кримінально-правових норм, оскільки конкуренція
норм - широке явище, що має місце в процесі розвитку кримінально-правових відносин, починаючи з
моменту вчинення кримінального правопорушення і закінчуючи погашенням або зняттям судимості особи.
Юридично правильне подолання конкуренції норм має прямий вплив на правильність застосування
кримінально-правових норм, щодо дотримання законності при застосуванні права.
Важливе значення для кваліфікації вчиненого суб’єктом кримінального правопорушення має
встановлення виду конкуренції кримінально-правових норм, оскільки такий вид визначає правила
кваліфікації вчиненого суб’єктом кримінального правопорушення. Водночас, щодо цього питання у
кримінально-правовій доктрині також відсутня єдність наукових позицій. Найбільш обґрунтованою, з нашої
точки зору, та найбільш поширеною у кримінально-правовій доктрині є така класифікація конкуренції
кримінально-правових норм: а) конкуренція загальної та спеціальної кримінально-правових норм;
б) конкуренція кримінально-правових норм, частини та цілого (норми-частини та норми-цілого);
в) конкуренція спеціальних кримінально-правових норм (конкуренція спеціальних норм з кваліфікуючими та
привілейованими ознаками, конкуренція кримінально-правових норм з кваліфікуючими ознаками
тощо) [7 с. 187].
З'ясування поняття конкуренції в кримінальному праві передбачає визначення місця цього поняття в
системі правових категорій, його відмежування від подібних явищ. Такими явищами виступають: колізія
норм закону та множинність, а саме сукупність злочинів. Співвідношення конкуренції норм кримінального
закону із сукупністю кримінальних правопорушень має вирішуватися виходячи з наступних засад:
конкуренція норм кримінального закону має місце при кваліфікації одного діяння, щодо якого має бути
застосована одна із конкуруючих між собою норм. Сукупність кримінальних правопорушень передбачає
наявність двох чи більше складів кримінальних правопорушень, кожний із яких передбачений окремою
статтею, частиною чи пунктом статті Особливої частини КК, таким чином, сукупність кримінальних
правопорушень пов'язана із сукупністю норм Особливої частини, якими вона передбачена. Кваліфікація за
сукупністю пов'язана із застосуванням кількох кримінально-правових норм, а не з вибором якоїсь однієї
статті, як це має місце при конкуренції. Співвідношення конкуренції норм кримінального закону та їх
суміжності характеризується тим, що суміжні норми закону чи передбачені ними суміжні склади
кримінальних правопорушень мають розмежувальні ознаки, за якими можна провести різницю між ними.
Спільність суміжних норм лише зовнішня — при більш детальному аналізі вбачається різниця між ними.
Адже посягання не може становити собою одночасно крадіжку і шахрайство, воно не може бути вчинене
разом умисно і через необережність. На відміну від цього конкуренція норм кримінального закону
передбачає, що діяння одночасно підпадає під ознаки закріплені в кількох статтях Особливої частини КК.
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Характерною особливістю конкуренції кримінально-правових норм є те, що вона виникає лише тоді, коли
було вчинено одне кримінальне правопорушення. Але, таке кримінальне правопорушення має ознаки
передбачені двома кримінально-правовими нормами, тобто при кваліфікації такого кримінального
правопорушення виникає конкуренція двох чи більше кримінально-правових норм. Вирішення конкуренції це розв'язання питання про те яка з конкуруючих кримінально-правових норм має бути застосована у
конкретному випадку.
Ознаками конкуренції кримінально правових норм є: вчинено одне діяння, яке підлягає кримінальноправовій кваліфікації; це діяння підпадає під ознаки двох або більше статей Кримінального Кодексу; кожну
з цих статей Особливої частини Кримінального Кодексу потенційно може бути застосовано до діяння, яке
підлягає кваліфікації; до діяння має бути застосовано лише одну зі статей Особливої частини
Кримінального Кодексу, оскільки інше означатиме порушення принципу недопустимості подвійного
інкримінування; норми, передбачені статтями, що конкурують, частково збігаються за обсягом та змістом
тобто взаємопов'язаними.
До того ж, кримінально-правова норма - це правило, яке викладено одночасно в статтях як Загальної
так і Особливої частини кримінального законодавства, ознаки складу злочину закріплені в обох частинах
Кримінального Кодексу. При цьому положення Загальної частини поширюються на всі статті Особливої
частини Кримінального Кодексу. Тому навіть при конкуренції, статті загальної частини не конкурують.
Конкуренція може виникати між статтями Особливої частини Кримінального Кодексу України [3, с. 17].
Конкуренція зумовлюється диференціацією кримінально-правових норм, прагненням законодавця
диференціювати кримінальну відповідальність, посилюючи її в одних нормах і пом'якшуючи в інших, а
також, подекуди, недосконалістю системи кримінального законодавства. Така конкуренція кримінальноправових норм має і позитивну сторону, оскільки сприяє розвитку кримінального законодавства, а колізія
кримінально-правових норм - це лише наслідок недоліків побудови системи кримінального законодавства,
жодного позитивного значення вона не має.
Конкуренція кримінально-правових норм є наслідком розвитку законодавства, створення нових
кримінально-правових норм, виділення конкретизованих норм з більш загальних норм, які передбачають
відповідальність за окремі випадки вчинення загальних видів кримінальних правопорушень. Але
недоцільно і безпідставно створювати нові норми. Конкуренція норм, яка не має відповідного
обґрунтування, призводить лише до ускладнення кваліфікації кримінальних правопорушень і
спричинюється до численних судових помилок. Таким чином, на нашу думку, вибір однієї з двох
конкуруючих норм не може мати ситуативний характер, він повинен бути стабільним і ґрунтуватись на
єдиних принципових положеннях. Вироблення таких положень, в свою чергу, можливе лише на вищому
законодавчому рівні.
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ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО СВІДКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Статтею 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року закріплено, що в усіх діях щодо
дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються
питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами,
першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини [1]. Охорона та захист
неповнолітніх є одним із пріоритетних завдань правової політики держави, оскільки діти є найбільш
незахищеними та вразливими в силу своїх вікових особливостей. Варто зазначити, що важливість аналізу
особливостей участі неповнолітніх осіб як свідків у кримінальному провадженні пов’язана із тим, що їх
належне відображення на нормативному рівні і у правозастосовчій діяльності безпосередньо впливають на
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достовірність і повноту отриманих від цих осіб показань як джерела доказів, а отже на встановлення істини
у справі.
Значно посилено захист прав та інтересів неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених, удосконалено
процедуру судового розгляду та інститут представництва. Проте, не вирішеними залишаються низка
питань, що стосуються сфери захисту неповнолітніх учасників кримінального провадження, зокрема,
неповнолітніх свідків. Адже під час вступу дітей у контакт із законом в якості потерпілих, свідків, позивачів
або в конфлікт як правопорушників, однаково важливо, щоб вони зустрілися з системою, яка розуміє і
поважає їх права, незважаючи на їх процесуальний статус.
Аналіз процесуального становища неповнолітніх свідків у кримінальному провадженні на стадії
судового розгляду свідчить про існування складних і дискусійних питань, обумовлених переважно
недоліками законодавчого врегулювання, для усунення яких необхідною є розробка відповідних науково
обґрунтованих пропозицій з подальшим їх запровадженням у законотворчу та правозастосовну діяльність.
Окремі аспекти участі неповнолітніх у кримінальному провадженні досліджувалися такими вченими,
як В.Г. Гончаренко, Г.Ф. Горський, Ю.М. Грошевий, В.В. Король, М.М. Михеєнко, Н.В. Павлюк,
М.А. Погорецький, В.М. Тертишник, Д.О. Савицький, С.М. Стахівський, Л.Д. Удалова, І.Я. Фойницький,
В.Ю. Шепітько, В.П. Шибіко, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська та іншими. Серед питань, що потребують
негайного вирішення, варто виділити наступні: процедура проведення допиту неповнолітніх свідків у
судовому провадженні, участь законного представника під час допиту неповнолітніх свідків,
процесуального статусу педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні та представництво
неповнолітніх свідків адвокатами.
В розумінні Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) неповнолітньою особою є
малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (пункт 12 частини 1 статті 3
КПК). Малолітньою особою є дитина до досягнення нею чотирнадцяти років (пункт 11 частини 1 статті 3
КПК) [2]. Щодо термінології КПК слід відзначити, що міжнародні документи, що стосуються прав таких осіб,
як правило, використовують термін «дитина» та не виокремлюють з їх переліку малолітніх осіб. Однак,
вживання у КПК зазначених термінів вважаємо цілком виправданим з огляду на розмежування вікових
особливостей осіб до досягнення ними вісімнадцяти років.
Так, ознакою, що свідчить про відмінність неповнолітніх серед суб’єктів кримінального процесу є вік,
який обумовлює природні причини закріплення додаткових гарантій. При чому конкретний вік впливає на
можливість неповнолітньої особи реалізовувати свої права, а тому справедливим є висновок про те, що
особливості участі неповнолітнього у кримінальному провадженні повинні визначатися із урахуванням
вікової періодизації, що відображає психологічні особливості дитини. У КПК України при визначенні
гарантій неповнолітнього свідка враховуються такі вікові групи: до досягнення чотирнадцяти років; до
досягнення шістнадцяти років; до досягнення вісімнадцяти років.
У судовому провадженні малолітні та неповнолітні свідки беруть участь у разі необхідності
проведення такої процесуальної дії, як допит. Допит дитини – це частина правосуддя з яким вона
стикається, а тому сам допит дитини має відповідати принципам правосуддя дружнього до дитини,
зокрема, кожній дитині має бути надана підтримка та професійна допомога під час її допиту. Так, пунктом
64 Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей від 17
листопада 2010 року, закріплено наступне: «опитування та збір заяв дітей повинні, наскільки це можливо,
проводитись кваліфікованими фахівцями. Всі зусилля мають бути направлені на те, щоб діти надавали
свідчення у найбільш сприятливому оточенні та за найсприятливіших умов, з урахуванням віку, зрілості та
рівня розуміння, а також будь-яких труднощів, які вони можуть мати» [3].
Допит малолітнього свідка і, за розсудом суду, неповнолітнього свідка проводиться в присутності
законного представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря (ч. 1 ст. 354 КПК України) [2].
Таким чином, КПК України визначає коло осіб, які мають бути присутні під час допиту дитини: законний
представник, педагог, психолог, лікар. Присутність зазначених осіб є необов’язковою умовою у разі допиту
неповнолітнього свідка, який не є малолітнім, та залежить від суб’єктивної думки особи, яка проводить
допит, у даномувипадку головуючого судді. На практиці це призводить до того, що малолітній свідок і
неповнолітній свідок (дитина віком від 14 до 18 років) не наділені рівними правами під час допиту, що
прямо суперечить міжнародним стандартам, закріпленим у наведеному вище п. 64 Керівних принципів
Комітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей. На нашу думку, доцільним є
внесення змін до ч. 1 ст. 354 КПК України шляхом вилучення словосполучення «за розсудом суду» та
викладення даної норми у наступній редакції: «допит малолітнього свідка і неповнолітнього свідка
проводиться в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря».
Настуне питання, яке потребує вирішення, пов’язане з участю законного представника під час
допиту неповнолітніх свідків у судовому провадженні. Кримінальний процесуальний кодекс України прямо
не закріплює коло осіб, які можуть бути законними представниками неповнолітніх свідків. Беручи до уваги
те, що ст. 354 КПК України стосується питань допиту свідків і потерпілих, тому за аналогією ми можемо
вважати, що законними представниками неповнолітніх свідків можуть бути відповідно до частини другої ст.
44 КПК України «батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності – опікуни чи піклувальники особи, інші
повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і
організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено
дієздатний» [2].

94

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

Вчений О.М. Крукевич наголошує на тому, що «інтереси неповнолітнього можуть не співпадати з
інтересами його законного представника. При цьому суть можливих протиріч лежить не обов’язково в
обставинах конкретної справи, а у подвійному положенні законного представника, оскільки останній
фактично захищає не тільки інтереси неповнолітнього, але й свої власні» [4, c. 156]. В.М. Лушпієнко
зазначає, що «законний представник діє не замість неповнолітнього, а поряд з ним, як самостійний учасник
кримінального процесу, який має процесуальні права та обов’язки» [5, c. 94].
Присутність батьків (інших осіб, які можуть бути законними представниками) під час проведення
допиту створює своєрідний̆ психологічний̆ тиск, який може зумовлювати умисне або ж мимовільне надання
неправдивих свідчень допитуваним. У присутності зазначених осіб неповнолітній̆ на допиті може
розгубитися, відчувати сором, страх, відволікатися від запитань, оскільки стежитиме за реакцією батьків і
відповідатиме на запитання з огляду на неї.
Слушною є позиція В.І. Крилило, який пропонує при вирішенні питання про участь законного
представника під час допиту неповнолітніх учасників кримінального провадження враховувати два
моменти: 1) почуття, які неповнолітній відчуває до законного представника; 2) можливість їх негативного
впливу на неповнолітнього під час допиту[6, с. 59]. Також, ми вбачаємо за доцільне, у разі виявлення
негативного впливу з боку законних представників на процес допиту неповнолітніх свідків, здійснювати
дану процесуальну дію з використанням спеціально обладнаного кабінету за дзеркалом Гезелла
(двостороннє дзеркало, яке при певному освітленні стає напівпрозорим з одного боку). Під час судового
провадження використання даної методики можливе в поєднанні з можливістю здійснення дистанційного
судового провадження.
Дискусійним сьогодні залишається і питання участі педагога, психолога або лікаря під час допиту
неповнолітніх свідків. Перше, що потребує вирішення, це визначення процесуального статусу педагога,
психолога та лікаря у кримінальному провадженні, а також їх співвідношення зі статусом спеціаліста.
Кримінальний процесуальний кодекс України не відносить вищевказаних осіб ні до сторін кримінального
провадження, ні до учасників кримінального провадження, а також учасників судового провадження.
Останніх фактично не можна віднести й до категорії̈ інших учасників кримінального провадження, оскільки
у відповідних положеннях § 5 Глави 3 (ст.ст. 60–74) КПК Украйні згадки про них також немає.
Дана законодавча неврегульованість породжує процесуальну невизначеність, яка негативно впливає
як на неповнолітнього учасника, в нашому випадку свідка, та процедуру його допиту, так і на кримінальне
провадження в цілому.Підтримуємо пропозицію В.А. Мозгової щодо можливості залучення педагога,
психолога та лікаря як спеціалістів, попередньо вдосконаливши саме поняття спеціаліста, мету його
залучення та форми застосування його знань і навичок [7, с. 39].
Отже, з метою забезпечення у нашій країні правосуддя, яке буде доступним, відповідним віку,
швидким, добре виконаним, адаптованим й націленим на задоволення потреб і прав дитини, яке
поважатиме права дитини, в тому числі права на справедливий судовий розгляд, на участь та розуміння
судового розгляду, на повагу до приватного і сімейного життя, честі та гідності, необхідно внести низку
вищенаведених змін до чинного кримінального процесуального законодавства, які зможуть наблизити
нашу правову систему до встановлених міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини.
Зокрема, доцільним є внесення змін до ч. 1 ст. 354 КПК України шляхом вилучення словосполучення
«за розсудом суду» та викладення даної норми у наступній редакції: «допит малолітнього свідка і
неповнолітнього свідка проводиться в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за
необхідності – лікаря». Також вбачаємо за доцільне, у разі виявлення негативного впливу з боку законних
представників на процес допиту неповнолітніх свідків, здійснювати дану процесуальну дію з
використанням спеціально обладнаного кабінету за дзеркалом Гезелла. Пропонуємо розглянути
залучення до допиту неповнолітніх свідків педагога, психолога або лікаря в якості спеціаліста. Таким
чином, залучений як спеціаліст педагог не просто набуває статусу учасника кримінального провадження (п.
25 ч. 1 ст. 3, ст. 71 КПК України), а й розуміє мету його залучення, що дає йому змогу дійсно брати активну
участь у допиті, а не бути лише формально присутньою особою при його проведенні.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Анна Артемчик
(Гомель, Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Изучением особенностей памяти детей дошкольного возраста занимались такие учёные, как
Р.С. Аткинсон, Л.А. Венгер, Э.А. Голубева, Л.А. Григорович, У. Джеймс, А.В. Запорожец, П.И. Зинченко,
З.М. Истомина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.
З.М. Истоминой [1] было установлено, что к 3-4 годам начинает складываться словесно-логическая
память. Считается, что 5-й год жизни является, по словам З.М. Истоминой, в среднем началом периода
более или менее удовлетворительного запоминания, поскольку именно с этого года впечатления детства
носят достаточно систематизированный характер и сохраняются на всю жизнь. Более ранние детские
воспоминания, как правило, отрывочны, разрозненны и немногочисленны.
Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве опоры,
средства запоминания. Такая память основана на понимании.
Исследование З.М. Истоминой [1], что особенностями запоминания и воспроизведения у детей
младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет) является то, что эти мнемические процессы у детей
являются непроизвольными, т.е. несамостоятельными и не управляемыми самим ребенком, так как они
входят в состав той или иной деятельности.
Особенности памяти ребенка 3-5 лет состоят в преобладании образной памяти и в ее
непроизвольном характере.
На протяжении дошкольного возраста происходят заметные сдвиги в развитии образной памяти:
1. Увеличивается объем сохраняемых представлений.
2. Благодаря развитию восприятия представления о предметах и явлениях, схематичные, слитные
и диффузные (расплывчатые, неясные) у младших дошкольников, становятся все более осмысленными,
четкими и дифференцированными. Они приобретают вместе с тем все более обобщенный характер.
3. Представления становятся связными и системными. Они могут быть объединены в группы,
категории или картины.
4. Растет подвижность сохраняемых образов. Ребенок может свободно использовать их в разных
видах деятельности и в разных ситуациях.
5. Становясь осмысленными, представления все больше подчиняются управлению. Старшие
дошкольники могут их произвольно вызывать и комбинировать в соответствии с конкретной задачей.
Запоминание и восстановление образов в кратковременной памяти происходит в деятельности и
зависит от ее характера. Легкость, с которой дети 3-5-тилетнего возраста запоминают стихи, считалки,
загадки, сказки, объясняется бурным развитием их природной памяти. Ребенок запоминает все яркое,
красивое, необычное, привлекающее внимание, и то, на что было обращено его внимание в
деятельности, что было интересно и произвело на него впечатление. Чаще всего ребенок запоминает
непроизвольно.
В.С. Мухина отмечает, что младший дошкольник еще не может поставить перед собой цель
запомнить что-нибудь и тем более не применяет для этого каких-либо специальных приемов. В частности,
когда «детям 3 лет показывали картинки и предлагали одни из них просто рассмотреть, а другие
запомнить, дети вели себя совершенно одинаково. Обычно они бросали беглый взгляд на картинку и
сразу просили показать другую. Никаких действий, помогающих запомнить картинки, дети не
выполняли» [2, с. 125].
По наблюдениям А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина, к 6-ти годам в психике ребенка появляется
«важное новообразование – у него развивается произвольная память» [3, с. 81].
А.Н. Леонтьев доказал, что «по мере взросления непосредственное запоминание замещается
опосредствованным». Это происходит тогда, когда ребенок учится пользоваться специальными
стимулами-средствами для запоминания и воспроизведения. Эти стимулы-средства называются
мнемотехническими приемами. Само развитие стимулов-средств для запоминания подчиняется, по
А.Н. Леонтьеву, следующей закономерности: «сначала они выступают как внешние стимулы (например,
использование для запоминания различных предметов), а затем становятся внутренними стимулами (это
чувство, ассоциация, представление, образ, мысль)». Очень важно утверждение А.Н. Леонтьева о том,
что «в процессе формировании и развитии внутренних средств запоминания центральная роль
принадлежит речи, когда внешняя функция речи при внешне опосредствованном запоминании изменяется
на внутреннюю функцию речи – при переходе к опосредствованному запоминанию» [4, с. 117 – 119].
З.М. Истомина указывает, что сам по себе факт формирования произвольной памяти в дошкольном
возрасте закономерен, но самое важное заключается в том, как протекает этот процесс и чем он
внутренне обусловлен. В старшем дошкольном возрасте (5 и 6 лет) совершается переход от
непроизвольной памяти к начальным этапам произвольного запоминания и припоминания. При этом
происходит «дифференциация особого рода действий, соответствующих целям запомнить, припомнить,
которые ставятся перед детьми» [1].
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По наблюдениям А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина, «к произвольному запоминанию и
воспроизведению дошкольники обращаются только в тех случаях, когда они мотивированы целями
деятельности (как правило, игровой) или когда этого требуют взрослые. В то же время, именно
кратковременная память имеет особо важную роль в обучении в школе, поскольку возникающие в
процессе такого обучения задачи, как правило, требуют постановки специальной цели запомнить». Важно
то, как отмечают А.В. Запорожец и Д. Б. Эльконин, что в дошкольный период кратковременная память
«развивается очень интенсивно, поскольку дети начинают задавать множество вопросов и получают
огромное количество информации. В этот период по скорости развития она опережает другие
способности» [3, с. 88 – 89].
По словам Л.А. Венгера, кратковременная память в старшем дошкольном возрасте «по
преимуществу еще носит непроизвольный характер». Ребенок лучше запоминает то, что для него
представляет наибольший, интерес, дает наилучшие впечатления. Объем фиксируемого материала во
многом определяется эмоциональным отношением к данному предмету или явлению: чем положительнее
это отношение, тем лучше запоминание и точнее воспроизведение. Кратковременная память «у детей 5-6
лет может удерживать не более 5-6 элементов (образов, слов или цифр). Впервые произвольное
запоминание начинает складываться в среднем дошкольном возрасте, причем наиболее ранние его
проявления наблюдаются в условиях сюжетно-ролевой игры» [5, с. 73 – 74].
Произвольное запоминание, которым дети начинают овладевать в среднем дошкольном возрасте, у
старших дошкольников продолжает оставаться главным образом механическим. Оно осуществляется, по
словам Г.А. Урунтаевой, «при помощи повторений (от повторения вслух дети переходят к повторению
шепотом или про себя) и при использовании картинок. Используя картинки, старшие дошкольники
запоминают в 2,5-3 раза больше слов, чем без них. Для лучшего запоминания материала ребенку,
развивающемуся в норме, требуется 2-3 его повторения». Г.А. Урунтаева отмечает, что ребенок старшего
дошкольного возраста «может запоминать произвольно, когда запоминание становится условием
успешной игры или имеет значение для реализации притязаний ребенка, он легко запоминает понятия,
термины, определения, последовательность действий и др. Однако непроизвольное запоминание
остается более продуктивным. Здесь опять-таки все определяет интерес ребенка к делу, которым он
занят» [6, с. 143 – 144].
Дошкольный возраст сензитивен для становления высших форм произвольного запоминания,
поэтому целенаправленная развивающая работа по овладению мнемической деятельностью является в
этот период наиболее эффективной. Важным ее условием является учет индивидуальных характеристик
памяти ребенка: ее объема, модальности (зрительная, слуховая, моторная) и т.п. Но независимо от этого
каждый ребенок должен усвоить основное правило эффективного запоминания: чтобы запомнить
материал правильно и надежно, необходимо с ним активно поработать и организовать его каким-либо
образом.
В старшем дошкольном возрасте, как указывают Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько и С.А. Игумнов,
«становится возможным и усвоение детьми действий как называемого смыслового запоминания, которое
основано на установлении содержательных или смысловых связей между частями запоминаемого
материала и между запоминаемым материалом в целом и элементами прошлого опыта человека,
которые сохранены его памятью. Такое усвоение, как считают эти исследователи, может происходить
только в условиях специального обучения» [7, с. 145].
Для развития памяти дошкольников существуют специальные – мнемические – приемы обучения:
повторение, группировка, смысловое соотнесение, ассоциации, схематизация, самопроверка и др. Все
они направлены на развитие запоминания, сохранения и воспроизведения необходимого материала.
По наблюдениям В.С. Мухиной, «до самого конца дошкольного детства основным видом
запоминания остается непроизвольное запоминание. К произвольному запоминанию дети обращаются
редко и главным образом по требованию взрослых. Сравнительная успешность, продуктивность
непроизвольного и произвольного запоминания зависит от того, что дети конкретно делают с
запоминаемым материалом» [2, с. 127].
Когда они просто рассматривают картинки, то запоминают их хуже, чем при выполнении задания
«запомнить то, что нарисовано на картинках», полученного от взрослого. Точно также, когда те же
картинки дети раскладывают по группам, обдумывая то, что на каждой из них нарисовано, вникая в их
смысл (например, раскладывают на группы изображения предметов и вещей, которые необходимы для
кухни, детской комнаты, спальни, для работы в саду (огороде), похода в лес, игры во дворе), запоминание
оказывается намного успешнее, чем при намерении запомнить. Итак, при активной умственной работе над
материалом его непроизвольное запоминание дошкольниками оказывается продуктивнее произвольного.
Овладение основными приемами запоминания в дошкольном возрасте зависит от таких условий
(Л.В. Трубайчук [8]):
1. Содержания и характера предназначенного для ребенка материала.
2. Дошкольник легче запоминает то, что ему интересно, вызывает какие-либо запоминающиеся
эмоции и чувства.
3. Характера процесса обучения.
4. Необходимо правильно организовывать занятия с ребенком, нужно добиваться, чтобы
запоминание становилось логической цепочкой.
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5. Ребенок должен знать для чего необходимо точное запоминание и последующее припоминание.
6. Чтобы побудить ребенка к мыслительной деятельности и развитию долговременной памяти
необходимо проверять результаты усвоения материала.
7. Нужному развитию произвольной памяти у дошкольников способствуют дидактические игры, во
время которых дети должны следовать определенным правилам и соблюдать некоторые особенности
порядка действий.
Таким образом, особенности памяти детей дошкольного возраста заключаются в следующем:
 преобладает непроизвольная образная память;
 память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный характер;
 словесно-смысловая память обеспечивает опосредованное познание и расширяет сферу
познавательной деятельности ребенка;
 складываются элементы произвольной памяти как способности к регуляции данного процесса
сначала со стороны взрослого, а потом самого ребенка;
 формируются предпосылки для превращения процесса запоминания в особую умственную
деятельность, для овладения логическими приемами запоминания;
 по мере накопления и обобщения опыта поведения, опыта общения ребенка с взрослыми и
сверстниками развитие памяти включается в развитие личности.
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ФОРМИРОВНИЕ УМЕНИЙ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ
Исследованием проблемы формирования умений словоизменения у детей занимались многие
известные педагоги, психологи и психолингвисты, такие как Д.Н. Богоявленский, А.Н. Гвоздев,
Н.И. Жинкин, Р.И. Лалаева, А.А. Леонтьев, Е.Ф. Соботович, Ф.А. Сохин, Т.Б. Филичёва, С.Н. Цейтлин,
А.М. Шахнарович, Л.В. Щерба и др. Умения словоизменения представляют собой такое изменение слов,
которым выражается отношение между словами в речи. Формы словоизменения: склонение по падежам,
спряжение по лицам, изменение по родам, временам [1]. По мнению А.Н. Гвоздева, с учётом
взаимодействия морфологической и грамматической систем языка выделяются три периода
формирования грамматического строя речи в онтогенезе: период предложений, состоящих из аморфных
слов-корней; период усвоения грамматической структуры предложения; период дальнейшего усвоения
морфологической системы [2]. Исследователи отмечают, что развитие умений словоизменения у детей
происходит параллельно и в тесной взаимосвязи не только с развитием словаря, фонематического
анализа и синтеза, но и с развитием психических процессов: памяти, внимания, мышления. К семи годам
в норме ребёнок осваивает грамматический строй речи в необходимом объеме, который является базой
для дальнейшего осознанного обучения грамоте и письму [3].
В психологическом словаре младший школьный возраст определяется как возраст 7 – 10-летних
детей, в некоторых странах Запада и США – возраст 5 – 12 лет; этапы этого периода характеризуются
тем, что у ребёнка формируется учебная деятельность, которая является для него базальной [4].
Учащиеся с трудностями в обучении характеризуются как дети, которые в силу различных биологических
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и социальных причин испытывают стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при
отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата [5].
Изучением речевого развития младших школьников с трудностями в обучении занимались
С.В. Зорина, Р.И. Лалаева, Н.А. Никашина, М.Е. Хватцев и др.; вопросы формирования умений
словоизменения у этой категории детей рассматривали И.В. Прищепова, И.Н. Садовникова,
Е.Ф. Соботович, М. Тарасова и др. При нормально протекающем развития ребёнка формирование
грамматической системы словоизменения заканчивается примерно к пяти годам, а системы
словообразования к семи годам, т.е. к началу школьного обучения. Однако у учащихся с трудностями в
обучении формирование умений словоизменения протекает с опозданием и со своими особенностями:
 протекает в более длительные сроки и зависит от особенностей психического развития каждого
ребёнка;
 отмечаются нарушения словоизменения существительных, прилагательных, глаголов;
 большие трудности обнаруживаются при усвоении предложно-падежных конструкций
существительных единственного числа, формы родительного падежа множественного числа;
 трудности грамматического выражения отношений между предметами и процессами окружающей
действительности.
Ошибки словоизменения в устной речи отражаются в виде аграмматизмов на письме. Согласно
Л.С. Волковой, аграмматизмы представляют собой нарушения понимания и употребления грамматических
средств языка [6]. Они могут приводить к аграмматической дисграфии, т.е. нарушению письменной речи,
связанным с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических и синтаксических обобщений.
Такие ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения.
К основным ошибкам словоизменения в письменных работах учащихся исследователи относят:
 неправильное употребление падежных окончаний;
 неверное употребление числа имён существительных;
 трудности при согласовании имён существительных с прилагательными;
 ошибки, вызывающие нарушения связей в словосочетаниях (ошибки управления, согласования);
 трудности грамматического выражения отношений между предметами и процессами окружающей
действительности.
Также в связной письменной речи выявляются большие трудности в установлении логических и
языковых связей между предложениями. Последовательность предложений не всегда соответствует
последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между
предложениями.
Изучением методических аспектов формирования умений словоизменения у младших школьников
занимались Л.Н. Ефименкова, Р.И. Лалаева, Е.В.Мазанова, И.Н. Садовникова и др.
Р.И. Лалаева выделяет следующие основные пути формирования умений словоизменения:
1) создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи;
2) формирование грамматических навыков в практике речевого общения;
3) развитие грамматической стороны речи на уроках русского языка;
4) повышение речевой культуры взрослых [7].
Именно создание благоприятной языковой среды – одно из условий грамотной речи учащихся. Дети
усваивают грамматический строй практически, путём подражания речи взрослых и языковых обобщений.
Следует помнить, что речь окружающих может оказывать как положительное, так и отрицательное
влияние. В силу большой подражательности ребёнок заимствует от взрослых не только правильные, но и
ошибочные формы слов, речевые обороты, стиль общения в целом [1]. В связи с этим особенно важен
пример культурной, грамотной речи педагогов и родителей. Поэтому забота о совершенствовании своей
собственной речи может рассматриваться как профессиональная обязанность педагога. Также педагогу
следует повышать культуру речи не только детей, но и их законных представителей. Для этого следует
проводить родительские собрания на данную тематику, осуществлять индивидуальное консультирование
родителей, использовать сайты учреждения образования, информационные уголки для родителей в
учреждении образования.
Методические аспекты работы по формирования умений словоизменения у младших школьников с
трудностями в обучении на уроках русского языка рассматривали З.Е. Агранович, Л.А. Зайцева,
Т.В. Пятница, В.Ч. Хвойницкая и др. Авторы отмечают, что содержание работы по формированию умений
словоизменения у младших школьников с трудностями в обучении включает:
 формирование морфологических и синтаксических обобщений,
 представления о морфологических элементах слова и о структуре предложения,
 формирование системы взаимосвязанных действий и операций с грамматическими элементами
русского языка,
 воспитание умения правильно отражать и дифференцировать в речи наиболее важные связи и
отношения между словами, выражающиеся в грамматических категориях.
Формирование умений словоизменения осуществляется в три этапа:
1) на уровне словосочетаний,
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2) на уровне предложений,
3) в связной речи учащихся.
Выделяют следующие направления работы (от простого к сложному):
1) образование множественного числа имён существительных;
2) согласование прилагательных с существительными в роде и числе в ударной и безударной
позиции: дом какОй? – (большОй), куст какОй? – (зеленЫЙ);
3) согласование существительных с количественными числительными (пять слонОВ, зайцЕВ,
медведЕй, лис, деревЬЕВ);
4) употребление предлогов;
5) практическое употребление падежных форм.
Формирование умений словоизменения у младших школьников с трудностями в обучении
способствует увеличению словарного запаса детей, развитию операций обобщения, абстрагирования,
аналитико-синтетической деятельности, повышению уровня речевой активности.
Существует многообразие методов и приёмов формирования умений словоизменения у младших
школьников с трудностями в обучении, выбор которых зависит от:
 цели и задач урока;
 времени, отведенного на изучение материала;
 возрастных особенностей и уровня подготовленности учащихся;
 материальной оснащенности образовательного учреждения;
 возможностей учителя, уровня его подготовленности, методического мастерства и его личных
качеств.
На основании анализа исследований мы пришли к выводу, что при формировании умений
словоизменения у учащихся с трудностями в обучении на уроках русского язык целесообразно
использовать:
1) наглядные методы: наблюдение, иллюстративные (плакаты, рисунки, картины, карточки),
демонстрационные
(прослушивание
аудиозаписей,
просмотр
видеосюжетов,
использование
компьютерных программ);
2) практические методы:
а) упражнения,
б) игровые методы (предусматривают использование разнообразных компонентов игровой
деятельности в сочетании с другими приёмами: вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями,
показом),
в) моделирование: схемы, чертежи, символы, мнемодорожки, мнемотаблицы и другие.
Мыслительные операции, основанные на моделировании, помогают учащимся с трудностями в обучении
установить причинно-следственные связи и соотношения между предметами и явлениями, правильно
составить фразу;
3) словесные (рассказ, беседа, чтение).
На начальных этапах формирования умений словоизменения целесообразно применять наглядные
методы, т.е. обучение на основе речевых образцов, наблюдение за действиями педагога, выполнение
заданий по аналогии, с которыми в дальнейшем составляются другие задания. Применение практических
методов, метода моделирования позволит уточнить представление учащихся о способах составления
словосочетаний и предложений. Использование словесного метода предусматривает беседу и
объяснение учителем заданий учащимся. При этом важно использовать приём постановки вопроса к
каждому слову, словосочетанию и предложению для закрепления пройденного материала.
Таким образом, умения словоизменения представляют собой такое изменение слов, которым
выражается отношение между словами в речи. Формирование умений словоизменения у детей
происходит параллельно и в тесной взаимосвязи не только с развитием словаря, фонематического
анализа и синтеза, но и с развитием психических процессов: памяти, внимания, мышления. Основными
ошибками словоизменения у учащихся с трудностями в обучении являются ошибки согласования в роде,
числе, ошибки управления и употребления предлогов. Ошибки словоизменения в устной речи приводят в
свою очередь к аналогичным ошибкам при чтении и письме. Формирование умений словоизменения
происходит поэтапно, с соблюдением принципа от простого к сложному: на уровне словосочетаний, затем
на уровне предложений и в связной речи.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
Особливості мотивації студентів до навчальної діяльності можна віднести до найбільш гострих
проблем. Актуальним остається питання не просто про відвідування студентами будь-якого предмета, а їх
зацікавленість та залученість в навчальну роботу з певної дисципліни. Не варто забувати, що психологічні
характеристики будь-якої діяльності, в тому числі і навчання, це мотивація студентів до нього. Основою
успішної навчальної діяльності будь-якого студента є високий рівень мотивації до даного виду діяльності.
Вперше слово «мотивація» вжив А. Шопенгауер в статті «Чотири принципи достатньої причини»
(1900-1910 рр.). Після цього цей термін міцно увійшов в психологічну науку для пояснення причин
поведінки людини і тварин [5, с. 87]. На сьогоднішній день можна побачити величезну кількість трактувань
мотивації як психічного явища.
Наприклад, мотивація може бути представлена як:
- процес вибору між різними можливими діями [4, с. 73];
- процес, що регулює, направляє дію на досягнення специфічних для даного мотиву цільових станів і
підтримує цю спрямованість [1, с. 220];
- стан спрямованості особистості на певні цілі.
Вчений Б. Додонов виділяв наступні структурні компоненти мотивації:
- задоволення від самої діяльності;
- значущість для особистості безпосереднього її результату;
- «мотивуюча» сила винагороди за діяльність;
- тиск на особистість [5, с. 70].
Мотивація являє внутрішню енергію, що включає активність людини в житті і на роботі. А мотив - це
перш за все те, що спонукає людину до діяльності, спрямовуючи її на задоволення певної потреби, це
також відображення потреби, яка діє як об'єктивна закономірність, об'єктивна необхідність.
Вивчення проблем мотивацiї мiстить у собi розгляд питань активацiї, стимулювання, управлiння,
реалiзацiї спонукань, а також розрiзнення формуючого компонента мотивацiї (процеси мотивування,
побудови мотивацiї, прийняття рiшення) та дiєвого, що співвідноситься з її функціями. У змiст мотивацiї
закладено: «сукупнiсть зовнiшнiх і внутрiшнiх факторiв, що детермiнують дiї людини» (У. Верпник, П. Янг
та iн.), «свiдомi і пiдсвiдомi фактори, пов’язані з бажанням досягнення мети» (Д. Круг, Р. Крачфельд та iн.),
«стимули, якi є зовнiшньою і внутрiшньою умовою або тим, що викликає появу нової поведiнки і
продовження її пiд час вiдновлення порушеної рiвноваги органiзму (Д. Ресмингшафер, Т. Ленер, Е. Куте
та iн.).
Мотивацією вважають сукупність спонукальних факторів, що визначають активність особистості. Це
всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які спонукають людину. Мотиви є відносно стійкими
рисами (проявами, атрибутами) особистості. Однак мотивація — це не лише мотиви, а й ситуативні
фактори. Останні є досить динамічними, мінливими, що створює значні можливості впливу на них і на
активність загалом. Інтенсивність актуальної мотивації залежить від сили мотиву й інтенсивності
ситуативних детермінант мотивації. Важливу роль у детермінації діяльності відіграє результативна
мотиваційна установка, особливо, якщо її процесуальний компонент викликає негативні емоції. Так,
мотивація навчання студентів значною мірою визначається розвитком їхньої навчальної діяльності.
Основним елементом структури навчальної діяльності є навчальна дія. Розумова дія і етапи її формування
досліджувалися П. Гальперіним, Н. Тализіною та ін.
Навчальна мотивація — це особливий вид мотивації, яка характеризується складною структурою,
однієї з форм якої є структура внутрішня (на процес і результат) і зовнішня (нагорода, уникнення)
мотивація.
Мотивація студентів це процеси, методи, інструменти та засоби їх спонукання до пізнавальної
діяльності, активного освоєння матеріалу навчальних дисциплін. Якщо говорити про мотиви, то вони
можуть бути представлені в якості емоцій і бажань, інтересів, потреб, ідеалів, установок. Виходячи з цього,
мотиви являють собою більш складні динамічні системи, в яких здійснюються вибір і прийняття рішень,
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аналіз та оцінка вибору [2, с. 352]. Варто відзначити, що мотивація для студентів є найбільш оптимальним і
ефективним способом поліпшити процес і якість навчання.
Необхідно також відзначити, що мотив є продуктом мотивації, тобто психічної діяльності, кінцевою
метою якої є формування основи активності людини і спонукання до досягнення обраної мети [5, с. 76].
Проблема мотивації студентів до навчання можна по праву вважати якщо не головною, то однією з
найважливіших проблем в психології та педагогіці.
Як стверджує Е. Ільїн, висока позитивна мотивація може грати роль компенсуючого фактору в разі
недостатньо високих здібностей; проте в зворотному випадку цей фактор не спрацьовує - ніякий високий
рівень здібностей не може компенсувати відсутність навчального мотиву або його низький ступінь, не може
привести до значних успіхів в навчанні [1].
Проблема, пов'язана з низькою мотивацією певної частини студентів, досить поширена і в принципі
досить складно знайти ВНЗ і викладача, який би сказав, що з даною проблемою він не стикався. Саме
тому на першому місці основне завдання викладачів полягає в подачі матеріалу з найбільшим
коефіцієнтом прийняття і розуміння, мотивація з боку викладача повинна полягати безпосередньо в якісній
подачі матеріалу із застосуванням різноманітних інтерактивних елементів.
Основна мета ВНЗ - це перш за все дати освіту, і кожен студент з курсу винесе з собою стільки
знань, на скільки він сам був в цьому зацікавлений, залучений, мотивований. Безумовно, кожен викладач
приділяє увагу до мотивації студентів, але мета мотивації у кожного різна. Хтось звертає більше уваги на
відвідування його предметів, і як правило, вдається до таких важелів, як контроль відвідувань, хтось
говорить про такий важливий показник як успішність і інше.
Не варто забувати і той факт, що в кожній групі досить складно буде знайти універсальну мотивацію
для всіх і кожного, і це практично неможливо, саме тому необхідно приділяти увагу соціальнодемографічному складу групи, щоб більш-менш прояснити картину і зрозуміти, як далі взаємодіяти з
кожним з них або як варіант поділити їх на невеликі неформальні підгрупи.
Студенти не завжди цілком можуть пояснити які саме мотиви ними рухають, коли вони вибирають
той чи інший освітній курс. Для когось мотивацією є вибір курсу виходячи з параметра «за компанію»,
частина студентів зупиняє свій вибір того чи іншого напрямку, враховуючи побажання батьків,
прикладаючи величезні зусилля, щоб утриматися і досягають чималих результатів. Кожна група студентів
має власну мотивацію, параметри можуть істотно відрізнятися в залежності від напрямку, обраного
студентами, вже поступивши на курс.
Що стосується першокурсників, то у них відбувається перебудова зі шкільного навчання на навчання
в ВУЗі, мотивацією тут для них є швидке адаптування до системи вищої освіти, прийняття норм і правил,
які задають вищі навчальні заклади. Відступ від жорсткої дисципліни і перехід до більш вільного графіка.
З боку викладачів потрібно чимало, щоб цей перехід здійснився якомога в більш короткі терміни з
найбільшою ефективністю, самовіддачею і працьовитістю.
Необхідно також відзначити, що в системі навчальних мотивів переплітаються зовнішні і внутрішні
мотиви. Безпосередньо до внутрішніх мотивів можна віднести власний розвиток в процесі навчання.
Необхідно, щоб сам студент захотів щось зробити і зробив це, тому що дійсне джерело мотивації людини
знаходиться в ній самій. Зовнішні мотиви лунають із боку батьків, педагогів, групи, в якій навчається
студент, оточення або суспільства, тобто це навчання як вимушена поведінка і нерідко зустрічає
внутрішній опір з боку студентів. Саме тому особлива увага повинна приділятися не зовнішньому тиску, а
внутрішнім спонукальним силам.
Отже, у сучасному сьогоденні важливим є не просто навчання молодої людини предметним
знанням, умінням, навичкам, а й розвиток її особистості як активного суб’єкта суспільної діяльності,
відповідального за своє життя, життя оточуючих, розвиток всього суспільства. Результатом освітнього
процесу є особистість, виховання та розвиток особистості полягає у розвиткові перш за все системи її
потреб та мотивів.
Підвищення рівня навчальної та навчально-професійної мотивації студентів можливо через
удосконалення навчального процесу шляхом введення нових, сучасних методів та форм навчання.
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А.А. Жетписбаева
(Жезказган, Казахстан)
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ
В зарубежной психологии значительное распространение получило необихевиористское
определение адаптации, которое используется, например, в работах Г. Айзенка и его последователей [1].
Адаптацию они определяют двояко:
а) как состояние, в котором потребности индивида, с одной стороны, и требования среды – с другой
полностью удовлетворены. Это состояние гармонии между индивидом и природной или социальной
средой;
б) процесс, посредством которого это гармоничное состояние достигается.
Адаптация как процесс принимает форму изменения среды и изменений в организме путем
применения действий (реакций, ответов), соответствующих данной ситуации. Эти изменения являются
биологическими. Об изменениях психики и использовании собственно психических механизмов адаптации
в этом сугубо бихевиористском определении нет речи.
Социальную адаптацию бихевиористы понимают, как процесс (или состояние, достигающееся как
результат этого процесса) физических, социально-экономических или организационных изменений в
специфически-групповом поведении, социальных отношениях или в культуре. В функциональном
отношении смысл или цель такого процесса зависит от перспектив улучшения способности выживания
групп или индивидов, или от способа достижения значимых целей. В бихевиористском определении
социальной адаптации речь идет преимущуственно об адаптации групп, а не индивида.
«Социальная адаптация» используется также для обозначения процесса, посредством которого
индивид или группа достигают состояния социального равновесия в смысле отсутствия переживания
конфликта со средой.
Согласно интеракционистской концепции адаптации, которую развивает, в частности,
Налчаджян А.А. [2], все разновидности адаптации обусловлены как внутрипсихическими, так и средовыми
факторами. Определение, даваемое интеракционистами «эффективной адаптации личности», содержит
такие элементы, которые в бихевиористском определении отсутствуют. Такое название интеракционисты
дают той разновидности адаптации, при достижении которой личность удовлетворяет минимальным
требованиям и ожиданиям общества.
Согласно Л. Филипсу, адаптированность выражается двумя типами ответов на воздействие среды:
а) Принятие и эффективный ответ на те социальные ожидания, с которыми каждый встречается в
соответствии со своим возрастом и полом.
б) Гибкость и эффективность при встрече с новыми и потенциально опасными условиями, а также
способность придавать событиям желательное для себя направление.
В этом смысле адаптация означает, что человек успешно пользуется создавшимися условиями для
осуществления своих целей, ценностей и стремлений. Такая адаптированность может наблюдаться в
любой сфере деятельности. Адаптивное поведение характеризуется успешным принятием решений,
проявлением инициативы и ясным определением собственного будущего.
Это второе, более специфическое понимание социально-психической адаптации личности
представляет значительный интерес для нас, поскольку в нем содержится идея активности личности,
творческом и целеустремленном, преобразующем характере ее социальной активности.
Основными признаками эффективной адаптированности, согласно интеракционистам, являются
следующие:
а) адаптированность в сфере «внеличностной» социально-экономической активности, где индивид
приобретает знания, умения и навыки, добивается компетентности и мастерства;
б) адаптированность в сфере личных отношений, где устанавливаются интимные, эмоционально
насыщенные связи с другими людьми, а для успешной адаптации требуются чувствительность,
знание мотивов человеческого поведения, способность тонкого и точного отражения изменений
взаимоотношений [3].
Следует отметить еще одну важную особенность интеракционистского понимания адаптации:
представители этого направления социальной психологии проводят различие между адаптацией и
приспособлением. Так, например, Т. Шибутани пишет: «Каждая личность характеризуется комбинацией
приемов, позволяющих справляться с затруднениями, и эти приемы могут рассматриваться как формы
адаптации. В отличие от понятия «приспособление», которое относится к тому, как организм
приспосабливается к требованиям специфических ситуаций, адаптация относится к более стабильным
решениям – хорошо организованным способам справляться с типическими проблемами, к приемам,
которые кристаллизуются путем последовательного ряда приспособлений» [4, с. 18].
Бихевиористы для всех случаев используют термин «приспособление», что является выражением
их биологизаторского подхода к психической активности человека.
Подход интеракционистов, как он представлен в книге Т. Шибутани, ясно указывает на то, что
следует провести различие между ситуативной адаптацией и общей адаптацией к типичным проблемным
ситуациям. Здесь просматривается также очень полезная идея, согласно которой общая адаптация (и
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адаптированность) является результатом последовательного ряда ситуативных адаптаций к
повторяющимся ситуациям.
Психоаналитическая концепция адаптации специально разработана немецким психоаналитиком
Г. Гартманном [5], хотя вопросы адаптации широко обсуждаются во многих работах З. Фрейда, а
механизмы и процессы защитной адаптации рассмотрены в ставшей классической для психоаналитиков
работе Анны Фрейд [6].
Согласно Г. Гартманну, если определенный интеллектуальный процесс (например,
интеллектуализация, которая в подростковом возрасте, согласно А. Фрейд, выступает в качестве
защитного механизма против собственных инстинктивных влечений личности) играет защитную роль, то
это не значит, что данная функция исчерпывает его определение. Этот же процесс может быть направлен
на внешнюю реальность, способствуя адаптации личности. Многие функции Я прямо не вовлечены в
конфликты личности, но оказывают косвенное воздействие на защитные процессы. Развитие интеллекта в
онтогенезе Г. Гартманн считает независимым от конфликтов и той борьбы, которую ведет Я «на три
фронта» [7].
Г. Гартманн и другие психоаналитики проводят различие между адаптацией как процессом и
адаптированностью как результатом этого процесса. Хорошо адаптированным психоаналитики считают
человека, у которого продуктивность, способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие не
нарушены. В процессе адаптации активно изменяется как личность, так и среда, в результате чего между
ними устанавливаются отношения адаптированности.
В нашей психологической литературе встречается следующее (более широкое) понимание
социальной адаптации: это итог процесса изменений социальных, социально-психологических, моральнопсихологических, экономических и демографических отношений между людьми, приспособление к
социальной среде.
В этой связи отмечается полезность идеи Э.С. Маркаряна, который справедливо считает, что
человеческое общество является не просто адаптивной (наподобие биологических), а адаптивноадаптирующей системой, поскольку человеческая деятельность имеет преобразовательную природу [8].
Нам представляется, что выработка полноценного научного определения социально-психической
адаптации личности возможна только на основе идеи онтогенетической социализации, если определение
этого понятия, в свою очередь, правильно отражает тот реальный и чрезвычайно сложный процесс,
благодаря которому индивид превращается в личность, обладающую некоторыми основными чертами
социально-психической зрелости.
Онтогенетическую социализацию можно определить, как такой процесс взаимодействия индивида и
социальной среды, в ходе которого, оказываясь в различных проблемных ситуациях, возникающих в
сфере межличностных отношений, индивид приобретает механизмы и нормы социального поведения,
установки, черты характера и их комплексы, и другие особенности, и подструктуры, которые в целом
имеют адаптивное значение. Каждый процесс преодоления проблемных ситуаций можно считать
процессом социально-психической адаптации личности, в ходе которого она использует приобретенные
на предыдущих этапах своего развития и социализации навыки и механизмы поведения или открывает
новые способы поведения и решения задач, новые программы и планы внутрипсихических процессов [9].
Социально-психическую адаптированность можно охарактеризовать как такое состояние
взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов
продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные
потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней
эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и свободного выражения своих творческих
способностей. Адаптация же – это тот социально-психологический процесс, который при благоприятном
течении приводит личность к состоянию адаптированности.
Вопросы, касающиеся сущности проблемных фрустрирующих ситуаций, состояния фрустрации и
путей его устранения подробно будут обсуждаться нами в следующей главе. Здесь сугубо кратко можно
сказать следующее: главный вопрос состоит в том, каким образом процесс адаптации (или
адаптирования) с использованием специфических и общих адаптивных механизмов приводит к
изменениям первоначального психического состояния, с которого личность начала свой адаптивный
процесс. Оказавшись в проблемной ситуации и отражая ее, индивид переживает определенное
психическое состояние [10]. Это состояние обычно весьма динамично. Таково, например, состояние
фрустрированности, которое возникает в особенно трудных для личности проблемных ситуациях,
называемых фрустрирующими проблемными ситуациями. Параллельно с активизацией и использованием
адаптивных механизмов изменяется и психическое состояние личности. Последовательность
изменяющихся ситуаций порождает последовательность соответствующих психических состояний. По
завершении адаптивного процесса первоначальное психическое состояние вместе с породившей его
проблемной ситуацией исчезает или сильно меняется. Таково самое общее определение процесса
адаптации.
Одним из важнейших принципов теории социально-психической адаптации личности мы считаем
следующее утверждение: в сложных проблемных ситуациях адаптивные процессы личности протекают с
участием не отдельных, изолированных механизмов, а их комплексов. Эти адаптивные комплексы, вновь
и вновь актуализируясь и используясь в сходных социальных ситуациях, закрепляются в структуре

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

105

личности и становятся подструктурами ее характера. Изучение устойчивых адаптивных комплексов
является одним из путей развития научной характерологии. Отметим, что следует различать три их
основные разновидности:
а) незащитные адаптивные комплексы, используемые в нефрустрирующих проблемных ситуациях;
б) защитные адаптивные комплексы, являющиеся устойчивыми сочетаниями только защитных
механизмов;
в) смешанные комплексы, состоящие из защитных и незащитных адаптивных механизмов [11].
Таким образом, принимая встречающуюся в психологической литературе классификацию
адаптивных механизмов на защитные и незащитные, мы распространяем ее на адаптивные комплексы и
дополняем эту классификацию средним, смешанным типом адаптивного комплекса, соответственно –
адаптивного процесса и адаптированности, которые осуществляются смешанными адаптивными
комплексами. Изучение адаптивных комплексов, таким образом, может в значительной мере
способствовать развитию характерологии, являющейся важнейшей, но и наиболее слаборазвитой частью
социальной психологии личности.
Социально-психическая адаптация личности, осуществляющаяся на уровне личностных
механизмов, не сводится к конформизму.
Таким образом, конформистское поведение, как выражение соответствующей социальной
установки, является только одной из возможных адаптивных стратегий, осуществляется с помощью
различных смешанных адаптивных комплексов и выражается в разнообразных поведенческих формах.
Социально-психическая адаптация личности может иметь неконформистский и творческий
характер, тогда как конформистское поведение в некоторых ситуациях может быть неадекватным,
приводящим к формированию таких черт и установок личности, которые делают невозможной ее гибкую
адаптацию. Длительная приверженность к конформистской стратегии адаптации может способствовать
формированию склонности личности к систематическим ошибкам поведения (нарушениям норм,
ожиданий, шаблонов поведения) и созданию все новых проблемных ситуаций, для адаптации к которым у
нее нет ни адаптивных способностей, ни готовых механизмов и их комплексов. В частности, сознательно
осуществляемая конформистская стратегия может стать предпосылкой возникновения перманентных
внутренних конфликтов личности.
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МЕТОДИ АРТТЕРАПІЇ ЯК ЗАСОБИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Нині виникає необхідність розглядати мистецтво не лише як чинник розвитку і формування
особистості, але і як ефективний засіб профілактики і корекції порушень, збереження здоров'я, захисту
психіки від агресивних дій зовнішнього середовища. Арттерапія є найбільш доступним і привабливим
видом діяльності, яка може бути ефективним засобом психотерапевтичної роботи психолога з різними
категоріями клієнтів.
В Україні арттерапія як засіб корекції використовується досить нещодавно, але вже є успішні
результати плідної праці науковців та психологів. Вітчизняні теоретики та практики психологічної галузі,
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зокрема, Т. Бородулькіна [3], О. Вознесенська, Л. Мова [5] та ін. стверджують, що на арену сучасної
психологічної допомоги вийшли різні методи арттерапіїй зарекомендували себе як надійний засіб
психологічного супроводу клієнтів. Зважаючи на потреби подальшого вивчення зазначеного методу як
засобу психокорекції, стало актуальним питання поглиблення дослідження специфіки використання
арттерапії у роботі з різними категоріями клієнтів, зокрема, застосування технік з використанням
образотворчого мистецтва у роботі з дітьми та дорослими у процесі індивідуальної та групової форм
психокорекційної роботи.
Домінуючі цілі арттерапії – самовираження, розширення суб’єктивного досвіду, самопізнання,
внутрішня інтеграція особистості (різних її аспектів і компонентів) та інтеграція з зовнішньою реальністю
(соціальною, етнічною, культурною). Надзвичайно актуальною проблемою сьогодення стало питання
організації якісної системи надання психологічної допомоги людям, що мають прояви емоційної
нестабільності, а також пошук засобів її корекції у дітей та дорослих.
Арттерапія (метод зцілення за допомогою творчості) дає можливість розкрити таланти особистості,
їх духовно-емоційні, розумові та інтелектуальні здібності. Цей метод психологічної допомоги сприяє
вираженню думок, почуттів, емоцій, потреб, як і будь-яка творчість, вона має високий позитивний
емоційний заряд, формує активну життєву позицію особистості, впевненість у своїх силах.
На сьогоднішній день існує безліч методів арттерапії, а все тому, що цей засіб психологічної
допомоги охоплює всі сфери мистецтва та творчості. Основними з них є:
1. Ізотерапія (робота, пов'язана з образотворчим мистецтвом, ліпленням і малюванням дозволяє
розкрити свій творчий потенціал, позбутися комплексів, знайшовши впевненість у собі).
2. Казкотерапія (знайомство з казками, які допомагають дітлахам позбутися комплексів, знайти вихід
зі скрутного становища, не втрачати сили і віру).
3. Танцювальна терапія (навчання танцям застосовується для позбавлення від комплексів, а також
в якості профілактики неврозів).
4. Бібліотерапія (використовується для школярів, яким підбирають спеціальну літературу для
відволікання від негативних думок, боротьби з неврозами та іншими проблемами емоційного плану).
5. Драматерапія (рольові ігри та сценки з нестандартними умовами, які допомагають дитині
придбати комунікативні навички та адаптуватися в навколишньому світі).
6. Музикотерапія (постукування, хлопки і гра на музичних інструментах, що допомагає позбутися
стресу і розвинути художні здібності).
7. Ігротерапія (за допомогою іграшок діти моделюють життєві ситуації, випускаючи назовні свої
страхи і бажання, а значить, долають психологічні труднощі).
8. Кольоротерапія (відомо, що зелений колір допомагає швидше відновити сили, а блакитний швидко заспокоює; завдяки підбору речей і предметів певного кольору, дитина може вирішити безліч
психологічних проблем).
9. Пісочна терапія (робота з піском заспокоює, допомагає перемогти комплекси та страхи, знімає
емоційну напругу).
10. Лялькотерапія (створюючи ляльки, дитина вкладає в них власний біль, звільняючи себе від
негативу; така терапія допомагає розкрити себе і позбутися від психологічних проблем).
Наведемо практичні приклади використання технік і методів арт-терапії в межах різних підходів в
індивідуальному та сімейному консультуванні, які описані в сучасній літературі. Найперше, слід відзначити
різноманітні малюнкові тести, які, по суті, є арттерапевтичними техніками: «Малюнок сім’ї», «Малюнок
неіснуючої тварини», «Зла, щаслива, нещасна тварина», «Гарний малюнок» (А. Л. Венгер) та інші.
Незважаючи на думку про низьку діагностичну валідність цих методик, вони широко використовуються в
консультативній практиці [4].
Слідом за іншими ученими Е. Ейдеміллер, І. Добряков, І. Нікольська в індивідуальній роботі з
дорослими клієнтами рекомендують використання таких тем для малювання: «Автопортрет», «Моя сім’я»,
«Мої приємні спогади», «Мої неприємні спогади» та інші, а також малюнки на кшталт: «Перед, під час,
після» або «Минуле, сьогодення, майбутнє» (Г. Л. Ісуриноа, Д. Остер, П. Гоулд та ін.). Картини, котрі
відображають динаміку життєвого контексту, клієнти можуть створювати або на окремих бланках, або на
одному і тому ж горизонтально розташованому аркуші паперу альбомного формату, розділеному
вертикальною рискою на дві частини. Теми формулюються, зважаючи на конкретний життєвий контекст.
Наприклад: «Я в дитинстві – я зараз», «Я до заміжжя – я після заміжжя», «Я повинна – я хочу», «Я до
початку роботи з психологом – я зараз...», «Моє ставлення... тоді –... зараз». Особливо ці вчені
підкреслюють важливість використання серійних малюнків та розповідей в дитячо-батьківському
консультуванні.
У процесі консультування, стверджує І.М. Нікольська, клієнту пропонується створити серію малюнків
на задані психологом теми. Мета такої роботи – втілення проблем і переживань, конструювання в діалозі з
психологом усних або письмових розповідей про їх зміст і в результаті, за допомогою візуалізації та
вербалізації, – усвідомлення цих проблем. Всі теми для малювання повинні бути емоційно насиченими і
сформульовані від першої особи, наприклад: «Автопортрет», «Моя сім’я», «Те, про що я мрію», «Якщо б у
мене була чарівна паличка...», «Я переживаю», «Я боюся», «Я про це не хочу згадувати», «Сон, який мене
схвилював», «Я страшенно розлютився», «Я такий задоволений, я такий щасливий», «Я дорослий і
працюю на своїй роботі». Після того, як клієнт створить малюнок на першу задану тему, психолог з

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

107

допомогою уточнювальних питань спонукає його скласти розповідь за малюнком. Найважливішим
принципом взаємодії психолога з клієнтом в процесі серійного малювання є безумовне схвалення і
прийняття всіх продуктів їх творчої діяльності, незалежно від змісту, форми та якості.
Останнім часом великої популярності набуває новий арттерапевтичний метод – метафоричні
асоціативні зображення або карти (МАЗ або МАК). У професійних колах МАЗ відомі підрізними назвами:
«О-карти», «проективні карти», «терапевтичні карти» та ін. Завдяки художниці Елі Рамана, психотерапевту
Джо Шліхтеру і видавцеві Морітцу Егетмейєру та його видавництву «ОН-Verlag» карти поширилися по
всьому світу і завойовують все нових і нових шанувальників. Їх визнано проективним, діагностичним,
корекційним, терапевтичним інструментарієм психологів, коучів, освітян, що дозволяє працювати в
індивідуальній або груповій формі. Цільовою аудиторією можуть бути діти, дорослі, сімейні пари або
розширена сім'я [3]. Таким чином, беззаперечним є те, що метафоричні асоціативні зображення, як
інноваційний артінструментарій, є ефективним арттерапевтичним методом.
Мистецькі засоби можуть використовуватися у психодіагностиці, консультуванні та психотерапії з
різними типами клієнтів, в поєднанні з різними лікувальними підходами і на різних стадіях психотерапії,
особливо зі складними клієнтами, зокрема, з тими, хто не здатний або не схильний до вербального
спілкування. У літературі, присвяченій терапевтичним функцій арттерапії та малюванню, підкреслюється їх
каталізуюче значення, що полегшує психотерапевтичний контакт. Діагностичні та оціночні процедури в
арттерапії засновані на визнанні несвідомого і того, що образи є його природною «мовою». Певна
інформація може бути засвоєна свідомістю лише завдяки її передачі за посередництвом лише образів. У
процесі формування і створення візуальних образів відбувається пожвавлення спогадів і фантазій, і клієнт
часто не усвідомлює, який психологічний зміст розкривається в образах. Це відбувається тому, що
інформація, котра трансформується крізь призму образів, не піддається цензурі свідомості. У тих випадках,
коли переживання не можна вербалізувати через їх зв’язок з тим періодом розвитку, коли мова ще не була
сформована, або через перенесену психічну травму, образотворчі засоби забезпечують доступ до цих
переживань [7].
На думку сучасного російського дослідника А. Копитіна, арттерапія є міждисциплінарною сферою
знання, котра поєднує різні дисципліни – психологію, медицину, педагогіку, культурологію та інші. Її
основою виступає художня практика, оскільки в ході арттерапевтичних занять клієнти залучаються до
образотворчої діяльності [1, 2, 6]. Отож, арттерапевтичні техніки, на думку дослідників, дають можливість
безболісного доступу до глибинного психологічного матеріалу, стимулюють опрацювання позасвідомих
переживань, забезпечуючи додаткову захищеність, знижуючи при цьому опір нового досвіду.
На сьогоднішній день арттерапевтичним методам властиві суттєві переваги перед іншими формами
психотерапевтичної роботи психолога з клієнтами. Відзначимо деякі з них:
– арттерапія є засобом вільного самовиразу, вільного самопрояву й самопізнання;
– арттерапевтичні методи мають значною мірою «інсайторієнтований» характер, зумовлюють
атмосферу довіри, розуміння до внутрішнього світу людини;
– арттерапія не має меж і обмежень у застосуванні;
– арттерапевтична робота у більшості випадків викликає у людей позитивні емоції, допомагає долати
апатію, безініціативність, формувати активну життєву позицію та позитивне світосприйняття;
– арттерапія базується на мобілізації творчого потенціалу особистості, внутрішніх механізмів
саморегуляції та самомобілізації;
– відзначається особливою «м'якістю» прийомів і психокорекційних впливів;
– арттерапевтичні технології є засобом переважно невербальних комунікацій.
Символічна мова дає можливість клієнту більш конструктивно проявляти свої емоції, переживання,
по-новому бачити проблемні і конфліктні ситуації, і завдяки цьому – самостійно знаходити конструктивні
шляхи до їх вирішення й подолання. Особисте зростання і вищі стани свідомості досягаються за
допомогою самоусвідомлення, саморозуміння й інсайту, які у свою чергу досягаються зануренням у власні
емоції.
Отож, арттерапевтичні методи, дають можливість безболісного доступу до глибинного
психологічного матеріалу, стимулюють опрацювання позасвідомих переживань, забезпечуючи додаткову
захищеність, знижуючи при цьому опір нового досвіду. Адже людина здорова й повноцінна, доки у порядку
знаходиться її внутрішній світ, доки вона в злагоді із собою, доки існує стійка й справедлива ієрархія
цінностей у її розумінні світу.
Застосування арттерапії підвищує пізнавальну активність, сприяє сенсорному та руховому розвитку,
концентрує увагу. Крім того, арт-терапія дозволяє здійснювати більш ефективний вплив на формування
емоційної сфери, спонукає до подальшого розвитку компенсаторних властивостей збережених
функціональних систем. Артерапія дає високий позитивний емоційний заряд, формує впевненість в своїх
силах. Вона немає обмежень у використанні і не вимагає значних здібностей до образотворчої діяльності
чи певних навичок. На заняттях використовують музику, співи, рухи, танець, поезію, малювання, ліплення
та ін. Всі ці види творчості, а також їх характеристики (колір, форма та розмір) допомагають змінити
внутрішні переживання, бажання, страхи, надії, і викласти їх в малюнку чи іншому виді діяльності.
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Анна Луковская
(Гомель, Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Понятие «орфографическая зоркость» ввел методист, педагог конца XIX века В.П. Шереметевский.
Под орфографической зоркостью он понимал пристальное внимание при чтении и списывании к
орфографической стороне слова, умение замечать те места в слове, которые могут затруднить пишущего.
По определению М.Р. Львова, «орфографическая зоркость – это способность (умение) быстро
обнаруживать в тексте орфограммы и определять их типы. Орфографическая зоркость предполагает
также умение обнаруживать ошибки, допущенные списывающим (собственные или чужие)» [1, с. 39].
К.А. Умелый подчеркивает, что умение обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической
зоркостью, выступает базовым орфографическим умением, первейшим этапом при обучении
правописанию, залогом грамотного письма [2, с. 11].
Изучением развития орфографической зоркости у младших школьников с ОНР занимались
А.Н. Асташова, Г.А. Бакулина, В.И. Евчиц, Н.Н. Карягина, М.Р. Львов, Е.Н. Перепелицина,
М.С. Соловейчик и и др. Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что предшествующее
патологическое развитие речи, несформированность неречевых функций отрицательно сказывается на
формировании у учащихся начальных классов знаний, умений и навыков орфографически правильного
письма. Для них характерно увеличение сроков усвоения орфограмм и нарушение всего его хода.У детей,
формирование речи которых протекало с отклонениями (позднее начало формирования, бедность запаса
слов, ограниченность общения, аграмматизмы, дефекты восприятия и продуцирования и др.), отсутствует
надлежащая готовность к усвоению орфографического правила.
В.И. Евчиц указывает, что «большое число орфографических ошибок в письменных работах и
младших школьников с ОНР является следствием неумения выделять в словах «ошибкоопасные» места,
а также неспособности соотносить явно слышимые и предполагаемые элементы слова. Причинами таких
ошибочных действий являются нечеткость сформированных у детей с ОНР фонематических и
морфологических образцов, а также особенности их лексикона» [3, с. 51].
В исследованиях М.С. Соловейчик было установлено, что учащиеся с дизорфографией допускают
не только многочисленные орфографические ошибки, но и имеют нарушения морфологического и
синтаксического уровней письменной речи. При этом самопроверка не дает положительных результатов.
Количество ошибок морфологического характера у третьеклассников с дизорфографией значительно
увеличивается по сравнению с второклассниками с данной речевой патологией. Это свидетельствует о
недостаточной сформированности у детей морфологических обобщений, о трудностях осознания ими
закономерностей морфологической системы языка в целом. Одна из причин сложившейся ситуации, по
мнению М.С. Соловейчик, состоит в том, что при коррекции дисграфии логопедическая работа в основном
направлена на развитие фонематических процессов и сенсорно-перцептивного уровня восприятия речи, а
усвоению закономерностей грамматического строя речи должного вниманияне уделяется [4, с. 21].
По мнению Е.Н. Перепелициной, у учащихся младшего школьного возраста с ОНР не в полной мере
сформированы многие предпосылки для овладения словообразованием. Они не умеют оперировать
морфологическими элементами при словообразовании, что особенно ярко проявляется при выполнении
заданий, связанных с подбором однокоренных слов. Подбор проверочных слов оказывается крайне
бедным, стереотипным; к данному слову подбираются и 23 формы слова, отличающиеся только
флексиями, редко используются для образования проверочного слова суффиксы и приставки [5, с. 99].
Вследствие несформированности лексико-грамматического строя речи и отсутствия «чувства
языка», у учащихся с ОНР третьего уровня наблюдаются нарушения письменной речи,
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сопровождающиеся аграмматизмами на письме (А.Н. Асташова, Н.А. Дудикова, Н.Н. Карягина,
Т.А. Козлова и др.).
Н.А. Дудикова отмечает, что учащиеся с ОНР третьего уровня испытывают трудности при подборе
родственных слов, употреблении падежных окончаний (смешивают формы склонений), определении
множественного числа при изменении существительных среднего рода. Ошибки, связанные с
неправильным употреблением числа, проявляются при различных видах согласования. Отдельные
проявления аграмматизма, возникающие в основном вследствие нарушения согласования и управления,
проступают на фоне правильно построенных предложений, т.е. одна и та же грамматическая форма или
категория в разных условиях может употребляться правильно и неправильно в зависимости от условий, в
которых протекает устная речь детей [6, с. 12].
По мнению Ж. Подгайской, «одним из существенных проявлений недостаточности грамматического
оформления речи является низкий уровень овладения структурой предложения. Так, например, учащиеся
2-3 классов, как в устной, так и письменной речи пользуются преимущественно простыми предложениями
с небольшим распространением. При построении развернутых предложений, включающих более 5 слов, а
также предложений сложных синтаксических конструкций они допускают различные ошибки в
согласовании, падежном и предложном управлении. Учащиеся с ОНР третьего уровня могут написать
слитно несколько предложений, не связанных между собой, или, наоборот, разделить предложения на
части, которые не являются чем-то завершенным ни в смысловом, ни в грамматическом
отношении [7, с. 10].
Недостаточная сформированность морфологических системы языка и синтаксической структуры
предложения у школьников младших классов с ОНР приводит к заметным нарушениям в овладении
орфографией, т.е. к дизорфографии.
Согласно И.П. Русак, существенные трудности встречаются у этих детей в реализации основных
правил орфографии: написание безударных гласных, парных звонких и глухих, непроизносимых
согласных, обозначение мягкости согласных, правильное написания приставок, суффиксов, твердого и
мягкого разделительного знаков и др. Это объясняется тем, что для быстрого и правильного применения
этих правил учащиеся должны в совершенстве или на достаточно хорошем уровне различать звуки речи
по бинарным оппозициям, владеть морфологическим составом слова, уметь находить родственные слова,
изменять форму слова. Все эти операции выполняются детьми с ОНР с большим трудом, т.к. у них не
сформирована морфологическая система, т.е. способность к словообразованию и словоизменению, в
связи с чем учащиеся не могут быстро подобрать нужное проверочное слово, порой подбирают слово
близкое по звучанию, но не по значению.
Многие учащиеся плохо усваивают морфологический состав слова (путают приставки, корень,
суффиксы, окончания; не дифференцируют их, на письме заменяют, даже при письме под диктовку). Все
это подтверждает недоразвитие у детей с ОНР словообразовательных и формообразующих операций в
языке [8, с. 47].
Г.А. Бакулина и отмечает, что для развития орфографических навыков у младших школьников с
ОНР третьего уровня необходимы: высокий научный уровень преподавания орфографии; связь между
формированием орфографических навыков и развитием речи; знание орфографических правил; знание
схемы применения правил (схемы орфографического разбора) и умение производить орфографический
разбор, способствующий применению правил; упражнения, отрабатывающие умения применять
орфографическое правило [9, с. 18].
Этапы развития орфографической зоркости у младших школьников с общим недоразвитием речи
третьего уровня рассматривались в трудах Н.Н. Карягиной, М.Р. Львова, М.С. Соловейчик, К.А. Умелого и
других.
М.Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник, решая орфографические
задачи: увидеть орфограмму в слове; определить ее вид; определить способ решения задачи в
зависимости от вида орфограммы; определить шаги, ступени решения и их последовательность, т.е.
составить алгоритмы решения; решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму;
написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить самопроверку [1, с. 46].
М.С. Соловейчик всю работу по развитию орфографической зоркости у младших школьников с ОНР
третьего уровня делит на следующие этапы:
1) выясняются причины слабой успеваемости, анализируются ошибки в работах, намечаются пути
устранения наиболее типичных ошибок;
2) определяются приемы работы по формированию орфографической зоркости. Детей необходимо
научить слышать звуки, определять их количество, различать гласные и согласные, ударные и
безударные; научить видеть и узнавать орфограммы в слове; приучить к самоконтролю [4, с. 19].
Например: жужжащее чтение; орфографические минутки; письмо с проговариванием; письмо с
комментарием; повторение изученной орфограммы; игровые моменты, которые привлекают внимание
детей к данной орфограмме и создают условия для мотивации учения;
3) учащиеся пишут слова с предложенными орфограммами правильно и осознанно, умеют
находить орфограммы в словах, доказывают и обосновывают свой выбор. Например: списывание слов с
доски с пропуском букв; работа в паре с последующей взаимопроверкой; ребусы, кроссворды, загадки;
4) проверяются умения учащихся правильно писать слова с отработанными орфограммами. Для
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этого проводятся разные виды слуховых диктантов. При анализе допущенных ошибок в словах
определяется уровень усвоения навыка письма, и слова снова включаются в разнообразные упражнения
и задания.
Особое внимание нужно уделить проверке работ в тетрадях. У учащихся с ОНР третьего уровня –
не исправлять неверно написанную букву, а лишь ее зачеркивать, у более сильных учащихся –
подчеркивать все слово с ошибочным написанием. Это делается с целью заставить учащегося вдуматься
в данную орфограмму и исправить ее [4, с. 20].
Орфографическая зоркость развивается в процессе выполнения разнообразных упражнений,
обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание
орфографического материала.
Таким образом, в результате анализ особенностей овладения орфографическими навыками у детей
с ОНР третьего уровня, мы пришли к выводам:
1) учащиеся, не владеющие морфологическим анализом слов, оказываются не в состоянии усвоить
правописание приставок и предлогов, т.к. не умеют выделить их в речевом потоке и отличить друг от
друга;
2) учащиеся с ОНР имеют бедный словарный запас и недостаточно точное понимание значений
слов, не улавливают смысловой связи между родственными словами. Проверочные слова подбираются
такими детьми чисто формально и чаще всего невпопад. Этим и объясняется невозможность применения
на практике даже хорошо выученных учащимися правил;
3) учащиеся с ОНР не владеют грамматическими нормами языка. Для таких детей характерны
многочисленные ошибки в окончаниях слов, это свидетельствует о неумении учащихся согласовывать
слова между собой.
Основная причина допускаемых учащимися с ОНР грамматических ошибок будет заключаться не в
простом незнании, а в невозможности усвоения грамматических правил до проведения специальной
коррекционной работы.
Этапы развития орфографической зоркости у младших школьников с общим недоразвитием речи
третьего уровня: увидеть орфограмму в слове; определить ее вид; определить способ решения задачи в
зависимости от вида орфограммы; определить шаги, ступени решения и их последовательность, то есть
составить алгоритмы решения; решить задачу, то есть выполнить последовательные действия по
алгоритму; написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить самопроверку.
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Оксана Морозова
(Гомель, Беларусь)
СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Методические аспекты развития диалогической речи у младших школьников с легкой
интеллектуальной недостаточностью рассматривали А.К. Аксенова, В.К. Воробьева, В.П. Глухов,
Е.А. Дыбошина, Л.Н. Ефименкова, И.А.Зимняя, С.Ю. Ильина, Т.В. Калайджян, С.В. Комарова,
Р.И. Лалаева, О.В. Мамонько, В.Г. Петрова, И.Н. Садовникова, И.А. Свиридович и др.
Главная цель работы по развитию диалогической речи у младших школьников с легкой
интеллектуальной недостаточностью (ИН) ‒ научить их пользоваться диалогом как средством общения.
Основные задачи указанной работы: сформировать умения «отвечать на вопросы собеседника, задавать
вопросы, выражать просьбу, благодарность, утверждение, отрицание» [1, с. 20].
На наш взгляд, при определении содержания работы по развитию диалогической речи у младших
школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью необходимо опираться на принципы,
предложенные И.А. Зимней:
1. Целенаправленность. Ребенок должен понимать цели упражнений, а учитель ‒ целенаправленно
отбирать упражнения, организовывать работу детей.
2. Осознанность. Стремиться к тому, чтобы младшие школьники с ИН понимали требования
педагога, смысл заданий, вопросов и реплик, тему разговора.
3. Распределенность упражнений во времени. Определенное количество упражнений на выработку
диалогических умений необходимо дать в начале занятия, затем через интервал снова включать в
учебный материал уже малыми дозами. Также упражнения по развитию диалогических умений можно
включать в программы выработки других навыков.
4. Формирование мотивации к общению.
5. Создание коммуникативно-значимых речевых ситуаций. Темы коммуникации должны быть
значимы для ребенка, а обсуждаемые реалии знакомы ему.
6. Поэтапность и последовательность. Вначале отрабатываются определенные элементы, затем
целое. Например, вначале вырабатывается умение отвечать на вопросы, затем задавать вопросы,
развивать тему [2, с. 149‒150].
Исходя из характеристики диалога как формы речи, выстраивается определенное содержание
работы по развитию диалогических умений. По мнению Е.А. Дыбошиной и Л.Г. Шадриной в него
включаются: обучение ребенка умению вступать в разговор и поддерживать его; развитие умения вести
диалог на определенную тему, не отходя от нее; формирование умения внимательно слушать и понимать
обращенную к себе речь; обучение ребенка тому, как отвечать на вопросы полно и по существу, как
задавать вопросы, грамотно их формулируя; развитие умения дополнять и исправлять собеседника,
рассуждать, спорить, вежливо отстаивать свое мнение [3, c. 142].
О.В. Мамонько и И.А. Свиридович указывают два взаимообусловленных этапа в реализации
методики развития связной диалогической речи у младших школьников с интеллектуальной
недостаточностью: 1) подготовительный (пропедевтический) этап; 2) основной этап (порождение
подготовленной диалогической речи в ситуации стимулированного общения; развитие неподготовленной
диалогической речи в свободном общении) [4, с. 159‒160].
При этом следует учитывать, что для обучения диалогической речи важным условием является
такая организация речевого материала, которая соответствовала бы интересам ребенка.
На первом (подготовительном) этапе организовывается развитие мотивационно-коммуникативного
компонента. При этом мотивация речи происходит в самом процессе диалогического речевого
высказывания (это позволяет максимально использовать имеющийся словарный запас детей с
интеллектуальной недостаточностью). Вначале отрабатывается упрощенная модель высказывания,
речевой материал тесно связан с ситуацией общения. Детям предъявляется речевой образец,
определенная модель высказывания, которую им необходимо освоить, так как на первом этапе
деятельность детей носит подражательный характер. Такой подход необходим для развития
коммуникативных умений детей с интеллектуальной недостаточностью, а также обеспечивает для таких
детей ситуацию успеха, так необходимую им.
На первом этапе обучения у детей с интеллектуальной недостаточностью формируются умения
продуцировать два типа реплик в диалоге – ответные и исходные (инициативные) [4, с. 160]. В
зависимости от темы занятия определяются ведущая дидактическая задача и обучающие средства
(изображение, алгоритм построения ответа, вопроса). Диалог выстраивается с опорой на действие и
наглядность, на речевой образец. На подготовительном этапе рекомендуется использовать следующие
приемы: системная подготовка ребенка к построению речевого высказывания на основе постепенной
детализации образа ситуации; формулирование наводящих вопросов; имитация; построение ответной
реплики микродиалога и др. [4, с. 160].
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Благодаря имитации речевого материала (реплик диалога), решению простейших коммуникативных
задач, создается основа для формирования умений использовать определенный минимальный набор
реплик в определенных ситуациях общения.
На первом этапе учитель русского языка предлагает ребенку с легкой интеллектуальной
недостаточностью посильные для него задания: например, завершить высказывание с опорой на
наглядную ситуацию и без опоры на нее, на основе образца построить вопросительную или
утвердительную реплику и т.д.
В процессе коррекционной работы младшие школьники овладевают наиболее типичными фразами
речевого этикета, умением ставить вопросы, реагировать на вопросы собеседника, дополнять или
изменять свои реплики и др.
На втором (основном) этапе главной целью является переход от продуцирования отдельных реплик
к комбинированию их между собой в различных ситуациях общения. Коррекционно-развивающая работа
при этом реализовывается в двух направлениях: порождение подготовленной диалогической речи в
ситуации стимулированного общения, развитие неподготовленной диалогической речи в свободном
общении.
Вначале обучение диалогической речи предполагает составление детьми диалогов в ситуации
стимулированного общения с опорой на сформированные ранее коммуникативные умения. Постепенно
необходимо переходить от общения по типу «педагог ‒ ученик» к общению «ученик ‒ ученик» или
«педагог ‒ ученик ‒ ученик».
Дети должны осознавать структуру диалога как единства и уметь поддерживать разговор при
помощи стимулирующих высказываний. Младшие школьники с интеллектуальной недостаточностью
овладевают парностью реплик разного характера, умением понимать смысл первой реплики и правильно
на нее отвечать. Таким образом, на данном этапе реализуется направленность младших школьников на
связное диалогическое высказывание.
Основное внимание педагогу следует обращать на «формирование содержательно-смыслового и
операционального компонентов коммуникативной деятельности детей» [4, с. 161]. При этом
рекомендуется использовать как репродуктивные, продуктивные приемы, так и работу с элементами
творчества (речевые и ролевые игры, инсценировки и др.). Детям можно предложить также составить
диалоги по картинке, продолжить неоконченный диалог, дополнить реплики, восстановить диалог с
опорой на наглядность и без нее, перестроить диалог в соответствии с ситуацией, организовать диалограсспрос товарища о его семье, о нем самом и др.
О.В. Мамонько и И.А. Свиридович указывают на то, что обучение диалогу должно быть
покомпонентным, с соблюдением следующей последовательности: обучение штампам речевого этикета;
формирование навыков запроса информации в определенных ситуациях общения; составление диалогов
по заданному плану; создание диалогов в конкретной деятельности и т.д. [4, с. 161].
Т.В. Калайджян и Н.А. Коваль пишут, что составление диалога можно осуществлять в следующей
последовательности: придумывание, проектирование диалога; анализ ситуации, в которой будет
происходить диалог; введение готовых фрагментов диалога; составление реплик или разыгрывание
составленного диалога; внесение дальнейших изменений в реплики [5, с. 24].
Педагог должен активно участвовать в этой деятельности, помогать детям, организовать
коммуникативные отношения, следить за тем, чтобы каждый ребенок на уроке побывал участником
диалога. Задания следует распределять с учетом коммуникативного потенциала ребенка. Важно
инструктировать детей об условиях задания и добиваться понимания этих инструкций, контролировать
коммуникативную деятельность детей, завершать деятельность и оценивать ее.
Развитию диалогических умений способствует выполнение совместных практических действий. При
выполнении групповых заданий дети учатся социальному взаимодействию, взаимопониманию,
совместному решению поставленных задач. Усвоенные диалогические умения закрепляются в процессе
общения младших школьников с интеллектуальной недостаточностью с окружающими их людьми:
родителями, учителями, во время экскурсий, выполнения поручений и т.д. Эффективность
коррекционного процесса обеспечивается использованием таких методов обучения, как наблюдения,
беседы, объяснения, демонстрации, экскурсии, моделирование реальных ситуаций, сюжетно-ролевые
игры, интерактивные упражнения, направленные на взаимодействие детей друг с другом.
Дети с легкой интеллектуальной недостаточностью, приобретая диалогические умения, испытывают
ряд трудностей. Так, Е.А. Дыбошина и Л.Г. Шадрина, констатируют, что таким детям присуще долгое
«включение» в задание, они не сразу приступают к его выполнению, долго молчат, демонстрируя
неуверенность в своих силах, не умеют актуализировать свои речевые и мыслительные
возможности [3, с. 145]. Ответные реплики детей с интеллектуальной недостаточностью представляют
собой, в основном, простые фразы, развернутые и сложноподчиненные предложения практически никогда
не используются. Формулировать вопросы, узнавать нужную информацию такие дети не умеют.
Следовательно, при развитии умения вести диалог, ребенку с интеллектуальной недостаточностью
необходима помощь педагога. Нужно упрощать вопросы, заменять слова на более знакомые, сокращать
предложения, использовать мимику, интонацию, жесты. Из-за нарушений интеллекта дети не понимают
отдельные слова и речевые конструкции, часто не понимают смысл задания в целом, условия
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упражнения. Такое непонимание вызвано также недостаточным социальным опытом детей, их слабой
социальной активностью.
Все это диктует постановку перед педагогом следующих задач для развития диалогических умений
детей с легкой интеллектуальной недостаточностью: «необходимо обогащать познавательный интерес
детей к окружающему, стимулировать инициативные высказывания, организовывать заинтересованное
общение взрослого с ребенком, учить запрашивать информацию и воспроизводить ее в необходимых
ситуациях» [3, c. 142].
Таким образом, существуют определенные требования к организации работы по развитию
диалогической речи: целенаправленность, осознанность, расспределенность упражнений во времени,
формирование мотивации к общению, создание коммуникативно-значимых речевых ситуаций,
поэтапность и последовательность. Содержание работы по развитию диалогической речи у младших
школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью включает обучение ребенка умению вступать в
разговор и поддерживать его, вести диалог на определенную тему, не отходя от нее, внимательно
слушать и понимать обращенную к себе речь, отвечать на вопросы полно и по существу, задавать
вопросы, грамотно их формулируя; дополнять и исправлять собеседника, рассуждать, спорить, вежливо
отстаивать свое мнение.
Можно выделить следующие этапы работы по развитию диалогической речи у младших школьников
с легкой интеллектуальной недостаточностью: подготовительный (развивается мотивация к общению,
умение создавать ответные и инициативные реплики, применяются репродуктивные и продуктивные
приемы, на основном к ним добавляются творческие задания); основной (осуществляется переход от
продуцирования отдельных реплик к комбинированию их между собой в различных ситуациях общения).
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ В ПСИХОЛОГИИ
Многочисленные исследования самооценки основаны на концепции личностного подхода
(Ананьев. Б.Г, Кон. И.С, Прихожан В.С., Спиркин А.Г. и др.). В рамках этого подхода самооценка
рассматривается как важнейший компонент самосознания и важнейшее личностное образование,
принимающее непосредственное участие в регуляции человеком своего поведения и деятельности.
В изучении самосознания и самооценки нет терминологического единства: если в большинстве
работ психологов у нас в стране речь идёт о самооценке и самоотношении, то у зарубежных авторов - о
«Я - концепции».
Самооценка рассматривается как автономная характеристика личности, её центральный компонент,
формирующийся при активном участии самой личности и отражающий качественное своеобразие её
внутреннего мира. В самосознании подростка ведущая роль отводится самооценке: она характеризуется
как стержень этого процесса, показатель индивидного уровня её развития [1, с. 7].
По определению И.С. Кона, самосознание - это «совокупность психических процессов, посредством
которых индивид осознаёт себя в качестве субъекта деятельности, а представление индивида о самом
себе складываются в мысленный «образ Я» [1, с. 9].
Спиркин А.Г. подчёркивает, что самосознание ориентировано на осмысление человеком своих
действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе, познание и
знание, прежде всего своего физического облика, а потом уже внутреннего духовного мира [2, с. 43].
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Человеческое Я меняется вместе с изменением условий его жизни. По мнению автора, в развивающемся
самосознании есть какое - то общее, инвариантное основаниекоторое подобно нити тянется через всю
нашу сознательную жизнь.
Мерлин В.С. выделяет следующие компоненты самосознания:
1. Сознание тождественности, зачатки которого возникают уже в возрасте трёх месяцев жизни,
когда младенец начинает отличать ощущения, вызываемых внешними предметами;
2. Сознание Я как активного начала, как субъекта деятельности, оно появляется в 2-3 года, когда
ребёнок овладевает личными местоимениями и возникает первая фаза детского негативизма,
выражаемая формулой «Я сам».
3. Сознание своих психических свойств, которое происходит в результате обобщения данных
самонаблюдения и поэтому предполагает достаточно развитое абстрактное мышление.
4. Наконец, социально - нравственная самооценка, способность которая
формируется в подростковом и юношеском возрастах на основе накопленного опыта общения и
деятельности [3, с. 57-59].
Таким образом, большинство авторов понимают самооценку как компонент сознания, включающий
наряду со знаниями о себе оценку человеком самого себя, своих способностей, нравственных качеств и
поступков.
Ананьев Б.Г. рассматривает проблемы формирования самооценки в процессе онтогенеза. Он
подчёркивает в своих работах, что даже отношение к своей внешности и осознание своего тела
складываются у ребёнка постепенно, и ещё более сложно осознание своих внутренних особенностей. В
подростковом возрасте адекватному становлению самооценки школьника во многом способствуют
педагогические оценки [4, с. 9].
Как особый психологический феномен самооценка является условием и средством формирования
таких итоговых продуктов самосознания, как «образ Я» и «Я - концепция». В качестве генетически
исходной формы «образа Я» в исследованиях рассматривается образ самого себя, репрезентирующий
целостное отношение ребёнка к себе» [5].
В современной психологии «Я - образ» рассматривается как один из компонентов личности, как
отношение индивида к самому себе, включающее: а) представление о своей индивидуальности;
б) определённое единство интересов, склонностей, ценностных ориентации; в) определённую
самооценку.
«Я концепция» рассматривается как функционирование знаний субъекта о себе на более высоком
уровне - как сложившаяся, иерархически организованная, обобщённая и устойчивая система, носящая
динамический характер. В «Я -концепции» исследователи видят константный компонент самосознания,
определяющий общее самочувствие [6, с. 230].
Отражение в «Я - концепции» интегрированных знаний субъекта о себе позволяет ему ощущать
собственную определённость, само тождественность и целостность. «Я – концепция «детерминирует не
только восприятие субъектом разных сторон собственной личности, но и окружающего мира.
Самооценка выступает в качестве санкционирующего механизма «Я - концепции»,
обеспечивающего иерархизацию знаний человека о себе.
Р. Бернс отмечал, что в более узком смысле «Я -концепция» и есть самооценка [6].
Будучи сложно - структурированной системой, самооценка функционирует в разных формах, видах,
на разных уровнях организации и как развивающаяся система. Её структура представлена двумя
компонентами: когнитивным и эмоциональным. Некоторые исследователи выделяют третий компонент –
поведенческий. Однако, поведенческий компонент целесообразней соотносить с регулятивными
функциями самооценки и считать производным от первых двух компонентов [5].
Подростки участвуют во многих разнообразных видах деятельности в школе: в учебнопознавательной, художественно-творческой, культурно - массовой, физкультурно-спортивной и
общественно-полезной.
Основное по объёму место в жизни подростка принадлежит учебной деятельности. Качественно
изменяется мотивация учения. Подросток в учебной деятельности в значительной мере руководствуется
мотивами социального порядка: желанием выполнять свой долг учащегося, лучше подготовиться к
поступлению в колледж или вуз, добиться статусного положения в коллективе сверстников. Многие
понимают, что смысл учебной деятельности - в самообразовании и самосовершенствовании.
И именно в этом возрасте наблюдается значительный сдвиг от ориентации на оценку к ориентации
на самооценку. Важнейшими источниками формирования самооценки являются оценки, даваемые
подросткам окружающими людьми (в том числе, и отметки, даваемые за знания), и умения подростков
правильно оценить результаты своей деятельности.
Оценки взрослых должны быть связаны с объективными результатами деятельности подростка.
Среди учащихся проводился опрос о том, кто чувствует себя слабым по какому предмету. Обнаружилось
три типа отношений между педагогической оценкой и самооценкой: а) их совпадение: б) занижение
самооценки, в) завышение самооценки. Выяснилось, что наиболее адекватной самооценкой обладают
средне - сильные учащиеся (46% совпадений), затем средне - слабые (26% совпадений) Наименее
адекватной самооценкой - средние (лишь11% совпадений). Это объясняется особенностями
педагогической оценки. Положительная и даже отрицательная педагогическая оценка более продуктивна
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в отношении самооценки учащихся, чем парциальная (неопределённая). Это исследование показало, что
«понижение работоспособности ученика и переживание им неуспеха вызываются не только
неудовлетворительной оценкой и взысканием, порицанием, но и отсутствием оценки...Так как оценка
протекает в определённой ситуации общения в классе, в детском коллективе, то отсутствие оценки при
одновременном оценивании других учащихся воспринимается как акт пренебрежения, тенденция к
нивелировке, как не выраженное внешне отрицательное отношение [8, с. 259].
Многие авторы отмечают регулятивную функцию самооценки. Выполняя регулятивные функции,
самооценка выступает необходимым внутренним условием организации субъектом своего поведения,
деятельности, отношений. По направленности и конечному результату регулятивные функции самооценки
подразделяются на оценочные, контрольные, стимулирующие, блокирующие, защитные. Её функции не
ограничиваются решением задач адаптации, приспособления субъекта к окружающим условиям: она
является важнейшим фактором мобилизации человеком своих сил, реализации скрытых возможностей,
творческого потенциала. Как механизм саморегуляции самооценка задействована во всех сферах
жизнедеятельности человека в деятельности, в поведении, в познании, в общении. Она опосредствует
интерпретацию собственного образа и внешних воздействий, восприятие самого себя и окружающей
среды, определение перспектив собственного развития и отношения с окружающими. В исследованиях
получены данные, свидетельствующие о том, что успешность деятельности человека зависит от его
представлений о своих способностях не меньше, чем от самих этих способностей (Берне, Келли).
Регулятивные функции самооценки значительно повышаются в личностно значимой для субъекта
деятельности. Функции психологической защиты реализуются, как правило, при завышенной самооценке,
способствующей развитию эмоциональных барьеров, которые блокируют восприятие внешних
воздействий, ведущих к искажению и игнорированию опыта. В качестве её средств выступают следующие
механизмы занижение оценок других людей: необоснованные переносы высоких самооценок из одних
сфер в другие: подъём уровня самооценки в значимых областях и снижение его в менее значимых, рост
агрессии, отчуждения, отвлечений, снижение интереса к деятельности, появление резонёрства,
самооправданий, назиданий, инфантильности форм поведения.
Авторы психотерапевтического подхода, опираясь на положение о социокультурной нестабильности
общества, рассматривают господствующее состояние личности как «кризис идентичности», особенно
авторы психотерапевтического подхода, опираясь на положение о социокультурной нестабильности
общества, рассматривают господствующее состояние личности как «кризис идентичности», особенно в
подростковый период (Елисеева M.B., Фрейд 3., Фрейд А., Эриксон Э. и др.). Самооценка активно
защищается личностью. Этот тезис, как было отмечено выше, находит подтверждение в литературе.
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Іванна Шестопал
(Острог, Україна)
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКОВОЇ КРИЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНІК
На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах реорганізації освіти та системи виховання
психологи надають велику роль арт-терапії у розвитку учнів підліткового віку. Для того щоб стати
повноцінним членом суспільства, підлітку необхідно активно розвиватися як особистість, відповідати
сучасним вимогам, не втрачаючи власної індивідуальності та унікальності. Помічено, що підлітки дедалі
частіше страждають від ізоляції, відчувають труднощі при встановленні взаємодії з однолітками тощо. У
психологічній роботі з підлітками важливо використовувати ефективні та гнучкі форми психотерапевтичної
роботи, тому арт-терапія як метод зцілення за допомогою творчості надає підлітку можливість
проаналізувати, прожити та усвідомити конфліктну ситуацію,знайти правильні відповіді на свої питання,
розкрити свої духовно-емоційні, розумові та фізичні здібності.
Розвиток людини в період з 11 до 15 років називають підлітковим періодом, при якому відбувається
інтенсивне формування особистості, енергійне зростання інтелектуального та морального потенціалу,
фізичне дозрівання людини (Ж. Піаже, Г. Холл, С. Максименко, Г. Костюк, М. Боришевський,
В. Чудновський, Л. Божович, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, Л. Виготський, К. Поліванова та ін.).
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На думку Л. Виготського та О. Потебні, період підліткового віку ‒ це критичний період розвитку
людини, в якому відбуваються зміна соціальної ситуації розвитку, тобто прагнення приєднатися до світу
дорослих, орієнтування поведінки на суспільні цінності та норми. Для підлітків характерний прояв почуття
«дорослості», а також розвиток самооцінки і самосвідомості, інтересу до власних здібностей і
можливостей, до себе як до особистості [2]. Таким чином, соціальна ситуація розвитку визначає кризу
підліткового періоду.
Оригінальний підхід до розв’язання проблеми подолання кризових ситуацій в підлітковому віці
запропонували Р. Чиркіна і Л. Федкуліна. Вони вважають, що запобігти негативним формам поведінки та
переживанням підлітків у кризових ситуаціях можна шляхом їх залучення до творчої діяльності.
Здебільшого, підлітки все ж відчувають певні труднощі у вербалізації своїх проблем і переживань, тому за
допомогою арт-терапії їх переживання легко трансформуються у форму художнього зображення [Ошибка!
Источник ссылки не найден.].
Арт-терапія – це напрямок, пов’язаний з використанням клієнтом різних образотворчих матеріалів і
створенням візуальних образів, процесом образотворчої діяльності і реакціями людини на створені ним
продукти творчості, що відображають особливості її психічного розвитку, здібності, особистісні
характеристики, труднощі і конфлікти [3].
Арт-терапія в освітніх установах ‒ це метод корекції та розвитку за допомогою художньої творчості.
На відміну від основних корекційно-розвивальних напрямків, в яких використовуються, здебільшого,
вербальні канали комунікації, арт-терапія використовує «мову» візуальної та пластичної експресії, що
робить її незамінним інструментом для дослідження, розвитку та гармонізації в тих випадках, коли дитина
не може висловити словами свій емоційний стан [1].
Дослідження проводилося упродовж 2019-2020 років на базі Луцького центру професійно-технічної
освіти. Нашу вибірку склали 50 респонденти віком від 14 до 15 років. З урахуванням карантину
психодіагностичний збір даних проходив в онлайн-режимі. Для всіх респондентів було окремо надіслано
Googlе форму з бланками для відповідей.
У період підліткового віку рівень розвитку рефлексії ще недостатній для того, щоб безпосередньо
доносити інформацію про власні проблеми та переживання. Найбільш адекватно внутрішні переживання
дітей демонструє семантична, проективна форма: малюнок, гра чи вигадування історії[5]. Таким чином,у
дослідженні було використано проективний.Суть використання методики полягає в тому, що респонденти
придумують і зображують неіснуючу тваринуна аркуші форматуА4, використовуючи простий олівець,
кольорові олівці та гумку.
За основу для інтерпретації результатів методики «Неіснуюча тварина» М. Друкаревича було взято
інформаційну базу посібника «Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арттерапии» Л. Лебедевої, Ю. Никонорової, Н.Тараканової [4]. Результати дослідження психологічних
особливостей підліткової кризи подано в Таблиці нижче.
Таблиця
Шкали
Образ «Я»

Особистісний ріст,
планування
майбутнього
Страхи та механізми
психологічного
захисту
Енергійність,
ініціативність,
прагнення діяльності
Потреба в
особистісних
стосунках
Афективна сфера
Відчуття захищеності
(безпеки)

Особистісні характеристики
пошук себе
прагнення поширити свій вплив
потреба бути значимим у своєму статусі
відчуття невпевненості щодо майбутнього (намагається
закріпити власні позиції)
потреба у захисті образу «Я»
прагнення проявити себе
прагнення до самореалізації не отримує адекватного
втілення
страх планувати більш серйозні досягнення, свідоме
зниження рівня домагань і амбіцій
раціоналізація страхів
проекція як основний механізм психологічного захисту
страхи і тривоги сприймаються як щось монументальне,
боротися з яким неможливо
високий рівень цілеспрямованості та активності
страх рухатися вперед
блокування власної життєвої активності
потреба бути соціально привабливим
відчуття самотності
тривожність, замкнутість
агресивні прояви
внутрішній світ особистості закритий
демонстрація
потреба у захисті

%
64,3
68,2
72,2
58,4
68,3
76,1
34,6
48,5
50
52,4
14,1
42,8
58,4
28,7
56,4
24,6
40
28,2
14,8
28,7
66,3
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Більша половина (56,4%) підлітків продемонстрували домінуюче відчуття бути соціально
привабливими. Невдоволенням існуючими особистісними стосунками та відчуттям самотності виявлено у
24,6% респондентів. Афективна сфера досліджуваних характеризується тривожністю та замкнутістю
(40%), агресивними проявами (28,2%). Близько 29% підлітків не вважають за необхідне ділитися своїми
страхами і тривогою з близькими, приховують справжні почуття від оточуючих, але демонструють, при
цьому, соціальну адаптованість та гнучкість у міжособистісному спілкуванні. Як наслідок, внутрішній
конфлікт може призводити до напруженості і емоційного дискомфорту в комунікативній сфері підлітка. Крім
того, більше 66%респондентів відчувають потребу у захисті, а у (14.8%) підлітків спостерігається тенденція
до ізоляції свого внутрішнього світу та запобігання будь-яким втручанням референтних осіб чи людей
ширшого кола спілкування.
За результатами інтерпретації проективної методики М. Друкаревич можна констатувати, що
більшість дітей підліткового віку знаходяться в активному пошуку свого особистісного, неповторного
образу «Я», цілеспрямовані, прагнуть бути значимими для оточуючого соціуму, проявити себе і поширити
власний вплив. Разом з цим, частина респондентів демонструють відчуття невпевненості щодо
майбутнього і бажання сховатися в минулому, потребу у захисті образу «Я», тривожність і замкнутість,
страх планувати більш серйозні досягнення, свідоме заниження рівня домагань і амбіцій та ускладнення у
подолані труднощів.
Отже, застосування в психологічній практиці прийомів та методів арт-терапії дозволяє залучити
підлітків в процес творчої співпраці, усвідомлення своїх можливостей, прихованих талантів та ресурсів.
Причина кризи підліткового віку полягає в неузгодженості процесів статевого дозрівання та соціального
формування; криза підліткового віку не має обов'язкового універсального характеру, а залежить від
соціальних умов. За результатами використання проективного тесту «Неіснуюча тварина» М. Друкаревич
більшість дітей підліткового віку знаходяться в активному пошуку свого образу «Я», цілеспрямовані,
прагнуть бути значимими для оточуючого соціуму, проявити себе. На противагу, частина респондентів
продемонстрували відчуття невпевненості щодо майбутнього, потребу у захисті образу «Я», тривожність і
замкнутість, страх планувати більш серйозні досягнення, свідоме заниження рівня домагань і амбіцій.
Окрім діагностичної спрямованості, арт-терапія може слугувати інструментом в діяльності освітніх установ
для психопрофілактичної, соціальної та розвиваючої роботи. Інноваційні підходи до освіти повинні
спиратися на прояви творчого потенціалу дітей та підлітків, використання його здоров’я зберігаючих
факторів.
Література:
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Ірина Шахман, Анастасія Бистрянцева,
Максим Бистрянцев
(Херсон, Україна)
ПРОСТОРОВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ
Останнім часом людське суспільство все більше усвідомлює необхідність мати “чисті річки і озера,
підземні і прибережні води. Саме тому, одним з пріоритетних напрямків діяльності Європейського Союзу є
охорона вод. Водна політика Європи спрямована на досягнення доброї якості води і стійкого екологічного
стану водних об’єктів” [1, с. 11]. Відповідно до Водної Рамкової Директиви (Директива 2000/60/ЄС)
передбачається впровадження комплексного підходу до захисту усіх прісних водних об’єктів – “річок, озер,
прибережних і підземних вод; управління водними ресурсами за басейновим принципом; посилення
транскордонного співробітництва прибережних країн (один річковий басейн – єдиний план управління);
ефективне використання водних ресурсів за принципом “забруднювач платить”; широкомасштабне
залучення громадян, зацікавлених сторін”, громадських організацій; удосконалення законодавства
тощо [1, с. 13].
Новим можливостям співпраці у сфері покращення екологічного стану гідроекосистем у рамках
міжнародного процесу «Довкілля для Європи» сприяє використання сучасних способів моніторингу стану
водних об’єктів та візуального моделювання (графічного представлення моделі завдяки певному
стандартному набору елементів). Це є життєво необхідним для реалізації однієї з переваг візуального
моделювання – комунікації [2, с. 127; 3, с. 195; 4, с. 125]. Розвиток візуальної інтерпретації багатомірних
даних пов’язано, зокрема, з тим, що людині з її обмеженою тривимірною просторовою уявою складно, а в
більшості випадків неможливо, аналізувати та давати узагальнені оцінки багатомірним об’єктам. В умовах
впливу господарської діяльності підприємств (промислових, сільськогосподарських, енергетичних,
комунально-побутових, транспортних) на водні екосистеми особливо важлива роль спілкування та
порозуміння між користувачами, аналітиками, менеджерами, громадськістю тощо.
Просторова візуалізація стану гідроекосистем (екологічна індикація) може дати інформацію про
ступінь і характер забруднення вод, розподіл зон забруднення в водних об’єктах, можливе змінення стану
водної екосистеми в сезонному та багаторічному розрізі. При оцінці масштабів антропогенного
навантаження на гідроекосистеми дуже важливо виявлення несприятливих процесів в водному
середовищі, обґрунтування хімічних критеріїв якості вод і інформативних біологічних критеріїв, визначення
критичних рівнів багатофакторного забруднення вод, розробка еколого-економічних оптимізаційних
моделей при локальному і трансграничному забрудненні поверхневих вод.
Забезпечення міжвідомчої інформаційної взаємодії зацікавлених осіб (водокористувачів, науковців,
аналітиків, екологів, менеджерів, громадськості, засобів масової інформації) як локального, регіонального,
державного так і міжнародного рівня та аналітичної підтримки прийняття рішень на основі сучасних
методів просторового аналізу, моделювання розвитку надзвичайних ситуацій та прогнозування їх наслідків
за допомогою відповідного комп’ютерного забезпечення дозволить розраховувати та здійснювати
візуалізацію результатів моделювання розповсюдження зон забруднення в водному середовищі,
сприятиме екологічному оздоровленню річкових басейнів, покращенню якості води, сталому розвитку в
Україні на шляху до загальнолюдських цінностей у спільному європейському домі.
Річка Південний Буг – одна з дев’яти великих річок України. Річка знаходиться на південному заході
країни, починається на Волино-Подільській височині і впадає в Дніпро-Бузький лиман. Водозабір річки
повністю знаходиться в межах території України і складає 63700 км2, довжина річки – 806 км, середній
похил водної поверхні – 0,4 ‰. Висока зарегульованість, ряд великих міст, енергетичних і промислових
об’єктів, розвинений аграрний сектор обумовлюють суттєве антропогенне навантаження на річку, що, в
первую чергу, призводить до змінення якості води.
Виробнича діяльність найбільших джерел забруднення р. Південний Буг (ВП “Южно-Українська
АЕС”, КП “Вінницяоблводоканал”, ВП Ладижинська ТЕС, ТОВ “Вінницька птахофабрика”) спричинила
змінення якості поверхневих вод. Перевищення концентрацій забруднюючих речовин відносно нормативів
всіх категорій водокористувачів (питні потреби, рибне господарство, культурно-побутове і рекреаційне
призначення) за довжиною річки в 2019 році спостерігалось за наступними гідрохімічними параметрами:
БСК5, азот амонійний, нітрити, СПАР, ХСК [3, с. 195].
В попередніх дослідженнях нами був розроблений програмний продукт, який дозволив реалізувати
візуальну модель розподілу забруднюючих речовин між пунктами спостереження за довжиною
річки [2, с. 127; 4, с. 125]. На основі кількісних показників, які вводяться до бази даних, програма дозволяє
отримати градієнтне фарбування русла річки в кольорову гаму відповідно до класу і категорії якості води,
що полегшує оперативне прийняття рішень в процесі поточного управління водними ресурсами. Приклади
просторової візуалізації якості поверхневих вод річки Південний Буг (розподілу в просторі середньорічних
значень концентрацій деяких забруднюючих речовин) у 2019 році, представлено на рисунку 1.
Результати дослідження можуть бути використані при розробці стратегії управління водними
ресурсами басейна річки Південний Буг, для оцінювання і прогнозування екологічного стану річки в умовах
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водогосподарських перетворень, при науковому обґрунтуванні заходів, направлених на охорону і
раціональне використання поверхневих вод басейна р. Південний Буг.

Рис. 1. Екологічний стан поверхневих вод р. Південний Буг за гідрохімічними показниками, мг/дм3:
a – азот амонійний, b – нітрити, c – ВСК5, d – ХСК
Поверхневі води басейна річки Південний Буг формуються виключно на території нашої країни, тому
Україна має всі можливості та важелі для оздоровлення і відновлення водного об’єкта державного
значення.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Орхан Алиев
(Баку, Азербайджан)
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАКЕ
В современном мире в связи своей востребованностью информационно-коммуникационные
технологии развиваются в самых разных направлениях. Информационные технологии являются одной из
самых перспективных областей современной науки. Появились новые проблемно-ориентированные
области, возникли перспективные инновационные направления. Увеличению областей применения
компьютерной техники способствует развитие Интернета с высокой пропускной способностью его каналов
и сверхбольшой емкостью памяти серверов Интернета. В связи с этим облачные технологии входят в
число новых, самых современных информационных методов обработки данных и информации. Облачные
технологии (cloud computing) - это технология распределённой обработки данных в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис [1, 2]. Облачные
технологии позволяют переносить вычисления и обработку данных с персональных компьютеров на
серверы Интернета. При использовании облачных вычислений существенно снижаются требования к
ресурсам персональных компьютеров. Облачные технологии исключительно перспективны для развития
дистанционного обучения в различных областях знания, а также для компьютерного моделирования в
режиме удаленного доступа. Облачные технологии предоставляет возможности обработки и передачи
данных, когда компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервисы
и пользователь имеет доступ к своей информации, которая постоянно хранится на Web-серверах.
Основные технологии этого направления это: инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, IaaS);
платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS); программное обеспечение как услуга (Software as a
Service, SaaS) [1, 3]. Здесь IaaS - предоставляется как возможность использования облачной
инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими
вычислительными ресурсами. Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные
системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать ограниченным контролем за
набором доступных сетевых сервисов. Примерами услуг инфраструктуры служат: VMWare, Amazon EC2 и
др. PaaS - модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной
инфраструктуры под базовое программное обеспечение для последующего размещения на нём новых
или существующих приложений. Примерами услуг платформы служат Amazon Web Services, Windows
Azure и др. SaaS - модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования
прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и
доступного из различных потребительских устройств. Примерами SaaS являются Gmail, Intuit
QuickBooks Online и др.
В настоящее время облачные технологии предполагает оказание следующих типов услуг своим
пользователям:
1) Storage-as-a-Service ("хранение как сервис") – она дает возможность сохранять данные во
внешнем хранилище, в "облаке". Сервис является базовым для остальных, поскольку входит в состав
практически каждого из них. Примером может служить Google Drive и т.д..
2) Database-as-a-Service ("база данных как сервис") - предоставляет пользователю библиотечные,
табличные и графические базы данных, в которых содержатся теоретические материалы и тексты
опубликованных статей, цифровые результаты проведенных расчетов научных и прикладных задач и их
визуализация.
3) Information-as-a-Service ("информация как сервис") - дает возможность удаленно использовать
любые виды информации, которая может меняться.
4) Process-as-a-Service ("управление процессом как сервис") - представляет собой удаленный
ресурс, который может связать вместе несколько ресурсов.
5) Integration-as-a-Service ("интеграция как сервис") – оно позволяет получать из "облака" полный
интеграционный пакет, включая программные интерфейсы между приложениями и управление их
алгоритмами.
6) Security-as-a-Service ("безопасность как сервис") –обеспечивает безопасное использование вебтехнологий, электронной переписки, локальной сети.
7) Management/Governace-as-a-Service ("администрирование и управление как сервис") - дает
возможность управлять и задавать параметры работы одного или многих "облачных" сервисов.
8) Testing-as-a-Service ("тестирование как сервис") - дает возможность тестирования локальных или
"облачных" систем с использованием тестового програмного обеспечения из "облака".
Все возможности облачных технологий можно проиллюстрировать следующей схемой:
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Облачные технологии, по форме собственности бывают: публичные (public), частные (private) и
гибридные (hybrid). Публичное облако - это ИТ-инфраструктура, используемая одновременно множеством
компаний и сервисов. Примерами могут служить онлайн-сервисы: Amazon EC2, Google Apps/Docs,
Microsoft Office Web. Частное облако - это безопасная ИТ-инфраструктура контролируемая и
эксплуатируемая в интересах одной-единственной организации. Частные облака обладают теми же
достоинствами, что и общедоступные, однако существует особенность: организация сама занимается
настройкой и поддержкой облака. Гибридное облако - представляет собой совокупность общедоступных и
частных облаков [1, 3, 5].
К возможностям облачных вычислений можно отнести следующее: доступ к личной информации с
любого компьютера, подключённого к Интернету, возможность работать с информацией с разных
устройств (ПК, планшеты, телефоны и т.п.), здесь - веб-сервисы работают в браузере любых
операционных систем, одну и туже информацию, можно просматривать и редактировать одновременно с
разных устройств, если что-то случится с устройством (ПК, планшетом, телефоном), то важная
информация не потеряется, так как она теперь не хранится в памяти устройств, можно свою информацию
объединять с другими пользователями.
Основываясь на выше приведенные возможности облачных технологий можно представить себе как
много областей применения облачных технологий. Например, учитывая сложившуюся ситуацию в связи с
пандемией облачные технологии в образовательном процессе можно использовать для ведения
электронных дневников и рейтинговых журналов, личных аккаунтов преподавателей и обучающихся,
онлайн-опросов и тестирования, интерактивных приёмных и другое. Это и тематические чаты и форумы
для обучающихся и преподавателей, в которых они могут осуществлять обмен опытом и информацией.
Это и поиск информации по заданной тематике, в процессе выполнения которого студенты могут решать
разнообразные учебные задачи. Облачные технологии получили признание и в области научноисследовательской деятельности, ориентированной на работу с огромными информационными
массивами, моделирование научных экспериментов и внедрение инновационных технологий. Точная и
быстрая диагностика, выбор правильной тактики лечения, обмен мнениями с коллегами в режиме
реального времени, систематизация медицинской документации – это далеко не полный перечень
применения облачных технологий в медицине. В перспективе облачные технологии могут стать прорывом
в медицине, обеспечив доступ к информации о пациенте и результатах лабораторной диагностики.
Пациентам не придется заводить карточки во всех больницах – необходимые данные о заболеваниях,
результатах анализов будут храниться в одном месте. Облачные сервисы хранения данных направлены
на автоматизацию финансовых процессов. В результате происходит повышение эффективности работы
кредитных учреждений за счет сокращения расходов на составление отчетности. Хранение данных в
«облаке» решает проблему нехватки памяти на локальных устройствах и позволяет организовать общий
доступ к информации для нескольких пользователей, которые могут находиться в разных точках мира.
Именно на облачных технологиях сейчас построено большинство многоканальных телефонных линий с
возможностью приема и переадресации множества звонков одновременно. Звонки можно осуществлять
не только по стационарному или мобильному телефону, но и с помощью планшета, ноутбука или
обычного компьютера. При подключении облачной АТС, как правило, становятся доступны функции
голосового меню и автоматической переадресации [1, 2].
Безопасность облачных технологий – направление, которому уделяется особое внимание, так как
ИТ- инфраструктура используется для хранения конфиденциальных и стратегических данных, поэтому
должна быть надежно защищена. Безопасность зависит от типа сервера: виртуальный или выделенный.
Виртуальные серверы предполагают помещение клиентской информации в единую среду. Есть
вероятность, что при ошибке в коде владельцы других аккаунтов увидят чужие данные. Выделенные
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серверы позволяют создать более защищенную и функциональную среду, предоставляют свободу
действий при выборе и установке операционной системы, программного обеспечения для нормальной
работы. Поставщики услуги всегда шифруют информацию, размещенную на их серверах, используя
специальный криптографический софт. Получить доступ к данным можно только по паролю, который
задает авторизованный пользователь. Функциональные атаки на элементы облака связан с
многослойностью облака, общим принципом безопасности. Для защиты от функциональных атак для
каждой части облака необходимо использовать следующие средства защиты: для прокси – эффективную
защиту от DoS-атак, для веб-сервера — контроль целостности страниц, для сервера приложений — экран
уровня приложений, для СУБД — защиту от SQL-инъекций, для системы хранения данных – правильные
бэкапы (резервное копирование), разграничение доступа. Большинство пользователей подключаются к
облаку, используя браузер. Здесь рассматриваются такие атаки, как Cross Site Scripting, «угон» паролей,
перехваты веб-сессий и многие другие. Единственная защита от данного вида атак является правильная
аутентификация и использование шифрованного соединения (SSL) с взаимной аутентификацией.
Наиболее эффективные способы защиты в области безопасности облаков предложена Cloud Security
Alliance (CSA): 1. Шифрование – один из самых эффективных способов защиты данных. 2. Защита данных
при передаче. Зашифрованные данные при передаче должны быть доступны только после
аутентификации. Данные не получится прочитать или сделать изменения, даже в случаи доступа через
ненадежные узлы. Например, алгоритмы и надежные протоколы AES, TLS, IPsec и т.д.
3. Аутентификация - защита паролем. Для обеспечения более высокой надежности, часто
прибегают к таким средствам, как токены и сертификаты. Для прозрачного взаимодействия провайдера с
системой индетификациии при авторизации, также рекомендуется использовать LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) и SAML (Security Assertion Markup Language). 4. Изоляция пользователей.
Использование индивидуальной виртуальной машины и виртуальную сеть. Виртуальные сети должны
быть развернуты с применением таких технологий, как VPN (Virtual Private Network), VLAN (Virtual Local
Area Network) и VPLS (Virtual Private LAN Service) [1, 4].
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
На сьогоднішній день, на ринку мобільних пристроїв представлені десятки операційних систем, але
найбільш популярними є iOS та Android – разом вони займають більше 80% ринку. Якщо ви хочете
розпочати свою кар’єру в мобільній розробці, але не знаєте, яку операційну систему обрати, у цій статті ви
дізнаєтесь про основні переваги та недоліки найбільш популярних операційних систем.
Під час дослідження було проаналізовано мобільні операційні системи за наступними
характеристиками:
● поширеність операційних систем;
● кількість наукових матеріалів (книжки, відео, сайти, статті, курси);
● технічні можливості з точки зору розробки;
● кількість вакансій;
● складність виходу на ринок.
Перше, на що варто звернути увагу – поширеність операційної системи. Під час дослідження було
виявлено, що на сьогодні в світі нараховується більше 2.5 мільярдів активних Android-пристроїв [1]. Це
робить Android найпопулярнішою операційною системою. За результатами аналізу (див. рис. 1) частка
активних користувачів Android сягає 86%, настомість частка активних користувачів IOS – майже 13%.
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Рисунок 1. Співвідношення користувачів мобільних операційних систем
Основними мовами програмування для Android є Java і Kotlin [2]. Java – поширена мова
програмування з безлівеликою кількістю бібліотек, що мають відкритий код [3]. Kotlin – відносно нова мова
(з’явилася в 2011 році) [4], вона більш проста і лаконічна ніж Java, наслідком чого є швидка компіляція
програми. Перевагою для програмістів-початківців є доступність інформації. Існує велика кількість
посібників, підручників та електронних матеріалів, які спрощують розробку програми. Крім того, завжди
можна звернутися за допомогою в будь-яку спільноту розробки на Java або Kotlin.
Одна з проблем, з якою ви можете зіштовхнутись в процесі розробки застосунків під Android це те,
що на операційній системі Android працює сотні приладів з різними технічними характеристиками, що
вимагає додаткових етапів під час тестування. До того ж, велика різноманітність розмірів екрану та
технологій дисплею створює додаткові. Розробникам доводиться підтримувати різні типи екрану та
розробляти багато макетів, що суттєво збільшує кількість витраченого часу на розробку.
Для розробки під iOS визначають дві основні мови програмування – Objective-C та Swift [5]. Swift
функціональна та більш проста мова програмування. Ця мова містить динамічні бібліотеки, які
завантажуються безпосередньо в пам’ять мобільного пристрою, зменшуючи розмір програми і підвищуючи
її продуктивність. Важливою перевагою операційної системи iOS є її простий і легкий у використанні
інтерфейс. Додатково для неї створені різноманітні графічні ефекти, анімації, які не навантажують
систему.
Важливим моментом під час вибору мобільної операційної системи є доступність інструментів для
розробки. Якщо розглядати операційну систему Android – вона не має ніяких обмежень на пристрої, з яких
буде здійснюватися розробка застосунку. На противагу розробляти під операційну систему iOS можливо
лише маючи техніку від компанії Apple. Таке обмеження керується політикою компанії [6] та унеможливлює
розробку під iOS для власників іншої техніки.
Факт вказаний вище робить спільноту розробників під Android значно більшою за спільноту
розробників під iOS. Ширше ком’юніті є значною перевагою для початківців, адже шанс отримати допомогу
вищий. Також за рахунок цього під Android розробляється значно більша кількість різноманітних бібліотек,
які спрощують процес розробки. Маючи більшу поширеність можна буде швидше знайти відповіді на свої
питання (скоріш за все хтось вже з ними стикався).
Під час порівняння можливостей працевлаштування було виявлено, що зазвичай для Androidрозробників відкрита більша кількість вакансій ніж для iOS-розробників. Результати на березень 2021-го
року представлено в таблиці 1. Порівнювались вакансії за запитом “Android developer” (Android розробник)
та “iOS developer” (iOS розробник).
Електронний
ресурс для пошуку
роботи

Вакансії для
Androidрозробників
(по Україні)

Вакансії для IOSрозробників (по
Україні)

Заробітна плата
Androidрозробника

Заробітна плата
IOS-розробника

ua.trud.com

1 721

1 487

від 6 000 до 30 000
грн.

від 6 000 до 30 000
грн.

linkedin.com

1 558

1 314

Діапазон заробітної плати недоступний
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ua.jooble.org

642

635

від 15 000 до 140
000 грн.

від 15 000 до 140
000 грн.

djinni.co

577

465

від 56 000 до 98
000 грн.

від 47 000 до 98
000 грн.

dou.ua

159

152

від 14 000 до 100
000 грн.

від 6 000 до 140
000 грн.

GRC.ua
(HeadHunter)

131

114

від 11 000 до 153
000 грн.

від 10 000 до 112
000 грн.

robota.ua

104

83

від 15 000 до 250
000 грн.

від 10 000 до 250
000 грн.

WORK.ua

33

19

від 14 000 до 86
000 грн.

від 19 000 до 83
000 грн.

Таблиця 1. Кількість відкритих вакансій на різних електронних ресурсах працевлаштування
Після етапу розробки застосунку виникає важливе питання – де розмістити застосунок і скільки за це
треба платити? Як і в AppStore [7], так і в PlayMarket [8] треба платити за право розміщувати свої
застосунки. Але процес розміщення в магазинах даних платформ суттєво відрізняється. У AppStore
потрібно створити обліковий запис, потім сплатити щорічний внесок від $99 [9], далі потрібно завантажити
свій застосунок на платформу та чекати на його оцінку. Зазвичай це займає близько двох тижнів, і тільки
після цього застосунок оприлюднюється, або ж ви отримаєте відмову. В PlayMarket все значно простіше:
необхідно створити обліковий запис, потім сплатити одноразовий платіж у сумі $25 [10], завантажити свій
застосунок і через декілька годин користувачі вже можуть його завантажити. Це є незаперечною
перевагою під час вибору платформи для продажу мобільних застосунків.
Таким чином, на сьогоднішній день Android – це найпопулярніша операційна система в світі.
Підводячи підсумки проведеного дослідження стає очевидною перевага операційної системи Android для
розробників-початківців. Також вона досить перспективна в плані заробітної платні і кар'єрного зростання.
Поріг входу для розробників-початківців мінімальний. До того ж, якщо виникне бажання змінити напрямок,
то всі набуті знання і навички точно знадобляться в багатьох інших областях IT.
Література:
1. Кількість активних Android-девайсів [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.zdnet.com/article/bigger-than-windows-bigger-than-ios-google-now-has-2-5-billion-active-androiddevices-after-10-years/.
2. Top programming languages for Android App development in 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу
до ресурсу: https://habr.com/ru/post/483076/.
3. Head First Java / K. Sierra, B. Bates., 2005. – (Head First).
4. Kotlin [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kotlin.
5. Сергеев А. Swift против Objective-C / А. Сергеев, Г. Акулова. // SwiftBook.
6. Can I use Windows to develop IOS apps? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://developer.apple.com/forums/thread/54124.
7. AppStore [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.apple.com/ua/app-store/.
8. PlayMarket [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://play.google.com/store?utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_content=071614&utm_ca
mpaign=Evergreen&pcampaignid=MKT-EG-emea-ua-all-Med-hasem-py-Evergreen-0716141%7CONSEM_kwid_43700005660861289&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgR862b8VTxp47zigFtsbXd0
5Wq9YVvJ3QR5KtqpO-qZ9X7nsncoyXhoCB78QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds.
9. Как выложить приложение в AppStore [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://livetyping.com/ru/blog/kak-vylozhit-prilozhenie-v-app-store.
10. Как выложить приложение в PlayMarket [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://appbooster.com/blog/kak-dobavit-prilozhenie-v-google-play/.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Амир Бирманов
(Алматы, Казахстан)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Введение. Одной из основных задач, стоящих перед специалистами-проектировщиками в
современном Казахстане является повышение эффективности применяемых конструкций зданий и
сооружений за счет разработки и внедрения в практику строительства энергоэффективных конструктивнотехнологических решений.
Энергоэффективность – это рациональное использование энергетических ресурсов с целью
оптимизации количества используемой энергии для сохранения постоянного уровня энергообеспечения
здания или сооружения. В настоящее время энергоэффективные конструкции зданий и сооружений
успешно применяют в Канаде, США, большинстве европейских
стран, а также в странах с тропическим климатом.
В любое время года независимо от климатических условий температура в поверхностном слое
земли на определенной глубине постоянно держится на примерно одинаковом уровне, каждые 100 м
увеличиваясь на 3°С. При этом на поверхности температура земли может быть любой (рисунок1). от
глубины скважины в разное время года.

Рис.1 График зависимости температуры грунта
Температура земли на глубине нескольких метров относительно постоянна, таким образом, с
помощью геотермальных систем можно обеспечить любое здание постоянным притоком тепловой
энергии. Главным достоинством данных свай является их экологичность. Геотермия изучает тепловое
состояние, распределение температуры и ее источников в недрах Земли, ее тепловую историю.
Геотермальная энергия – это энергия земли, извлекаемая из грунтов, атмосферы или грунтовых вод.
Энергетические или геотермальные сваи являются конструктивными элементами зданий, несущих
двойное назначение. Для обеспечения работы таких свай необходим контакт грунта, бетона и неглубокий
солнечный поток энергии, находящийся в пределах 100 м от поверхности земли. Геотермальные сваи
передают нагрузки на основание и работают как теплообменные агрегаты. Энергетические сваи могут
быть забивными и набивными. Железобетонные сваи оказались выгодны из-за высокой теплоаккумуляции материала и улучшенные возможности теплопередачи.
Принцип энергетических свай заключается в том, что энергия извлекается из земли, циркулирующей
через земляной тепловой насос аналогичный вертикальному стволу скважины. Преимущества
энергетических свай - экономия на затратах. Однако относительно новая концепция энергосвайных
фундаментов должна учитываться при проектировании сваи, чтобы точно спрогнозировать размер сваи
поведение и надежность в современных конструкциях.
Обзор основных видов геотермальных сваи.
В 1980-х годах инженеры-геотехники из Австрии и Швейцарии начали использовать фундамент
здания в качестве теплообменника для геотермального теплового насоса (GSHP). [1, с. 10-14] GSHP - это
устройство, которое может лучше использовать энергию, накопленную в земле, для передачи
накопленной тепловой энергии конструкции с использованием труб, проложенных под землей, и
обеспечивать баланс энергии как зимой, так и летом. Летом земля действует как поглотитель тепла,
передавая тепло от зданий в землю. Зимой земля действует как источник тепла и переносит тепло от
земли к зданиям. Кроме того, энергетическая свая может сэкономить затраты на бурение скважин и
сохранить ресурсы подземного пространства. По сравнению с обычным GSHP, который использовался в
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течение последних 20 лет, система энергетических свай (буронабивная свая, сборная бетонная свая и
подземная мембранная стена) стала свидетелем быстрого развития во всем мире, особенно в Канаде,
Японии и некоторых европейских странах. [2, с. 81-122], [3, с. 25-26]
Из-за своей специфической конструкции геотермальная свая выполняет функции как
конструктивного элемента, так и теплообменника. Он должен выдерживать не только такие силы, как сила
трения и сопротивление наконечника, а также напряжения, как в случае обычных свай, но и термические
напряжения, вызванные изменениями температуры во время теплопередачи. Однако большинство
исследователей уделяют внимание только процессу теплопередачи и эффективности.
Мун и Чой 2015 [4, с. 146-148] году изучали тепловые характеристики системы GSHP с
энергетическими сваями и энергетическими плитами Faizaletal, проанализировали механизм увеличения
теплопередачи геотермальных энергетических свай Caulketal, сообщили о параметризации
откалиброванной модели геотермальной сваи Гасеми-Фаре и Басу 2016 г [5, с. 1]. представили
прогнозную оценку теплообмена геотермальных свай. Фадеев и Курницкий 2015 г. [6, с. 213-219]
использовали программное обеспечение для моделирования всего здания, с использованием
геотермальных энергетических свай и конструкции скважины с тепловым насосом Parketal. Был
исследован змеевиковый теплообменник грунта, рассмотрена конструктивность и тепловые
характеристики монолитной бетонной энергетической сваи. Ян и др. (2016) [7, с. 397-401] провели
лабораторные исследования для анализа тепловых характеристик энергетической сваи со спиральным
змеевиком грунтового теплообменника.
Мировой опыт применения сваи в Шотландии.
Многие подрядчики теперь предлагают геотермальные сваи как часть своих фундаментных
решений, но компания Balfour Beatty Ground Engineering должна быть одной из немногих, кто их
спроектировал, построил и эксплуатировал [8, с.1].
В течение последних трех лет завод по производству сборных железобетонных свай Balfour Beatty
Ground Engineering (BBGE) в Балморе недалеко от Глазго получает выгоду от отопления и горячей воды,
вырабатываемых из земли под заводом. Помимо сокращения затрат на электроэнергию на 75% для
работы кухонь, душевых и сушильных комнат, компания также получила более глубокое понимание
технологии.
Обсуждения использования геотермального потенциала в Балморе начались в 2006 году, когда
BBGE начала рассматривать возможность реконструкции завода для повышения эффективности и
производительности.
Для защиты труб во время забивки свай использовались стальные кожухи.
Были испытаны два типа свай - забивная свая из сборного железобетона сечением 270 мм и
стальная забивная трубчатая свая диаметром 244 мм.
Результаты испытаний показали, что сборные железобетонные сваи и стальные сваи одинаковой
длины будут обеспечивать очень похожую выходную мощность.
Балмор находится в долине реки Кельвин к северу от Глазго, и на этой территории находятся
дрейфующие отложения, содержащие ледниковый тилльи флювиогляциальные пески и гравий. В
основании преобладают песок и гравий, грунтовые воды находятся всего на 0,75 м ниже уровня земли.
Испытания показали, что теплопроводность подстилающего грунта в Балморе была такой, как
ожидалось в этих грунтовых условиях, со средней проводимостью 2,1 Вт / м / К». [9, с. 1]
Информация, полученная в результате этих испытаний, была использована для расчета длины
трубы рекуперации тепла в реальной установке геотермальных свай, которая была проведена в июне
2009 года с использованием сборных железобетонных конструкций. В окончательном решении
использовались сборные железобетонные сваи квадратного сечения 22 275 мм, которые были забиты с
глубины от 8,5 до 11,5 м по сетке 1,5 м. Сваи были забиты с использованием обычного оборудования для
забивки свай, но они не предназначены для несения нагрузки, поэтому были забиты на глубину,
требуемую геотермальным нормой.
Трубы от каждой сваи соединяются в серии траншей, которые соединяются в коллектор сбоку от
здания. В испытаниях BBGE использовала трубы HDPE (полиэтилен высокой плотности) диаметром
32 мм в сваях, которые были встроены в арматурные каркасы на сборных испытательных сваях.
Реализация геотермальной концепции в Балморе помогла BBGE получить более глубокое
представление о производительности свай и преимуществах, которые это может принести использование
в строительстве сборных свай.
Результаты исследований показали, что для использования тепловых труб с замкнутым контуром,
необходима труба и небольшое удлинение программы укладки. Для типичного офисного здания можно
установить в 200 свай на глубину 20 м, что дает потенциал для обеспечения этого здания мощностью 120
кВт тепловой энергии. Обычно офисный блок с 24 комнатами требует около 50 кВт энергии, при условии,
что изоляция и остекление находятся на хорошем уровне, поэтому, результаты показывают, что энергии,
полученной с помощью геотермальной системы свай, будет достаточно для удовлетворения его
требований. потребности в отоплении.
Вывод. Использование геотермальный энергии – это простой и экономичный способ отопления и
охлаждения помещений, который позволяет не только удовлетворить текущие потребности, но и внести
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свой посильный вклад в сохранение экологии нашей планеты. Геотермальные сваи могут снизить
потребность в энергии зданий и сооружений в любых климатически сложных условиях.
В настоящее время, энергетические сваи все чаще используются
в различных частях мира, опыт их применения, преимущества, полученные из этого опыта, могут
быть адаптированыи применены к практически любым местным условиям. Испытание геотермальной сваи
и применение в Шотландии компанией Balfour Beatty Ground Engineering наглядно показывают
экономию средств на оплату отопления в долгосрочной перспективе.
Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для определения границ применения
геотермальных свай, изучение поведения данных конструкций в различных грунтовых условиях, оценка и
сравнительный анализ тепловых свойств геотермальных свай и окружающего сваю грунта
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПОРУД ГІДРОАКУМУЛЮЮЧИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Гідроенергетика – єдина «зелена» галузь енергетики, що може зібрати надлишок енергії та зберегти
його до того моменту, коли в мережі буде дефіцит. Крім того, гідроелектростанції, на відміну від сонце- та
вітро-, не залежать від погодних умов напряму і можуть генерувати електроенергію в будь-який час.
ГАЕС – це електростанція, що використовує у своїй роботі комплекс генераторів та насосів або
оборотні гідроелектроагрегати, що можуть працювати як в режимі генератора, так і в режимі насоса. Під
час нічного «провалу» енергоспоживання – гідроакумулююча електростанція отримує з мережі дешеву
електроенергію та використовує її, щоб закачати воду. Під час ранкового та вечірнього піків
енергоспоживання, ГАЕС спускає воду і, таким чином, виробляє дорогу «пікову» електроенергію для
мережі [1].
ГАЕС – це унікальна електростанція, що має два режими роботи, а саме – насосний та турбінний.
Під час першого режиму ГАЕС є «споживачем» надлишкової електроенергії, що дають інші станції. В цей
час на ГАЕС відбувається перекачування води у верхній б’єф – акумулюючий басейн – з нижнього
водосховища. Простіше кажучи, станція акумулює воду. А під час другого – турбінного режиму – вода з
верхнього б’єфу спускається в нижнє водосховище, змушуючи генератори обертатися. Таким чином, ГАЕС
віддає в мережу всю зібрану енергію, коли вона найбільше необхідна.
У більшості випадків ГАЕС зводять поблизу потужних споживачів енергії, але при цьому вони мають
бути у зоні досяжності теплових чи атомних електростанцій. Будь-де їх розташовувати не можна: мають
бути дотримані відповідні топографічні та гідрологічні умови. Адже на обраній місцевості потрібно буде
облаштувати верхній б’єф і водосховище. Інколи для розбудови ГАЕС обирають місцевість з наявними
водосховищами або ті місця, де у верхнього басейну є природна проточність. Щоб переконатися у цьому,
можна переглянути де розміщені гідроелектростанції України на мапі.
Зрозуміло, що вигоди від гідроакумулюючої енергетики в рамках регулювання напруги та частоти
мережі та можливостей резервної потужності роблять технологію дуже привабливою, особливо з огляду на
зростаючий вплив непостійної потужності, що видається від відновлюваних джерел, таких як вітер та
сонце.
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Європа розробляє проекти нових ГАЕС, що включають будівництво нових ГАЕС, модернізацію та
заміну електромеханічного обладнання та реконструювання будівель.
За даними Міжнародної гідроенергетичної асоціації (МГА), у Європі та й, власне, у світі в цілому
активно просуваються проекти, що включають будівництво нових ГАЕС, модернізацію та заміну
електромеханічного обладнання й реконструкцію будівель вже працюючих електростанцій.
Так, наприклад, у Німеччині ГАЕС мають комбіновану потужність близько 7 ГВт, але останнє
дослідження, здійснене Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule (RWTH) Аахенського університету та
Voith, показали можливість довести потужність до 24 ГВт завдяки новим гідроакумулюючим потужностям у
землях Баден-Вюттемберг та Тюрінгія [2].
У сусідній Австрії будується нова ГАЕС з потужністю 940 МВт. Так, станція поблизу населеного
пункту Коральм включатиме верхнє та нижнє водосховище, підвідний канал, напірний тунель і відвідний
канал, вирівнювальний резервуар, підземну будівлю ГАЕС та підвідний тунель, лінії передач і
трансформаторну підстанцію. Станція матиме напір близько 650 метрів та після завершення будівництва
стане найбільшою гідравлічною електростанцією в Австрії.
У Північній Америці готується значна кількість проектів із створення додаткових гідроакумулюючих
потужностей. Наприклад, нещодавно GB Energy Park LLC та Alstom анонсували договір на постачання
обладнання для проекту GordonButte потужністю 400 МВт. Замкнена гідроакумулююча потужність у
південно-центральній частині штату Монтана повинна складатися з верхнього та нижнього водосховищ,
зв'язаних підводною бетонною шахтою із сталевим облицюванням. У будівлі ГАЕС планується встановити
чотири турбонасоси загальною потужністю 400 МВт та очікуваним виробництвом електроенергії 1300
ГВт/год на рік.
Крім того, у Сан-Дієго завершуються дослідження щодо майбутнього проекту ГАЕС у Сан-Вісенте,
що включатиме будівництво електростанції потужністю від 240 до 500 МВт з використанням існуючої
греблі та водосховища Сан-Вісенте.
Крім того, United Power Corp зареєстрували заявку на дослідження розробки проекту ГАЕС
потужністю 30 МВт на південному березі острову Мауї (Гаваї). Цей проект буде використовувати морську
воду з Тихого океану.
Запропонований проект матиме верхнє водосховище, що складатиметься з чотирьох акумулюючих
резервуарів і будівлі ГАЕС, що включатиме три насоси перемінної швидкості по 10 МВт, та дві турбінигенератори типу "Пелтон" із змінною швидкістю по 15 МВт. Оцінене річне виробництво енергії - 5,2 ГВт/год.
В останній розробці філія Eagle Crest Energy погодила придбання шахти Kaiser Eagle Mountain поряд
із Дезерт-Центр (Каліфорнія) для створення нової ГАЕС з двох із порожніх шурфів колишньої шахти із
видобутку залізної руди. Очікується, що потужність проекту складатиме 1300 МВт.
Відповідно до інформації Міжнародної гідроенергетичної асоціації (МГА), загальні гідроакумулюючі
потужності у світі складають наразі 142 ГВт. Існує цілком чітка тенденція до будівництва не лише нових
ГЕС і ГАЕС, але й модернізації існуючих [3].
Гідроенергетичні потужності об’єднаної енергетичної системи України становлять 6063,3 МВт, у тому
числі:
- гідроелектростанції Дніпровського каскаду - 3660,8 МВт;
- гідроелектростанції Дністровського каскаду - 743 МВт;
- Київська ГАЕС - 235,5 МВт;
- Ташлицька ГАЕС (два агрегати) - 302 МВт;
- Дністровська ГАЕС (три агрегати) - 972 МВт;
- малі гідроелектростанції - близько 150 МВт.
Виробіток електроенергії на об’єктах гідроенергетики у 2015 році становив близько 11 млрд. кВт·г,
що дорівнює 8,6 відсотка загального обсягу виробленої електроенергії в об’єднаній енергетичній системі
України.
Добовий графік навантаження об’єднаної енергетичної системи України характеризується значною
нерівномірністю. Відношення мінімального навантаження в нічні години до максимального в години
вечірнього піку в середньому на рік становить 0,76.
У таких умовах регулювання значної частини діапазону добового графіка навантаження (близько 20
відсотків) здійснюється вугільними блоками теплових електростанцій потужністю 200-300 МВт із щоденним
відключенням для проходження нічного провалу до 10 і більше блоків. Такі складні “непроектні” режими
роботи базисних вугільних блоків теплових електростанцій призводять до дострокового зносу обладнання,
підвищення аварійності, а також збільшення витрат палива, насамперед газу та мазуту. Відповідно до
норм витрат палива на пуск енергоблока потужністю 150-200 МВт необхідно близько 60 тонн вугілля та 50
тис. куб. метрів природного газу.
Для забезпечення надійності, стійкості та ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи
України необхідно створити збалансовану структуру потужностей шляхом введення додаткових
маневрових потужностей, завершення будівництва гідроакумулюючих електростанцій, а також будівництва
нових гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій. Зазначені заходи дадуть змогу ввести в
експлуатацію 3300,5 МВт потужностей до 2026 року, а частка гідроенергетики сягне більше 15,5 відсотка
генеруючих потужностей в зазначеній системі.
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Це створить сприятливі умови для інтеграції об’єднаної енергетичної системи України в Європейську
енергетичну систему та сприятиме збільшенню експорту електроенергії.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Катерина Войцеховська
(Дніпро, Україна)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Сьогоднішня ситуація у світі якнайкраще доводить важливість зміцнення та збереження здоров’я
кожної людини у будь-який час. Захист фізичного та психічного самопочуття молоді — одне з
найпріоритетніших завдань нашого суспільства, а перш за все — системи освіти. Головні завдання ЗВО —
комплексний розвиток фізичних і психічних якостей здобувачів вищої освіти, сприяння творчому
використанню засобів фізичної культури в організації здорового та гармонійного способу життя, але
найголовніше — прищеплення любові до спорту. Формування дбайливого ставлення до власного здоров’я
— визначальний чинник для оволодіння вищою освітою та досягнення кар’єрного й життєвого успіху
студентської молоді [1, с. 117].
В нашій роботі проводиться дослідження вже існуючого досвіду розвитку фізичного виховання
молоді Кафедрою фізичного виховання і спорту Дніпровського національного університету імені
О. Гончара, основних проблем відвідування занять сьогодні, а також пропонуються можливі варіанти
подальшого розв'язання поставлених проблем.
Фізичне виховання здобувачів вищої освіти — складова частина вищої гуманітарної освіти, що
сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця у процесі становлення його професійної
компетенції [5, с. 22]. Ми розглянемо спортивне життя здобувачів вищої освіти на прикладі Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара. Спорт завжди займав помітне місце в житті ДНУ [4]. З
1934 року веде своє існування кафедра фізичного виховання і спорту, яка є одним з основних центрів
Дніпропетровської області з навчальної, науково-методичної, спортивно-масової та оздоровчої діяльності,
неодноразовий переможець обласних змагань серед ЗВО. Університет має великий Палац спорту, який
містить 8 залів та декілька басейнів, на території розміщений стадіон та декілька спортивних майданчиків.
Також існують можливості для позанавчальних занять спортом у спортивних кімнатах та спортивному
містечку гуртожитків. За увесь час кафедра підготувала більше ніж 150 майстрів спорту. Відомими
спортсменами та спортсменками у різних видах спорту стали О. Ботурчук, В. Юрченко, Р. Курвякова,
В. Руденко, Ю. Шляхов, С. Акуленко, А. Калиновська, М. Король, А. Говоров та багато інших здобувачів
вищої освіти минулих років. На кафедрі працювали заслужені тренери: М. В. Белокуров, І.І. Хрущак,
Л. В. Хайкін тощо. Протягом 15 останніх років щорічно проводяться регіональні студентські науковопрактичні конференції, видаються збірники матеріалів найкращих студентських робіт. Здобувачі вищої
освіти, які беруть активну участь в спортивному житті університету завжди заохочувалися не лише
призовими місцями, але й додатковими балами у рейтингах академічної успішності. Усе це свідчить про
великий спортивний потенціал університету та про спроби керівництва кафедри минулих років всебічно
долучати все більше і більше молоді до спорту.
На жаль, протягом останнього року рівень фізичної активності студентської молоді значно
погіршився у зв’язку з пандемією COVID-19. Диджиталізація стала основною віхою розвитку української
освіти, і заняття з фізичної культури не стали виключенням цього процесу. Головною проблемою
сьогоднішніх здобувачів вищої освіти є відсутність мотивації до виконання запропонованих вправ вдома
під час занять, адже онлайн-заняття вимагають цілковитої відповідальності самого студента. І це
стосується не лише занять фізичної культури, а й усіх інших видів активності. Рішенням цієї ситуації може
бути залучення до виконання вправ інших членів родини, постійний контроль викладачами спортивних
досягнень студента вдома, пошук нових методів виконання традиційних вправ, участь у різних спортивних
онлайн-конференціях тощо.
Наступною проблемою проведення занять фізичного виховання є застарілість методів, які втратили
вже свою популярність та не цікавлять молодь. Було б чудово, якби на університетських онлайн-заняттях
займалися фітнесом, аеробікою, йогою, ушу, розтяжкою, боксом, окремими вправами на дихання або
різними способами стрибків через скакалку. Можливість вибору того чи іншого заняття надавала б більше
впевненості молодим людям та мотивувала б до відвідування кожної пари. Усе це потребує відповідної
підготовки викладачів фізичної культури та розробки спеціальних навчальних програм.
Іншою проблемою сьогоднішніх занять спортом є відсутність індивідуального підходу до кожного
здобувача вищої освіти. Розподілу усіх студентів на основну та реабілітаційну групу недостатньо.
Урахування фізичної підготовки, віку, ваги, психічних особливостей, окремих вподобань, релігії тощо під
час складання навчального плану з фізичної культури значно б зацікавило студентів до
відвідування запропонованих пар.
Також окремо можна виділити проблему мовного етикету викладача [2, c. 103]. Мовний етикет – це
система стандартних словесних формул, що вживаються у ситуаціях, безліч разів повторюваних у
повсякденному житті [3]. На дистанційному навчанні викладачу потрібно бути не лише професіоналом
свого предмету, але й майстерним оратором, який повинен чітко, впевнено, голосно передавати свої
знання через екран комп’ютера та заохочувати молодь до спорту. Тож, професіоналізм та особисті якості
викладача з фізичної культури виконують важливу роль у рішенні здобувача вищої освіти займатися
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спортом чи ні. Якщо викладач мотивує своїм веденням заняття та є прикладом, здобувач віщої освіти
ніколи не пропустить заняття спортом.
Далі хотілося б підняти проблему позанавчальних занять спортом студентами. Дуже прикро, але для
багатьох студентів 1-2 онлайн-пари фізичної культури на тиждень — це увесь спорт. Тож, особливо на
карантині, потрібно подбати про забезпечення додаткових стимулів для здобувачів вищої освіти.
Наприклад, це можуть бути додаткові чати у Telegram чи закриті облікові записи в Instagram, де б студенти
разом з викладачами спілкувались в позанавчальний час, ділилися своїми знаннями зі спорту, харчування,
разом би вчилися рахувати кілокалорії, поширювали б свої спортивні фотографії тощо.
Також потрібно не забувати про інші негативні чинники, які впливають на стан здоров’я студентської
молоді як під час онлайн навчання, так і під час офлайн. Однією з найважливіших причин є недостатньо
високий рівень культури здоров'я. Все частіше спостерігається небезпечна тенденція щодо
розповсюдження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й токсикоманії у молодіжному
середовищі. Погано впливає на здоров’я молодих людей постійне перебування перед комп’ютерами та в
смартфонах. Отже, додаткові цікаві лекції щодо впливу усього цього на організм є обов’язковими.
Отже, аналізуючи та підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти висновків, що спортивна
технічна та кадрова база ДНУ є доволі перспективною та має всі шанси оздоровлювати ще більше
молодих людей України. Внесення змін щодо планування занять фізичного виховання в умовах
дистанційної освіти, звичайно, потребуватиме певного часу. Однак, результати нововведень, не змусять
себе довго чекати. Основними рекомендаціями щодо покращення ефективності процесу фізичного
виховання є розробка додаткових методів мотивування студентів, оновлення методів навчання,
забезпечення індивідуального підходу, покращення професійних та ораторських здібностей викладачів,
застосування соціальних мереж для підтримки зв’язку зі студентами у позаосвітній час та розробка
способів додаткового інформування здобувачів вищої освіти про негативний вплив шкідливих звичок.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТРИБУНІВ З ЖЕРДИНОЮ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Актуальність. Серед легкоатлетичних дисциплін стрибок з жердиною є одним з найскладніших за
структурою рухової дії. Тому навчання техніки стрибка займає значну кількість часу, а її вдосконалення
відбувається протягом всієї спортивної кар'єри жердинників. У той же час, жердинник для досягнення
результатів високого рівня повинен мати швидкість спринтера, володіти силою і координацією гімнаста,
швидкісно-силовими якостями стрибуна і низкою інших якостей (силою, рішучістю, сміливістю). У зв'язку з
цим навчально-тренувальний процес містить велику кількість різноманітних вправ, спрямованих на
виховання рухових функцій і психо-фізичних якостей стрибуна з жердиною [2, 4].
Серед видів підготовки стрибунів з жердиною слід виділити спеціальну фізичну та технічну. Саме від
них переважно залежить рівень спортивного результату в стрибках з жердиною. Спеціальну фізичну
підготовленість стрибуна, образно кажучи, можна уявити як енергетичну змістовну основу стрибка, а
технічну підготовленість - як форму, що її реалізовується в спортивній вправі. З огляду на положення про
єдність змісту і форми фізичної вправи, не представляється можливим досягнення спортивного результату
високого рівня при недоліках хоча б в одній з означених видів підготовки [4].
Техніка (форма) будь-яких спортивних вправ є система найбільш оптимальних рухів, спрямована на
досягнення найкращого результату. Ця система заснована на законах механіки. Аналіз техніки стрибуна з
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жердиною дозволяє вияснити причини виникнення помилок в системі рухів та низької реалізації
індивідуальних можливостей спортсменів. Застосування відео фіксації та відеоаналізу стрибків дозволяє
тренеру впевнитися у своїх припущеннях щодо помилок техніки спортсмена, а також взаємодіяти з ним
при вирішенні даних проблем [1, 3].
Питанням раціоналізації процесу тренування стрибунів з жердиною присвятили свої наукові роботи
як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці: С. Абрамова, Г. Бризинський, В. Горбунов, Г. Грецов, А. Гришин,
В. Душенко, В. Дьячков, О. Жбанков, С. Левінштейн, А. Малютін, В. Мансветов, А. Назаров, І. Ніконов,
Б. Савіних, В. Степашин, Ю. Степін, Х. Умаров, Н. Фельд, В. Чугунов, І. Шустер, В. Ягодин, R. Ganzlen,
F. Schade та інші. В рамках закономірностей теорії спортивної тренування автори поглибили і розширили
уявлення і знання про методи, прийоми і засоби тренування стрибунів з жердиною. У той же час, як немає
двох однакових (в усіх відношеннях) стрибунів з жердиною, так і немає єдиного плану тренувальних занять
із зазначенням точного обсягу і змісту засобів тренування. Серед безлічі тренерів стрибунів з жердиною
можна виділити таких талановитих наставників як В. Петров, В. Булатов, В. Гончаренко, В. Бойко, В. Коган,
Е. Трофимов, Ю. Волков, О. Бондаренко, С. Грпіч, А. Парнов, учні яких досягли найвищих результатів у
стрибках з жердиною [1-4].
Попри велику кількість тренерів, теоретична підготовка фахівців повинна бути повноцінною в плані
розкриття не лише загальних понять теорії, але й окремих дисциплін. Процес технічної підготовки та
підготовленість жердинників досліджувалися на окремих категоріях спортсменів, проте повної картини
технічної підготовки від початкового етапу до етапу збереження досягнень немає і особливо немає даних
технічної підготовленості стрибунів з жердиною на етапі спеціалізованої базової підготовки. Тому
актуальними є дослідження технічної підготовленості жердинників на етапі спеціалізованої базової
підготовки.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дипломної роботи
передбачається згідно із Зведеним планом науково - дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту
на 2021 - 2026 pp. Міністерства молоді та спорту України.
Об’єкт дослідження – технічна підготовка стрибунів з жердиною.
Предмет дослідження – засоби удосконалення технічної підготовленості стрибунів з жердиною.
Мета роботи – удосконалення технічної підготовленості роботи рук стрибунів з жердиною високої
кваліфікації.
Завдання роботи:
1. Виявити стан розробленості проблеми виникнення помилок у техніці роботи рук при вході у вис у
стрибках з жердиною.
2. Підібрати спеціальні вправи для формування раціональної техніки роботи рук при вході у вис у
стрибках з жердиною.
Методи дослідження:
1. Аналіз літературних джерел.
2. Педагогічне спостереження (відеофіксація, відеоаналіз).
3. Методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження проходило на 3 етапах.
На першому етапі (вересень-жовтень 2020 року) відбулося вивчення проблеми, розробка плану
досліджень, формування теми наукового пошуку.
На другому етапі (листопад-грудень 2020 року) було проведено дослідження наукових розробок та
ідей щодо поставленої проблеми, а також вивчення структури змагальної діяльності стрибунів з жердиною
на етапі спеціальної базової підготовки.
На третьому етапі (січень–березень 2021 року) проводилися відеофіксація та відеоаналіз техніки
стрибунів з жердиною на етапі спеціалізованої базової підготовки. Дослідження проводилися на базі
кафедри легкої атлетики Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського. В
дослідженні брало участь 4 спортсмени, які займаються в Стрийській ДЮСШ №1. Проаналізовано всього
20 стрибків. Проведено підбір засобів технічного вдосконалення, оформлення публікації.
Результати дослідження. У процесі відеоаналізу техніки роботи рук жердинників на етапі
спеціалізованої базової підготовки у 3 досліджуваних спортсменів було встановлено помилку, яка заважає
доцільно виконувати вхід у вис на жердині, а саме згинання в лікті лівої руки. Для удосконалення техніки
роботи рук жердинників нами підібрано відповідні засоби:
1. Стоячи на місці виніс палки (обтяження, жердина) з акцентом на правильну роботу рук.
2. Сидячи на тумбі виніс обтяження з акцентом на правильну роботу рук.
3. Вхід із жердиною в яму із піском із 8-10 бігових кроків (акцент на ліву руку) можливість
регулювання навантаження на ліву руку.
4. Використання м’якої жердини для входів задля полегшення навантаження на ліву руку
5. Імітація правильного руху при відштовхуванні із палкою 1,5-2 м.
Окрім цих засобів рекомендуємо використовувати наступні спецiальнi бiговi вправи стрибуна з
жердиною:
1. Винiс жердини у ходьбі з високим підніманням стегна, на кожен 3-й крок.
2. Біг з високим підніманням стегна з виносом жердини.
3. Біг із жердиною над головою.
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4. Відштовхування на кожен 7-й біговий крок із виносом жердини та імітацією постановки жердини в
ящик.
5. Постановка жердини в ящик та його згинання із 3-4 бігових кроків.
6. Вхід та вис на прямій жердині з 4-6 бігових кроків.
ВИСНОВКИ
1. Порівняльний аналіз техніки стрибка з жердиною з помилкою та орієнтовною моделлю дозволив
виявити сильні і слабкі сторони в технічній підготовці жердинників і намітити шляхи виправлення помилок,
зокрема згинання в лікті лівої руки при вході у вис.
2. Засоби удосконалення техніки, що застосовуються в комплексі, та розвиток фізичних якостей, що
необхідні для виконання техніки стрибка, є найбільш ефективними для стрибуна з жердиною.
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ФІТНЕС-КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ
Фітнес-культура зачіпає сьогодні різні аспекти життєдіяльності студентської молоді - побут, дозвілля,
світ оточуючих матеріальних і духовних цінностей. Тому розгляд творчої ролі її різних видів і форм у
формуванні людського потенціалу посідає особливе значення.
Якщо фітнес-культура безумовно важлива для людей різного віку, то для студентів вона життєва
необхідна. Відомо, що щоденні багатогодинні академічні та самостійні заняття змушують студентів вести
малорухливий спосіб життя. З точки зору фізіології - це один з стрес-факторів, що негативно впливає на
здоров'я. Результатом негативного впливу фактору гіподинамії на тлі інтелектуальних перевантажень є
протиріччя між досягненнями студентів в освоєнні професії і втратами в стані здоров'я.
Відомо, що без достатньої рухової активності людина не може скористатися у своєму житті тим, що
закладено в нього природою, не може продуктивно працювати, бути здоровим. Рухова активність як
найприродніший і сильний подразник, що сприяє змінити стан організму людини, відіграє особливу роль в
становленні найважливіших механізмів його життєдіяльності.
Однак незважаючи на безперечно прогресивну роль рухової активності більше 85% населення
країни все ж не займаються фізичною культурою систематично. Серед причин - брак вільного часу,
віддаленість спортивних баз від місця проживання, деякі психологічні моменти, такі як відсутність звички
до занять, почуття сором'язливості і т.д. У студентському середовищі спостерігається незадоволеність
змістом академічними заняттями фізичною культурою, що негативно позначається на рівні фізичної
підготовленості і стану здоров'я. У зв'язку з цим є актуальним пошук ефективних шляхів оздоровлення
студентів, підвищення рівня їх фізичного розвитку і підготовленості, залучення до здорового способу
життя, і практична їх реалізація в навчальному процесі.
Одним з найбільш прийнятних шляхів вирішення цієї проблеми є інтеграція різних видів, засобів і
методів фітнесу в фізичну культуру студентів. Як показують результати численних досліджень, для
підтримки нормального стану здоров'я необхідне включення фітнес-програм як додаток до повсякденної
діяльності. Тренувальні дії фізичних навантажень на основні функціональної системи організму
дозволяють підтримувати здоров'я студентів на оптимальному рівні.
Широта і різноманіття видів фітнесу надають студентам свободу вибору індивідуально прийнятних
форм заняття. Вона сполучає в собі найбільш ефективні для оздоровлення студентів нові види рухової
активності з накопиченим досвідом в області оздоровчої фізичної культури, що дозволяє широко
впроваджувати його в учбовий процес. Рівень фізичної підготовленості є одним з найважливіших
параметрів ефективності фітнес-культури студентів. Прагнення студентів до досягнення красивої і
гармонійної статури закладене в основу фітнес-програм. Поліпшення здоров'я, здатність адекватно діяти в
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стресових і екстремальних ситуаціях - ось реальні переваги фітнес-культури. Студенти, що займаються
фітнесом регулярно, роблять це із задоволенням, і навіть з нетерпінням чекають початку чергового
заняття. В результаті цього заняття вони покращують своє здоров'я, краще виглядають, стають стрункіше,
покращують якість свого життя.
Основним засобом фітнес-культури є фізичні вправи. Це цілеспрямовано повторювані рухові дії для
освоєння рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей і механізмів енергозабезпечення. Володіючи і
активно використовуючи різноманітні фізичні вправи, студенти покращують свій фізичний стан і
підготовленість, фізично удосконалюються. Не менш важливим засобом є природні чинники: сонце,
повітря, вода - і гігієнічні чинники: розпорядок дня, режим відпочинку і живлення. Специфічним засобом
виступають інформаційні технології (книги, навчальні посібники, комп'ютерні програми). У молодіжному
середовищі сьогодні намітилася тенденція до споживання дорогих фітнес-услуг, включаючи зайняття
різними видами аеробіки, катання на роликових ковзанах, використання кардіоваскулярних і еліптичних
тренажерів, бігових доріжок і так далі.
Сьогодні фітнес є сферою фізкультурної галузі в Україні, що динамічно розвивається, в якій
з'являються нові види і типи здоров'я зберігаючих технологій. Цьому сприяв інтенсивний розвиток фітнесіндустрій, поява нового устаткування, цікавих видів рухової активності.
Будучи структурним компонентом системи фізичної культури, фітнес-культура в цілому виконує її
базові соціокультурні функції і передбачає використання широкого спектру видів рухової активності з
метою зміцнення здоров'я студентів, а також створення необхідних передумов і умов для плідної
розумової праці.
Фітнес-культура якнайповніше задовольняє потреби студентської молоді, сприяючи підвищенню не
лише рухової, але і загальної культури, розширенню світогляду. Для практичного заняття характерні
наступні особливості:
- оздоровча спрямованість;
- широкий спектр використовуваних фізичних вправ (з предметами, без них, на снарядах,
тренажерах і ін.), їх своєрідність, різна спрямованість за рахунок використання асиметричних рухів;
- функціональний зв'язок рухової активності з музикою, сучасними ритмами і напрямами танців;
- привабливість зайняття, висока емоційність;
- широка варіативна використання методів і методичних прийомів;
- можливості творчого самовираження, отримання задоволення від виконання різних рухових дій;
- вдосконалення рухових можливостей, підвищення культури рухів;
- придбання спеціальних знань і умінь по самоконтролю;
- педагогічний моніторинг.
Заняття сприяє підвищенню духовно-діяльнісного потенціалу особи, розширенню діапазону
функціональних можливостей організму, попередженню стомлення, а також активізації процесів
відновлення і психологічної профілактиці.
Фітнес-культура формує людину в цілісності з природою, формуючи його уміння бути самоцінністю,
адаптуватися до зовнішніх умов життєдіяльності, що міняються. Тут якнайповніше враховуються
особливості студентів, їх прагнення створити власну фізичну культуру, індивідуальну систему цінностей,
усвідомити себе як самоцінність.
Величезний соціальний потенціал, який поміщений у фітнесі, представлений різноманітними типами
і організаційними формами, які необхідно ефективніше використати в усіх процесах трансформації життя
суспільства. Досягнута на сучасному етапі різноманітність видів фітнесу не є чимось вторинним, похідним,
обумовленим суттю єдиної основи. У фітнесі формуються необхідні умови особового становлення і
самореалізації цілісної людини в його екзистенціальній і онтологічній цілісності. Тенденція, що
визначилася, в розвитку фітнесу набуває сьогодні характеру соціального імперативу, відповідно до якого
права особи в організації фізкультурної діяльності, є пріоритетними.
Фітнес-технології - це сукупність науково обґрунтованих способів і методичних прийомів, націлених
на підвищення оздоровчого процесу, задоволення потреб студентів в руховій активності. Вони
забезпечують позитивні емоції студентів, задоволення їх потреб в зміцненні здоров'я, формування
позитивного відношення до здорового способу життя, соціальної успішності. Молодіжна мода на
відвідування дорогих фітнес-клубів багато в чому обумовлена престижністю зайняття. Саме тут можна
зустріти еліту суспільства - відомого політика, письменника, актора, рок-зірку. Комфортні умови зайняття,
використання найсучаснішого устаткування також притягають молодь. У фітнесу втілюються мрії студента
про гармонію і досконалість, про силу і форму тіла. Фітнес стає, в зв'язку з цим, проявом естетичного
нонконформізму фізичної культури.
Інтерес студентів до фітнес-культури обумовлений її доступністю, ефективністю і емоційністю.
Доступність більшості фітнес послуг визначається порівняльною простотою заняття фізичними вправами.
Ефективність різних напрямів фітнесу полягає в комплексній дії на моторику, гемодинамічну, дихальну і
нервову системи організму, профілактику різних захворювань. Емоційність зайняття забезпечується не
лише музичним супроводом, що створює позитивний психологічний настрій, його танцювальною і ігровою
спрямованістю, але і необхідністю погоджувати свої рухи з діями партнерів в групі, що також підвищує
інтерес до заняття. Це дозволяє розглядати студентську фітнес-культуру як високоефективну систему
оздоровчого зайняття, спрямованого на поліпшення фізичних кондицій, зміцнення здоров'я, гармонійний
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фізичний розвиток. Основу змісту зайняття складають фізичні вправи, спрямовані на розвиток основних
фізичних якостей, розкриття внутрішнього потенціалу студента як особи.
Висновок: систематичне зайняття фітнесом дозволяє:
- впоратися з вимогами інтенсивної учбової діяльності без надмірної напруги за рахунок розширення
резервів адаптації організму до стрес-факторів;
- нормалізувати емоційний тонус і успішно здолати фізичну напругу і різні стреси, що, кінець кінцем,
підвищує творчу активність студентів, їх працездатність і позитивно позначається на ефективності
учбового зайняття, а також формує і удосконалює фізичні якості і життєво важливі уміння і навички;
- підвищувати витрати енергії, компенсуючи надлишок харчування, тим самим допомагаючи
контролювати вагу і боротися з ожирінням, знизити ризик захворювання атеросклерозом, гіпертонічною і
ішемічною хворобами серця.
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Дар’я Касьяненко
(Дніпpо, Україна)
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЮНИХ СТРИБУНІВ В ВОДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПІДГОТОВКИ
Відбір юних перспективних стрибунів в воду – складний багатокомпонентний процес, який містить
педагогічні, біологічні, медичні, соціальні, психологічні, морально–етичні аспекти. Значення цих аспектів
змінюється у процесі багаторічної підготовки. Ефективність процесу підготовки зумовлюється
використанням засобів та методів комплексного контролю управління тренувальним процесом. З метою
вдосконалення системи підготовки стрибунів у воду необхідно мати обґрунтовану методику контролю.
Головними компонентами, що визначають рівень майстерності стрибунів є фізична підготовленість, за
показниками якої можна повно та об’єктивно оцінити рівень готовності спортсмена на даний момент і
вчасно внести необхідні корективи у тренувальний процес. Процес підготовки стрибунів у воду базується,
здебільшого, на особистому досвіді тренерів та самих спортсменів, а не на науково обґрунтованих
даних [2, с. 584].
Аналіз літературних джерел та дослідження науковців доводить, що відбір у види спорту зі складною
координацією рухів, зокрема стрибків у воду, відбувається у ранньому віці від 4 до 7 років. Ми
погоджуємося з результатами дослідження набирати в групи початкової підготовки з 4–х років. При
ранньому початку занять необхідні спеціальні програми, засновані на ігровому методі. Необхідно
пам’ятати, що діти цього віку, зазвичай, ще не можуть навчатися рухів. Отож заняття, що проводяться з
дітьми 4–6 років, повинні бути спрямовані на поліпшення здоров’я, всебічний фізичний розвиток і розвиток
усіх рухових якостей, особливо координаційних здібностей. Як свідчать багаторічні спостереження за
діяльністю спортивних шкіл зі стрибків у воду, спрямоване навчання можна проводитися з шести–,
семирічного віку. Аналіз діяльності спеціалізованої дитячо–юнацької школи олімпійського резерву
(СДЮШОР) показує, що з основної кількості дітей, набраних у п’ятирічному віці, у цьому виді спорту
залишається менше ніж 1%. Оцінювання продуктивності роботи дитячих і юнацьких спортивних шкіл для
збірних команд свідчить, що якщо школа дає 1–2 спортсменів у збірні команди країни, то її роботу
оцінюють позитивно. Отже, основну роботу СДЮШОР спрямовано на масовий спорт [1, с. 131–136].
Цей факт підтверджує, що для підвищення ефективності роботи СДЮШОР зі стрибків у воду
необхідно більш ретельно проводити початковий відбір. При відборі дітей у спеціалізовані дитячо–юнацькі
спортивні школи потрібно керуватися показниками, які генетично зумовлені і не можуть змінюватися під
впливом тренувань. Зокрема, це такі морфофункціональні показники й особливості будови тіла: тіло має
бути пропорційним, обтічним, із хорошою рухливістю плечових, кульшових, колінних та гомілковостопних
суглобів; зріст дітей повинен відповідати середнім (або нижчим за середні) величинам для дітей цього віку.
Серед показників фізичної підготовленості перевагу рекомендують віддавати дітям із високими
показниками сили та швидкості [1, с. 131–136; 2, с. 583–584; 4, с. 25–30].
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Підтверджено дослідження В. Платонова, що тривалість етапу початкової підготовки становить у
середньому 1,5 року. У 9–10 років необхідно визначити, наскільки юний спортсмен придатний для занять зі
стрибків в воду, яка вірогідність досягнення ним високих спортивних результатів [3, с. 37–42].
Нами розглянуто особливості підготовки стрибунів у воду у підготовчому, перехідному та
змагальному періодах.
Основна мета спортивного тренування – забезпечити високий рівень здоров'я спортсменів,
оволодіння спортивною технікою, виховання моральних та вольових рис характеру, розвиток фізичних
якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності) і на цій основі – досягнення високих показників в
обраному виді спорту. Все це обов'язково має передбачати навчання й тренування спортсменів будь-якої
підготовленості – від новачка до майстра спорту.
Тренери в своїй роботі широко використовують наочні і словесні методи, пояснюючи спортсмену
рухову задачу і домагаючись від нього її розуміння.
Практичні методи тренування складають основу підготовки. Умовно їх можна розділити на методи
освоєння і вдосконалення техніки стрибків у воду та методи, спрямовані на розвиток рухових якостей.
Однак практичними методами тренування є ігровий та змагальний. Залежно від конкретних завдань,
спрямованості, умов їх вирішення вони застосовуються в двох варіантах: освоєння і вдосконалення
стрибків за елементами і в цілому.
При розучуванні, закріпленні і вдосконаленні окремих елементів і техніки стрибка в цілому широко
використовують стандартно–повторний метод, який має на увазі багаторазове повторення вправ з метою
закріплення рухових навичок. Іноді стрибки повторюються певну заплановану кількість разів (3 – 8 спроб)
або ж до вдалої спроби.
Ігровий метод. Ігри широко застосовуються в роботі з стрибунами в воду. Спортивні ігри (волейбол,
баскетбол, футбол) є ефективним засобом загальної фізичної підготовки і широко застосовуються в
перехідному і підготовчому періодах тренування спортсменів. Ігровий метод тренування відрізняється
високою емоційністю і вимагає прояви самовладання, ініціативності, наполегливості, рішучості,
варіантності мислення, координації рухів та інших здібностей.
Змагальний метод застосовується на всіх етапах підготовки стрибунів в воду, але особливого
значення набуває в змагальному періоді. Таке тренування є засобом виховання спеціальної тренованості і
спортивного характеру. В процесі тренування змагання проводяться за різними стрибками програми.
Наприклад: виконання стрибків на оцінку після розминки (кожен – по одній спробі) – виконання
обов`язкових або довільних стрибків на оцінку – по дві спроби і більше (результат визначається за сумою
балів за всі стрибки) – багаторазове виконання одного стрибка – змагання на якісне виконання програми
стрибків (без урахування коефіцієнта труднощі) і т.п. Іноді тренування проводяться в регламенті змагань
(моделювання змагальної діяльності), тобто з виставленням оцінок за виконання кожного стрибка. Такі
контрольні змагання дозволяють тренеру визначити рівень підготовленості спортсменів до змагань, а
спортсменам – придбати змагальний досвід [3, с. 38–42; 4, с. 25–30].
Виховання спортсмена складається з таких органічно взаємозв'язаних частин: технічної, тактичної,
фізичної (загальної і спеціальної), моральної й польової та теоретичної підготовки.
При проведенні тренувань слід брати до уваги вік і підготовку спортсмена. Новачкам, наприклад,
треба більше працювати над виробленням фізичних якостей, елементами спортивної техніки, тоді як
підготовленим спортсменам необхідні спеціальна технічна підготовка та оволодіння тактичною
майстерністю. У підготовчому періоді тренувань більше уваги приділяється загальній фізичній і спеціальній
підготовці, а в змагальному – технічній.
Технічна підготовка. Досягнення успіху в будь–якому виді спорту значною мірою обумовлене
оволодінням спортивною технікою. Технічно досконале, тобто раціональне, виконання вправ – запорука
високих спортивних результатів. Важлива сторона спортивної техніки – економне виконання вправи, яке
забезпечує збереження сил. Під час навчання спортсмен повинен опанувати правильну техніку (структура
вправи, відсутність зайвих напружень, автоматизація координаційних процесів, «шліфування» окремих
рухів).
Важлива роль у технічній підготовці спортсмена належить тренерові, який повинен розучити з ним
вправу в цілому і по частинах, проаналізувати кожен рух.
Тактична підготовка. Спортивна тактика – мистецтво ведення змагань з суперниками. ЇЇ головне
завдання – як найраціональніше використати сили й можливості для перемоги.
Завдання тактичної підготовки: вивчення загальних положень, засобів і можливостей у даному виді
спорту, тактичного досвіду найсильніших спортсменів і команд; практичне використання засобів, прийомів і
варіантів тактики під час тренувальних занять, змагань; аналіз сил суперників, їхньої технічної. фізичної,
вольової підготовленості; аналіз проведеного змагання, висновки.
Фізична підготовка – частина процесу тренування спортсмена. Поділяється вона на загальну й
спеціальну.
Загальна фізична підготовка, дуже корисна для зміцнення здоров'я, зумовлює гармонійний розвиток
усіх органів і систем людського організму, підвищення їх функціональних можливостей – збільшення сили,
швидкості, витривалості, спритності і т. п. [4, с. 25–30].
Все це досягається застосуванням в учбово–тренувальній роботі вправ на загальний розвиток з
обраного виду, а також з інших видів спорту (спортивна гімнастика, біг, стрибки, метання, лижі, вправи зі
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штангою, рухливі й спортивні ігри, плавання, веслування та ін.), підготовкою та складанням нормативів
комплексу і комплексів.
Моральна й вольова підготовка. Спортсмен повинен бути відданим Батьківщині, дисциплінованим,
працьовитим, наполегливим у досягненні поставленої мети, впевненим у своїх силах, здатним до
максимальних зусиль; повинен не боятися труднощів, завжди прагнути до перемоги.
Всі ці якості виховуються протягом усього процесу учбово-тренувальної роботи.
Підготовчий період. Сучасні методи тренування в усіх, без винятку, видах спорту відводять цьому
періодові вирішальну роль у підготовці спортсменів. У річному циклі тренувань підготовчий період повинен
зайняти не менше 4-5 місяців при 4-5 тренувальних заняттях на тиждень для підготовлених спортсменів та
3-4 – для початківців.
Тренування в підготовчому періоді забезпечує: набуття та покращання загальної і спеціальної
фізичної підготовленості;
подальший розвиток фізичних якостей, необхідних для вдосконалення в даному виді спорту;
подальше покращення моральних і вольових якостей;
підвищення рівня знань у галузі теорії фізичних вправ і виду спорту.
Змагальний період. Основні завдання тренувань у цьому періоді зводяться до подальшого
підвищення рівня розвитку фізичних і морально–вольових якостей, вдосконалення і закріплення
спортивної техніки, оволодіння тактикою і набуття досвіду змагань.
Цей період прийнято поділяти на два етапи. Перший – до змагальний, триває один місяць, а другий
– основних спортивних змагань, триває 3–5 місяців. На першому етапі спортсмени повинні здійснювати на
тренування і брати участь у невеликій кількості змагань для набуття «бойового» досвіду. Виступаючи в
них, спортсмени звикають до нових умов, перевіряють свої можливості, підвищують тренованість. Головну
увагу на другому етапі приділяють вдосконаленню техніки та підготовці до досягнення найвищих для
даного спортсмена результатів.
Перехідний період має на меті створення таких умов, за яких спортсмени після напруженої роботи в
змагальному періоді будуть готові почати наступний цикл тренувань, не знизивши рівня набутих фізичних
якостей і технічних навичок. Одним з найважливіших питань успішного керування тренувальним процесом,
шляхів підвищення ефективності підготовки спортсменів є пошук раціональних форм планування
тренувальних навантажень у структурах річної й багаторічної підготовки [3, с. 37–42].
Аналізуючи дану роботу можна зробити висновки. Вивчення стану проблеми відбору у стрибках в
воду підтвердило, що робіт, спрямованих на виявлення критеріїв початкового відбору, дуже не багато.
Тільки з застосуванням технічної, тактичної, фізичної, моральної й теоретичної підготовки може
здійснюватись виховання спортсмена. Це допоможе у подальшому розвитку спортсмена для досягнення
ним найкращих результатів.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАНЬ СИЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ
СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ
В туризмі, як і в інших видах спорту, досягнення високих результатів неможливе без постійної
силової підготовки, яка є невід’ємною складовою змісту тренувального процесу і в той же час нерозривно
пов’язана із зміцненням і підвищенням загального рівня функціональних можливостей організму [2, 5]. У
сучасній вітчизняній і західній гуманітарній науці накопичений значний як емпіричний, так і теоретикометодологічний матеріал в області дослідження туризму. Тривалий час проблема розвитку туризму
перебувала переважно у центрі уваги представників західної наукової традиції. Проте, в останнє
десятиліття у зв’язку з глобальними соціокультурними трансформаціями туризм стає об’єктом вивчення
українських дослідників. Науковцями [3, 6] широко досліджується і дискутується питання щодо
співвідношення різних факторів, що впливають на спортивний результат у видах спорту, що вимагають
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максимальних м’язових зусиль (важка атлетика, гирьовий спорт, пауерліфтинг, культуризм, богатирське
багатоборство). Однак, фахівцями фізіологами [2], котрі вивчали цю проблему, в основному,
розглядаються механізми забезпечення сили м’язової напруги, а от значення різних факторів, що
впливають на спортивний результат у видах спорту, пов’язаних із проявом максимальних силових зусиль,
практично не досліджується.
Розрізняють загальнорозвиваючу і спеціальну силову підготовку. Загально розвиваючі силові вправи
спрямовані на розвиток різноманітних силових здібностей, всебічно підвищують рівень спортивної форми і
створюють передумови для розвитку спеціальної сили. Досягнення високої фізичної працездатності та
створення міцного підмурку для розвитку спеціальної сили є можливим за наступних умов:
- коли на високий рівень буде піднятий силовий потенціал основних м’язів і м’язових груп;
- сила окремих м’язів і м’язових груп буде розвинута пропорційно;
- розвиток силової витривалості, максимальної і швидкісної сили м’язів і м’язових груп буде
знаходитись в гармонійному співвідношенні;
- а також коли силова підготовка буде сприяти вдосконаленню і таких фізичних якостей, як
витривалість, гнучкість, координованість.
Правильно організоване силове тренування сприяє всебічному і гармонійному розвитку людини.
Воно особливо важливе при формуванні і вдосконаленні спеціальних фізичних і спортивних якостей.
Силове тренування може виконувати різні завдання. Воно сприяє зміцненню здоров'я і досягненню
високих спортивних результатів, оскільки підвищує функціональний стан нервово-м'язової системи і, при
відповідній організації, може робити позитивний вплив на інші системи організму, наприклад, дихальну,
серцево-судинну, обмінну.
За допомогою силового тренування можна підвищити пружність мускулатури, збільшити активну
м'язову масу, скоротити надлишок жирової маси, укріпити і усилити сполучні і опорні тканини, поліпшити
поставу, фігуру, а також підняти рівень таких фізичних якостей, як сила, швидкість, витривалість і гнучкість.
Цілеспрямоване силове тренування служить також для повного розкриття властивостей
психологічного характеру. Наприклад, різні вправи з власною вагою, з обтяженнями, з партнером сприяють
вихованню таких якостей, як готовність до подолання труднощів, наполегливість, рішучість, сміливість і
свідома дисципліна. Задоволення, одержуване від розучування нових вправ, від колективних тренувань,
зростання результатів створюють стійке емоційне відношення до занять і усилюють потребу в них. У
таблиці 1 представлено приклад плану тижневого мікроциклу тренувань силової спрямованості.
Таблиця 1
План тижневого мікроциклу тренувань силової спрямованості
Дні тижня

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Перелік вправ
Аеробна підготовка
Крос 25-30 хвилин, ЧСС – 150-160 уд./хв..
Силова підготовка
1) Жим штанги лежачи на горизонтальній лаві;
2) жим гантелей під кутом 45;
3) тяга гирі до підборіддя;
4) жим штанги стоячи;
5) французький жим лежачи;
6) розтяжка + вправи на гнучкість.
Відпочинок
Аеробна підготовка
Велотренажер 20-25 хв., ЧСС – 160-170 уд./хв..
Силова підготовка
1) Присідання зі штангою на плечах;
2) розгинання ніг в тренажері;
3) станова тяга;
4) нахили зі штангою стоячи;
5) підйом гантелей на біцепс;
6) прес.
Сауна або парова лазня
Аеробна підготовка
Стрибки зі скакалкою, багатоскоки, вистрибування з обтяженням;
ЧСС – 150-160 уд./хв..
Силова підготовка
1) Жим гантелей лежачи;
2) віджимання на брусах;
3) жим штанги сидячи;
4) підйоми гантелей через сторони;
5) жим штанги вузьким хватом;
6) розтяжка + вправи на гнучкість.
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Аеробна підготовка
Крос по пересіченій місцевості 45-60 хв. В середньо-тренуваль. темпі.
Силова підготовка
1) Присідання з штангою на грудях;
2) жим ногами в тренажері;
3) підтягування на поперечині;
4) нахили зі штангою сидячи;
5) згинання рук із штангою стоячи;
6) прес.
Відпочинок

Розвиток сили в спортивному туризмі – невід’ємна частина тренувального процесу, оскільки одну з
важливих ролей в досягненні високого результату відіграє надійний рівень силових здібностей.
В структурі спеціальної підготовленості в спортивному туризмі швидкісно-силові здібності і силова
витривалість, безсумнівно, високо значущі, оскільки мають тенденцію до найбільшого розкриття в
специфічній діяльності [3, 5].
В приведеній нами моделі основними засобами підготовки є вправи на розвиток сили і покращення
функціональних можливостей організму – загально фізична підготовка.
В процесі занять загальнофізичною підготовкою, спортсмени, що спеціалізуються в спортивному
туризмі виконують специфічні нормативи для визначення рівня силових і функціональних можливостей.
На першому етапі відбувається поступовий перехід до процесу, спрямованому на розвиток силової
витривалості, функціональних здібностей і сили, проводяться контрольні нормативи по визначенню рівня
компонентів загальнофізичної підготовки і аналіз результатів попереднього тестування.
Ми не рекомендуємо проводити контрольні тести, що не мають прямого методичного відношення до
засобів і методів підготовки попереднього тренувального періодів. На даному етапі ми робимо акцент на
проведенні тестів як на силову витривалість, так і на узагальнений рівень силових якостей. Наприклад,
жим штанги вагою 40 кілограмів лежачи на лаві – максимальна кількість повторень за 2 хвилини. Ми
з’ясували і оцінили як значущість силової і функціональної підготовки так і оптимальний вибір засобів і
методів розвитку силових здібностей в процесі занять спортивним туризмом.
До засобів силової підготовки в базовому періоді слід включити вправи з вагою власного тіла:
підтягування на поперечині з використанням різних способів хвату; віджимання на гімнастичних брусах від
підлоги; вправи для розвитку черевного пресу – підйоми ніг, підйоми тулуба, різноманітні нахили. Вправи з
обтяженнями: штангою, гирею, гантелями, набивними м’ячами, вправи на тренажерних пристроях: основні
вправи, в яких задіяна максимальна кількість м’язів: жим лежачи, нахили під різними кутами, присідання зі
штангою на плечах і на грудях, різні варіанти станової тяги. А також додаткові вправи з обтяженням на
групи м’язів, що приймають участь в загальній практиці туристи-спортсмени: різноманітні розведення з
гантелями, тяга штанги або гирі до підборіддя, нахили з обтяженням, підйом на біцепс тощо.
Спортивний туризм – це специфічний вид спорту, оптимальний для розвитку силових здібностей,
але водночас він не сприяє зростанню м’язової маси. В спортивному туризмі протягом всього річного циклу
необхідно зберігати стабільну вагу, її можна регулювати також з допомогою правильного вибору
тренувальної ваги і оптимального обсягу навантаження аеробного характеру.
Спортсменам загального рівня слід контролювати власну вагу протягом всього періоду річної
системи підготовки. Окремі спортсмени протягом річного циклу, особливо в зимовий період, захоплюються
силовою підготовкою з метою набрати м’язову масу, збільшуючи таким чином власну вагу. Природньо,
зростають показники абсолютної сили, а показники відносної сили не змінюються, а в деяких випадках
навіть зменшуються. Із-за збільшення м’язової маси погіршуються показники функціональної
підготовленості, що також негативно впливає на виступи в змагальному періоді. В кінці підготовчого
періоду спортсмени, що мають підвищену вагу часто травмуються.
Ми рекомендуємо використовувати наступні методи і засоби, що дозволяють розвивати силу без
збільшення м’язової маси [1, 4].
1. Вправи з вагою 90-95% від максимальної ваги, 2-4 повторення по 3-6 підходів, з інтервалом
відпочинку між підходами 5-7 хвилин сприяють розвитку максимальної сили.
2. Вправи з обтяженням 50-60% від максимальної ваги, 12-15 повторень по 4-6 підходів з
інтервалами відпочинку між підходами 2-3 хвилини сприяють розвитку швидкісної сили.
3. Вправи з вагою власного тіла 30-35% від максимальної кількості повторень виконують
необмежену кількість підходів до рівня відчутної втоми, але без порушення техніки виконання, відпочинок
між підходами 1,5-2 хвилини.
4. Тренування для розвитку і підтримання функціональної працездатності відбувається в межах
ЧСС 160-170 уд./хв..
Вправи слід виконувати в динамічному режимі, без пауз між повтореннями, без перенапруження:
такий режим є специфічний для спортивного туризму. Силові вправи в підготовці туристів-спортсменів
підбираються за такими принципами спортивної силової підготовки: принцип вибору і техніки виконання
вправ; принцип якості зусилля.
Розподіл силових вправ у тижневому мікро циклі відповідає принципу роздільних тренувань. Цей
принцип потребує побудови мікро циклу підготовки таким чином, щоб спеціалізоване тренування на дану
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м’язову групу проходило 1-2 рази на тиждень (табл. 1). Це зумовлено тим, що на будівництво нових
міофібрил на 60-80% потрібно 7-10 діб [1, 2, 5].
Структура спортивного тренування в пауерліфтингу має такі характеристики:
а) визначене співвідношення різних сторін підготовки (наприклад, фізичної і технічної);
б) необхідне співвідношення тренувального навантаження (наприклад, обсягу та інтенсивності);
в) доцільність послідовності застосування різних ланок тренувального процесу (наприклад, етапів,
циклів) [4, 6].
Розглядаючи багаторічне спортивне тренування спортсмена як цілісну систему, деякі автори
виділяють наступні структурні компоненти - відносно виокремлені ланки тренувального процесу [5, 6]:
1) тренувальні завдання; 2) тренувальні заняття і їхні частини; 3) мікроцикли; 4) мезоцикли; 5) макроцикли
(періоди тренування річні і піврічні); 6) стадії й етапи багаторічного тренування.
В існуючій цілісній системі спортивної підготовки важливе значення має тренувальне завдання як
перший блок багаторічного тренування. Проте, відношення до цього «блоку» різне [2] з боку деяких
авторів, що займалися розглядом і оцінкою ефективності застосування цих завдань у практиці
тренувальної роботи. Під тренувальним завданням [4] розуміє призначені для тренування вправи з усіма
можливими умовами їх виконання і різного роду установками, зформованими для спортсмена. Значення
завдання автор визначає в залежності від його місця в ряді інших завдань, а їхня організація в часі
визначає цілісність заняття.
Таким чином, на основі теоретичного аналізу силової підготовки спортсменів, що спеціалізуються в
спортивному туризмі, ми зробили спробу створити і довести на практиці правильність побудови «моделі»
розвитку силових здібностей даного контингенту. Теоретичний і практичний аналіз підготовки туристівспортсменів дозволяє нам говорити про безсумнівну користь застосування тренувально-силового
спрямування в спортивному туризмі.
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Анатолій Клемба, Орест Стефанишин, Віталій Ковцун
(Львів, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ КОНДИЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ НА ЛИЖАХ З ОСОБАМИ СТАРШОГО І ПОХИЛОГО
ВІКУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
Актуальність. Арістотель писав: «Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична
бездіяльність». Екологи приходять до висновку, що вірогідність антропологічної катастрофи і вимирання
людської цивілізації дуже висока. До того ж ситуація ускладнюється через пандемію, яка на початку 2020
року вразила майже все населення землі і докорінно змінила спосіб мислення і погіршила життя людей.
Скажімо, тривале обмеження рухової активності населення, продиктоване вимогами карантину приносить
невтішні результати. Особливо актуально виглядає проблема гіподинамії людей старшого віку, що
проживають в містах взимку. На наше глибоке переконання зазначеним викликам і негативним тенденціям
ми можемо протиставити обґрунтовані програми заняття фізичними вправами, зокрема, оздоровчих занять
на лижах. Щоб сприяти вирішенню назрілої проблеми ми зосередились на дослідженні особливостей і
методичних аспектів проведення оздоровчих занять на лижах із старшими людьми.
Об’єкт дослідження. Оздоровчі заняття на лижах з особами старшого і літнього віку.
Предмет дослідження. Особливості оздоровчого впливу занять на лижах на організм старших
людей в період пандемії.
Мета роботи. Розробити доступні методичні рекомендації по проведенню оздоровчих занять на
лижах з особами старшого віку.
Завдання дослідження.
1. Дослідити особливості оздоровчого впливу прогулянок на лижах на організм літніх людей в період
пандемії.
2. Узагальнити і вдосконалити існуючі методичні рекомендації по проведенню кондиційних занять на
бігових лижах.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел і практичного досвіду, метод теоретичного
узагальнення.
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Результати власних досліджень.
На відміну від інших видів спорту, заняття на лижах проводяться на відкритому повітрі при низьких
температурах, мінливій погоді, на нестандартній пересіченій місцевості. Із цими факторами і специфікою
способів руху на лижах пов’язані особливості впливу оздоровчих занять на лижах на організм людини. На
свіжому повітрі лижник отримує велике фізичне навантаження, в роботу включаються всі групи м’язів, які
забезпечуються достатньою кількістю кисню і поживних речовин. Такі механізми покращують функції інших
органів і систем, зокрема, серце працює більш економно.
В умовах низьких температур в парках, де повітря більш насичене киснем, прогулянки на лижах є
хорошим засобом підвищення функціональних можливостей організму. Крім того, холод позитивно
впливає на кровоносні судини: при зміні тепла і холоду відбувається так звана “гімнастика судин”, яка
служить чудовим засобом профілактики атеросклерозу. Зазначені особливості, дають фахівцям підставу
стверджувати, що регулярні оздоровчі заняття сприяють зниженню ризику інфаркту на 50%. Оскільки
заняття на лижах проходять на відкритому повітрі при низькій температурі, тому досягається хороший
ефект загартування організму, підвищується стійкість до захворювань.
У зв’язку з негативними наслідками пандемії доцільно більш детально проаналізувати особливий
вплив прогулянок на лижах на емоційне і психічне здоров’я людей старшого і літнього віку. Адже вони
зазнають впливу значно більшої кількості негативних факторів: хронічні хвороби, зниження
функціональних можливостей, втрата роботи, фінансові проблеми. Зрештою, до цього переліку додається
низка факторів пов’язаних з тривалою пандемією Covid-19 (карантинні вимоги, інформаційний пресінг,
страх, обмеження рухової діяльності та живого спілкування, тривале перебування в закритому приміщенні
тощо). Для такої категорії людей прогулянки на лижах на свіжому повітрі є особливою потребою. Прекрасні
засніжені пейзажі пробуджують позитивні емоції, а також дозволяють відволіктись від нав’язливих думок.
Без сумніву, заняття на лижах є не лише ефективним і відсвіжаючим відпочинком, вони служать чудовим
засобом профілактики пригнічення і депресії.
Досліджуючи причини депресії, Winter Blues, Fourth Edition встановили, що довгі й похмурі осінь та
зима можуть бути причиною сезонних депресій оскільки кількість медіатору серотоніну мозку людини,
низький рівень якого спричиняє депресію, залежить від освітленності середовища, в якому перебуває
людина [5, с. 12]. Автори стверджують, що існує певний зв'язок між інтенсивністю сонячного освітлення і
виникненням депресій. Саме восени і взимку інтенсивність сонячного освітлення значно знижується, а
відповідно, виробництво медіатору серотоніну, який відповідає за добрий настрій людини, зменшується.
Оскільки через карантинні обмеження, викликані пандемією, сезонний дефіцит медіатору серотоніну ще
більше зростає, виникає особлива потреба в регулярних прогулянках на лижах, як засобу профілактики
депресії в зимовий період. Перевага оздоровчих тренувань на лижах в тому, що їх можна проводити
індивідуально, будь-коли і будь-де: в парках, на стадіонах, на схилах пагорбів, в приміській зоні, вздовж
річок, по периметру озер тощо. Безперечно, - це унікальна особливість лижної підготовки, яка дозволяє
легко дотримуватись найважливішої вимоги карантину, - безпечної дистанції.
Нестерова С. із співавторами виявили, що емоційне і психічне здоров’я можна зберегти, усвідомлено
відповідаючи релаксацією на стресовий імпульс [4, c. 70]. Автори переконані, що так можна перешкодити
впливові стресового імпульсу, затримати його або (якщо стресова ситуація ще не наступила) послабити
стрес, запобігши тим самим психосоматичні порушення в організмі. Вони також встановили, що
взаємозв’язок стресу з тривогою, з одного боку, і м’язовою напругою, з іншого проявляється через
механізм: знизивши м’язову напругу, тим самим можна запобігти стресу і тривозі. Прогресивна м’язова
релаксація сприяє зниженню м’язової напруги, а тому стресу і тривозі. Її сутність зводиться до
послідовного й упорядкованого напруження і розслаблення основних груп м’язів і досягнення стану
повного розслаблення. Лижні ходи, як циклічні локомоції, є основними способами руху лижника по
дистанції і одночасно ідеальним варіантом релаксаційних вправ. Досягнення такого повного розслаблення
стає можливим завдяки двом важливим процесам. По-перше, напружуючи в фазі відштовхування, а потім
розслаблюючи м’язи в пасивній фазі лижного ходу організм отримує імпульс для досягнення більш
глибокого рівня м’язового розслаблення. По-друге, напружуючи, а потім розслаблюючи м’язи, можна
порівняти і протиставити стану м’язової напруги розслаблення. Висока ефективність релаксації
досягається при пересуванні лижними ходами з інтенсивною фазою відштовхування як руками, так і
ногами і більш тривалими пасивною фазами виносу рук і маху ногами, які супроводжується максимальним
розслабленням робочих м’язів.
Існуючі методичні рекомендації проведення оздоровчих занять на лижах з особами старшого віку
спрямовані на зміцнення здоров’я такої категорії людей за рахунок компенсації дефіциту рухової
активності. Досліджуючи щоденну рухову активність людей, науковці прийшли до висновку, що для
забезпечення нормального функціонування організму і підтримання працездатності на достатньому рівні,
необхідне додаткове фізичне навантаження з енерготратами мінімум 1200 – 1500 ккал. [2, c. 80]. Такий
своєрідний дефіцит м’язової діяльності можна компенсувати за рахунок спеціально організованих занять
фізичними вправами, зокрема, влітку ходьбою і бігом, а взимку прогулянками на лижах. Невід’ємною
умовою ефективного зміцнення і збереження здоров’я людей старшого і похилого віку є підбір адекватної
функціональним можливостям тренувальної програми. Клініко-фізіологічними дослідженнями встановлено,
що літні люди одного віку можуть суттєво відрізнятись станом здоров’я, фізичною підготовленністю тощо, а
тому оздоровчі програми мають бути індивідуальними. Провідні фахівці вважають, що рівень
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функціональної підготовленності має бути основою при плануванні параметрів навантаження оздоровчого
тренування. К. Купер диференціює фізичну підготовленність людей старших за 50 років за результатами
12 хвилинного бігу на 6 рівнів. (табл.1)
Таблиця 1
Рівень фізичної підготовленності літніх людей за результатами тесту К. Купера
Рівень фізичної
підготовленності
Дуже поганий
Поганий
Задовільний
Добрий
Відмінний
Чудовий

Стать
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.
чол.
жін.

Дистанція (км), подолана за 12 хв.
Вік, роки
50-59
60 і старше
Менше 1,65
Менше 1,4
Менше 1,35
Менше 1,25
1,65 -1,85
1,4 -1,6
1,35 -1,5
1,25 -1,35
1,85 - 2,1
1,6 -1,9
1,5 -1,7
1,4 -1,55
2,1 - 2,3
1,9 -2,1
1,7 -1,9
1,6 -1,7
2,3 -2,5
2,1 -2,4
1,9 -2,0
1,75 -1,9
Більше 2,5
Більше 2,4
Більше 2,0
Більше 1,9

Перш, ніж проходити тестування, слід звернути увагу на наступні застереження. Не дозволяється
виконувати 12 хвилинний або інші тести, які вимагають прояву максимальних зусиль, якщо вам за 35 років,
ви невпевнені, що фізично підготовлені до тестування, не пройшли 6-тижневий курс навчальної підготовки
або, якщо виникають будь які незвичні відчуття.
Отримані результати тестування дозволяють об’єктивно планувати навантаження в залежності від
віку і статі. Набагато практичніше і ефективніше при плануванні оздоровчого тренування на лижах
керуватися принципами. Перш за все, упродовж оздоровчих занять слід вирішувати конкретні різноманітні
оздоровчі завдання: профілактика захворювань, загартування організму, відновлення емоційного і
психічного стану, розвиток рухових якостей, підвищення працездатності, оволодіння основами техніки
пересування на лижах тощо. В залежності від вирішуваного завдання і інших факторів змінюються основні
параметри навантаження. Однак, незмінними є граничні показники інтенсивності. Для людей вікової групи
50-59 років і 60 років і старших максимально допустимими показниками інтенсивності пересування на
лижах є відповідно ЧСС не вище 140 уд/хв. і не вище 130 уд/хв. [1, с. 3 с. 85].
Об’єм навантаження, в залежності від вірішуваних завдань і рівня функціональної підготовленності,
практичніше визначати не кілометрами, а часом пересування на лижах. Передусім це пов’язано із зміною
рел’єфу дистанції, погоднокліматичних факторів, якості ковзання і зчеплення лижі із снігом тощо, що
суттєво впливає на енергозатрати для подолання дистанції. Науково обгрунтованими для вікової групи 5059 років вважається тривалість пересування на лижах в межах 20 – 54 хвилин, а регулярність не рідше 4 5 занять упродовж тижня [1, с. 131; 3, с. 112]. Позитивний вплив на організм людини справляють
навантаження різної спрямованості, завдяки чому вирішуються конкретні оздоровчі завдання. Завжди слід
памятати, що заняття на лижах - це чудовий засіб профілактики депресивного і стресового стану.
Зазначені завдання успішно вирішуються в заключній частині оздоровчих занять протягом якої доцільно
прогулюватись по гарних пейзажних місцях, приймаючи в освітлених і зручних для відпочинку місцях
сонячні ванни.
Висновки. Перевага оздоровчих тренувань на лижах полягає в тому, що їх можна проводити
індивідуально, будь-коли і будь-де: в парках, на стадіонах, на схилах пагорбів, в приміській зоні, вздовж
річок, по периметру озер тощо. Безперечно, - це унікальна особливість лижної підготовки, яка дозволяє
легко дотримуватись найголовнішої вимоги карантину, - безпечної дистанції.
Оздоровчі заняття на лижах з літніми і старшими людьми забезпечують гармонійний розвиток всіх
груп м’язів є засобом релаксації, загартування, профілактики атеросклерозу, депресії і стресу.
В залежності від вирішуваних завдань і інших факторів змінюються окремі параметри навантаження
в кондиційних заняттях на лижах. Однак, незмінними є граничні показники інтенсивності. Для людей вікової
групи 50-59 років і 60 років і старших максимально допустимими показниками інтенсивності пересування
на лижах є відповідно ЧСС не вище 140 уд/хв. і не вище 130 уд/хв.
Науково обгрунтованими для вікової групи 50- 59 років вважається тривалість пересування на лижах
в межах 20 – 54 хвилин, а регулярність не рідше 4 - 5 занять упродовж тижня.
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Юрій Когут, Ярослав Свищ, Михайло Строкун
(Львів, Україна)
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ЛЬВІВЩИНІ
Здоровий спосіб життя є одним з найвагоміших чинників забезпечення тривалості та якості життя,
фізичного, психічного та соціального благополуччя громадян і передбачає оптимальну рухову активність,
здоровий сон, раціональне харчування, дотримання правил гігієни, відмову від шкідливих звичок (паління
тютюну, вживання наркотиків та зловживання алкоголем). Фізична культура є важливою складовою
процесу гармонійного розвитку людини та її виховання, дієвим засобом профілактики захворювань,
підготовки до високої продуктивності праці, захисту Батьківщини, забезпечення довголіття та ін.
Регулярні заняття фізичною культурою, масовий спорт – запорука здорового і успішного життя для
кожної людини, і особливо – для молоді. Сьогодні кожен п'ятий житель України залучений до занять
спортом. Україна може пишатися своїми спортсменами, які регулярно завойовують медалі на змаганнях
світового масштабу і доводять, що українська земля має гідних спортсменів [2].
Основою вітчизняної системи фізичного виховання є комплекс показників: обсяг щотижневої рухової
активності, рівень спеціальних знань про особливості рухової активності сучасної людини, її фізичний
розвиток, стан функціональних систем організму, фізичної працездатності та ін.
Дані дослідників показують, що стан фізичної підготовки населення України є гострою проблемою.
Тому піднімається питання про необхідність організації більш масового залучення до занять фізичною
культурою та спортом [1, с.123].
На сьогодні, є ряд проблем, що впливають на розвиток фізичної культури та спорту, які необхідно
вирішувати, у тому числі:
- невідповідність рівня матеріальної бази та інфраструктури для занять фізичною культурою і
спортом;
- недостатнє залучення населення до регулярних занять фізичною культурою;
- недостатня кількість професійних тренерських кадрів;
- втрата традицій міського спорту вищих досягнень;
- відсутність на міському рівні активної пропаганди занять фізичною культурою та спортом, як
складової здорового способу життя;
- передача спортивних споруд, що належали раніше промисловим підприємствам, у комунальну
власність, та їх погане фінансування.
Велика кількість спортивних споруд експлуатується більш ніж 30 років, багато з них розташовані в
пристосованих і переустаткованих приміщеннях і будинках. Більшість спортивних споруд і майданчиків
вимагають капітального ремонту та реконструкції.
Розглянемо як вирішуються проблеми розвитку фізкультури та спорту на прикладі Львівської
області.
В області налічується 101 майданчик з синтетичним покриттям, з них 19 встановлено в сільській
місцевості, а також майже 100 майданчиків з тренажерним обладнанням, з яких 31 – у сільській місцевості.
Заняттями на спортивних майданчиках охоплено різні верстви населення (діти, дорослі, ветерани спорту
та інваліди) віком від 6 років і старші. У попередні роки за обласною Програмою було облаштовано 36
майданчиків зі штучним покриттям та 77 із тренажерним обладнанням, на що було скеровано понад
18 мільйонів гривень. Облаштування таких майданчиків дало можливість збільшити на 10 тисяч осіб
загальну кількість мешканців Львівщини, залучених до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.
Проте стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту за місцем проживання,
навчання та в місцях масового відпочинку населення області потребує подальшого покращення. Рівень
забезпечення населення, зокрема сільського, сучасними спортивними майданчиками (із розрахунку на 10
тис. осіб) у 5-6 разів нижчий від європейських стандартів. При цьому понад 70 відсотків існуючих
спортивних майданчиків, розташованих на території області, не відповідають сучасним вимогам. Близько
10 спортивних майданчиків, термін експлуатації яких перевищив 10 років, потребують заміни штучного
покриття.
Упродовж 2017 – 2021 років, з урахуванням потреб населення в послугах фізичної культури і спорту,
передбачається облаштувати в містах, селищах та селах області близько 600 сучасних спортивних
майданчиків.
Умовами Програми передбачається забезпечити, за підтримки органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування міст обласного значення, ОТГ, малих міст області, селищ, сіл, облаштування
спортивних майданчиків таких типів:
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- з тренажерним обладнанням (антивандальні вуличні тренажери для помірного навантаження всіх
груп м’язів та використання їх дорослими й дітьми);
- зі штучним покриттям (покриття «штучна трава», яке може використовуватися цілодобово в будьякий період пори року, є морозостійким, «траву» не потрібно підливати та підстригати, тому такий
майданчик помірно й благотворно впливає на опорно-руховий апарат людини. В якості основи для таких
майданчиків використовуються пісок та щебінь);
- з «наливним» покриттям (покриття для якого виготовляється з гумової крихти, синтетичної
каучукової крихти та зв’язуючого матеріалу; такий майданчик має багатофункціональну дію й може
використовуватися для гри в міні-футбол, баскетбол, волейбол, теніс, бадмінтон та інші активні спортивні
ігри. В якості основи для таких майданчиків використовується бетон або асфальт);
- заміна штучного покриття на майданчиках, термін експлуатації яких перевищив 10 років (потреба
заміни покриття визначається комісійно).
- модернізація спортивних споруд, проектування та будівництво нових об’єктів, у тому числі
плавальних басейнів, льодових арен, мультифункціональних майданчиків тощо [4].
У сфері фізичного виховання і масового спорту з ціллю гармонійного фізичного і психічно розвитку
населення, а також зміцненню здоров’я, держава повинна забезпечити:
- розробку та реалізацію концепції сімейного активного дозвілля; удосконалення системи фізичного
виховання у навчальних закладах різних рівнів освіти;
- реформування системи фізичної підготовки та масового спорту на підприємствах, в установах та
організаціях;
- покращення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах України та правоохоронних
органах;
- стимулювання розвитку ринку оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних послуг, гарантування їх
доступності та якості;
- створення умов для залучення до масового спорту інвалідів та соціально незахищених громадян,
членів їхніх сімей;
- забезпечення органічного взаємозв'язку між фізичним вихованням та спортом вищих досягнень [3].
За даними у статті можна зробити висновок, що розвиток фізичної культури та спорту на Львівщині
потребує значного удосконалення шляхом вирішення зазначених у статті проблем. Тому підвищення
забезпеченості населення послугами соціальної інфраструктури та забезпечення потреби в дозвіллі, у
тому числі в спорті, є одним із пріоритетних соціально-економічних завдань для області та країни в цілому.
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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
СТРЕСОВИХ СТАНІВ
Проблема впливу успіху або невдачі на людину привертає активну увагу дослідників вже понад
півтора десятиліття [1]. Дійсно, ця проблема пов’язана з оцінкою діяльності, її ефективності, успіхів і
невдач. До історії цього питання слід віднести публікацію монографії Т. П. Малихіна, Н. І. Сердюк [6]
„Психологія спорту”. За кордоном дослідники Ф. Маккіней, Д. Гандіна-Стентон і Т. Штраус активно вивчали
вплив успіху або невдачі на різні аспекти психофізіологічних станів. Виявилося, що люди, що володіють
необхідним генетичним багажем, можуть безболісно долати всі труднощі на шляху до вищих спортивних
досягнень. Прискорена адаптація організму до занять спортом досягається за рахунок порушення
гомеостазу.
Актуальність вивчення проблеми залежності ефективності спортивної діяльності від стресового
стану людини не викликає сумнівів. Велика кількість факторів сприяє і перешкоджає зростанню
максимальних досягнень в спорті. Сучасна наука трактує відносно нову парадигму надійності діяльності в
спорті [7]. Ми розглядаємо семантику термінів „успіх” і „невдача” як інтегральну оцінку досягнутого
результату, але з урахуванням психофізіологічного потенціалу людини, його адаптивності.
Домінуючий вплив на успішну діяльність надають властивості, що мають найбільшу кількість зв’язків
один з одним. Зіставлення змінних показників із зовнішніми критеріями успішності спортивної діяльності,
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особливостями адаптивних реакцій і стійкістю мотивації призвело до висновку про можливість
прогнозування зростання досягнень у спортивній діяльності швидкісно-силового характеру [3]. У зв’язку з
цим навряд чи правомірно ігнорувати або повністю відкидати кількісний підхід до вивчення
обдарованості [4].
В кінцевому рахунку, метою прогностичної діагностики в спорті має бути виявлення індивідуальних
механізмів успішного розвитку і виконання діяльності і, як наслідок, вирішення основного питання
індивідуальної придатності до неї.
Сучасні уявлення про емоційний стрес як первинної реакції організму на конфліктні ситуації [9]
змінили погляд на природу стресу і змістили акцент з гуморальних механізмів на реакцію Центральної і
вегетативної нервової систем.
Відповідно до теорії функціональних систем [8], в умовах нормальної життєдіяльності виявляється
принцип багатозв’язного параметричного кооперативного взаємодії різних функціональних систем,
особливо на гомеостатичному рівні, проявляється в їх кінцевих адаптивних результатах. За даними Luczak
et al. (1980), в літературі обговорюються три гіпотези, що пояснюють варіабельність серцевого ритму як
функцію нефізичного (психічного) стресу: зниження чутливості барорецепторів, зміна патерну дихання і
зміна частоти спонтанних вазомоторних коливань за рахунок зміни часу затримки в контурі зворотного
зв’язку, контролюючому артеріальний тиск. Ці автори виявили, що на ці реакції більшою мірою впливають
ендогенні фізіологічні зміни, ніж реальна психічна навантаження.
К. В. Судаков та ін. (1995) встановили, що порушення синхронізації серцебиття і дихання може
відображати розвиток напруги. Ними запропонована система оцінки розвитку стресу в процесі виробничої
діяльності, що включає три лінійних коефіцієнта кореляції між показниками частоти серцевих скорочень,
частоти дихальних рухів – ЧДР і САД (вони характеризують тісноту зв’язку між двома показниками при
наявності прямолінійного зв’язку між ними), три часткових (оцінка сили зв’язку двох параметрів незалежно
від третього) і три наведених коефіцієнта кореляції (тіснота зв’язку одного з показників в залежності від
двох інших), а також „потужність” кореляції (квадратний корінь із суми всіх наведених коефіцієнтів
кореляції). Показник „потужність” дозволяє комплексно оцінити тісноту функціональних взаємозв’язків між
досліджуваними показниками САД, ЧСС і ЧДР. Високі значення цього показника свідчили про те, що
досліджувані значення були взаємно корельовано. Зниження цього показника в динаміці свідчило про
зниження регуляторних впливів систем, що їх забезпечують.
Показано, що найбільш інформативні значення показників крос-кореляції між ЧСС і ЧДР. Зниження
кореляцій між цими показниками відображає стан емоційного стресу більшою мірою, ніж зміни цих
показників при їх роздільному обліку. Відсутність дезінтеграції показників САД, ЧСС і ЧДР є ознакою
адаптації до стресових впливів.
Запропоновані критерії виявлення стресового стану не вимагають інвазивних процедур і дозволяють
оцінити розвиток стресу в динаміці. Це дозволило апробувати запропонований метод виявлення
стресового стану в спортивній практиці.
За допомогою комп’ютерної технології „Кентавр-4” були вивчені лінійні і сумарні кореляції між ЧСС,
ЧДР і „силою” кореляції в положенні лежачи і при активному ортостазі у активних спортсменів і
запропоновані критерії стресового статусу [2].
Були виділені дві групи: спортсмени з наявністю адаптивних (А) і дезадаптивних (Б) реакцій на
ортопробу (значне підвищення індексу стресу по Р. М. Баєвському, показника вегетативної регуляції,
частоти серцевих скорочень, збільшення УО, індексу вересу при ортостазі) без клінічно виражених ознак
перенапруги. Показано наявність стресового стану у активних спортсменів групи В: низькі показники
вихідних показників (лінійний і сумарний коефіцієнти кореляції нижче 0,4 і „силова” кореляція нижче 1,3) і їх
зниження в ортопробах, в той час як в групі а вони були спочатку вище (0,72; 0,68 і 1,74), а потім незначно
збільшувалися.
Результати та обговорення. Вивчено вплив на успішність і неуспішність стресового стану 22
висококваліфікованих борців (МС, МСМК, КМС) у віці 20-28 років, які виступають в соціально значущих
змаганнях. Більш того, досягнення 25-28 балів ми умовно вважали провалом для спортсменів даної
кваліфікації, а 29-34 бали – успішним виступом (за шкалою В. А. Сорванова).
Дослідження проводилися на заключному етапі підготовки до змагань (за 1-3 години до старту і
через 1-2 години після їх завершення). Реєстрували артеріальний тиск, ЧСС і ЧДР.
Рівень артеріального тиску у борців був відносно високим (табл. 1).
Таблиця 1.
Стан серцево-дихальної системи всієї групи дзюдоїстів (n=22), м±м
АТС, мм рт. ст.
128,46 ±3,07

АТД, мм рт. ст.
82,09 ±2,98

ЧСС, уд/мин
63,50 ±2,23

ЧДР в мин
14,00 ±0,53

Параметри кардіо-респіраторної системи групи видатних, успішно виступаючих спортсменів
(чемпіонів світу, Європи, міжнародних турнірів) представлені в табл. 2.
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Таблиця 2.
Стан кардіо-респіраторної системи чемпіонів і призерів головних змагань (n=9), m±m
АТС, мм рт. ст.
125,56 ±3,80

АТД, мм рт. ст.
79,33±3,99

ЧСС, уд/мин
63,11 ±2,34

ЧДР в мин
15,11 ±1,03

Порівняння наведених вище даних свідчить про деяку тенденцію до зниження показників АТД і
стабільності ЧСС і ЧД у успішно виступаючих борців. У таблиці 3 наведені досліджувані параметри групи
невдало виступили спортсменів (n=13).
Як видно з табл. 3, у невдало виступили дзюдоїстів відзначалася тенденція до збільшення АТ, а інші
показники залишалися на відносно однаковому рівні з даними борців, яким супроводжував успіх.
Таблиця 3.
Стан кардіо-респіраторної системи дзюдоїстів, які невдало виступили в змаганнях, m±m
АТС, мм рт. ст.
130,46 ±4,52

АТД, мм рт. ст.
84,00 ±4,26

ЧСС, уд/мин
63,77 ±3,48

ЧДР в мин
13,23 ±0,47

Кореляційна матриця стрес-показників всієї групи борців (n=22) представлена в таблиці 4.
Таблиця 4.
Показатели
АТС, мм рт. ст.
АТД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
ЧДР в мин

1
–
0,516
0,099
0,138

2
0,516
–
-0,666
0,178

3
0,099
-0,666
–
0,150

4
0,138
0,178
0,150
–

Як випливає з представленого в табл. 4 матеріалу, істотна кореляція відзначалася лише між
величинами АТС, АТД і ЧСС.
У групі успішно виступаючих дзюдоїстів (n=9) кореляційна матриця виявила наявність середньої і
високої тісноти замикаються зв’язків АТС і АТД з ЧСС (таблиця 5).
Таблица 5.
Показатели
АДС, мм рт. ст.
АДД, мм рт. ст.
ЧСС, уд/мин
ЧДР в мин

1
–
0,746
0,420
-0,027

2
0,746
–
0,672
0,178

3
0,420
0,672
–
0,109

4
-0,227
0,178
0,109
–

На підставі даних табл. 5, можна припустити, що кваліфіковані спортсмени (29-34 бали) мають
кореляції показників, що вказують на стрес. Про це також переконливо свідчить коефіцієнт часткової
кореляції між досліджуваними показниками (r=0,426).
У висококваліфікованих борців, погано виступали на змаганнях, не було виявлено достовірних
кореляцій між показниками серцево-дихальної системи.
Порівняння максимальних і мінімальних параметрів у трьох досліджуваних групах борців показує
значну варіабельність (табл. 6).
Таблиця 6.
Зниження реакцій показників серцево-дихальної системи дзюдоїстів, %
Группы
Общая
Успешная
Неуспешная

АТС
54,54
66,67
46,15

АТД
50,00
44,44
30,77

ЧСС
45,45
44,44
46,15

ЧДР
27,27
33,33
30,77

Як випливає з наведених вище даних, змагання викликало високу напругу Центральної та
вегетативної регуляції у всієї групи спостережуваних спортсменів. Для значної частини з них показники
виявилися нижче фонових. В інших випадках показники або перевищували фонові, або перебували на
рівні модельних.
Кількість стрес-реакцій за даними АТД була найвищою в групі успішних спортсменів. Цілком
очевидно, що вони створюють конфронтаційний настрій вже після першої розминки. Це підтверджують і
показники АТД успішних і неуспішних спортсменів. Відомо [5], що зниження діастолічного тиску під
впливом кумулятивного ефекту фізичного навантаження є адаптивним явищем. Порівняння значень
частоти серцевих скорочень нижче середнього по групі не виявило достовірних відмінностей у трьох
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групах обстежених борців. Що стосується ЧДР, то вона знижується нижче рівня модельних характеристик в
більшій кількості випадків, ніж у „неуспішних” спортсменів і загальної групи дзюдоїстів (див. табл. 6).
Порівняння фізичної підготовленості борців по тесту „спурт” (88) показало, що діапазон
варіабельності ЧСС в „успішних” спортсменів невеликий (6 уд/хв – 1,49%), а у неуспішних спортсменів
пульсові коливання склали 18 уд/хв – 3,22%. Порівняння середньої якісної оцінки успішних дзюдоїстів і
"неуспішних" показало пріоритет перших. В успішних випадках була виявлена достовірна кореляція між
низькою щільністю (р=0,05) між інтенсивністю навантаження і успішністю (r=0,322). Неуспішні дзюдоїсти
показали значущі асоціації з обсягом і інтенсивністю виконуваних навантажень (r=0,607). Середня якісна
оцінка прийомів негативно корелювала з інтенсивністю навантаження (r=0,490), а обсяг навантаження – з
часом виконання кидків (r=0,358).
Так, висококваліфіковані спортсмени індивідуально яскраво реагують на стрес, викликаний участю в
змаганнях. Більш того, „успішні” в більшості своїй більш пристосовані до стресових впливів. Більш тонкими
показниками стресу серед досліджуваних характеристик є САД і ЧДР.
При вивченні впливу саморегуляції позитивних емоційних генних центрів гіпоталамуса на
гемодинаміку було встановлено, що вона надає двофазну дію: спочатку виникає гіпертонічна хвороба, за
якою слідує гіпотензивна реакція. Поява гіпотензивної хвилі після підвищення артеріального тиску при
позитивному емоційному стресі знижує можливість підсумовування індивідуальних гіпертензивних реакцій і
попереджає розвиток стійкої артеріальної гіпертензії.
Таким чином, успіх і невдача викликають різні кореляції в серцево-дихальній системі борців, що
свідчить про різний рівень стресу. Отримані дані підтверджують можливість використання даної методики
для неінвазивної діагностики стресу функціональних систем спортсменів з ургентною і тривалою
адаптацією. Поряд з цим результати статистичної обробки матеріалу дозволили рекомендувати
психорелаксаційні впливу на неуспішних спортсменів, так як їх судинна система найбільш яскраво
реагувала на стресові впливу.
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ПІШИЙ ТУРИЗМ - ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З ПАНДЕМІЄЮ
Сучасне суспільство зіткнулося з глобальною проблемою, що хвилює кожного – пандемія. Вивчення
та аналіз науково-методичної літератури засвідчують, що на сьогодні спортивна діяльність студентів є
позбавленою фізичних навантажень, в результаті чого зменшується рухова активність. Фізичні
навантаження в туризмі є високими, але вони цілком посильні за рахунок того, що розподілені на багато
годин та днів. На початку нашого дослідження було розглянуто поняття «туризм» та його функції Туризм це діяльність, що поєднує подорож та пізнання довкілля. Спортивний туризм – це вид активної
рекреаційно-туристської діяльності, яка здійснюється в природному середовищі, і полягає у проходженні
туристських спортивних маршрутів з подоланням різноманітних перешкод (перевалів, вершин, порогів,
каньйонів, печер тощо) різними засобами пересування із використанням спеціальних технічних прийомів і
спорядження [4, с. 218].
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Що стосується оздоровчої функції, то будь-яка рекреаційна діяльність (у тому числі й туризм)
спрямована на відновлення функцій організму. Тому до всіх видів і форм туризму цілком можна
застосувати визначення "оздоровчий". Різниця між ними лише в тому, яким чином відбувається
оздоровлення. В данному випадку оздоровлення студентів здійснюється через зміну виду діяльності,
шляхом дозованих фізичних навантажень, за допомогою взаємодії з природним середовищем на протязі
всієї подорожі, загартування і адаптації до незвичних умов, нормального, повноцінного харчування.
Спортивна складова передбачає заняття туризмом з метою вдосконалення загальної фізичної підготовки,
покращення спеціальної технічної і методичної підготовки, практичнее застосування знань і навичок з
тактики і техніки туризму. Спортивний туризм, як і інші види спорту, дозволяє в ході виконання спортивних
нормативів покращити спортивну підготовку учасників туристських походів, отримати спортивні розряди і
спортивні звання [3, с. 220].
Особливо важливе виховне значення туризму полягає ворганізації дозвілля для студентів,
формуванні здорового способу життя. Освітня та пізнавальна цінність туризму полягає у вивченні історії,
культури, традицій народу або певної місцевості.
Пішохідний туризм, як один із сучасних видів спортивного туризму, отримав в наш час дуже велику
популярність. Він гармонійно поєднує в собі фізичні і психоемоційні навантаження, оздоровчі компоненти,
як фізичної культури, так і тривалого неформального спілкування, розвиває в людині витривалість, вольові
якості, дисципліну, вміння працювати в команді. Пішохідний спортивний туризм в Україні є видом спорту,
сутність якого полягає в тому, що підготовлена туристська група сама вибирає район походу, розробляє
маршрут, визначає перешкоди, місця ночівель, орієнтується на маршруті тощо. Піші походи проводяться
практично у всіх кліматичних зонах та географічних регіонах - від карпатських гір до степових регіонів. Їх
привабливість і головна відмітна особливість у тому, що вони доступні і корисні також і практично здоровій
людині, незалежно від віку і фізичного розвитку, надає більшу свободу у виборі маршруту відповідно до
естетичних, пізнавальних та культурних потреб учасників подорожі. При наявності на маршруті великої
кількості різноманітних природних перешкод піший похід може перетворитися на комбінований, наприклад,
пішохідно-водний, гірно-пішохідний.
Карпати – головні райони проведення пішохідних туристських спортивних походів – відносяться до
лісових районів мало- та середньогір’я. Різноманітність природних перешкод дає можливість туристам
оволодіти майже усім арсеналом прийомів техніки пішохідного туризму, орієнтування на місцевості,
дозволяють повноцінно проводити навчальні заходи. Термін проведення пішохідних походів по цих
районах теж широкий – з ранньої весни до пізньої осені, а за сприятливих погодних умов – і взимку.
Карпати поєднують у собі красоти гірського та лісового районів. Тут зустрічаються ділянки з великим
перепадом висот, скельним рельєфом, складним орієнтуванням, водними перепонами [1, с. 7-15].
Виділяють також дві окремі групи, які пішохідний туризм сформував в останні роки. Це:
 Хайкинг. Одна із сфер, яка з’явиласялише за останні роки. В рамках цього відвідувачам потрібно
подолати маршрути, прокладені на добре обладнаних стежках. Як правило, хочацей вид подорожі є
простим, але маршрут дужедовгий, і туристи зазвичай вибирають цей маршрут для оздоровлення.
 До складу підконцепту “HIKING” відносяться такі види пішохідної діяльності такі як “lightweight
backpacking” (легка хода з рюкзаком), “backpack” (бекпекер), “bushwhacking” (походи по зарослій
місцевості), “tramping” (довга пішохідна подорож) та “thru-hiking” (довга пішохідна подорож з одного кінця в
інший).
“Lightweight backpacking” – це вид пішохідної діяльності, відмінною рисою якої є максимальне
зниження ваги спорядження, без загрози для безпеки. Для цього вага основного спорядження
(екіпірування, рюкзак і те, що в ньому – виключаючи паливо, воду і їжу, обсяг яких залежить від тривалості
та стилю походу) зменшується настільки, наскільки це безпечно можливо.
“Backpack” поширений в останні десятиліття термін, що позначає мандрівника, який здійснює
самостійні подорожі за невеликі гроші, найчастіше принципово відмовляючись від послуг туроператорів.
Усі свої подорожі бекпекер планує і здійснює самостійно: переміщається на всіх видах громадського
транспорту (автобуси, поїзди, літаки). Як правило, бекпекер ночує не тільки в готелях, але й в хостелах,
кемпінгах, гестхаусах, а також у будинках місцевих жителів. Харчується зазвичай там же, де і місцеві
жителі, в простих і недорогих столових ресторанах, а також у самих місцевих жителів. “Bushwhacking” –
пішохідний похід по зарослій місцевості, густих лісах та чагарниках. Походи такого виду вимагають
додаткового спорядження для подолання природніх перешкод [5].
 Трекінг – тип подорожі, що передбачає проходження гірських маршрутів.
Трекінговий туризм – цепіший похід у гори з ночівлями у спеціальних гірських хатинах або
обладнаних таборах, який є простим в організації, економічно доступним для широкої вікової категорії
бажаючих, може бути зовсім нескладним у виконанні, при цьому надаючи необхідну, у першу чергу –
містянам, фізичну активність та надзвичай нопозитивні враження відспоглядання навколишніх краєвидів.
Більшість трекінгових маршрутів проходять в горах спеціально розробленими та облаштованими
туристськими стежками – цепішохідні стежки контрольованої протяжності, які мають позначення на
місцевості (маркування), обладнані місця зупинок, оглядові майданчики. Може зустрічатися як різновид
спортивного альпіністського туризму, але тут передбачає тільки перехід самої групи безпосередньо в табір
перед або ж після сходження. Також нерідко трекінг розглядається як самостійна різновид, тут він також
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передбачає підбір простих досить трас, які не потребують особливо складної підготовки. Більше того, такі
екскурсії зазвичай використовуються безпосередньо для рекреаційних цілей [3, с. 217-219].
Основні переваги пішого туризму такі:
- оздоровчий ефект (сприяють зниженню ваги, підвищенню м’язового тонусу, поліпшення роботи
серцево-судинної системи;
- невелика затратність (можливо значно заощадити на продуктах харчування,проживання,
пересування);
- дозволяє досконало вивчити певну місцевість, рослини;
- дають можливість пізнати побут, культуру іншого народу;
- вільний вибір місця, групи, спорядження для подорожі;
- груповий та індивідуальний вид подорожі;
- допомагає вільно розслабитися.
Недоліки:
- невпорядкованість місць для ночівлі;
- погані умови харчування і перебування;
- складність маршрутів.
Туризм допомагає створити основи фізичних вправ, необхідних для будь-якого виду спорту. Вони
проводять спеціальну підготовку студентів до участі у змаганнях з туристичного спорядження. Також
походи регулюються спортивною класифікацією, а спортивна класифікація вимагає відповідної фізичної
підготовки для своїх учасників, тобто вона допомагає досягти принципу максимального навантаження в
туристичній галузі.
В цілому, якщо туристичний похід організований належним чином, а при освоєнні маршруту всі
учасники дотримуються запобіжних заходів, то подорож вийде дійсно цікавою і безпечною [2, с. 14-15].
Висновки. Завдяки заняттям з пішого туризму посилюється рухова активність під час перебування
на свіжому повітрі, у лісі, у горах. Похід є важливим засобом оздоровлення та профілактики захворювання.
Під час пішого походу студенти мають можливість реалізувати свої вміння та навички під час подолання
різних перешкод, у них виробляються такі якості як спритність, дисциплінованість,врівноваженість,
терплячість, сила волі. Загалом похід має цілющий вплив на весь організм.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ
КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ
В даний час, студенти стикаються з безліччю труднощів: збільшення навчального навантаження,
низька рухова активність, проблеми в міжособистісному спілкуванні, що згубно впливає на фізичний і
психоемоційний стан молодих людей. У зв’язку з цим, ведеться активна і цілеспрямована підтримка
здорового способу життя молодого покоління України з боку олімпійського руху, шляхом проведення
спортивних заходів, що забезпечують і гарантують здорове середовище для молоді, які відвідують ці
заходи, тим самим ‒ закликаючи і мотивуючи, вести здоровий спосіб життя, без згубних звичок, при цьому
подаючи приклад підростаючому поколінню [2, с. 123; 3, с. 51].
Фізична культура в вищих навчальних закладах професійної освіти формує особистісні якості
студентів, а саме: прагнення домагатися своїх цілей, працьовитість, бути активним у громадському житті,
не відставати, можливо навіть вести за собою інших, крім того вона вчить відповідальності і самоконтролю.
Дисципліна «Фізичне виховання» сприяє формуванню духовно-моральних цінностей в людині, що ще раз
підкреслює значимість даного предмета і говорить про його роль в системі освіти [9, с. 108].
Піднімаючи фізичну культуру на належний рівень, з’являється дійсна і найголовніше ‒ реалізована
можливість виховувати здорове покоління, яке може вивести державу на абсолютно новий рівень
розвитку, що безпосередньо, є основною метою будь-якого навчального закладу.
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Фізична культура виступає як умова і безпосередньо передумова ефективної навчально-професійної
діяльності, як узагальнений показник професійної культури майбутнього фахівця. Фізична культура
характеризує і визначає вільне, свідоме самовизначення індивіда, який, в свою чергу, на різних етапах
життєвого шляху розвитку з безлічі цінностей обирає і освоює лише ті, що для нього виступають як
найбільш значущі [7, с. 198].
Варто ще раз підкреслити важливу роль такої дисципліни, як фізичне виховання в освітньому
процесі вишу. Піднімаючи на необхідний рівень весь процес фізичного виховання студентів у вищій
професійній освіті, автоматично підвищується рівень освіти в цілому зі всіх дисциплін. З чого, випливає, що
в структурі вищої освіти предмет «Фізичне виховання» повинен займати далеко не останнє місце серед
предметів, що вивчаються студентами.
Мотивація до фізичної активності ‒ стан особистості, спрямований на досягнення оптимального
рівня фізичної підготовленості та працездатності. Процес формування зацікавленості до занять фізичною
культурою і спортом багатоступінчастий процес: спочатку необхідно прищепити елементарні гігієнічні
знання і навички, а потім поступово інформуючи про психофізіологічні знання теорії та методології
фізичного виховання і інтенсивних занять спортом [8, с. 308].
Усвідомлення впливу і значимості фізичних вправ на молодий організм дозволяє сформувати
усвідомлені цілі, що в свою чергу, сприяє формуванню усвідомленої потреби до занять фізичною
культурою. У формуванні мотивації вкрай важливий принцип свідомості, оскільки, для дорослої людини
рухова активність проявляється на основі свідомого спонукання, ніщо не може бути введено в свідомість
людини при його пасивному або негативному ставленні. Отже, свідоме ставлення до занять фізичною
культурою і ефект від них спостерігаються тільки тоді, коли студенти обізнані коли спорт може бути
корисний [6, с. 30].
Під час формування мотиваційних установок, вкрай важливу роль відіграють такі чинники:
особистість викладача; рівень престижності занять фізичної культури у ЗВО, наявність сучасного
спортивного обладнання для занять спортом; наявність секцій з різних видів спорту, які відповідають
інтересам студентів; наявність збірних команд з видів спорту та успішність їхнього виступу на
міжвузівських, міських і міжнародних змаганнях.
Виділяють 9 мотиваційних груп до занять фізичною культурою (рис. 1):

Рисунок 1 – Мотиваційні групи до занять фізичною культурою
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1. Адміністративні мотиви ‒ отримання заліку.
2. Оздоровчі мотиви ‒ підтримання здорового способу життя, зміцнення здоров’я та профілактика
захворювань.
3. Рухові мотиви ‒ розвиток, тренування діяльності всіх систем організму.
4. Змагально-конкурентні мотиви ‒ прагнення поліпшити власні спортивні досягнення в порівнянні з
досягненнями товаришів.
5. Естетичні мотиви ‒ поліпшення зовнішнього вигляду, вдосконалення статури.
6. Комунікативні мотиви ‒ спілкування на основі спільних спортивних інтересів.
7. Професійно-орієнтовані мотиви ‒ підвищення рівня фізичної підготовки для майбутньої трудової
діяльності.
8. Емоційні мотиви ‒ підвищення впевненості в собі, профілактика стресів.
9. Статусні мотиви ‒ підвищення особистісного статусу при досягненні високих результатів [4, 6, 8].
Головна мета фізичного виховання ‒ розвиток і вдосконалення необхідних фізичних здібностей,
психофізіологічного рівня функціонального стану організму і зміцнення здоров’я. Спортивна діяльність
цілеспрямовано сприяє розвитку фізичних якостей і вдосконалення психологічних якостей ‒ саморегуляції
та самоконтролю, психологічних процесів ‒ рухової пам’яті, мислення, уяви та уваги. Розвиваються і
властивості особистості ‒ характер, сила волі, особистісні установки і мотиваційна сфера [1, с. 109].
Здоров’я молодого покоління країни визначає здоров’я всієї нації в подальшому. Для цього
необхідне проведення заходів первинної профілактики молодого покоління. Необхідно прищеплювати
основи здорового способу життя, негативне ставлення до всіляких шкідливих залежностей. Не варто
забувати і про вторинну профілактику, яка вже направлена на припинення куріння, алкоголізму та
наркоманії серед молодих людей, необхідне проведення групових тренінгів, бесід про необхідність і
переваги спортивної діяльності, культурно-розважальних свят, днів здоров’я, спортивних змагань.
Активні заняття спортом полегшують сприйняття стресових ситуацій, стабілізують сон і настрій.
Можливо, вас це здивує, але навіть якщо ви втомилися, найкращим відпочинком стане рухливе і активне
проведення часу, яке подарує вам додаткову порцію енергії.
Також, спорт в значній мірі сприяє очищенню нашого організму. Як відомо, під час тренувань
дихання частішає, дихати ми починаємо часто і глибоко, що допомагає позбутися від шкідливих вірусів.
Відбувається поліпшення процесу циркуляції крові. Завдяки регулярним тренуванням, кров швидше
потрапляє в усі тканини і органи, вона краще очищається, позбавляючи тим самим нас від
вірусів [5, с. 387].
Клітини нашого організму активно збагачуються киснем під час заняття спортом. Даний процес
сприяє нормалізації функцій всіх систем і органів, допомагає поліпшити нашу працездатність і знизити
стомлюваність, в цілому впливає на підвищення імунітету.
Загальновідомий факт, що спорт і фізкультура сприяють зміцненню нашого здоров’я.
Для успішного формування мотиваційного ставлення студентів до фізичної культури у ЗВО
необхідно: вдосконалення ставлення до фізичного виховання, врахування специфічних особливостей
предмета і педагогічна взаємодія зі студентами на заняттях, для переоцінки колишнього мотиваційного
ставлення до занять фізичною культурою.
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Катерина Олександрова, Наталія Левіна
(Дніпро, Україна)
ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ЯК ФОРМА АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Постановка проблеми: фізична рекреація – процес використання методів фізичної культури,
спрямований на задоволення потреб в активному відпочинку, розвагах та розвитку особистості у вільний і
спеціально відведений час [4]. Як навчальна діяльність вона становить необхідний етап у формуванні
загальної культури кожної людини та розвитку всебічно розвиненого індивіда.
Перш ніж заглибитися в це поняття, слід осягти що таке даний феномен і визначити його систему
розвитку в різних історичних умовах. Фізична рекреація виникла в побуті суспільства ще багато тисяч років
тому. Мова йде про часи первісного ладу, коли навіть явище не мало свого терміну, проте вже перші його
прояви можна було простежити в полюванні та колективних танцях або магії. Ритмічні діяння виконували
роль тренування, яке підвищувало активність людини, котрі дозволяли їй звільнитись від негативного
емоційного стану, позбутися скутості фізичної та духовної оболонки тіла.
У Європі через складні умови життя відбулося впровадження рекреаційних занять, що значно
сприяло бадьорості в кожного працівника та здобувача вищої освіти.
Викладені дані свідчать про давню історію спортивної рекреації, яка упродовж багатьох років
видозмінюється та покращується заради здоров'я нащадків і нації.
Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчує, що особливості організації рекреаційної діяльності
вивчали науковці Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М., Скрипник Л.П., Чепурна Г.М, Пружинін,
К. Н., Н. Ковальова та ін.
Науковці Є. Приступа і Л. Чеховська стверджують, що рекреація — це всі форми дозвілля людини,
що проводяться у закритих приміщеннях і просто неба, у природному й урбанізованому середовищах.
Важливо усвідомити, що поняття "рекреація" характеризує не лише процес чи способи відновлення сил
людини, але й простір, у якому це відбувається [4].
Варто додати, що це система заздалегідь обміркованих і тому підготовлених занять, що ґрунтується
на використанні фізичних вправ із застосуванням різних умов навколишнього середовища, при якому
упродовж тривалого часу відбувається оновлення сил людини після тяжкого трудового дня чи
навчального.
Н. Ковальова наголошує на виникненні потреби в раціонально підібраної рекреаційної активності,
яка є дієвим профілактичним засобом. Вона сприяє зменшенню негативних обставин у зв'язку з розвитком
сучасного суспільства, коли стресові ситуації— наша невіддільна частина, а також допомагає зменшити
прояви гіподинамії від втоми [1].
Безперечно, рекреація не тільки компенсує знемогу, але є засобом, яка зближує людину з природою,
сприяє профілактиці захворювань. Саме активний відпочинок знижує відсоток виникнення проблем із
серцево-судинною системою, органами кістково-м'язової системи та дихання, у той час, коли
продуктивність праці підвищується.
З цього можна зробити висновок, що головною метою у закладах вищої освіти є впровадження
рекреаційних занять, від яких залежить витривалість, стійкість до стресів, зміцнення фізичного і психічного
здоров'я, повноцінне функціонування здобувачів вищої освіти, тобто майбутньої здорової нації.
Узагальнення точок зору, що проаналізували К. Пружинін та М. Пружинінапро рекреаційний ефект
дозволяє виділити наступні його аспекти:
 Біологічний: оптимізація стану організму людини.
 Соціальний: інтеграція людей в соціальну спільність.
 Психологічний: оновлення психічного стану.
 Освітньо-виховний: формування особистості в її фізичному, інтелектуальному, розвитку.
 Культурно-аксіологічний: засвоєння культурних цінностей та сприяння нових громадських
цінностей.
 Економічний: організація фізичної рекреації із використанням коштів певними особами [2].
За характером організації рекреаційну діяльність поділяють на:
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 організовану;
 самодіяльну.
За інтенсивністю навантаження рекреаційну діяльність поділяють на:
 активну,
 пасивну.
За кількістю учасників розрізняють:
 індивідуальну;
 групову [2].
Як відомо, одним із факторів боротьби за поліпшення здоров'я індивідів є виховання емоцій і
запобігання переживань, які ведуть до стресу. Перш ніж приступити до оновлення організму потрібно мати
усвідомлення про навантаження, які спонукатимуть цей процес.
У статті подані приклади фізичних вправ для здобувачів вищої освіти, які підвищують емоційний
тонус, внаслідок рухових дій.
Прикладами є:
 Легка атлетика:
- Тренувальна ходьба;
- Біг.
 Плавання;
 Заняття на стадіоні та інші фізичні навантаження.
Як зазначалося раніше, вплив середовища при виконанні вправ безперечно є вагомим у зміненні
емоційного стану здобувачів вищої освіти. Розташування паркових зон біля закладів вищої освіти сприяє
певній психотерапії, адже виконання фізичних навантажень сприяє поєднанню з природою, створює
відчуття бадьорості та душевного комфорту.
Фізичними рекреаційними ресурсами є всі компоненти неживої природи, віднесені до фізикогеографічних ресурсів:
 Геологічні;
 Геоморфологічні,
 Кліматичні,
 Гідрологічні,
 Термальні.
Під біологічними рекреаційними ресурсами розуміються всі компоненти живої природи, включаючи:
 Ґрунтові;
 Фауністичні;
 Флористичні [5].
Викладач допомагає виявити фактори ризику і причини, що призвели до захворювань центральної
нервової системи та проблем із руховою активністю. Він спонукає збільшувати вправи заради зміцнення
здоров'я.
Фізична рекреація – це не тільки індивідуальна, а й групова діяльність, у якій найдієвіший результат
досягається не тільки за допомогою виконання вправ, ай внаслідок атмосфери колективних занять, які
проводяться під час навчальної практики під наглядом досвідченого викладача. Він, аналізуючи рівень
фізичної підготовки здобувачів вищої освіти, надає різні доступні задачі для них.
Слід зазначити, що рекреація в навчальних закладах сприяє правильному уявленню індивідів про
чергування фізичної та розумової діяльності коштом використання засобів і форм фізичного виховання.
Серед чинників, що спонукають до занять фізичними вправами, відзначені такі: знання про користь
занять фізичними вправами— до сорока відсотків, відвідування та участь змагань різного рівня, шоу — до
двадцяти відсотків. Характерно, що на ставленні мотивів істотно впливає мікрооточення (вулиця,
товариші), що знаходяться поза сімейним впливом [3].
Стимулами до заняття активними видами відпочинку є привабливість змісту рекреаційної діяльності.
Попри всі позитивні зміни на психіку людей, котрі несе рекреація, є несприятливі чинники. Вони
сприяють зниженню прагненню займатися активною діяльністю після трудового дня/навчання. До них
відносяться:
Порушення режиму дня, через значні навчальні перевантаження, що запобігають наміру
розвиватися фізично;
 Відсутність умов для організації середовища щодо заняття фізичним вихованням;
 Наявність шкідливих звичок;
 Присутність несприятливих кліматичних умов.
Висновок: Проаналізувавши різні наукові джерела, ми прийшли до висновку, що фізична рекреація
є одним із різновидів фізичної культури. Вона застосовується в закладах вищої освіти через проблеми зі
здоров'ям через малорухливий спосіб життя індивіда та погіршення психологічного стану. На нашу думку,
як окрема додаткова активність підходить для здобувачів вищої освіти з різним рівнем фізичної підготовки,
адже вправи можуть бути підібраними індивідуально для кожного. Основною перевагою є об’єднання
різних видів фізичної активності, таких як: аеробіка, легка атлетика, плавання та ін. Можна відчути
переваги рекреаційної активності внаслідок того, що заняття мають колективний характер виконання
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вправ. Саме зміни в освітньо-виховному і культурному процесах позитивно впливають на ефективність
вправ. Можна зробити висновок, що фізична рекреація як додаткова активність покращить фізичне
виховання здобувачів вищої освіти.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ПЕРІОД ДО 2028 РОКУ ЯК КЛЮЧОВЕ
ДЖЕРЕЛО ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ СПОРТУ В УКРАЇНІ
Для розвитку спорту в Україні розвивається нормативно-правова база юридичних документів, в яких
визначаються пріоритети розвитку спорту в Україні. Одним з найважливішим з документів є Постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до
2028 року».
Стратегія підготовлена на виконання Указу Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019
року "Про невідкладні заходи з проведення 3 реформ та зміцнення держави" відповідно до засад
Олімпійської Хартії Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародної хартії фізичного виховання,
фізичної активності та спорту ЮНЕСКО, Європейської Спортивної Хартії, Національної стратегії "Рухова
активність – здоровий спосіб життя –здорова нація" [1].
Аналіз стану існуючої системи фізичної культури та спорту в Україні свідчить, що науково-методичні,
організаційні, нормативно-правові та фінансові умови функціонування системи не відповідають суспільним
запитам і потребам держави та європейським стандартам. За даними Всесвітньої організації охорони
здоровʼя в 2019 році за рівнем здоров’я українці перебувають на 93 місці з 169 країн світу. Щороку
серцево-судинні захворювання в Україні забирають близько 400 тисяч життів українців. Дослідження
розвинутих країн доводять, що регулярні заняття фізичною активністю допомагають скоротити
захворюваність на хвороби серцево судинної системи до 36%, а також, в окремих випадках, зменшити
негативний вплив на організм людини шкідливих звичок, підвищити стресостійкість.
Саме для подолання існуючих проблем у сферах фізичної культури та спорту була створена
Стратегія. Метою її створення є виховання фізично активної нації та формування позитивного іміджу
України як передової спортивної держави на основі сучасної і доступної спортивної інфраструктури. До її
розроблення залучались не лише народні депутати, а й суб’єкти сфери фізичної культури і спорту,
спортсмени, тренери, менеджера, представники громадськості, що дало змогу розглянути проблеми не
лише професійних спортсменів, а нації в цілому. Міністр молоді та спорту, Вадим Гутцайт, наголосив на
тому, що: «особливу увагу буде зосереджено на популяризації та широкому залученні різних груп
населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом». [2]
Стратегія буде реалізовуватися у три етапи:
Перший етап 2020-2022 – визначення власних шляхів та затвердження плану дій, удосконалення
нормативно-правової бази.
Другий етап 2023-2024 – реалізація плану дій та впровадження інновацій у сфері фізичної культури і
спорту.
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Третій етап 2024-2028 – підвищення конкурентоздатності сфери фізичної культури і спорту України в
світі. [3]
Зокрема, Стратегією визначено ряд завдань, що потребують розв’язання у сфері фізичної культури і
спорту за п’ятьма напрямами:
– Фізично активна нація. Численними науковими дослідженнями доведено, що рухова активність
значною мірою сприяє покращанню здоров’я людини та подовженню тривалості життя. Останнім часом в
Україні спостерігається позитивна тенденція зростання числа осіб, які використовують різні види та форми
оздоровчої рухової активності. Позитивна тенденція спостерігається також у зацікавленні співпраці
державного та приватного секторів у розвитку масового спорту. Однак, проблеми у цій сфері все ж таки є,
а саме: неврегульованість на законодавчому рівні механізму здійснення контролю за кваліфікацією кадрів
у фітнес-індустрії, недостатня кількість інформаційно-соціальних кампаній, спрямованих на популяризацію
спорту, недостатній рівень інформування суспільства про перспективи та привабливість спортивної
кар’єри, що зменшує мотивацію населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом.
Даний напрям буде реалізовуватися шляхом популяризації фізичної культури і спорту, створення
умов для залучення населення до оздоровчої рухової активності, розроблення та затвердження
державних стандартів фізкультурно-оздоровчих послуг, запровадження пілотного проекту «Гроші ходять
за послугою», створення фонду розвитку спорту.
Найголовнішим ризиком, який треба подолати реалізуючи зміни в сфері підвищення зацікавленості
нації в фізичній активності є неузгодженість щодо єдиного плану реалізації поставлених цілей серед
органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. [2]
– Спорт вищих досягнень. Кожен знає, як загострюється конкуренція між державами, спортсмени
яких традиційно виборюють нагороди, високі місця на головних міжнародних змаганнях. Досягнення
атлетів–один з критеріїв культурної ідентичності нації в світі. Спорт–частина іміджевої частини держави. А
на сучасному етапі, ми, на жаль, можемо констатувати зменшення кількості спортсменів, які потенційно
можуть перейти до спорту вищих досягнень. Окрім того, зростає тенденція втрати фахових тренерів і
спеціалістів. Серед молоді спортивна кар’єра перестала бути популярною.
Методами подолання даної проблеми були обрані такі дії, як підготовка спортсменів до участі у
топових спортивних змаганнях, підвищення рівня і якості спортивної медицини, науковий супровід
підготовки спортсменів, автономія спортивних федерацій щодо розвитку видів спорту, профілактика
вживання допінгу, проведення міжнародних іміджевих змагань на території України.
Проте, можливі такі ризики, як неприйняття повного необхідного пакету нормативно-правових актів
Верховною Радою України, швидкий розвиток сфери в світі, за яким український спорт не буде встигати,
недостатнє державне фінансування за відсутності механізмів щодо залучення позабюджетних коштів,
коштів меценатів та благодійників, втрата закладів дитячо-юнацького та резервного спорту в умовах
децентралізації влади.
– Спортивна інфраструктура. Проблемою сфери є незадовільна кількість сучасної, якісної та
доступної спортивної інфраструктури. Відсутність та невідповідність світовим стандартам об’єктів
спортивної інфраструктури не дає можливості проведення на території країни міжнародних спортивних
заходів, розвитку спорту, туристичної галузі і економіки держави в цілому. Залучені фахівці виділили
основні проблеми даної сфери, серед яких: недостатня кількість спортивних споруд та місць для заняття
фізичною культурою, низький рівень суспільного попиту на будівництво сучасної спортивної
інфраструктури територіальними громадами, законодавча невизначеність щодо можливості передачі
спортивних інфраструктурних об’єктів в управління комерційним установам та інші.
Рішення було знайдено у затвердженні урядом умов надання субвенцій з державного бюджету для
будівництва нових та реконструкції існуючих палаців спорту, спортивних басейнів та інших спортивних
об’єктів. Також в Стратегії серед пріоритетів розвитку прописані розвиток об’єктів спортивного туризму та
баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки [1].
Ризиками при реалізації змін в сфері спортивної інфраструктури є відсутність скоординованої
взаємодії між всіма суб’єктами, що беруть участь у створенні об’єктів спортивної інфраструктури,
небажання з боку органів місцевого самоврядування розбудовувати мережу спортивних об’єктів масового
спорту, відсутність механізмів залучення коштів та інвестицій.
– Цифрова трансформація сфери фізичної культури і спорту. Така проблема виникла внаслідок
застарілих методів та інструментів управління сферою цифрової трансформації. Адже однією з нагальних
проблем спорту є відсутність достовірних статистичних даних сфери, на основі яких можна здійснювати
моніторинг її діяльності. Перехід на цифрову взаємодію між Міністерством та суб’єктами сфери,
віднесеними до його управління, дозволить спростити бюрократичні процедури. Це скоротить видатки на
адміністрування, зробить процедуру прийняття рішень оперативною та прозорою, а відповідно – знизить
корупційні ризики. Для подолання кризи в цій сфері будуть вживатися такі дії, як отримання релевантних
статистичних даних стану галузі, створення цифрових інструментів керування сферою. Окрім того,
важливою є й підтримка ринку приватних IT-рішень метою яких є подолання проблем у сфері фізичної
культури та спорту. Також пропонується створити електронні паспорти спортсменів, які б стали
інструментом взаємодії тренер-спортсмен-держава.
Розвиток IT-технологій дасть новий поштовх розвитку спортивним федераціям. Багато хто, з
спортсменів, наголошує на користі старту програми "Меценатство в спорті", яка б дала змогу спортивним
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організаціям використовувати звільнені від оподаткування кошти за цільовим призначенням. Зазначається,
що електронні узгоджувальних процедур дадуть можливість збільшити кількість змагань. Цифрові
технології дозволять створити державні картографічні дані щодо наявності і технічного стану спортивної
інфраструктури в регіонах України. Серед можливих ризиків виділяють високу вартість розроблення
продуктів, що в умовах обмеженого фінансування може затягнути процес розробки, тестування та
впровадження в експлуатацію.
– Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту. Проблема цієї сфери полягають в
застарілій практиці збору інформації та обліку фахівців фізичної культури і спорту, що не відображає
реального стану справ у державі, відсутності професійних стандартів у сфері фізичної культури і спорту,
що потребує суттєвого реформування з дотриманням принципів об’єктивності та незалежності оцінювання
професійної підготовленості працівників сфери фізичної культури і спорту.
Для подолання даної проблеми був прийнятий комплекс дій, спрямованих на ефективний розвиток
кадрового потенціалу шляхом встановлення кваліфікаційних вимог до відповідних професій, здійснення
підготовки необхідних фахівців та забезпечення їх безперервного професійного розвитку, проведення
періодичного оцінювання (сертифікації) їх готовності до успішного виконання функціональних обов’язків.
На мою думку, найважливішою проблемою даної сфери є визначення кількості та якості необхідного
персоналу. Нинідіюча статистика не дає об’єктивної відповіді на це питання. Існуюча практика збору
інформації функціонує в Україні уже понад сорок років. Вона, на жаль, не відображає реального стану
справ у державі, особливо у приватному та громадському секторах сфери. Відсутня методика розрахунку
потреби відповіднихкадрів. У ЄвропейськомуСоюзі на кожні 10 тис.осіб наявного населення є 34 заняті в
системі спорту. В Україні – орієнтовно 18 таких фахівців (відставання в 1,9 рази). [2]
Під час вдосконалення даної сфери можлива поява таких ризиків, як дефіцит різних видів ресурсів
(людських, фінансових, організаційних) для вирішення наведених завдань, проблеми наступності у
реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту при зміні керівництва відповідного
центрального органу виконавчої влади, недостатня підтримка зазначених ініціатив на законодавчому рівні,
а також зацікавленими сторонами – центральними органами виконавчої влади, представниками
громадських організацій та приватних структур.
Очікуваними результатами реалізації Стратегії є:
– регулярні та свідомі заняття фізичною активністю або спортом не менше 30 відсотків населення;
– створення п’яти сучасних центрів підготовки спортсменів (Центр—Схід—Захід—Південь—Північ);
– побудова «25 спортивних магнітів» за Програмою Президента України;
– проведення в Україні не менше 80 міжнародних змагань тощо.
Отже, держава має чіткі стратегію та цілі розвитку фізичної культури та спорту серед населення
України. Задля цього була видана Постанова «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2028 року», в якій поетапно встановлені пріоритетні сфени розвитку спорту в Україні,
причини появи кризових станів та проблеми їх вирішення.
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РОЗВИТОК РУХОВИХ І РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ
Стан проблеми. Аналіз останніх публікацій. На сучасному етапі розвитку освіти в Україні
посилюється увага суспільства до вирішення проблем формування особистості. Особливої гостроти і
актуальності вони набувають у системі навчання і виховання дітей дошкільного віку, що відзначено в
основних державних документах.
Наявність взаємозв’язку розумового розвитку і рухової діяльності, фізичної підготовленості, стану
здоров’я дитини відзначають провідні вчені Л.А. Венгер, Л.С. Виготський, А.В. Запорожець,
Н.Н. Поддьяков, С.Л. Рубінштейн, та ін., що визначає доцільність застосування такої системи навчання,
яка передбачає інтегрований освітній, виховний, оздоровчий ефект [3, 4, 7]. Це, з одного боку сприяє
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всебічному розвитку дитини, а з іншого – заощаджує час для розвантаження, рекреації та відпочинку.
Застосування засобів туризму в дошкільному фізичному вихованні, на наш погляд, створює найбільш
оптимальні умови для інтегрованого розвитку рухової і розумової діяльності старших дошкільників [5, 7].
Однак, у доступній нам літературі не було виявлено досліджень, пов’язаних з обґрунтуванням
теоретико-методичних та організаційно-практичних аспектів реалізації інтегрованого підходу в процесі
фізичного виховання дітей дошкільного віку засобами туризму.
Отже, актуальність окресленої проблеми, недостатня її розробка і зумовили вибір теми нашого
дослідження.
Метою нашого дослідження є: обґрунтувати зміст занять фізичної культури дітей старшого
дошкільного віку з пріоритетним використанням елементів туризму для підвищення рівня фізичної
підготовленості, розумового розвитку та фізичного (соматичного) здоров’я.
Об’єктом дослідження: фізичне виховання дітей 5 і 6 років.
Предметом дослідження – вплив засобів дошкільного туризму на розвиток розумових і рухових
здібностей дітей 5 і 6 років.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження були проведені на базі дошкільної
освітньої установи №10 “Любавонька” м. Переяслав-Хмельницький. Досліджуваним контингентом були
діти 5-го і 6-го років життя, вихованці дошкільного закладу, всього 162 дитини.
Була розроблена комплексна програма дослідження рухової системи і розумових здібностей дітей 5го і 6-го років життя, яка включала в себе 29 вимірювань, кожне з яких визначало окремий компонент
морфофункціонального стану, рухової і фізичної підготовленості, а також розумових здібностей дітей.
Такий підхід обумовив застосування в процесі дослідження системного підходу, який дозволив
виявити взаємозв’язки між системами зростаючого організму і встановити інформаційну значущість
окремих компонентів рухової та інтелектуальної сфер дітей.
Реалізація педагогічних умов, які забезпечували активізацію психічних процесів мислення і мовлення
дошкільників під час занять туристської спрямованості відбувалась в процесі вирішення визначених
завдань – специфічних і загально педагогічних.
Специфічні завдання полягали у навчанні та вдосконаленні рухових дій, розвитку фізичних
здібностей, оздоровленні дітей.
Загально педагогічні завдання передбачали підвищення рівня розумового розвитку дошкільників,
виховання особистісних якостей, моральних цінностей, естетичної культури.
Крім того, зміст теоретичної підготовки був доповнений навчальною інформацією сфер базового
компоненту дошкільної освіти був представлений у додатку.
Організаційно-педагогічні умови навчально-виховної роботи з використанням засобів дошкільного
туризму включали форми занять, періодизацію процесу фізичного виховання та його зміст. Розроблено
класифікацію форм роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі туристсько-краєзнавчої
спрямованості, де виділено три блоки:
- фізкультурні заняття, де використовувались елементи туристсько-краєзнавчої діяльності
проводились не менше одного разу на тиждень. Вони проводились на відкритому повітрі, як на території
дитячого садка, так і за його межами (у природному середовищі) і включали в себе: переходи, прогулянкипоходи і т.ін.;
- до фізкультурно-оздоровчих заходів засоби туризму включались в ранкові та вечірні прогулянки не
менше двох разів на тиждень і були представлені екскурсіями; цільовими прогулянками, топографічними
прогулянками і т.ін.;
- активний відпочинок дітей організовувався у формі походів вихідного дня за участю батьків,
туристських свят, які проводились у формі ігрових комплексів.
Планування змісту і засобів інтегрованого і розумового розвитку старших дошкільників в процесі
туристсько-краєзнавчої діяльності здійснювалось з врахуванням вікових особливостей розвитку фізичних і
розумових здібностей дітей 5 і 6 років і включає три сезонних цикли: осінній, зимовий і весняний.
Основними засобами туризму були фізичні вправи в основних рухах, які виконувались у природному
і соціальному оточені, рухливі ігри з пошуковими ситуаціями, види спортивних вправ (ходьба на лижах,
катання на санках), туристичні вправи прикладного багатоборства.
Змістовний блок розробленої методики включає різні за змістом види туристської підготовки:
теоретичну, фізичну, технічну і тактичну, психологічну.
Критеріями ефективності розробленої методики слугували: динаміка показників морфо
функціонального стану; динаміка захворюваності дітей в умовах експерименту; динаміка рівня рухової і
фізичної підготовленості; динаміка рівня розвитку мовлення і операцій мислення.
Порівняння даних, які були отримані під час проведення педагогічного експерименту свідчать, що в
експериментальних групах у дітей 5 і 6 років (у хлопчиків і дівчаток) спостерігаються значно вищі (Р<0,05)
результати у показниках морфо функціонального стану, фізичної підготовленості і розумових здібностей, у
порівнянні з дітьми контрольних груп, а також зменшення індексу захворюваності.
Таким чином, проведені педагогічні експерименти, де в процесі фізичного виховання широко
застосовувались елементи дошкільного туризму, підтвердили ефективність використання засобів туризму і
краєзнавства для підвищення рівня рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя.
Висновки. Отже в роботі вперше приведені наступні наукові дані:
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- доведено взаємозв’язок між фізичними і розумовими здібностями дітей 5 і 6 років у кількісних
показниках кореляційного і факторного аналізу;
- визначена структура і динаміка фізичних і розумових здібностей дітей 5-6 років, яка свідчить про
збільшення з віком інтегрованих факторів фізичних і розумових здібностей, як у дівчаток, так і у хлопчиків.
Причому, у хлопчиків 6 років внесок цих факторів збільшується вдвічі;
- визначений рейтинг рухових якостей, які найбільш пов’язані з розумовими здібностями за
дисперсійним внеском та їх співвідношення у загальній структурі фізичної підготовки на заняттях з
елементами туризму;
- розроблені педагогічні умови реалізації інтегрованого розвитку фізичних і розумових здібностей
дітей 5 і 6 років засобами дошкільного туризму, які включають класифікацію форм роботи, періодизацію
навчально-виховного процесу та його зміст;
- доповнені наукові дані про особливості розвитку в онтогенезі моторики дітей 5 і 6 років, їх фізичних
здібностей, психічних процесів мовлення і мислення, що характеризуються гетерохронністю, а також
наявністю сенситивних періодів.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СПРИТНОСТІ У БОКСЕРІВ
Специфіка змісту рухової активності в боксі обумовлена високою динамічністю, постійною зміною
стресових ситуацій різного характеру, необхідністю підтримувати оптимальну вагу, що дозволяє
забезпечити раціональне співвідношення компонентів рухової активності та узгодженість їх основних
параметрів.
Рухові дії в боксі супроводжуються не дуже приємними, а нерідко хворобливими відчуттями як на
тренувальних заняттях (удари, різні пошкодження опорно-рухового апарату), так і в процесі змагальної
діяльності (удари, протидії противника, спортивні травми). Очевидно, здатність протистояти хворобливим
стресам сприяє формуванню мужності, сили волі та інших рис характеру. Однак зменшення ймовірності
травматичних факторів у процесі боротьби, на наш погляд, суттєво підвищило б ефективність змагальної
діяльності; звільнити набагато більше сил і енергії для творчих пошуків нових технік бою.
Висока швидкість дій боксера, насиченість різними рухами різної складності створюють жорсткі
умови для боротьби: за десяті частки секунди знайти ефективний спосіб нейтралізуючого або
випереджаючого удару.
Ці завдання вимагають не лише високого рівня всіх аспектів спортивної майстерності боксера, але й
передбачають, на наш погляд, пошук нових підходів, що виявляють додаткові резерви для реалізації
природних можливостей організму.
Такі резерви притаманні розвитку та вдосконаленню комплексу рухової координації, серед яких
провідну роль відіграють спритність, акуратність, гнучкість, рухливість, рівновага та ін. [1, 2, 5].
Традиційна система тренувань боксера передбачає формування спритності [6, 7], але не
конкретизує особливостей її прояву в різних ситуаціях, не вказує засобів і методів вирішення технікотактичних проблем, що виникають у процесі боксу.
Спритність, як складна рухово-координаційна якість, має кілька основних різновидів та проявів [4],
цілеспрямований розвиток яких значно покращить рухову координацію. Вибір стилю бою, використання
прийомів, характер дії, величина швидкості і т. д. Значною мірою визначається вагою спортсмена та
ступенем спритності.
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У нашому дослідженні ми виходили з гіпотези, що підвищення спритності боксерів з його основним
різноманіттям та проявом підвищить ефективність їхньої змагальної діяльності.
Для перевірки обґрунтованості гіпотези було проведено педагогічний експеримент, в якому взяли
участь дві групи молодих боксерів 1-ї категорії віком 16-17 років, по 14 осіб кожна: експериментальна (ЕГ)
та контрольна (КГ). Перед початком дослідження перевірявся початковий рівень загальної фізичної
підготовленості для таких видів контрольних вправ: біг 30 м (с); біг 11 хвилин (м); біг 4х2 хв (м); стрибок у
довжину з місця (см); згинання та розгинання рук у положенні лежачи на спині (кількість разів);
підтягування (кількість разів). На додаток до цих вправ спортсмени виконували рухові завдання,
спрямовані також на виявлення початкового рівня розвитку спритності в основних різновидах та проявах:
– серія ударів різної сили (від 10 до 30 кг), зафіксованих динамометром з середини, ближньої та
ударної відстані сильною і слабкою рукою в даній вразливій зоні;
– кілька атакуючих ударів великої (понад 50 кг) і середньої сили (30-40 кг) з однакових відстаней з
різною швидкістю. Критерієм оцінки якості вправи була точність удару (удару) при даній вразливості;
– завдаючи серію атакуючих ударів по рухомій сумці, рухайтеся з різною швидкістю, використовуючи
схили та нирки.
Обробка отриманих вихідних даних показала відсутність суттєвих відмінностей у рівні загальної
фізичної підготовленості, що займається ЕГ та КГ, а також у показнику, що характеризує рівень розвитку
спритності в основних її різновидах та проявах (р <0, 05).
У КГ тренувальний процес проводився за традиційною методикою, що передбачає розвиток
спритності в першій половині основної частини уроку до ознак втоми, загалом (за системою А. Т. Ширяєва,
2002). В ЕГ, поряд з вправами, що розвивають швидкість і силу, загальну та спеціальну витривалість тощо,
зміст тренувань включав рухові дії, що сприяють поліпшенню спритності в основних її різновидах та
проявах.
Диференціацію просторово-силових параметрів рухів проводили за допомогою таких рухових
завдань:
1. Атакуючи з різним прикладанням зусиль (від 10 до 30 кг) на середній, короткій, захисній та ударній
дистанціях. Кількість зусиль вимірювали за допомогою динамометра, прикріпленого до рухомого мішка зі
спеціальним маркуванням, що означає вразливість (нижня і бічна поверхні щелепи, грудна клітка зліва,
верхня частина живота – сонячне сплетіння, правий підребер’я, печінка).
Таблиця 1.

–
–
–
–

контр. група – початок експерименту.
контр. група – закінчення експерименту.
контр. група – початок експерименту.
контр. група – закінчення експерименту.

Динаміка показників спритності на її основних проявах у боксерів контрольної та експериментальної
груп.
1 – просторово-силові параметри;
2 – просторово-часові параметри;
3 – у прогнозованих умовах;
4 – в нестандартних умовах.
Настрій битися в незвичних, незвичних умовах мобілізує боксера. Для формування спритності, що
проявляється в нестандартних умовах, були запропоновані такі рухові завдання:
– виконання атакуючого удару по силуету, нанесеного на сумку з великою вагою, з позначенням
вразливих місць;
– використання боксерської груші з більшою вагою, що рухається в різні боки, з нахилами, з більшою
швидкістю;
– нанесення атакуючого удару при підвищеній швидкості руху тощо.
Повторне вимірювання рівня загальної фізичної підготовленості, включаючи показники спритності
для його основних видів та проявів, при яких ЕГ та КГ беруть участь в одних і тих же видах контрольних

160

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

вправ, через 8 місяців систематичних тренувань показало, що спортсмени, які брали участь у дослідженні
значно покращилися показники, що характеризують рівень розвитку спритності в просторово-силових і
просторово-часових параметрах, а також у прояві цієї рухової координації в передбачуваних та
нестандартних умовах (див. таблицю 1).
Крім того, в ЕГ покращена продуктивність у бігу на 30 м (с), p <0,05; при пробігу 11 хв (м), р <0,05 та
при прогоні 4х2 хв (м), р <0,05, що, очевидно, пов'язано із загальним підвищенням рівня розвитку
спритності, що зменшує латентність рішення складних рухових завдань з точки зору вибору конкретної
ситуації; збільшення швидкості рухової складової під впливом питомих навантажень, спрямованих на
поліпшення різновидів та проявів спритності; підвищення рівня синхронізації рухових та вегетативних
функцій організму, досягнення їх оптимальної консистенції.
Таким чином, результати дослідження показали, що в сучасній системі тренувань боксера
недостатня увага приділяється розвитку таких рухово-координаційних якостей, як спритність, акуратність
та ін. У спеціальній літературі розглядаються питання формування спритності на її основних різновидах а
дисплеї не відображались. Використання комплексу рухових завдань, спрямованих на поліпшення
просторово-силових, просторово-часових параметрів, а також спритності, що виявляється в
передбачуваних і нестандартних умовах, призвело до значного поліпшення його виконання в основних
різновидах в ЕГ та підвищення загальної фізичної та технічної підготовленості. У цьому підході до системи
підготовки боксерів, на наш погляд, є певні резерви для підвищення ефективності їх змагальної діяльності.
Дані педагогічного експерименту показали, що під впливом системи спеціальних рухових завдань на
розвиток та вдосконалення спритності, її основними різновидами та проявами є глибокі фізіологічні зміни в
організмі, що призводить до кращої мобілізації резервних можливостей та відкриває додаткові можливості
подальшого вдосконалення вітчизняних методів навчання.
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РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У ДІВЧАТ 17-18 РОКІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПОРТИВНИМ ФІТНЕСОМ
Постановка проблеми. Програма проведення змагань із спортивного фітнесу складається з трьох
раундів. В першому раунді оцінюється постава і краса руху, в другому раунді оцінюється фізична краса і
м’язовий тонус, третій раунд – довільна програма, де спортсмени демонструють акробатичні елементи,
силові вправи, гнучкість, хореографію. Слід відзначити, що більшість спортсменів які займаються
спортивним фітнесом приділяють більше часу і уваги на заняттях силовим вправам [7, 8].
Теорія і практика спортивного тренування переконливо свідчить про те, що методи та засоби
навчання, які широко використовуються у повсякденній навчально-тренувальній роботі, вимагають
суттєвих доповнень. Проблема розвитку силових здібностей з роками не тільки не втрачає своєї
актуальності, але висовує нові питання, рішати які необхідно за допомогою нових, сучасних наукових
методів [3].
Рівень силових здібностей залежить від багатьох факторів: фізіологічного поперечника м’язів,
співвідношення червоних та білих м’язових волокон, кількістю включених в роботу рухових одиниць.
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Силові якості, в конкретних рухових діях, прямо обумовлені біомеханічною структурою руху, можливістю
залучення до роботи великих м’язових груп, довжиною плечових важелів. В процесі вирішення завдань на
розвиток сили, додатково розв’язуються приватні завдання по диференційованій дії на розвиток сили
залежно від вікових, статевих і індивідуальних особливостей її стану і розвитку, а також залежно від
особливостей спеціалізації у вибраному виді діяльності [1, 6, 11].
Тренування з обтяжуваннями покращують фігуру, покращують забезпечення організму киснем,
сприяють перетворенню накопиченого жиру в енергію, зміцнюють серцевий м’яз. Програми на розвиток
силових якостей зміцнюють мускулатуру, а це надає додатковий захист суглобам і зв’язкам. Особливо
потребує добре розвиненої мускулатури спини і живота хребет, адже це зменшує ризик його пошкодження.
Тому силові вправи необхідні як для створення стрункого тіла але і для того, щоб організм міг витримувати
значні механічні навантаження. Регулярні навантаження і заняття допомагають в досягненні цієї
мети [6, 9].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спортивний фітнес, як сфера спортивної діяльності,
сприяє вирішенню цілого ряду проблем у формуванні, зміцненні здоров’я, фізичному розвитку, фізичної
підготовленості. А також бере участь у виконанні освітньої, розвиваючої, пізнавальної, духовно-моральної,
соціально-біологічної адаптації, оздоровчої, профілактичної та інших функцій.
В даний час однією з найбільш актуальних проблем в галузі спорту є проблема вдосконалення
системи підготовки спортсменів і спортивного резерву в різних видах спортивної діяльності, в тому числі і в
спортивному фітнесі. Незважаючи на досить високу ефективність підходів до вдосконалення фізичної та
функціональної підготовленості актуальним представляється пошук найбільш простих і доступних засобів
їх оптимізації [2, 8].
В сучасний час в багатьох фітнес центрах займаються спортсмени, які приймають участь у
змаганнях із бодібілдингу, фітнес бікіні і спортивного фітнесу, працюють клуби, гуртки в вищих навчальних
закладах і тому актуальною є проблема забезпечення їх необхідною навчально-методичною літературою.
Проблемами організації навчально-тренувального процесу у спортивному фітнесі займалися фахівці:
К.М. Стєпін, О.А. Зайцева, В.Г. Олешко, Є.В. Токар, І.А. Шипіліна, І.В. Самохін, Д.Е. Вейдер. Але необхідне
вдосконалення методики підготовки спортсменів, що займаються спортивним фітнесом [3, 8, 11].
Аналіз наукової літератури, присвяченої розвитку сили на заняттях спортивним фітнесом, показує,
що в останній час дослідження в цьому напрямку значно зросли. Це пояснюється тим, що все більше тих,
що займаються спортивним фітнесом потребують збільшення навантаження. Проблеми розвитку силових
здібностей засобами силових вправ розглядалися в різних науково-методичних роботах. Вплив занять
силовими вправами досліджували автори О. Артюшенко, В. Вескотт, Т. Круцевич, М. Булатова, І. Шіпіліна
та інші [1, 2, 3, 5, 11].
Мета роботи: експериментально обґрунтувати та дати характеристику системі тренувальних занять,
що сприяють розвитку сили у дівчат 17 – 18 років, які займаються спортивним фітнесом.
Завдання роботи:
1. Визначити рівень розвитку силових якостей у дівчат 17 – 18 років, які займаються спортивним
фітнесом.
2. Експериментально обґрунтувати та визначити ефективність використання вправ на розвиток сили
у дівчат 17 – 18 років, які займаються спортивним фітнесом.
Викладення основного матеріалу. Дослідження проводилися у фітнес центрі «Константа спорт»
міста Дніпра.У дослідженні прийняли участь 10 дівчат віком 17-18 років, які займаються спортивним
фітнесом. Заняття відбувалися 5 разів на тиждень. Три заняття були спрямовані на силову підготовку, два
заняття мали акробатичну спрямованість і на розвиток гнучкості. Кожне заняття тривало 120 хвилин. На
першому етапі дослідження нами були вивчені дані спеціальної науково-методичної літератури про
фізіологічний і морфологічний вплив занять спортивним фітнесом на дівчат 17-18 років. Також була
складена програма дослідження, підібраний контингент випробовуваних, визначені задачі і методи
дослідження. На другому етапі ми провели попереднє педагогічне тестування. На третьому етапі
проводились заняття за традиційною методикою занять спортивним фітнесом. На четвертому етапі ми
провели повторне тестування. В кожний період поступово відбувалося збільшення навантажень з
врахуванням індивідуальних можливостей тих, що займаються. Після цього була проведена обробка
результатів за допомогою математичної статистики, зроблені порівняльний аналіз і сформульовані
висновки.
Для визначення рівня розвитку силових якостей у педагогічному тестуванні ми використовували
наступні тести:
1. Підтягування із вису лежачи.
2. Підйом тулубу із положення лежачи зігнув ноги у положення сід зігнув ноги за 30 секунд.
3. Стрибок в довжину з місця.
4. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.
За результатами попередніх досліджень можна зробити висновок, що рівень розвитку сили у дівчат
знаходиться на низькому і нижче середнього рівні. На підставі отриманих даних ми зробили висновок, про
необхідність додаткової роботи над розвитком сили у дівчат 17-18 років, що займаються спортивним
фітнесом.
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Наступним етапом дослідження було визначення підсумкового рівня розвитку силових якостей дівчат
17-18 років, що займаються спортивним фітнесом.
Таблиця 1
Показники рівня розвитку силових якостей у дівчат 17-18 років після педагогічного експерименту
№
1
2
3
4

Тести
Підтягування із вису лежачи, рази
Піднімання тулубу із положення лежачи, рази
Стрибокв довжину з місця, см
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи на
підлозі, рази

До експерименту

Після експерименту

Х 1m1

Х 2m2

10,61,17
213,23
144,96,97

15,81,75
33,82,57
165,97,6

0,05
0,05
0,05

16,5 

32,5 0,52

0,05

р

У дівчат, які займалися спортивним фітнесом рівень розвитку силових якостей значно зріс і
спостерігається достовірний приріст показників (р  0,05). Судячи із показників результатів розвитку
силових якостей попереднього та заключного досліджень виявлено: в тесті № 1 результат покращився із
низького рівня на середній; в тесті № 2 результат покращився з нижче середнього рівня на рівень вище
середнього; в тесті № 3 рівень виріс із нижче середнього до вище середнього; в тесті № 4 показники
виросли з низького рівня до середнього рівня.
Висновки. За результатами проведення аналізу матеріалів фахових науково-методичних джерел
нами обґрунтована важливість і необхідність створення нових методик для розвитку силових якостей у
дівчат 17-18 років з використанням можливостей спортивного фітнесу.
Результати вихідного рівня розвитку сили дівчат 17-18 років мали низький і нижче середнього рівні
розвитку силових якостей. Після проведення педагогічного експерименту нами виявлені статистично
достовірні зміні показників фізичного розвитку у дівчат, які займаються спортивним фітнесом,що
підтверджується порівнянням значень t критерію Ст’юдента (t >Тгр, р0,05). Це можна пояснити тим, що на
заняттях із спортивного фітнесу виконуються вправи з обтяжуваннями і на силових тренажерах. А також в
тренувальних заняттях обов’язково виконуються статичні акробатичні вправи.
Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на рівень розвитку інших фізичних якостей у
тих, що займаються спортивним фітнесом.
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Михайло Строкун, Юрій Когут, Ярослав Свищ
(Львів, Україна)
РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура – це самостійна і особлива галузь
загальної культури, яка спрямована головним чином на зміцнення здоров’я людини, продовження її
творчої активності та життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного й гармонійного розвитку
і використання набутих якостей у суспільній, трудовій та інших видах діяльності.
Відомо, що систематичні заняття фізичними вправами запобігають виникненню хвороб,
покращують імунну систему, а також прискорюють відновлення функцій усіх систем і органів людського
організму. Найбільш позитивний результат дають заняття фізичними вправами, які спрямовані на
покращення діяльності серцево-судинної, дихальної, нервової та інших систем. Однак слід пам’ятати,
що фізичні вправи мають оздоровчий ефект тільки у разі їх правильного підбору відповідно до
захворювання та правильного їх дозування. При цьому також потрібно враховувати вік, стать, фізичну
підготовленість і працездатність, функціональні можливості організму, тяжкість захворювання тощо.
Фізична культура і спорт – дієві засоби для виховання всебічно гармонійного розвитку
особистості, які поєднують у собі освітню, оздоровчу, виховну та інші ланки. Зв’язок розумового
виховання з фізичною культурою і спортом – багатосторонній. На заняттях фізичними вправами
набуваються знання про раціональний спосіб виконання рухових дій, застосування їх у тому чи іншому
виді діяльності. Заняття фізичною культурою і спортом допомагають розвитку пам’яті, особливо рухової
та зорової, удосконаленню уваги, її точності та якості.
Якщо ми сьогодні звернемось до статті 1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт",то
побачимо, що "фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, яка спрямована на
зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з
метою гармонійного формування її особистості".
Зараз в Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту. Лише 13 відсотків
населення залучено до занять фізичною культурою і спортом. Крім того, за інтегральним показником
здоров’я населення — середньою очікуваною тривалістю життя людини Україна займає одне з
останніх місць в Європі.
Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими факторами:
· невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;
· недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій
сфері;
· недосконалість системи централізованої підготовки національних збірних команд, низький
рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту;
· незадовільний стан матеріально-технічної бази. В Україні рівень забезпечення населення
фізкультурно-спортивними залами (з розрахунку на 10 тис. осіб) у 2–3 рази нижчий, ніж у
розвинутих державах, плавальними басейнами — у 30 разів. Понад 80 відсотків спортивних
майданчиків не відповідають сучасним вимогам;
· недостатнє бюджетне фінансування (з державного бюджету виділяється у середньому 0,5, з
місцевих бюджетів — 2 відсотки їх видатків), неефективне залучення коштів з інших джерел,
незначний обсяг інвестицій; не провадиться діяльність з випуску та проведення державних
спортивних лотерей, які є одним з основних джерел фінансування спорту в багатьох країнах
Європи;
· низький рівень заробітної плати, недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої
діяльності, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
· низький рівень наукового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, недостатнє
фінансування наукових досліджень (менш як 0,5 відсотка видатків державного бюджету
спрямовується на сферу фізичної культури і спорту);
· недостатнє пропагування серед широких верств населення здорового способу життя
Переважна більшість населення, особливо в сільській місцевості, практично позбавлена
можливості займатися будь-якими формами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. Відсутня
чітка система залучення різних вікових груп до занять фізичною культурою і спортом.
Сьогодні в Україні діє більше тисячі стадіонів, 580 плавальних басейнів, 16 тисяч спортивних
залів, 26 палаців спорту з штучним льодом, 59 манежів, 60 тисяч спортивних майданчиків і полів, що
становить лише половину нормативної потреби. Через відсутність стабільних джерел фінансування ця
складна система спортивних споруд практично занепадає і не задовольняє потреб розвитку масового
спорту, спорту вищих досягнень, розширення надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню.
Фактично відсутня вітчизняна індустрія виробництва обладнання, інвентаря та інших товарів спортивнотуристичного призначення.
Незадовільно розвинута матеріально-спортивна база у сільській місцевості, де на 53 села
припадає тільки один стадіон, на 25 сіл - один спортивний зал, на 715 - один критий плавальний басейн.
Майже 60 відсотків населених пунктів не мають спортивних споруд, а ті, що є, не відповідають
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елементарним санітарно-гігієнічним і технічним вимогам. І як результат - тільки троє із ста сільських
дітей мають можливість займатися в дитячо-юнацьких спортивних школах.
Не зважаючи на вище перелічені фактори,слід відзначити і позитивні фактори, які діють на
вітчизняному ринку фізкультурно-оздоровчих та спортивно-оздоровчих послуг. На початку нового
тисячоліття спостерігалася тенденція зростання числа осіб, які займаються оздоровчою діяльністю. У
2002-2004 роках вона поширилась на 19 з 20-ти найпопулярніших видів спорту. При цьому високі темпи
залучення населення до спортивно-оздоровчої діяльності (від 10% до 30%) були притаманні восьми
видам спорту (футбол - 26,9%, бокс – 22,6%, плавання – 21,1%, рукопашний бій – 19,9%, баскетбол –
19,4%, аеробіка спортивна – 18,3%, бодібілдинг – 13,9%, важка атлетика – 14,1%). А ще шести видам
спорту (футзал, спортивний туризм, стрільба кульова, волейбол, теніс настільний, спортивні танці)
притаманні дуже високі показники (від 30% до 98,2%) залучення населення до занять спортом
Приємним є й створення Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011
роки. Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема
удосконалення відповідного організаційного та нормативно-правового механізму. Основними ж
завданнями Програми є:
1) проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних
закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку громадян, а також
фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;
2) забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів
спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень,
спорту інвалідів і спорту ветеранів;
3) підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового,
науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;
4) участь у міжнародній діяльності.
У грудні 2020 року Кабінетом Міністрів України було затверджено постановою про продовження
строку виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту
на період від 2020 року до 2024, де орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 100669200,1
тис. гривень, у тому числі 41515122,8 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 55704062,3
тис. гривень - місцевих бюджетів, 3450015 тис. гривень - за рахунок інших джерел.
Основними завданнями Програми є:
- подальше зміцнення здоров'я населення на принципах здорового способу життя, посилення
впливу фізичної культури і спорту на підвищення продуктивності праці, обороноздатності та
профілактику правопорушень;
- удосконалення системи підготовки національних збірних команд спортивних резервів,
забезпечення пріоритетного розвитку тих видів спорту, в яких спортсмени України спроможні досягти
високих результатів на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх;
- збереження і подальше удосконалення матеріально-спортивної бази, підготовка фахівців
фізичного виховання і спорту, науково-методичного та інформаційного забезпечення фізкультурноспортивної діяльності;
- сприяння економічному і соціальному прогресу, утвердження міжнародного авторитету України у
світовій співдружності.
Україна на сьогоднішній день ставить розвиток фізичної культури і спорту в пріоритеті, робить
великі зусилля і виділяє значні кошти на відновлення і побудову нових стадіонів, майданчиків та іншої
спортивної інфраструктури, адже тільки за останні кілька років їхня кількість зросла більше ніж у два
рази.
Виконання цієї Програми створить умови для поліпшення фізичного потенціалу і здоров'я нації,
оптимізує фізкультурно-спортивний рух в країні, прискорить процес адаптації його до ринкових
відносин, дасть змогу Україні вийти на рівень світових показників фізичного розвитку людей та
спортивних досягнень.
Література:
1. Булатова М. Здоров’я та фізична підготовленість населення України / М. Булатова, О. Литвин //
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТРИБУНОК У ДОВЖИНУ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Актуальність. Дослідження проблеми формування технічної майстерності спортсменів посідає одне
з провідних місць у сучасній світовій та українській науково-методичній літературі (Д.Д. Донський, 1991;
С.С. Єрмаков, 1997; В.Н. Платонов, 1997; Л.П. Матвєєв, 1999; J. Hay, 1990; Schnabel, 1994 й ін.) [1, 2, 3].
Незважаючи на широкий спектр досліджень, проведених з даної теми залишаються ще не досить
вивченими питання, стосовно удосконалення техніки виконання стрибків у довжину з розбігу (D. Hay, 1987;
А.П. Стрижак, 1992; В.Г. Конестяпін, 1997; В. Бобровник, 1998; Го Юан Чі, 2000; М. Карапетян, 1998
й ін.) [1, 2, 3, 4, 5]. У своїх працях автори (Попов, 1996; Чи Чинь Шан, 1997; Чі Лін, 1999; Чао Бін Тін, 2000;
В. Бобровник, 2000) [1] намагалися надати належне пояснення особливостям заключної частини розбігу,
такі як: зниження траєкторії руху центра мас тіла спортсмена, зменшення довжини останнього кроку, зміна
швидкості розбігу та його ритмової структури, а також вивчали вплив добового ритму на навчання техніки
стрибків у довжину різними способами [4, 5]. Проте вивченню політної фази стрибка у довжину, а саме
переходу стрибунів від більш простого способу стрибка до складного надається мало уваги в літературних
джерелах.
У процесі вирішення рухових завдань окремі частини тіла певним чином взаємодіють і в результаті
систематичного тренування об’єднуються в систему функціонування, що забезпечує високу технічну
майстерність (М.М. Булатова, 1996; В.К. Бальсевич, 2001; А.М. Лапутін, 2001; П.Н. Гойхман, 2003). У
теперішній час багато фахівців вважають технічну майстерність провідним стратегічним напрямком
сучасної системи спортивного тренування (В.Г. Алабін, 1993; Г.А. Заборський, 2000; В.І. Бобровник, 2004;
О.К. Козлова, 2012) [1, 2, 3].
Технічна майстерність чи підготовленість стрибунів визначається закономірностями способу стрибка
у довжину, тобто рухів у політній фазі. Так спосіб «зігнувши ноги» використовують стрибуни масових
розрядів. Першорозрядники використовують способи «прогинаючись» та «ножиці». Серед
висококваліфікованих спортсменів широко розповсюджений спосіб «ножиці» як найефективніший з усіх
існуючих. Однак перехід стрибунів від одного способу стрибка до іншого на етапах багаторічного
тренування не описано в жодному літературному джерелі.
Отже навчання техніки стрибка у довжину різними способами початківців описано, проте як
формувати нову навичку на основі вже попередньо здобутої навички стрибка у довжину не досліджувалося
раніше, тому є важливим і актуальним завданням, що має практичне значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дипломної роботи
передбачається згідно із Зведеним планом науково - дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту
на 2021 - 2026 pp. Міністерства молоді та спорту України.
Об’єкт дослідження – технічна підготовка стрибунок у довжину.
Предмет дослідження – засоби удосконалення технічної підготовленості стрибунок у довжину.
Мета роботи – удосконалення технічної підготовленості стрибунок у довжину.
Завдання роботи:
1. Виявити проблеми технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації.
2. Підібрати спеціальні засоби для переходу до техніки стрибка у довжину способом «ножиці».
Методи дослідження:
1. Аналіз літературних джерел.
2. Педагогічне спостереження (відео фіксація, відеоаналіз).
3. Методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження проходило на 2 етапах.
На першому етапі (вересень – жовтень 2020 року) відбулося вивчення проблеми, розробка плану
досліджень, формування теми наукового пошуку.
На другому етапі (листопад 2020 року – березень 2021 року) було проведено дослідження наукових
розробок та ідей щодо поставленої проблеми, підбір спеціальних засобів переходу до техніки стрибка у
довжину способом «ножиці». Дослідження проводилося на стрибунках у довжину різної кваліфікації
Червоноградської ДЮСШ № 1 в кількості 6 осіб. Проводилася підготовка публікації
Результати дослідження. У процесі спостереження було зауважено, що досліджувані недостатньо
володіли технікою політної фази. Вони погано піднімали махову ногу під час відштовхування, понижуючи
тим самим його потужність; не могли високо підносити та чітко опускати стегно махової ноги в польоті;
раніше часу його опускали, збільшуючи обертальний рух довкола горизонтальної осі, що проходить через
загальний центр маси тіла (ЗЦМТ). Внаслідок цього передчасно починалася фаза групування з наступним
опусканням ніг та передчасним приземленням. Отже, стрибунки не могли повноцінно використовувати
швидкість польоту, яку досягали під час відштовхування.
З огляду на вище вказану помилку, під час навчально-тренувальних занять було звернено особливу
увагу на техніку виконання політної фази. Для цього на заняттях використовували спеціальну вправу –
стрибок з підвищення. Під час виконання цієї вправи, було акцентовано увагу стрибунок на 2 моменти: І –
на збільшення часу польоту, що характеризується висотою відштовхування та ІІ – на збереження
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рівноваги та виконання чітких бігових рухів під час польоту. Останній виконувався завдяки високому
піднесенню та чіткому опусканню стегна махової ноги як основного елементу, підйому стегна поштовхової
ноги з підтягуванням стегна махової та утримання правильного положення корпусу тіла, тобто виконання
2,5 кроки в повітрі.
Підібрано було наступні спеціальні вправи для переходу до техніки стрибка у довжину способом
«ножиці»:
1) З двох кроків (з тумби висотою 20 см) виліт в кроці з приземленням на коліно.
2) З двох кроків (з тумби висотою 20 см) виліт в кроці зі зміною ніг в повітрі і приземленням на
коліно.
3) З 4 кроків бігових (тумба) виліт в кроці зі зміною ніг в повітрі і приземленням на коліно.
4) З 6 кроків (тумба) виліт в кроці зі зміною ніг в повітрі і приземленням на коліно.
5) З 6-ти кроків (тумба) виліт в кроці з зміною ніг в повітрі – приземлення.
До цих класичних засобів, що описані в навчально-методичній літературі нами додатково були
введені вправи на турніку з імітаційними рухами ніг як в політній фазі стрибка способом «ножиці», а також
ці ж рухи з використанням канату на місці та після малого розбігу.
ВИСНОВКИ
Технічна підготовленість стрибунок у довжину вимагає достеменного вивчення. При переході з
одного способу стрибка на найбільш ефективний слід використовувати такі засоби, які б дозволили
найшвидше та безпомилково перебудувати структуру рухів у політній фазі. Важливим є уникнення засобів,
що мають негативний переніс від одного способу стрибка до іншого.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Феруза Акбарходжаева
(Ташкент, Узбекистан)
ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Для полноценного овладения любой профессией человек должен обязательно знать терминологию
своей специальности. История Европы развивалась так, что базовая терминология большинства наук, в
том числе и медицины, основывается на словах латинского и греческого языков [1].
Но, нет, пожалуй, другой такой профессиональной деятельности, в которой мировой многовековой
опыт отразился бы столь непосредственно, как на составе профессионального языка врача, потому что
одной из дисциплин, имеющих большое значение при подготовке специалистов в области медицины и
фармации, несомненно, является латинский язык, с которым приходится встречаться в повседневной
работе - при чтении названий болезней, анатомических и клинических терминов, названий лекарственного
сырья, ботанических терминов, принятых в Международной номенклатуре названий химических
соединений и особенно в рецептуре.
Современный врач, даже когда на профессиональную тему говорит по-узбекски, употребляет более
60% слов латинского и греческого происхождения. И это не удивительно, ведь общеизвестно, что
терминологии самых разных наук, в том числе и сравнительно недавно возникших, пополнялись и
продолжают пополняться за счет активного привлечения, прямого или опосредованного, лексики и
словообразовательных средств именно этих двух классических языков античного мира [4]. История
медицинской терминологии Латинский язык относится к числу мёртвых языков, так как сейчас нет живого
народа - носителя данного языка. Но для его создателей в своё время он был живым [1]. История
латинского языка восходит к началу первого тысячелетия до н.э. и принадлежит к италийской ветви
индоевропейской семьи языков. Он называется именно так: Lingua Latina потому, что на нём говорили
латины, населявшие небольшую область Лаций (Latium). [3] Центром этой области в VIII веке до н.э. стал
город Рим, поэтому жители Лация стали также называть себя «римляне» (Romani). К северо-западу от
римлян жили этруски - народ древней высокоразвитой культуры. Они оказали огромное влияние на
культурное развитие всей Италии, особенно Рима, в латинский язык вошло много этрусских слов, хотя
сам этрусский намного отличается от него. Другие же языки Италии, важнейшими из которых являются
осский и умбрский, родственны латинскому и постепенно были им вытеснены. [3] Со временем римский
язык стал государственным языком Римской империи, включавшей до V века н.э. все страны бассейна
Средиземноморского моря, в том числе, территорий современной Италии, Испании, Франции, Греции, а
так же части Британии, Германии, Румынии, Венгрии и других стран. Покорив во II веке до н.э. Древнюю
Грецию, страну с высокоразвитой культурой, римляне усвоили и достижения греческой науки, в том числе
и медицины.
В латинский язык вошло много греческих слов, которые сохранились до сих пор, главным образом в
медицинских названиях - анатомических, терапевтических, фармакологических и др. Греческие термины,
сохраняя свою основу, латинизировались и получили постепенно международное признание и
распространение, например: arteria - артерия, aorta - аорта и т. д. Эта медицина была образцом всего
Римского государства, в ней представлено немало имён выдающихся врачей. Имена древнего бога
врачевания Асклепия (Эскулапа) и его дочерей Гигиеи и Панакии стали символами античной, а затем и
европейской медицины. [2] Греческая мифология донесла до нас повествование о его рождении, жизни,
героических подвигах, гибели и воскрешении. Асклепий был сыном Аполлона и Корониды, дочери
огненного титана Флегия. И так как Аполлон был богом, а Коронида - смертной, она не могла открыть
тайны своей беременности и была насильно выдана замуж за своего двоюродного брата титана Исхия.
Узнав об этом, Аполлон в дикой ярости поразил Исхия своими стрелами, а Коронида стала жертвой гнева
Артемиды, охранительницы женского целомудрия, которая убила ее. Но Аполлон успел сделать
«кесарево сечение» и вырвать новорожденного младенца из погребального костра матери. Он отнес
своего сына на гору Пелион и прручил его воспитание кентавру Хирону, с которым неразрывно связана
дальнейшая мифологическая судьба Асклепия. Кентавр Хирон был великолепным музыкантом и
гимнастом, метким стрелком и знатоком Природы, прорицателем и искусным врачом. Согласно
преданиям, он жил на горе Пелион иобучал юных героев, титанов и полубогов-героев различным
отраслям знаний и искусствам: законодательству, астрономии, охоте, музыке и медицине. Учениками
Хирона считались многие герои произведений Гомера: Нестор, Ахилл, Патрокл, а также сыновья
Аполлона Аристей и Асклепий. Он узнал, что яд змеи может приносить не только смерть, но и исцеление.
Так змея стала спутницей Асклепия, и много веков спустя люди изображали отца медицины с
выкормившей его собакой и со змеей. С помощью Хирона Асклепий стал великим целителем людских
страданий. Супруга его - Эпиона - родила ему сыновей Махаона и Подалирия и дочерей Гигиею и
Панацею (Панакию). Асклепий научился изгонять жгучую боль и отпугивать недуги, выпущенные из ларца
неразумной Пандорой. Но не смог Хирон вложить в душу ученика присущего ему самому бескорыстия.
Асклепий как-то прельстился золотом и вернул к жизни умершего. Зевса возмутило не лихоимство
целителя - это зло он стерпел, но им овладел страх, что Асклепий даст людям бессмертие и сделает их
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равными богам. И Зевс поразил его своими молниями. Благодаря заботам любящего отца Аполлона тело
Асклепия было доставлено на Олимп - так после смерти он был обожествлен и стал богом. Впоследствии
римляне, которые заимствовали пантеон греческих богов, назвали Асклепия Эскулапом. [10]
Свои научные знания вместе с научной терминологией римляне заимствовали у греков. При
создании медицинской терминологии на латинском языке греческие слова латинизировались и активно
пополняли словарь рисских врачей. [2] Древнегреческая медицина, прежде всего, связана с именем её
основателя - знаменитого Гиппократа, жившего около 460-377 гг. до н.э.. Он стал «отцом научной
Европейской медицины». Имя этого греческого врача и педагога связывается в представлении
большинства людей со знаменитой написанной им клятвой, которая символизирует высокие этические
нормы европейской медицины. Труд под названием «Гиппократов корпус» (Corpus Hippocraticum)
содержит около 70 отдельных сочинений, хотя ясно, что некоторые из них - части некогда единых трудов.
Собрание содержит как собственные сочинения Гиппократа, так и творения других авторов, написанные в
разное время. Высказывались предположения, что корпус представляет собой скорее остатки
медицинской библиотеки, чем работы авторов, принадлежавших к одной школе. Некоторые из сочинений
свидетельствуют о развитой научной мысли и мастерстве клинических наблюдений и потому считаются
более "подлинными", чем остальные. Но даже по этому вопросу нет общепринятого мнения: есть
исследователи, которые вообще сомневаются в существовании сочинений, принадлежащих самому
Гиппократу.
Судя по всему, корпус был сформирован и приписывался Гиппократу уже в 1 в. н.э., когда Эротиан,
врач эпохи правления Нерона, составил словарь гиппократовых терминов. Сохранились комментарии к
важнейшим гиппократовым сочинениям, написанные Галеном во 2 в. н.э. Некоторые трактаты корпуса
датируются временем жизни Гиппократа, другие, по-видимому, относятся к 3-4 вв. до н.э. Вероятно, к 5 в.
до н.э. относится трактат О древней медицине, где обсуждается проблема обучения искусству
врачевания. Его автор (возможно, не Гиппократ) отвергает объяснение заболевания взаимодействием
натурфилософских "основных качеств" (теплое, холодное, влажное, сухое), указывает на значение диеты
и роль определенных "соков" организма. Он подчеркивает, что медицина имеет дело скорее с
относительными, чем с абсолютными факторами: что полезно для одного, может оказаться вредным для
другого, или то, что полезно в одно время, может быть вредным в другое. [5] В «Гипппократовом корпусе»,
были заложены основы научной медицинской терминологии, которая относится к области физиологии,
патологии, симптоматики и нозологии. Большинство этих терминов перешли в специальную литературу и
сохранились до наших дней без изменения начального значения: Brahion, gaster, derma, hiama, hepar,
thorax, bronchus, urethra, herpes, urticaria, coma, symphysis и многие другие. [1] В конце IV века до н.э.
центр древнегреческой науки переместился в Александрию (Египед). Здесь сложилась известная во всем
том мире Александрийская школа. Особенно прославли её учёные-врачи Герофил и Эразистрат. Герофил
первый начал изучать анатомию на человеческих трупах, исследовал мозговые оболочки, сосуды,
оболочки глаза, млечные сосуды, предстательную железу, впервые употребил Kolon dodekodakylon
(двенадцати пёрстная кишка). Эразистрат (III век до н.э.) обогатил анатомию многими исследованиями и
описал в своих работах извилины коры головного мозга, сердечные клапаны, хилёзные сосуды, ввёл
следующие термины: anastomosis, bulimia и другие. Из сочинений Эразистрата сохранилось несколько
отрывков, собранных Галеном. [1] Корнелий Цельс, римский философ и врач 1 века до н.э., создал своего
рода медицинскую энциклопедию, из которой сохранились до нашего времени восемь книг которых
собраны сведения о состоянии медицины за период около трёх веков до нашей эры. Используемая
Цельсом лексика почти полностью вошла в словарь мировой нучной медицины. С именем Цельса
связаны такие термины, как: septum transversum (diaphragm), linea alba. В трудах Цельса и других
писавших после него римских учёных и врачей очень часть испоьзовались термины, заимстваннные у
греков, и параллельно в качестве синонимов употреблялись латинские и греческие термины. Поэтому
медицинская терминология формировалась на двуязычной основе: греческо-латинской. Такое двуязычие
медицинской терминологии стало традиционным на многие века. Со II века н.э. исключительное влияние
на последующее развитие античной и послеантичной медицины оказало наследие Клавдия Галена (131ок.201), которым было написано более ста трудов на греческом языке, в основном посвящённых нервной
системы. Анатомия обязана ему знакомством с состоянием уровня знаний среди врачей древности и его
современников. (vena cerebri magna, glandula innominata, ventriculus larynges, ramus anastomoticus). Много
внимания Гален уделял терминологияескоим проблемам, добиваясь точности и однозначительности в
употреблении тех или иных названий. В своём главном труде «De usu partium» Гален пишет то, задача
работы анатомов заключается в том, чтобы объяснить пользу для человека каждой из частей его тела,
сущность и вид которых завися от роли их в целом организме. В течении следующих тринадцати столетий
никто не пользовался таким незыблемым авторитетом, как Гален. Жизнь образованной Европы
следующего тысячелетия продолжала идти в основном на латинском языке.
Медицина в Средние века развивалась в сложных противоречиях с суевериями и догмами церкви,
исследованиями тела человека и вскрытия были запрещены. [1] Один из наиболее известных и
признанных арабских врачей был Ибн Сина (Авиценна) (Avicenna) (980г. -1037 г.), персидский ученый,
философ, врач, поэт, музыкант, математик, представитель восточного аристотелизма. [6] При жизни ИбнСины большой известностью пользовался обширный труд основателя и руководителя госпиталя в
Багдаде Али ибн-Аббаса под названием "Царская книга". Одним из непосредственных предшественников
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"Канона" был 30-ти томный труд Абу Бакара ар-Рази "Всеобъемлющая книга по медицине". Однако эти
труды страдали общими недостатками. Изложенные в них сведения не были в достаточной степени
систематизированы, результаты наблюдений переплетались с явным вымыслом, рекомендации
дополнялись мистическими истолкованиями. Построение книг было очень нечетким, а изложение
настолько сложным, что пользоваться ими мог только достаточно опытный врач. Ибн-Сина, работая над
книгой, поставил перед собой задачу избежать ошибок своих предшественников и справился с ней, создав
один из крупнейших в истории медицины энциклопедических трудов - "Канон врачебной науки". "Канон
врачебной науки" - одна из самых знаменитых книг в истории медицины. По существу - это целая
медицинская энциклопедия, рассматривающая с большой полнотой (в пределах знаний того времени)
все, что относится к здоровью и болезням человека. Этот капитальный труд, включающий в себя около
200 печатных листов, уже в двенадцатом веке был переведен с арабского языка на латинский и
разошелся во множестве рукописей. Когда был изобретен печатный станок, "Канон" оказался среди
первых печатных книг, и по числу изданий соперничал с Библией. Латинский текст "Канона врачебной
науки" был издан впервые в 1473 году, а арабский - в 1543 году. Точная дата завершения работы над
"Каноном" не установлена. Предположительно это 1020 год. "Канон врачебной науки" - это обширный
труд, состоящий из 5 книг. В книге 1-ой излагается теоретическая медицина. Книга разбита на четыре
части. В первой части дается определение медицины, во второй - речь идет о болезнях, в третьей - о
сохранении здоровья и в четвертой - о способах лечения. В книге 2-ой описаны "простые" лекарства,
излагается учение Ибн-Сины о лекарствах, их природе, их испытании. по алфавиту расположены 811
средств растительного, животного и минерального происхождения с указанием их действия, способов
применения, правил сбора и хранения. Книга 3-я, самая обширная, посвящена патологии и терапии описанию отдельных болезней и их лечению. Каждый раздел снабжен анатомо-топогрофическим
введением.
Книга 4-я посвящена хирургии, лечению вывихов и переломов, общему учению о лихорадке
(кризисах при болезнях). В ней говорится об опухолях, гнойных воспалениях подкожной клетчатки, а также
о заразных болезнях. Освещаются основные вопросы учения о ядах. Книга 5-я содержит описание
"сложных" лекарств, а также ядов и противоядий. Фармация и фармакология представляют собой попытку
объединить собранные многочисленные материалы в систему, связать их с клиническими наблюдениями.
Рекомендуемые в "Канонах врачебной науки" лекарственные средства разнообразны, многие из них
позднее вошли в научную фармакологию. Систематичность и логичность как большие достоинства
"Канона" отмечали даже те, кто склонен был преуменьшать значение Ибн-Сины в истории медицины.
Успех "Канона врачебной науки" был вызван ясностью, убедительностью, простотой описания
клинической картины болезней, точностью терапевтических и диетических предписаний. Эти особенности
быстро создали "Канону" огромную популярность, а его автору обеспечили "самодержавную власть в
течении пяти столетий во всем медицинском мире средних веков". [11] Много медицинских сочинений с
арабского на латинский язык перевёл известнейший учёный Герард Кремонский (1114-1187 гг.). После
открытия первой в Западной Европе медицинской школы города Салерно (Италия) начинается
возрождение медицины. Здесь в качестве учебников использовались арабские переводы с греческого на
латинский, в результате медицинская терминология того времени представляла собой смесь
латинизированных арабских, древнееврейских слов, арабизированных грецизмов и латинизмов разных
эпох. Образовалось огромное количество различных синонимов. Благоприятным периодом для развития
медицины стала эпоха Возрождения, когда латинский язык стал международным языком науки. В этот
период началась активная борьба за очищение классической латыни от вульгарной, устранение арабских
слов, проводилась унифицирование и систематизация медицинской терминологии по разделам.
Парацельс (1493-1541), швейцарский химик и врач, крупный реформатор в медицине, ввёл целый ряд
терминов, в том числе и synovia. В наследии Леонардо да Винчи, великого итальянского художника (14521519) содержится более 200 листов анатомических рисунков, котрые ему понадобились в процессе
изображения человеческой натуры в живописи или скульптуре, Леонардо да Винчи хотел быть
максимально правдоподобным - это позволило бы ему быть не только просто очень реалистичным
художником, но и знаменитым анатомом. Паоло Джовио, современник Леонардо, писал о нем и
проделанной Леонардо да Винчи исследовательской работе: "Он предавался нечеловечески тяжелой и
отвратительной работе в анатомических школах, рассекая трупы преступников, чтобы проследить пути
природы... Он изобразил в таблицах каждую тончайшую частицу, не исключая мельчайших жилок и
внутренней ткани костей, с величайшей точностью, и, таким образом, от его многолетней работы должно
было остаться на пользу искусства бесконечное число образцов". В то же врем жил и работал великий
реформатор анатомии Андреас Везалий (1514-1564), автор «Анатомических таблиц»и и катального труда
«De humani corporis fabrica libri septem» («Семь книг о строении человеческого тела»). Его труды отличает
наличие большого количества иллюстраций и систематизированность латинской анатомической
терминологии. Фаллопий (1523-1652) - ученик Везалия, превзошёл в точности описания своего великого
учителя, являлся профессором анатомии в Ферраре и Пизе, профессором ботаники в Падус и одним из
многосторонне образованных врачей своего века.
Особенно занимался скелетом и органом слуха, создал термины: ligamentum inguinale, canalis
facialis, tuba uterina. Евсахий (?-1574) - практикующий врач, профессор медицины и анатомии в Риме.
Исправил неточности Везалия и Галена, сделал множестов самостоятельных открытий, занимлся
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историей развития и изучением патологических изменений почек и зубов. Евстахий являлся одним из
первых сравнительных анатомов (vaivula venae cavae inferioris Eustachii, tuba auditiva Eustachii). Уильям
Гарвей (1578-1657) - английский врач, открыл кровообращение. Написал знаменитый трактат «Exercitatio
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus» («Анатомическое исследование о движении крови у
животных»). Важное значение также имеют эмбриологические работы Гарвея, первым высказавшего
положение «omne vivum ex ovo» («Всё живое из яйца»). На латинском языке также писали свои научные
работы крупнейшие философы и естествоиспытатели Коперник, Галилей, Ньютон, Лейбиц, Линней. Лоуэр,
известный английский медик (1631-1691), практиковавший в Лондоне в 1668 году, опубликовал «Трактат о
сердце, а также о движении и температуре крови и переходе в неё хилуса».
Одним изпервых произвёл переливание крови у человека. Его именем назван tuberculum
intervenosum Loweri. Сильвус (1614-1672) - описал бугорки при туберкулёзном поражен, открыл эпифиз
длинного отростка наковальни Ossiculum Sylvii, кроме этого: fissure et fossa latereles cerebri Sylvii, caro
quadrata Sylvii. Гаймор (1613-1685) - sinus maxillaries s. antrum, mediastinum testis s. corpus (Highmori).
Феррейн (1692-1769) - pars radiaata lobulorum corticalium renis s. processus Ferreinii, pyramides Ferreinii.
Цинн (1727-1759) - немецкий учёный, поофессор медицины, директор ботанического сада в Берлине,
известен работами по анатомии глаза («Анатомическое описание человеческого глаза, иллюстрированное
рисунками»), где впервые отмечена более сильная кривизна хрусталика у детей, описана форма bulbus
oculi et corpus ciliare. Арнольд (1803-1890) - профессор анатомии и физиологии в Цюрихе, написал
диссертацию «Диссертация для получения степени, представляющая некоторые неврологические
наблюдения относительно головной части симпатического нерва человека». В России начало
медицинской науки связано с изучением наследия греческих, латинских и позднеевропейских учёных, что
требовало непомерного знания латинского и греческого языков. Хорошо известен пример научной
деятельности М. В. Ломоносова. Пользуясь, как правило, латинским языком в своих работах не только по
медицине, но и по физике, химии, астрономии, минералогии, Ломоносов многие из этих работ
собственноручно переводит на русский язык и этими переводами, равно как и переводом
«Экспериментальной физики» Христиана Вольфа, полагает твердое основание выработке русской
естественнонаучной терминологии. Русскому языку, по понятным причинам, он отдает предпочтение в
работах по отечественной истории, но научную полемику в этой области, обращенную к академической
общественности, ведет на латинском языке. К латинскому языку он прибегает и в научной переписке в
наиболее ответственных обращениях к иностранным ученым - Эйлеру, Формею, в благодарственном
послании к шведской Академии наук. Для Ломоносова латинский язык был в полном смысле слова живым
языком, носителем и двигателем творческой научной мысли, тем самым заключающим в себе
неисчерпаемый источник развития новых и новых выразительных возможностей.
К такому же выводу должно привести изучение латинского языка не только многих современников
Ломоносова, но и многих ученых более позднего времени, уже при первом ознакомлении с их
произведениями поражающих читателя яркой экспрессивностью и индивидуальной окраской их
латинского стиля, - достаточно назвать имена крупнейших представителей классической филологии конца
XVIII-начала XX вв. Фридриха Августа Вольфа, Лахмана, Фалена, Зелинского. И в XIX веке многие работы
по медицине в России писались на латинском языке. Великий русский хирург Н.И. Прирогов (1810-1881)
защитил дессертацию «Num vinctura aortae abdominalis in aneurismate inguinali adhibita facile actutum sit
remedium». На латинском языке также написана диссертация выдающегося русского фармаколога
И.Е. Дядьковского «О способе, которым лекарства действуют на человеческое тело». [7] латинский термин
врач гиппократ Неизменный язык науки В каждом языке есть своя терминология - язык науки, где
значение слов не должно меняться, ведь в термине, слове, обозначающем точное научное понятие,
главное - неизменность. Даже если с развитием науки выясняется, что термин не верен, его значение не
отражает сущность объекта, традиция не прерывается, и в течении последующих поколений термин
сохраняется. Примером может служить слово «атом», приставка которого «а-» обозначает «не-», а корень
«-том-» - «деление», то есть это мельчайшая неделимая частица вещества. Но атом уже давно разделен,
но все равно продолжает называться именно так. Термин, слово науки, не меняется, он строг и
консервативен. Это единство терминологии, лежащее в основе современной научной терминологии ряда
наук, облегчает понимание и общение людей в области науки, перевод научной литературы с одного
языка на другой, и это значение латинский язык не утратил до сих пор. Даже не смотря на то, что и
древнегреческий, и латинский языки считаются мёртвыми, потому что тех народов, говорящих на них
больше нет, и эти языки не развиваются, значение их слов не изменится никогда: если латинское слово
«aquа» означало «вода» 2000 лет назад, то и сейчас и спустя еще 2000 лет это тоже будет «вода».
Современным наукам, базовая терминология которых состоит из терминов древнегреческого и латинского
происхождения, очень удобно продолжать традицию и для образования новых терминов пользоваться
уже известными греческими и латинскими словами. В быту также идёт неосознанное использование этих
языков. Нет такого человека любой национальности, который бы не знал приставку «анти-», «anti-». Хотя
мало кто помнит об авторстве греков: «против, напротив, противное действие». По модели греческого
термина «книгохранилище, библиотека» образованы «картотека», «фонотека», «дискотека», в которой
уже не просто хранятся диски, а происходит действие с музыкой и танцами. Так живые языки пользуются
наследием мертвых предков. [7]

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

171

Сохранение научной латинской терминологии придает особое значение изучению латинского языка,
как необходимого в практической работе, а не только как языка одной из древнейших культур. Поэтому
хотя латинский и греческий языки и принято называть «мертвыми», однако для медицинских работников
это живые языки, необходимые для повседневной работы. Структура медицинской терминологии
Терминология современной медицины представляет собой одну из самых сложных терминологических
систем. Общее количество медицинских терминов неизвестно - по оценкам специалистов,
терминологический фонд современной медицины превышает 500 тысяч медицинских терминов. Если еще
сто лет назад образованный врач хорошо ориентировался в современной ему терминологии, то в
настоящее время овладеть несколькими сотнями тысяч медицинских терминов практически невозможно
(историческая справка: в X веке существовала 1 тысяча медицинских терминов, в 1850 году - около 6
тысяч, в 1950 году - около 45 тысяч) и просто заучить их не удавалось ещё никому, поэтому, в латинском,
как и в любом другом языке не обойтись без систематики и правил словообразования терминов из
определённых элементов. Если освоить эти правила, можно научиться понимать даже новые термины.
Медицинская терминология различается по трем направлениям:
1) Анатомическая терминология. Она является неотъемлемой частью медицинского образования,
так как все анатомические термины изучаются на латинском языке, параллельно на кафедре анатомии и
латинского языка. Здесь две кафедры рассматриваются в двух точек зрения:
А) с точки зрения анатомии термин важен для реальной связи с предметом, анатомическим
образованием, названным этим термином (где располагается огран, его функции). Б) с точки зрения
латинского языка термин важен в связи с языком (какое ударение, окончание, словосочетание). Поэтому
можно сказать, что анатом занимается содержанием, а латинист - формой термина. [8]
2) Клиническая терминология. Это терминология, используемая в клинической практике.
Большинство клинических терминов представляют собой сложные слова, образованные из
словообразовательных элементов. Основную роль в усвоении клинической терминологии играют греколатинские терминообразующие элементы - терминоэлементы. Овладение системой греко-латинских
терминоэлементов - это, своего рода, терминологический ключ к пониманию базовой медицинской
клинической терминологии. Так, например, знание терминоэлементов -rrhagia (кровотечение), -pexia
(хирургическая операция: фиксация органа), entero- (кишечник), nephro- (почка) позволяет понять такие
клинические термины как enterorrhagia, nephrorrhagia, enteropexia, nephropexia и т.д. Общее количество
клинических терминоэлементов (ТЭ) - свыше 1500, однако они обладают различной степенью
частотности. Количество наиболее активных терминоэлементов составляет около 600. Ядро клинической
терминологии составляют 150 терминоэлементов, из которых образована основная часть медицинского
словаря. [9]
3) Фармацевтическая терминология. Она также использует в основном греческие и латинские
слова или их части, из которых составляются искусственно новые термины и названия. Названия
лекарственных средств образуются стандартных латинских и греческих элементов слов (ТЭ), что
позволяет по одному только названию лекарственного средства получить сведения о принципе его
действия, химическом составе, основных компонентов и так далее. [8]
Латинские термины в наше время Со временем врачи и другие медицинские работники в
профессиональном общении перешли на национальные языки, однако доминирование по-прежнему
принадлежит греко-латинским элементам, словам и словосочетаниям, в первую очередь благодаря их
универсальному национальному характеру, поэтому названия болезней, диагностик и лечений узнаются
на любом языке. Латынь в наше время используется как международный научный язык в ряде медикобиологических дисциплин и номенклатур, что изучают и используют врачи и медицинские работник и со
всего мира. Поэтому является абсолютно очевидным, владение любым специалистом, работающим в
области медицины, принципами образования и понимания латинской медицинской терминологии. [2] Во
всех медицинских науках: в анатомии, гистологии, эмбриологии, микробиологии, микробиологии,
патологической анатомии и клинических дисциплинах, а также в фармакологии эта традиция номинации
никогда не прерывалась и продолжается по сей день. [1] Но не только в медицине латинские слова
сохранили свою функцию международного средства для терминологии и номинации. Латинскими и
латинизированными греческими словами и элементами слов пользуются все языки во всех областях
жизни - от бытовых названий «BonAqua» и «автомат» до узконаучных научных терминов «Томограф»,
«Синхрофазотрон» и общественно-политической терминологии. [1] Латинский язык имеет и большое
общеобразовательное значение, так как помогает лучше и глубже анализировать русский язык, в который
перешли многие латинские корни, создав ряд новых слов, например: коммунизм, президиум, консилиум,
кворум, университет и т. д.
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В РАССКАЗАХ В.М. ШУКШИНА
Проблема семьи не раз поднималась в русской литературе. Тема эта стара как мир. Является она
лишь частью той бесконечной естественной борьбы старого с новым, из которой новое не всегда выходит
победителем, и трудно сказать, хорошо это или плохо. Кроме того в семье, от своих родителей, человек
получает первые знания о жизни, об отношениях между людьми, поэтому от взаимоотношений в семье
между родителями и детьми, зависит то, как в будущем человек будет относится к другим людям, какие
нравственные принципы изберет для себя, что для него будет самым главным и святым. К проблеме
семьи разные авторы подходят по-разному.
Тема семьи относится к сокровенной, интимной сфере духовной деятельности человека. В случае с
творческой личностью - поэтом, писателем, художником и т. п. - это означает, что семейные отношения
автора далеко не всегда могут находить свое открытое выражение в произведениях, предназначенных
для широкой публики. Однако мы вправе надеяться на их проявление в личных дневниках и письмах
человека искусства. Все сказанное особенно актуально по отношению к В.М. Шукшину. По отзывам
современников, Шукшин не был открытым человеком, легко поверявшим окружающим свои мысли и
чувства. Неслучайно сестра писателя - Н.М. Зиновьева - вспоминала: «...Свою душу он не распахивал ни
перед кем» [Зиновьева, 1999, с. 445]. Возможно, что письма В.М. Шукшина помогут относительно точно
представить эволюцию взглядов известного кинорежиссера и писателя в отношении семьи и семейных
ценностей. Анализ шукшинского эпи-столярия позволяет констатировать сосуществование в личной и
социальной жизни писателя двух моделей семьи: патриархальной и нуклеарной.
Одним из создателей деревенской прозы Шукшин в своих рассказах поднимает вопрос семьи.
Свое первое произведение, рассказ «Двое на телеге», писатель напечатал в 1958 году. Затем в
течение пятнадцати лет литературной деятельности он опубликовал 125 рассказов. В сборник рассказов
«Сельские жители» писатель включил цикл «Они с Катуни», в котором с любовью рассказывал о своих
земляках и родном крае.
Произведения писателя отличались от того, что писали в рамках деревенской прозы Белов,
Распутин, Астафьев, Носов. Шукшин не восторгался природой, не вдавался в долгие рассуждения, не
любовался народом и деревенской жизнью. Его короткие рассказы — это эпизоды, выхваченные из
семейной жизни, короткие сценки, где драматическое перемежается с комическим.
Герои деревенской прозы Шукшина часто относятся к известному литературному типу «маленького
человека». Классики русской литературы — Гоголь, Пушкин, Достоевский — не раз выводили в своих
произведениях подобные типажи. Остался актуальным образ и для деревенской прозы. При типичности
персонажей герои Шукшина отличаются независимым взглядом на вещи, который чужд был Акакию
Акакиевичу Гоголя или станционному смотрителю Пушкина. Мужики сразу чувствуют неискренность, они
не готовы подчиняться выдуманным городским ценностям в своих семейных кругах.
Во всех своих рассказах писатель рисует два разных мира: город и деревня, то есть семейная жизнь
городских и деревенских людей. При этом ценности первого отравляют второй, нарушая его целостность.
Шукшин пишет о приспособленчестве горожан и непосредственности, открытом взгляде на мир
деревенских мужиков.
Главный герой рассказа «Чудик» — Василий Князев, механик тридцати девяти лет. Примечательна
манера Шукшина начинать свои рассказы. Вступление как таковое отсутствует, писатель сразу вводит
читателя в курс дела: «Жена называла его — Чудик. Иногда ласково. Чудик обладал одной особенностью:
с ним постоянно что-то случалось». Говорящее имя сообщает нам о том, что герой отличается от других
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людей, его поведение нетипично. Примеры и событийная канва только подтверждают этот факт. При этом
многие эпизоды рассказов, в том числе и «Чудика», автобиографичны. Шукшин описывает события из
собственной семейной жизни, известные ему реалии, рассказывает о родном для писателя крае.
Например, странный случай, когда Чудик роняет деньги, а потом не может их поднять, произошел с самим
Шукшиным.
Чудик странен для городских жителей, отношение к нему собственной снохи граничит с ненавистью.
При этом необычность, непосредственность Чудика и людей, ему подобных, по глубокому убеждению
Шукшина, делает жизнь прекраснее. Автор говорит о таланте и красоте души своих героев-чудиков. Их
поступки не всегда согласуются с привычными нам моделями поведения, а ценностные установки
удивительны. Он падает на ровном месте, обожает собак, удивляется людской злобе и в детстве хотел
стать шпионом.
О людях сибирской деревни рассказ «Сельские жители». Фабула проста: семейство получает
письмо от сына с приглашением приехать к нему в гости в столицу. Бабка Маланья, внук Шурка и сосед
Лизунов представляют подобную поездку событием поистине эпохальным. В характерах героев
просматриваются простодушие, наивность и непосредственность, они раскрываются через диалог о том,
как ехать и что взять с собой в дорогу. В этом рассказе мы можем наблюдать мастерство Шукшина в части
композиции. Если в «Чудике» речь шла о нетипичном начале, то здесь автор дает открытый финал,
благодаря которому читатель сам может достроить и додумать сюжет, дать оценки и подвести итоги.
Несложно заметить, как тщательно писатель относится к построению литературных характеров.
Образы при сравнительно небольшом количестве текста глубоки и психологичны. Шукшин пишет о
подвиге жизни: даже если в ней ничего примечательного не происходит, каждый новый день прожить
одинаково сложно.
Для всех рассказов Шукшина характерны манера речи персонажей и яркий, богатый стилистически
и художественно стиль. Разнообразные оттенки живой разговорной речи в произведениях Шукшина
выглядят контрастно по отношению к литературным штампам соцреализма. В рассказах часто
встречаются междометия, восклицания, риторические вопросы, маркированная лексика. В результате мы
видим естественных, эмоциональных, живых героев.
Автобиографичность многих рассказов Шукшина, его знание сельского семейного быта и проблем
придали достоверности бедам, о которых пишет автор. Противопоставление города и деревни, отток
молодых людей из села, умирание деревень — все эти проблемы широко освещаются в рассказах
Шукшина.
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Тетяна Докашенко
(Суми, Україна)
ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО СТИЛІСТИЧНО АДЕКВАТНОГО
ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ
Писемне мовлення – це не лише вміння, які дозволяють граматично коректно висловлювати свої
думки в письмовій формі, але й вміння та здатність використовувати мовні засоби доречно, стилістично
адекватно, відповідно ситуації спілкування.
У цьому аспекті лінгвісти та методисти пропонують цілу низку термінів для відображення вміння не
тільки слідувати нормам літературного мовлення, а й вибирати з існуючих варіантів найбільш точний у
змістовому відношенні, стилістично й ситуативно доречний використання: «доречність», «стилістична
доречність», «стилістична адекватність», «ідіоматичність», «комунікативна доцільність», «мовленнєва
майстерність». При цьому варто вказати на відсутність єдиного загальноприйнятого терміну, який би
позначав дане явище [3, с. 60].
У нашій статті, слідом за колективом лінгвістів під керівництвом В. М. Ярцевої («Великий
енциклопедичний словник з мовознавства»), філологами С. С. Беркнером, О. С. Орловим, методистами
М. О. Фаєновою Г. І. Подосинніковою, використовується термін «стилістично адекватне мовлення» для
визначення мовлення, яке є правильним із точки зору відповідності конкретної комунікативної ситуації та
характеризується адекватністю використаних мовних засобів умовам спілкування [3, с. 56].
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При цьому поняття стилю може бути співвіднесено з ситуативною або функціональною
варіативністю мови, яка пов’язана з умовами спілкування Отже, стилістична адекватність може
інтерпретуватися як правильний вибір суб’єктом мовлення такого стилю, який був би адекватним щодо
умов і мети спілкування [3, с. 56].
Щоб здійснювати адекватний вибір стилю мовлення, потрібно дослідити лінгвістичну типологію
стилів.
Дослідники використовують для позначення феномену стилю різні терміни: (І. В. Арнольд,
О. Я. Гойхман), «стиль» (І. Р. Гальперин, Б. М. Головін), «регістр», їх усі можна вважати синонімічними, так
як мова йде про варіативність норми, яка пов’язана з умовами спілкування. Проте термін «функціональний
стиль» є найбільш вживаним.
Функціональний стиль – це різновид літературної мовлення, у якому мова виступає засобом
комунікації у тій чи іншій соціально значимій сфері суспільно-мовленнєвої практики людей, особливості
якої зумовлені особливостями спілкування в даній сфері [3, с. 60].
Щоб здійснювати адекватний вибір стилю мовлення, потрібно дослідити лінгвістичну типологію
стилів.
У лінгвістиці існують різні типології функціональних стилів.
В. В. Виноградов на основі трьох функцій мови виділяє п’ять стилів: функція спілкування
(розмовний), функція повідомлення (діловий і науковий), функція впливу (художній і публіцистичний).
М. М. Кожина виділяє наступні функціональні стилі: науковий, діловий, публіцистичний, художній,
розмовно-побутовий.
І. Г. Чередниченко виокремлює наступні стилі: мова живого усного загальномовного спілкування;
офіційно-діловий стиль; мова наукової і технічної літератури; стилі масової преси та агітаційно-масової
публіцистики.
Д. Х. Баранник всі стилі поділяє на дві групи: стилі писемного мовлення й стилі усного мовлення. До
стилів писемного мовлення він відносить діловий, науковий, художній, публіцистичний, епістолярний,
інформаційний. До стилів усного мовлення: публіцистичний, науковий, інструктивний, інформаційний,
розповідний, усно-розмовний.
І. В. Арнольд виокремлює наступні стилів: розмовні та книжкові (літературні). Саме на останню
класифікацію ми спираємося в нашій дипломній роботі [1].
Однак, як вже було згадано вище, у методичній літературі іноді виокремлюють «проміжний»,
«нейтральний» стиль, який розглядають як немаркований член стилістичних опозицій, який є своєрідним
фоном для сприймання стилістичних особливостей. До основних властивостей нейтрального стилю
зараховують відсутність позитивної стилістичної характеристики й можливість використання його в будьякій. У цьому випадку «нейтральність» стилю не рівнозначна «загальновживаності», а пов’язана з
потенційно можливою репрезентацією всіх стилістичних ознак в одному стилістичному маркері. Інакше
кажучи, нейтральний стиль пов'язаний із мовленнєвим матеріалом, де стильові риси відсутні.
Проте, за О. В. Федоровим, формальна нейтральність мовної системи змінюється на стилістично
забарвленість мови. Учений підкреслював важливість розуміння явища стилю, як явища мовлення у
відмінності від феномена мови, оскільки змішування цих явищ призводить до чисто формального
тлумачення й сприймання мовних особливостей поза зв’язком з їх змістовою й стилістичною функціями
Практичне застосування цього положення означає, що стилістична диференціація обов’язкова для будьякого висловлювання, яке наближене до умов реальної комунікації [3, с. 61].
Як вказує Г. І. Подосиннікова, саме так званий «нейтральний стиль» є основою навчання іноземною
мови в середніх і вищих навчальних закладах, що означає навчання лише окремим позитивно маркованим
мовленнєвим засобам шляхом їх «прирощення» до раніше засвоєних нейтральних засобів [3, с. 61]. Проте
вже сьогодні навчання старшокласників мовленнєвої діяльності на «стилістично нейтральній» основі не
забезпечує вимоги програми щодо відповідності іншомовні уміння учнів рівню В2, який співвідноситься з
рівнем «соціальної достатності» за Е. П. Шубіним.
Противагу нейтральному стилю складають дві основні групи стилів: стилі розмовного мовлення, які
відповідають непідготовленому заздалегідь побутовому спілкуванню, та стилі книжкового (або книжковописемного) мовлення, які пов’язані із заздалегідь обдуманим мовленням. Назви «розмовний» та
«книжковий» відповідають походженню цих стилів: у своїй специфіці перша група обумовлена
характерними особливостями побутового діалогу, а друга група – умовами письмового спілкування. Проте
на сьогодні цей розподіл необов’язково відповідає поділу мовлення по типам мовленнєвої діяльності на
письмову та усну форми. Так званий «розмовний стиль» широко використовується в художній літературі, а
зразки другої групи (хоча із деякими модифікаціями) можуть використовуватися в усних формах
спілкування. При цьому не можна вважати, що розмовне мовлення в тому вигляді, у якому воно
представлене в художній літературі, тотожне усному розмовному мовленню, оскільки наявність
специфічних завдань ідейно-художнього порядку впливає на обробку усно-розмовного матеріалу [2].
У розмовному стилі прийнято розрізняти три різновиди: 1) літературно-розмовний, 2) фамільярнорозмовний, 3) просторіччя. Два останніх мають регіональні, вікові та статеві особливості мовця.
Із вказаних різновидів лише перший, тобто стиль літературно-розмовного мовлення, відповідає
вимогам програми щодо навчання школярів 10-го класу.
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Група книжкових стилів включає: 1) науковий, 2) діловий (офіційно-документальний),
3) публіцистичний (газетний), 4) ораторський, 5) поетичний. Група книжкових стилів не має територіальних
поділів; вони є всенародними та більш традиційним, ніж розмовна група. Для них характерний монолог і
звернення однієї людини до багатьох.
Характерні риси кожного стилю залежать від його соціального значення й тієї комбінації
мовленнєвих функцій, яка превалює в акті комунікації, тобто від сфери спілкування [2, с. 250-251].
Наведемо кореляцію розглянутих стилів, сфер спілкування і форм писемного мовлення, визначених
програмою навчання англійської мови для 10-го класу школи з поглибленим вивченням іноземних мов у
таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Кореляція стилів, сфер спілкування та форм писемного мовлення
Стиль
Літературно-розмовний

Сфера спілкування
Особистісна, публічна, освітня

Науковий
Діловий (офіційнодокументальний)
Публіцистичний (газетний)

Особистісна, публічна, освітня
Особистісна, публічна, освітня

Ораторський
Поетичний

Особистісна, публічна, освітня
Особистісна, публічна

Особистісна, публічна, освітня

Форма писемного мовлення
Неформальний
лист,
записка,
щоденник, листівка, запрошення
Наукова стаття, доповідь
Формальний лист, запрошення,
записка
Стаття,
рев'ю,
біографія,
автобіографія, есе
Текст виступу
Есе

Як бачимо, у навчанні англійського писемного мовлення в 10-му класі школи з поглибленим
вивченням іноземних мов необхідно певною мірою актуалізувати як книжкові стилі, так і стилі розмовного
мовлення, а саме літературно-розмовний стиль.
Таким чином, специфіка цілей навчання англійського писемного мовлення в 10-му класі школи з
поглибленим вивченням іноземних мов вимагає формування вмінь стилістично адекватного використання
мовленнєвих засобів на рівні соціальної достатності. Такі вміння можуть бути сформовані лише в процесі
стилістично диференційованої, а не так званої «нейтральної» мовленнєвої діяльності, яка реалізується на
всіх етапах навчання.
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3. Подосинникова А. И. Обучение студентов-филологов идиоматичным предикативным конструкциям
английской разговорной речи на матери але аутентичних художественных текстов: дис. к. пед. н:
13.00.02 / Подосинникова Анна Игоревна. – К., 2002. – 279 с.
Индира Дюсекенева, Бактыгуль Абдыханова
(Семей, Казахстан)
THE USE OF MULTIMEDIA INTERNET RESOURCES IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY
The modern world is in constant development, there are such processes as globalization, computerization.
Also in the XXI century foreign languages began to play a huge role. Knowledge of a foreign language makes it
possible to join the world culture, contributes to the development of relations between entire states, and also
allows to fully use the potential of Internet resources [1; 2; 3]. The use of the Internet in foreign language lessons
is an actual direction in the methodology that requires new approaches and non-standard solutions [4].
Thus, multimedia Internet resources are one of the modern effective means of teaching a foreign language.
In this article, we give an example of the use of various multimedia Internet resources in the practice of teaching
English vocabulary.
Lesson topic: "Great Britain".
The purpose of the lesson: The acquisition of new lexical knowledge and their activation in students on the
topic "The United Kingdom of Great Britain" and the acquisition of new words; control of oral speech skills.
Course of the lesson:
1. Organizational moment
2. Warm-up. Introduction to the topic with a small conversation with leading questions on the topic.
Mastering new material (working with text) based on the site materials www.lingualeo.ru (section "training
texts"). LinguaLeo is an educational platform for learning and practicing a foreign language, built on game
mechanics. At the end of 2014, LinguaLeo had more than 10.5 million registered users, including 9 million in the
CIS countries.
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Teaching methodology - LinguaLeo calls its approach "seven secrets of learning a foreign language". This
includes understanding the purpose of learning, enjoying regular classes, working with a live language, imitating
native speakers, and bringing skills to automatism through the use of visual, auditory, and motor memory.
The user starts by taking a language proficiency test and fills in a list of their interests. On their basis,
LinguaLeo makes a personal training plan, the implementation of which in different categories of skills — from the
perception of speech by ear to the growth of vocabulary and the number of grammatical errors — the user sees in
the personal account.
Students during the lesson work on the text "The United Kingdom of Great Britain" from the website
LinguoLeo.com. Students can listen to and view the definition of words.
1. Stages of working with the text:
Pre-reading (involves removing lexical difficulties and preparing for subsequent work): Translation and
analysis of the text title (What do you think what is the text about according to the title?)
Before reading: answer the questions:
 What is the capital of the UK?
 How many parts does Great Britain include? Name them.
 What is the national emblem of Scotland (Ireland, England and Wales)?
 Who is officially the head of the state in Great Britain?
Working with vocabulary:
Look through the text to find out the words you don’t know, check right translation and pronunciation of
these words. Students can work independently. Thanks to the structure of the site, students can hover the cursor
over an unfamiliar word, after which the meaning of the word is automatically displayed, if necessary, students
can listen to the correct pronunciation of the word.
Now work with the list of words; try to give translation and transcription of the following words:
Comprise
____________ [____________]
Constituent
____________ [____________]
Patron saints
_________________ [____________]
Thistle
_________________ [____________]
Shamrock
_________________ [____________]
Daffodil
_________________ [____________]
Leek
_________________ [____________]
Taxation
_________________ [____________]
Insurance
_____ ____________ [____________]
Magistrate
_________________ [____________]
Commonwealth
_________________ [____________]
Defense
_________________ [____________]
Pharmaceutical
_________________ [____________]
Sovereign
_________________ [____________]
Reign
_________________ [____________]
Supreme legislative
_________________ [____________]
Crown
_________________ [____________]
Checking, fixing and controlling the correct pronunciation of vocabulary in the text and its use in a
monologue statement on the topic.
While-reading: Read the text aloud in turn, paying attention to the correct pronunciation of new words.
Post-reading (control of text comprehension, consolidation of the use of the studied vocabulary,
development of monologue speech skills):
1) Next, a test is conducted on the text and new words using the site https://getkahoot.com/. On this site,
the teacher can prepare questions on the topic and interview students in the form of a quiz.
2) What can you say about the content of the text? What is the text about?
Make up the table, using facts from the text.
What I know about Great Britain

What I have discovered

Try to express the main idea of the text in several sentences, use new words.
1. Summary of the lesson.
Conducting communication with the beginning of the lesson: Remember your answers on the questions
before the text. Have you changed your opinion after reading or not?
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1. Home task.
1) Home assignment: complete the table using information from these sites:
 http//www.wikipedia.org/wiki/England
 http//www.wikipedia.org/wiki/Wales
 http// nationalgeographic.com/Places/Find/Ireland
 http// nationalgeographic.com/Places/Find/Scotland.
1) Retell this text using the program http://vocaroo.com/. And send it to the teacher's email address.
England, Scotland, Ireland and Wales
Capital

language

Geographical position

symbol

Saint patron

Famous people

National sport

Make up the presentation, using the facts from the table.
2. Setting grades for the lesson.
Thus, in the context of constantly increasing requirements for foreign language proficiency and the teaching
capabilities of multimedia teaching tools, the development of methods of teaching foreign languages is becoming
a promising direction in the integration of traditional didactic tools and Internet resources.
References:
1. Александров, К.В. Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам: от
новой формы к новому содержанию / К.В. Александров // Иностранные языки в школе: науч. - метод.
журн. – 2011. – N 5. – С. 15-20.
2. Веревкина-Рахальская, Ю.Н. Интернет-ресурсы как средство оптимизации изучения иностранного
языка / Ю.Н. Веревкина-Рахальская // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 12. – С. 58-59.
3. Нышанова, С.Т. Современные подходы к использованию информационных технологий в обучении
иностранным языкам [Электронный ресурс] / С.Т. Нышанова // Вестник РУДН. Сер.: Информатизация
образования. – 2012. – № 2. – С. 65-70
4. Еренчинова, Е.Б. Использование сети Интернет при обучении иностранному языку / Е.Б. Еренчинова //
Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, окт. 2014 г.).
– Казань: Бук, 2014. – С. 325-327
Ірина Іванченко
(Ніжин, Україна)
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ АВТЕНТИЧНОГО
АУДІОМАТЕРІАЛУ
Аксіомою сучасної методики викладання іноземних мов є використання автентичного матеріалу для
формування комунікативної компетенції в аудіюванні. Перш за все варто визначити, що саме мається на
увазі під терміном “аудіювання”. Згідно з Н.Д. Гальсковою й Н.І. Гез [3, 161], це – складна рецептивна
мисленнєво-мнемічна діяльність, пов’язана зі сприйняттям, розумінням і активною обробкою інформації,
що міститься в усному мовленнєвому повідомленні. Уміння розуміти англійську мову на слух – одна з
ключових навичок, яка дає можливість вільно спілкуватися з носіями мови. Як показує практика,
аудіювання – це досить складний вид діяльності для більшості студентів. Проблеми розуміння англійської
мови на слух виникають навіть у тих, хто має гарні знання граматики й володіє активним словниковим
запасом. Коли звучить мова носія, то більшість студентів губиться й не розуміє змісту почутого.
Використання автентичних матеріалів як засобу навчання аудіювання дозволяє створити ефект
“занурення” студентів у іншомовне середовище й культуру країни, мова якої вивчається, що не лише
сприяє навчанню сприйняття і розуміння природної, “живої” мови, але є також сильним мотиваційним
стимулом. Отже, регулярне і методично доцільне використання автентичних аудіоматеріалів ефективно
формує у студентів комунікативну компетенцію як здатність і готовність взаємодіяти в міжкультурному
спілкуванні. Тому необхідно підвищувати питому вагу і значущість аудіювання автентичних текстів в
сучасному навчальному процесі.
Матеріал для навчання аудіюванню повинен відповідати наступним вимогам:
1. Відповідність віковим особливостям і мовленнєвому досвіду студентів.
2. Вміст нової і цікавої для студентів інформації.
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3. Наявність надлишкових елементів інформації.
4. Представлення різних видів мовлення, наприклад дикторського або розмовного; монологічного
або діалогічного.
5. Природний темп, характерний для даного виду мовлення.
6. Здатність матеріалу викликати у відповідь емоційний відгук.
7. Бажана наявність освітньої і виховної цінності аудіотексту.
Слід зазначити, що потрібно знайомити студентів із зразками всіх поширених жанрів/типів текстів,
показавши логіко-композиційні і мовні особливості їх реалізації мовою, що вивчається. До таких жанрів слід
віднести: розповідь, опис, повідомлення, наукову доповідь, пояснення, доказ, відгук, бесіду, телефонну
розмову (формальну і неформальну), інтерв'ю, розпитування, суперечку, дискусію.
Труднощі мовного характеру, які виникають під час аудіювання, можна поділити на три групи:
фонетичні, лексичні і граматичні [4, с. 89−90]. Фонетичні труднощі, насамперед, пов’язані з правильним
розумінням звуків та інтонації. Лексичні труднощі аудіювання обумовлюються, зокрема, наявністю
незнайомих слів у тексті. Щоб унеможливити граматичні труднощі, треба виконувати вправи, акцентуючи
увагу на складних синтаксичних структурах та аналітичних формах, що відсутні у рідній мові.
Існує багато різноманітних сучасних методів і засобів навчання студентів аудіюванню англійської
мови, зокрема й на немовних факультетах. Але перед тим, як приступити довиконання аудитивних
завдань, студентам варто пояснити декілька основних моментів, пов’язаних із методикою навчання
аудіювання.
1. Аудіювання - це не дослівний переклад, тому варто відмовитися від спроби перекласти всі почуті
слова. Як правило, якщо студенти намагаються перекласти кожне слово, то вони сприймають текст
фрагментарно, тому що в природному мовленні в будь-який ситуації їм трапляються незнайомі лексеми.
Отже, завдання аудіювання - адекватно зрозуміти сутність, а не розпізнати кожне слово
2. Щоб звикнути до мови носія, варто слухати її якомога частіше. Узагалі пріоритет у вивченні
іноземної мови повинен надаватися саме аудіювання, тому що мова – це, по-перше, звук. Саме у звуковій
формі ми найчастіше користуємося нею: під час туристичних поїздок, відряджень до інших країн, у процесі
спілкування з іноземцями зазвичай мовці обмінюємося усними висловлюваннями, а не письмовими
нотатками.
3. Якщо навички аудіювання іноземною мовою у студентів розвинені недостатньо, то останні,
слухаючи аудіозапис, можуть користуватися текстовою опорою. Поступово необхідність у текстах відпаде,
й уміння сприймати мову на слух сформуються.
4. Студентам важливо зрозуміти, що не варто впадати у відчай, якщо прогрес в аудіюванні не
наступає швидко. Аудіювання - це наріжний камінь навіть для багатьох професіоналів. Інколи й вони не
можуть стовідсотково зрозуміти мову, яка звучить, наприклад, у художньому фільмі. Для розвитку таких
навичок потрібно багато часу й цілеспрямовані зусилля.
Робота з аудіотекстом складається з системи вправ, яка повинна забезпечити: управління процесом
становлення вмінь та навичок аудіювання, створення передумов для подолання труднощів, які виникають
під час слухання, можливість взаємодії аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності, і в першу
чергу з говорінням. Робота з аудіоматеріалом має бути продуманою системою етапів (1-підготовчий, перед
текстовий етап; 2-саме прослуховування; 3-після текстовий етап), які наповнені відповідними вправами,
що дозволяють зробити роботу з аудіотекстом цікавою, насиченою і корисною.
Для успішного оволодіння аудитивними навичками пропонуємо студентам такий алгоритм дій:
 Кожне завдання необхідно починати виконувати, уважно прочитавши інструкцію, у якій чітко
прописано, що потрібно зробити.
 Обов’язково читайте запитання перед прослуховуванням запису. Якщо встигаєте – читайте й
варіанти відповіді. Але у першу чергу, потрібно знати і пам’ятати запитання, відповіді на які можна почути у
висловленні спікера.
 Аудіозапис слід прослухати двічі. Під час першого прослуховування потрібно визначитися з
відповіддю, а під час другого – перевірити себе.
 Тактик вибору правильної відповіді дві: а) від зворотного, коли спочатку викреслюються всі
відповіді, які точно не підходять, або ті, що не згадувалися, а потім обирається одна правильна серед тих,
що залишилися; б) за ключовими словами – шукаємо змістові відповідності (але не повторення фраз слово
в слово).
 У кожному запитанні варто звертати увагу на ключові слова. Наприклад, про чию думку
запитується (якщо спікерів двоє) або що пропонували робити в першу чергу. Адже досить часто в
аудіотексті можуть згадуватися всі із запропонованих варіантів відповідей, але правильний вибір буде
визначати контекст.
 Іноді правильна відповідь буде надана не тими словами, що в аудіозаписі, а синонімами або
фразами, які передають той самий зміст, але іншими словами. Якщо у відповідях присутній вираз, який
оди в один повторює сказане в записі, швидше за все, це пастка.
Пропонована система роботи – один із шляхів формування аудиативної компетенції студентів.
Отже, застосування автентичних матеріалів для розвитку та вдосконалення аудитивної компетенції є
доцільним та функціональним, адже вони створюють ефект занурення в природне іншомовне середовище,
що виявляється важливим фактором в успішному оволодінні іноземною мовою. Навчання аудіювання за
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допомогою автентичних аудіо- та відеоматеріалів з опорою на розроблений комплекс вправ розвиває
аудитивні навички та вміння і, крім того, слугує стимулом до саморозвитку студентів, формує аудитивну
компетенцію на рівні, що дозволяє ефективно комунікувати засобами іноземної мови для вирішення
завдань міжособистісної та професійної взаємодії у міжкультурному середовищі.
Використання інформаційно-комунікаційних, мультимедійних технологій, інтернет-ресурсів для
формування навичок аудіювання у студентів сприяє вдосконаленню змісту, методів та організаційних
форм навчально-виховного процесу, забезпечуючи високий науково-методичний рівень викладання,
комунікативний, індивідуальний і компетентнісний підхід у навчанні англійської мови за професійним
спрямуванням.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ
Проблема формирования культуроведческих аспектов в рамках вузовского образовательного
стандарта определяется тем, что в процессе подготовки конкретного специалиста ярко проявляются
противоречия профессионального педагогического образования, связанные с формированием
коммуникативной компетентности и неразработанностью методики реализации наиболее адекватного
подхода к формированию профессиональных умений студентов.
Проблемы обучения русскому языку, и литературе в культуроведческом аспекте выявили большой
интерес у ученых-филологов и практиков. В философской и педагогической литературе (Н.Н. Безлепкин,
В.С. Библер, В.Д. Шадриков) также все активнее обсуждается вопрос о создании и разработке
теоретических основ и принципов «культуросообразного» вуза, главной задачей которого будет создание
«человека в культуре» и «человека культуры». Особое место в этом процессе должно открыть культуру, в
нашем случае русскую. [1]
Русский язык как предмет мировоззренческий призван обеспечивать единство и взаимодействие
языка, культуры, личности в процессе обучения и развития этой личности. Поскольку язык - это не только
средство общения между людьми, но и зеркало, хранилище культуры народа - его носителя, бесспорным
представляется тот факт, что условием полноценной профессиональной подготовки учителя
филологических и нефилологических специальностей, а также создания возможностей для успешной
коммуникации является знакомство с национальной культурой, отраженной в языке. Культуроведческая
информация должна быть представлена постепенно и систематизировано: от усвоения отдельных
реалий, единичных фактов, например, значений фразеологических оборотов, к целостным объектам
(словарь фразеологических синонимов русского языка, тексты, насыщенные фоновыми знаниями).
Ознакомление с историей и современной жизнью страны через изучаемый родной язык исключительно
важно для формирования положительного и уважительного отношения к носителям других национальных
языков и культур, живущим по соседству, для достижения взаимопонимания.
Таким образом, в процессе подготовки студентов необходимо формирование, наряду языковой и
коммуникативной компетенциями, также и культуроведческой компетенции, которая предполагает не
только знания и оценку существенных элементов российской культуры, но их аутентичное понимание и
отражение в речи. В целях коммуникации представляется совершенно необходимым овладение лексикофразеологическим фондом русского языка.
Лингвотеоретическую основу разработки культуроведческой компетенции составляет ряд
положений:
1) Язык и культура соотносительно и неразрывно связаны. Язык - форма и зеркало национальной
культуры. Культура включена в язык. [2]
Язык - основная форма хранения знаний о культуре русского народа и средство познания этих
знаний. 2) Язык и отдельные его единицы обладают способностью отражать, фиксировать и сохранять
определенную культурную и историческую информацию. Благодаря этой кумулятивной функции язык
может быть эффективным средством приобщения учащихся к материальной и духовной культуре русского
народа, к истории, обычаям и традициям. 3) Язык участвует в формировании менталитета этноса, народа,
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нации. 4) Соизучение языка и культуры предполагает развитие национального самосознания,
формирование представлений о родной культуре как материальной и духовной ценности, формирование
русской языковой картины мира. Человек - это языковая и культуроносная личность, соответственно, язык
и культура имеют антропологический характер. Язык является одним из видов человеческой
деятельности и поэтому составной частью культуры, определяемой как совокупность результатов
человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: производственной, общественной,
духовной. Язык - зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, отражающий человека,
реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира.
На язык как основной специфический признак этноса можно смотреть с двух сторон: по
направлению «внутрь», и тогда он выступает как главный фактор этнической интеграции; по направлению
«наружу», и в этом случае он - основной этнодифференцирующий признак этноса. Диалектически
объединяя в себе эти две противоположные функции, язык оказывается инструментом и самосохранения
этноса и обособления «своих» и «чужих». (Г.А. Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковкина,
Ю.А. Сорокин). [3]
Таким образом, уже в силу общности функций язык и культура постоянно взаимодействуют. Знание
русского (родного) языка не только как лингвистической системы, но и в качестве культурно-исторического
феномена, последовательное обращение к текстам, фразеологическим оборотам создает необходимые
предпосылки для подготовки квалифицированных специалистов, является прочной базой развития
широкого культурного кругозора будущих преподавателей, совершенствования их специальной и
профессиональной подготовки. Базовые понятия культуроведческого аспекта в преподавании русского
языка включают ряд терминов.
Культура - категория «культура» относится к числу-общенаучных понятий, определить которое
пытались философы (Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Н.З. Чавчавадзе), лингвисты
(Е.М. Верещагин, Г.В. Колшанский, В.Г. Костомаров), педагоги и психологи. Концепций культуры много, в
современных трактовках под культурой принято понимать совокупность проявлений жизни, достижений,
творчества народа или группы народов. [4]
Менталитет - образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы, мировосприятие,
умонастроение. Под менталитетом понимается некоторая глубинна структура сознания (глубже
мышления, норм поведения, сферы чувств), зависящая от социокультурных, языковых, географических и
других факторов. Им объясняют то, что в культуре и истории других народов кажется странным и
непонятным. [5]
Культурные концепты - имена абстрактных понятий, обладающие значимостью, как для отдельной
языковой личностью, так и для культурного сообщества в целом. К ключевым концептам культуры
относятся такие абстрактные имена, как совесть, судьба, воля, доля, грех, закон, свобода, интеллигенция,
родина. Культурный фон - национально-маркированные номинативные единицы языка (слова и
фразеологизмы), обозначающие явления социальной жизни и исторические события. Например, лексика,
обозначающая изделия русских народных промыслов, русские обычаи, русские народные костюмы,
фразеологизмы с национально-культурным компонентом значения: пропал как швед под Полтавой, как
пить дать, лаптем щи хлебать и др. Культурные коннотации - это слова и выражения, в которых
культурнозначимая информация выражается в дополнительном, образном (положительном или
отрицательном) созначении. Напр., слово березка в устойчивом сравнении стройная как березка имеет
коннотативное значение женственности. Кровь как символ жизненных сил во ФЕ - пить кровь, до
последней капли крови, как символ родства - родная кровь, кровь от крови, как символ здоровья - кровь с
молоком, как символ сильных эмоций - кровь стынет. [6]
Определение содержания культуроведческого аспекта предполагает отбор и методическую
интерпретацию значительного по объему и разнохарактерного по содержанию материала:
фразеологическое богатство русского языка, паремиологический фонд языка, прецедентные имена,
цитации, область речевого этикета. [7]
Фразеологические единицы - ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа. В них
сохранены отголоски представлений народа о быте (красный угол, печки лавочки); мифах, обычаях,
обрядах, ритуалах, привычках, морали (выносить сор из избы, вывести на чистую воду); этикетном
поведении (садиться не в свои сани, как пить дать, несолоно хлебавши, ломать шапку). Фразеологизмы
как явление языка требуют культурной интерпретации. Полагаем, что большинство фразеологизмов
содержит отголоски национальной культуры, выявлять которые необходимо с опорой на историкоэтимологический анализ.
Больший интерес лингвистов и методистов к проблемам описания русской фразеологии в
идеографическом, лингвокультурологическом и лингводидактическом аспектах, укрепляет актуальность
темы данного исследования Фразеологизмы со всеми значением и оценками требуют методической
разработки принципов организации фразеологического материала в практических целях обучения
русскому языку в иностранной аудитории. Изучение данной тематической группы фразеологизмов
актуально для арабоговорящей аудитории, поскольку арабский мир сориентирован на собственное
представление о добре и зле, справедливости и несправедливости. Русский язык, русская фразеология
позволяют иностранцам адаптироваться в многообразном духовном мире русских. Проблема
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исследования состоит в том, чтобы показать и обосновать необходимость привлечения внимания к
идеографическому изучению фразеологизмов и разработке оптимальной системы обучения
фразеологическим единицам (ФЕ) с учетом родного языка иностранных учащихся. Принимая во внимание
своеобразие арабской фразеологии, а именно: различия, существующие во фразеологии арабского
литературного языка и арабского разговорного языка как следствие ярко выраженной диглоссии нужно
выяснить национальную специфику ФНЭО русского и узбекского языков, нужно также систематизировать
полученный дидактический материал в учебных целях. Исходя из того, что цель нашей работ
исследования: осуществить комплексное сопоставительное рассмотрение русских и узбекских
фразеологизмов как источников и носителей культуроведческой информации и выявить их роль в
организации языковой картине мира, чтобы осуществить более подходящий способ обучения русской
фразеологии в узбекской аудитории.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ КОНСЕРВАТОРИИ
На занятиях по русскому языку в национальной аудитории нечасто приходится сталкиваться со
студентами, мастерски владеющими словом. Потому что ни в школе, ни в лицее, ни в колледже их не учат
тому, чтобы в их речи словам было тесно, а мыслям просторно. Сегодня недостаточно только владеть
русским языком. На фоне роста политических, социально–экономических и культурных взаимодействий
непрерывно укрепляется и возрастает социокоммуникативная роль языка и языковой культуры. Век
компьютерных технологий, усиленной информатизации и бешеных скоростей учит будущих инженеров и
экономистов быстрее соображать, молниеносно принимать решения по проблемным ситуациям, заранее
проектировать и своевременно решать задачи производства.
Но обратите внимание на речь молодых специалистов. Она стала схематична, ограничена,
лаконична порой до двух–трёх фраз. Фразы их не волнуют, в них нет жизни, образов, они не вызывают
эмоций и ответных реакций. И если предложить им объяснить свою мысль или разъяснить задачу, то
наружу сразу всплывает косноязычие, неумение внятно и доходчиво донести до окружающих свою
позицию, своё мнение. Что, как не владение словам, ораторскими способностями, красноречием … «есть
одно из высших проявлений нравственной силы человека... опираясь на знание предмета, оно выражает
словами наш ум, волю с такой силой, что напор его движет слушателей в любую сторону. Но чем
значительнее эта сила, тем обязательнее должны мы соединить её с честностью и высокой мудростью, а
если бы мы дали обильные средства выражения людям, лишённым этих достоинств, то не ораторами бы
их сделали, а безумцам бы дали оружие», — так писал ещё Цицерон.
Формирование коммуникативной компетенции будущих исполнителей (артистов) — основная задача
дисциплин «Русский язык» и «Культура речи». Цель изучения данных предметов не только обучить
владению русским языком и заложить основы риторики, но обобщить и расширить знания по русскому
языку и культуре речи, что, в конечном счёте, будет способствовать совершенствованию языка на
практике, обогатит лексический запас студентов, расширит рамки их коммуникативной деятельности и тем
самым заложит фундамент их дальнейшей профессиональной успешности. Проблема формирования
коммуникативно-речевой активности человека приобретает в современном мире всё большее значение.
Слово, речь — показатель общей культуры человека, его развития, его речевой культуры.
По словам академика В. Виноградова, «Высокая культура речи… — самая лучшая опора, самое
важное подспорье и самая надёжная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и
творческой деятельности» [5].
Введённая в учебные планы некоторых вузов интегрированная дисциплина «Культура речи»
включает в себя культуру речи, стилистику и риторику. Однако этой важной дисциплине выделено
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минимальное количество часов и только на I курсе. Конечный результат всего обучения должен
определяться такими параметрами уровня владения речью, которые бы выражались в умениях:
– вести беседу на такие темы, которые входят в круг компетентности культурного человека
(бытовые, деловые, профессиональные, философские, политические и исторические темы);
– слышать и слушать собеседника или оппонента, задавать вопросы разных типов, в достойной
культурного человека форме, корректно вступать в разговор, подавать реплики, дополняя и развивая тему
беседы или аргументировано возражать по существу предмета обсуждения;
– участвовать в дебатах по предмету, о котором говорящий достаточно осведомлён, ясно, чётко и
лаконично, в хорошей литературной форме излагать своё суждение. Соблюдать регламент выступления;
– участвовать в дискуссиях, полемиках, соблюдая все этико-психологические законы и правила,
последовательно и доказательно отстаивать свои убеждения;
– произносить (в разных жанрах) небольшие, но яркие и убедительные публичные речи на
доступную тему. Уметь корректировать форму речи в зависимости от интересов и настроения
слушателей;
– свободно и грамотно излагать в письменной форме свои мысли, убеждения и оценки в форме
письма, статьи, интервью, эссе;
– обладать умением эффективно читать и слушать, формулировать общериторическую оценку
прослушанного или прочитанного;
– обладать языковой интуицией как в отношении родного языка, так и чужого.
Поставив перед собой эти цели, преподаватель дисциплины «Культура речи» может
последовательно распределить программный материал по этапам. Основополагающим подходом в
обучении культуре речи должна стать опора на развитие самостоятельности мышления, индивидуального
творчества. А использование в работе образцов и эталонов ораторского искусства поможет избежать
слепого подражания и будет способствовать развитию индивидуальных возможностей. Вопросы риторики,
культуры речи, ораторского мастерства сегодня уже необходимо ввести в программы обучения русскому
языку, выделив для этой работы отдельные часы на всех курсах обучения в вузе, разработать конкретные
темы не только для теоретического освоения, но и практические задания, по проведению дискуссий,
диспутов, конференций, тематических обсуждений, выступлений студентов.
Без сомнения, что будущий специалист, получивший профессиональные навыки в консерватории и
имеющий навыки ораторского мастерства, умеющий отстаивать свою точку зрения, обладающий
умениями убеждать, умеющий вести дискуссионные споры, ярко выступать, будет востребован и на
искусстве, и в обществе. Получив навыки правильной, точной выразительной речи, выпускник
консерватории станет мастером своего дела, интеллигентом в самом широком смысле этого слова. И это
подтверждают слова Д. С. Лихачёва: «…Вернейший способ узнать человека — его умственное развитие,
его моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он говорит… Наша речь — важнейшая
часть не только нашего поведения, но и нашей личности, наших души, ума…» [4].
Использование Интернета может способствовать развитию языковых навыков, навыков
трудоустройства и критической грамотности. [5]. Кроме того, для развития культуры речи студентов
большие резервы содержат в себе дисциплины гуманитарного цикла. К ним относятся культурология,
мировая художественная культура, эстетика, этика, искусствоведение, история мировых религий,
искусство и литература, культура речи, музееведение и т. д. Данные дисциплины отличаются
диалогичностью и обращенностью к художественному наследию.
Дисциплины гуманитарного цикла предоставляют студентам возможность развить способность
художественного, эстетического, нравственного освоения окружающего мира, перенять духовный опыт
поколений. Они воспитывают активного, эстетически грамотного слушателя, зрителя, читателя,
способного понять позицию автора художественного произведения, имеющего собственное суждение о
произведении и жизненных явлениях, отраженных в нем. При этом студенты консерватории учатся
выражать в слове свои впечатления. Полученные знания формируют ценностные ориентиры молодежи,
ее мотивы, поступки, убеждения и мировоззрение, вкусы и идеалы, взгляды и эмоции.
Литература:
1. Ващенко Е. Д. Русский язык и культура речи. — Ростов на Дону, «Феникс», 2006.
2. Введенская Л. А. — Русский язык и культура речи. — М. Ростов на Дону: Март, 2007 г.
3. Вихрова И. Д. Культура речи и самостоятельная работа студентов. — Научно-методический журнал
«Преподавание языка и литературы», № 8, 2012.
4. Лихачёв Д. С. Письма о добром. — СПб, «Logos», 2007.
5. Турсунов И.Н. Использование интернет - ресурсов для обучения русскому как иностранному языку
студентов неязыковых вузов в период пандемии./ Материалы научной-практической конференции
Русский язык как язык специальности в современном научном и образовательном пространстве. 26
декабря 2020. Национальный университет Узбекистана имени М. Улугбека. Стр. 83-87.
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Назира Сайбекова
(Алматы, Қазақстан)
ГРАММАТОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ
Қазақ жазуының қалыптасуын зерттеуші отандық ғалымдарымыз А. Байтұрсынұлы, Қ. Жұбанов,
Қ. Кемеңгерұлы, Е. Омарұлы, Т. Шонанұлы, Х. Досмұхамбетұлы, М. Балақаев, С. Аманжолов,
Р. Сыздықова, Ә. Жүнісбек, Н. Уәлиев, Қ. Күдеринова, М. Жүсіпұлы, А.Фазылжанова және басқа да
ғалымдар зерттеді.Жазу және грамматология туралы шетелдік ғалымдардың В.А. Истриннің
«Возникновение и развитие письма» (М., 1965); «Развитие письма» (М., 1961); И. Фридрихтің «История
письма» (М.,1979); ЖакДеррида
«Грамматология жайында» (Of Grammatology, 1967), И.Е. Гельбтің «Опыт изучения письма»
(Gelb I.J. A study of writing: the foundations of grammatology, 1952),одан басқа Д. Дирингердің «Алфавит»
(М., 1963), Алпатов В. М. «Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики» (2018)
т.б.еңбектері бар.Түркиядағы зерттеуші ғалымдардың А. Байтұрсынұлы туралы жазған еңбектері бар.
Нергис Бирайдың А.Байтұрсынұлы туралы жазған мақалалары (Ahmet Baytursinuli’na göre Kazak Türkleri
yazılı Edebiyatının dönemleri ve türleri) және 2012 жылы жарияланған «Ahmet Baytursınulı şiirleri üzerinde dil
ve uslup incelemesi» [1], Alaş'ın Aydınlatıcı Önderi: Ahmet Baytursınulı" [2] атты кітаптары бар. Бұл кітаптарда
Нергис Бирай А. Байтұрсынұлының шығармаларына тоқталады,өлеңдері түрік тілінде беріледі, Алаш Орда
қозғалысы туралы айтылады, А. Байтұрсынұлының жазған шығармалары, Алаш Орда қозғалысы кезінде
қазақ халқына сіңірген еңбегі туралы сөз қозғалады.Ферхат Тамирдың А. Байтұрсынұлының төте жазуына
арналған мақалалары бар. Олар: «Ahmet Baytursınoğlu ve Arap alfabesının ıslahı» [3], «Gaspıralı İsmail bey
ve Kazak aydınlarına tesirleri» [4], «Usul-i Cedit ve Ahmet Baytursınoğlu» [5], «Ahmet Baytursınoğlu ve 1926
Baku Türkoloji kongresi» [6]. Сонымен қатар Ф. Тамир магистрант шәкірттерімен бірігіп, А. Байтұрсынұлына
қатысты зерттеулер жүргізеді. Ферхат Тамирдың мақалаларында А. Байтұрсынұлы және араб әліпбиі,
Гаспыралы Исмаил, усул жадит және А. Байтұрсынұлы туралы айтылады. Сонымен қатар, Бакуде өткен
конференцияда орын алған төте жазу мен латын әліпбиіне қатысты мәселелергетоқталады.
А. Байтұрсынұлына байланысты алты томдық шығармалар жинағы 2013 жылы «Ел-шежіре» баспасынан
«Байтұрсынұлы Ахмет» деген атаумен жарық көрді. Жауапты шығарушы: Имаханбет Р.С. Ахмет
Байтұрсынұлының алты томдық шығармалар жинағының І томына«Қырық мысал» (1909, 1913, 1922),
«Маса» (1911, 1922), «Қазақтың бас ақыны» (1913), «Әдебиет танытқыш» (1926) атты ғылыми зерттеулері
енгізілген [7]. А. Байтұрсынұлының алты томдық шығармалар жинағының ІІ томында Ахмет
Байтұрсынұлының шәкірті Телжан Шонанұлымен бірге жазған «Оқу құралы» түпнұсқамен қайта
салыстырылып, толықтырылған үлгісі берілген. Бұл хрестоматиялық еңбекте бастауыш мектеп
оқушыларына қазақ тарихы, қазақ тілі мен әдебиеті, жағырапия, шаруа-кәсіп және жаратылыстану, т.б.
ғылым салалары бойынша мағлұматтар берілген [8].«Оқу құралы» үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде
«Әдебиет, тұрмыс, еңбек» атты бөлімінде Ы. Алтынсаринның, А. Байтұрсынұлының, М. Жұмабайұлының,
Л.Н. Толстойдың, А. Құнанбайұлының, Н. Рубакиннің, А.Л. Львовтың, А.П. Чеховтың, Н.М. Покровскийдің,
т.б. зерттеушілердің шығармалары берілген. «Ғылым» атты екінші бөлімде тамақтануға, тағамға, өсімдікке,
астыққа, жапыраққа, күнге, табиғат құбылыстарына байланысты ақпараттар бар. Жалпы алғанда, аталған
оқу құралы балалар мен жасөспірімдердің жан-жақты болуына арналған танымдық, тағылымдық ғылыми
ақпараттармен толықтырылған. «Дүние» деп аталатын үшінші бөлім жаратылыстану ғылымына
байланысты танымдық әңгімелерге бай. Үшінші бөлімде Жұлдыздар, Құс жолы, Күн, Жыл уақыттары,
Жазғытұрым, Ай мен күннің тұтылуы, Ағынды жұлдыздар, Еуропа, Априке, Америке, Аустралия, т.б.
жаратылыстануға байланысты танымдық ақпараттар берілген. А. Байтұрсынұлының алты томдық
шығармалар жинағының ІІІ томында А. Байтұрсынұлының «Тіл-құрал» оқулықтары мен әдістемелік
құралдарының мәтіндері қайта салыстырылып, толық ұсынылған. «Тіл- құрал» (қазақ тілінің сарфы)
Орынбор, 1914ж., «Тіл-құрал» (дыбыс жүйесі мен түрлері) 1-ші тіл танытқыш кітап, Қызылорда, 1925ж.,
«Тіл-құрал» (қазақ тілінің сарфы) 2-жылдық, Орынбор, 1915ж.,«Тіл-құрал» Сөйлем жүйесі мен түрлері, ІІІтіл танытқыш кітап, Қызылорда, 1925ж. оқулықтар берілген. Сонымен қатар, методика мәселелері деген
бөлімде «Баяншы». Қазақ мұғалімдері үшін, Казань, 1920, «Тіл жұмсар». Сөйлеу, оқу, жазу тілін жұмыс
тәжірибесі арқылы танытатын І-кітап, Қызылорда, 1928, Қай әдіс жақсы?, Жалқылау (айырыңқы) әдіс,
Жалқылаулы-жалпылау әдіс, Дыбыстарды жіктеу туралы атты мақалалары да енген [9].
А. Байтұрсынұлының алты томдық шығармалар жинағының IV томында А. Байтұрсынұлының әліппелер
мен мақалалар жинағы, төте жазудағы тұңғыш әліппелер мен ұлттық баспасөзде жарияланған
көсемсөздер берілген. Атап айтқанда, Оқу құралы: қазақша әліппесі (1912), Әліп-би (1926), Сауат ашқыш
(1926) атты оқулықтары және өзекті мәселелерді қарастырған түрлі тақырыптағы мақалалары енген. Олар:
Қазақ һәм 4-ші Дума, Қазақ жерін алу турасындағы низам, Земство, Жер жалдау жайынан, Көшпелі һәм
отырықшы норма, Уақ қарыз, Қазақ һәм түрлі мәселелер, Закон жобасының баяндамасы, Жәрдем
комитеті, «-ов» туралы, Қазаққа ашық хат, т.б. мақалалары енген. Жазу, емлеге байланысты Жазу тәртібі,
Жазу мәселесі, Шаһзаман мырзаға, Қазақша сөз жазушыларға, А. Байтұрсынұлының араб әліпбиін
жақтаған баяндамасы енген [10]. А. Байтұрсынұлының алты томдық шығармалар жинағының V томында
А. Байтұрсынұлының «Ер Сайын» (Мәскеу, 1923), «23 жоқтау» (Мәскеу,1926)ауыз әдеби мұрасы, жазған
көсемсөздері, сонымен қатар бұрын еленбей келген еңбектері мен табылған туындылары енген. Табылған
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туындылары: Дағдарыс (1915), Қоян (1915), Туған тілім (1916), Шекіспей,бекіспейді (1916), Қалам
қайраткерлері жайынан (1922), Емле туралы (1929), МОПР һәм күншығыс елдерінің еңбекшілері (1924).
Мақалалары: Қазақтың өкпесі (1911), Егін егу (1913), Шаруа жайынан (1913), Ауру жайынан (1913), Басқосу
турасында (1913), Жауап қат (1913), Білім жарысы (1913), Оқыту жайынан (1913), Бұ заманның соғысы
(1914), Түзетілген әріп (1929), т.б. мақалалары енген [11]. А. Байтұрсынұлының алты томдық шығармалар
жинағының VI томында А. Байтұрсынұлының жинақтарға енбеген мақалалары, ресми құжаттары,
эпистолярлық мұрасы, сонымен қатар А. Байтұрсынұлы туралы замандастарының лебізі, оның есімі
ақталғаннан кейін жазылған танымдық және ғылыми мақалалар берілген. А. Байтұрсынұлының жинақтарға
енбеген еңбектері: Қазақстан дәуірінің жаңа құрылымы (1926), Баулу мектебі, Баталар. Ресми құжаттар:
Ленинге хат, Жазығым не?, Мәлімдемелер, Өмірдерек, Хаттар, Мұрағаттық деректер. Сонымен қатар,
А. Самойловичтың «Байтұрсынұлы Ахмет», А. Кононовтың «Байтұрсынұлы Ахмет» атты энциклопедиялық
және библиографиялық басылымдарда жарияланған мақалалары енген.
А.
Затаевичтың
А. Байтұрсынұлының композиторлық қыры туралы жазған мақаласы да енген [12]. А. Байтұрсынұлы
туралы Шәріпов Ә., Дәуітов С. құрастырған Байтұрсынов А. Шығармалары: Өлеңдер, аудармалар,
зерттеулер жинағы бар. Онда І бөлімде 1911-1922 жылдар аралығында жазылған өлеңдері бар. Олар:
Маса, Сөз иесінен, Жазушының қанағаты, Туысыма, Қазақ салты, Достыма хат, Жиған-терген, Жұбату,
Н.К.ханымға, Жауап хаттан, Ғылым, Ақын ініме, т.б. өлеңдері берілген. Ал, ІІ бөлімде 1901-1922 жылдар
аралығында жазылған аудармалары бар. Олар: Замандастарыма, Шымшық пен көгершін, Ат пен есек,
Маймыл, Егіннің бастары, Қасқыр мен тырна, Қартайған арыстан, Шал мен ажал, Қайырымды түлкі, Шал
мен жұмыскер, Жарлы бай, Қасқыр мен қозы, Қайыршы мен қыдыр, Есек пен үкі, Иттің достығы,
Сарышымшық, т.б. секілді аудармалары берілген. ІІІ бөлімде 1926 жылы жарияланған «Әдебиет
танытқыш» атты оқу құралы берілген. Қара сөз, Дарынды сөз, Аңдатпа, Тіл қисыны, Сөз талғау, Қара сөз,
Дарынды сөз, Жазу әдебиет, Ауыз әдебиет, т.б. шығармалары берілген [13]. А. Байтұрсынұлының «Қырық
мысал» атты еңбегі өзінің көзі тірісінде-ақ«революциялық рухтағы алғашқы сөз», «елшілдік ұраны»
(М. Әуезов) деп бағаланған. Қазақ халқының ұлттық санасын қалыптастыруға қызмет еткен бұл
шығармалар Крыловтан жасалған таза аударма емес, автордың төлтума туындысы деген дұрыс. Сонымен
қатар, 1911 жылы Орынборда жарық көрген «Маса» жинағынан алынған өлеңдер де кезінде ұлттық ойсананы оятуда ұйытқылық рөл атқарған еді [14]. Ө. Әбдиманұлы «Ахметтану» атты оқу құралында
А. Байтұрсынұлы туралы өз пікірін білдіреді: «Ахмет Байтұрсынұлы –ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың
бас кезіндегі қазақ халқының саяси-әлеуметтік, мәдени-рухани өмірінен айрықша орын алған тұғырлы
тұлға. Бір басына сан түрлі салқар санаткерлік тоғысқан осынау ұлы азамат қазақ руханиятындағы теңдесі
жоқ құбылыс десек, артық айтқандық емес. Оның кемеңгерлік болмысы мен қайраткерлік қасиетін таныпбілу бірер жылдың ішінде ғана біте қалар жеңіл іс емес. Оған тек ұзақ жылдарға созылған көшелі
ізденістер нәтижесінде ғана қол жеткізуге болады» [15, б. 4].
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕВФЕМІСТИЧНИХ НОВОТВОРІВ
Вивчення евфемії є на сьогодні актуальною лінгвістичною проблемою, оскільки в останні десятиліття
процес утворення евфемістичних новотворів характеризується надзвичайною інтенсивністю і служить
одним із джерел оновлення та збагачення словникового складу англійської мови. Початок дослідженню
евфемії поклали такі видатні вчені як Л. Блумфілд, І. Гальперін. Розвитку цієї проблематики присвятили
свої роботи А. Кацев, Р. Холдер, Х. Росон, Л. Крисін, В. Заботкіна, В. Москвін, О. Януш та ін. Дослідження
евфемії в лінгвістиці здійснюється у соціолінгвістичному, лексико-граматичному, словотвірному,
структурно-семантичному, прагматичному аспектах. Об'єктом дослідження є суспільно-політична
евфемістична лексика у текстах друкованих та електронних американських видань. Предметом аналізу є
стали комунікативно-прагматичні особливості евфемістичних новотворів. Основною метою дослідження є
вивчення комунікативно-прагматичних особливостей евфемістичних новотворів їх ролі у суспільнополітичному житті соціуму. Матеріалом для дослідження послужили статті сучасних американських
видань: газет “The New York Times”, “The Times”, “The Sunday Times”, “The Washington Post”. Відбір статей
для аналізу проходив на основі наявності в тексті проблематики, яка пов’язана з досліджуваним
феноменом.
Динамічність і багатоаспектна природа евфемізмів, розмаїття їх лексико-граматичних форм,
емоційна нейтральність або навпаки – емоційне та стилістичне забарвлення, варіативність їхнього
потенціалу, а також безліч функцій які вони виконують і є причиною існування ряду дефініцій даного
терміну. Взявши до уваги вище згадані особливості евфемізмів ми зробили спробу дати найбільш точне
визначення термінів «евфемізм» та «суспільно--політичний евфемізм». Евфемізмами є слова та вирази,
які є способом заміни образливих, непристойних або ж неприємних мовцю та адресанту виразів з метою
послаблення соціальної напруги. Подібні тлумачення евфемізму наводить Д. Розенталь, називаючи його
пом'якшуючим позначенням якого-небудь предмета або явища, і Л. Крисін, який визначає евфемізм як
"спосіб непрямого, перифрастичного й при цьому пом'якшуючого позначення предмета, властивості або
дії" [4, с.28]. І. Гальперін. визначає евфемізм як «слово або вираз, уживаний для заміни неприємного слова
або виразу на більш актуальне в загальноприйнятому сенсі» [1, с. 23].
Вживання та появу евфемізмів в мові можна пояснити в межах наступних прагматичних аспектів
(принципів): принцип ввічливості (евфемізми, які пом’якшують різні види дискримінації); принцип
секретності (вживання евфемістичних новотворів з метою кодування та засекречування певної інформації.
Найчастіше реалізується за допомогою військово-політичних евфемізмів); принцип табуювання (при
евфемістичній заміні прямих найменувань хвороб, смерті та релігійних понять) [3]; принцип мітігації
(евфемізми та евфемістичні перифрази, які створюють картину відносного благополуччя.) [3, с.154];
регулятивно-маніпулятивний принцип (вживання евфемізмів для впливу на адресанта); іронічний аспект
(вживається з метою показати негативне ставлення до певних явищ).
Таким чином, розглядати взаємодію прагматики евфемістичних новотворів з текстом необхідно 1) з
боку адресанта (адекватний вибір слова в залежності від його прагматичного маркування та правильної
постановки речення (або висловлювання); 2) декодування прагматиного змісту слова зі сторони адресата
(розуміння та інтерпретація прочитаного чи почутого).
Зазначені прагматичні аспекти пов’язані між собою. Вони досить часто переплітаються, доповнюють
однин одного. Але визначити і правильно декодувати дані прагматичні аспекти можливо лише при
контекстуальному вживанні евфемістичних новотворів. Розглянемо деякі приклади:
Евфемістичні новотвори, які реалізують регулятивно-маніпулятивний принцип (вживання евфемізмів
для впливу на адресанта), виявляють спроможність до так званого «вербального камуфляжу». Основними
прийомами для досягнення такого ефекту є: тактика «перенесення» (transfer), яка ґрунтується на
використанні асоціацій з чимось позитивним та реалізується на вживанні позитивно оцінюючої лексики, а
також тактика «сяючі узагальнення», також, для досягнення необхідного ефекту адресант, досить часто,
вдається до гіперболізації.
Серед евфемізмів суспільно-політичної сфери значне місце займають словосполучення. В даному
випадку позитивний ефект висловлювання досягається за рахунок позитивної семантики слів, що входять
в якусь конкретну фразу або висловлювання. A secret Air Force investigation concluded that the Commander
of the Seventh Air Force, Gen. Tohn D. Lavelle, had ordered at least 28 unauthorized raids into North Vietnam
and later reported them as protective reaction (a defensive action) (The Times). Ми бачимо, що
заспокійливий прагматичний ефект даного евфемізму створюється за рахунок слова «protective».
Позитивно оцінююче забарвлення даного так званого «сяючого узагальнення» може викликати більш
доброзичливе ставлення до адресанта. Евфемістичні одиниці такого типу вживаються з метою
виправдання певних агресивних, антигуманних дій держави або ж конкретних осіб. Даний евфемізм не
можна назвати новотвором, адже він з’явився ще під час війни у В’єтнамі. Він був вперше вжитий
противниками цієї війни як іронічний евфемізм, що підкреслював негативне ставлення до тогочасних подій
та безглуздість будь якого масового знищення мирного населення: A British soldier killed in Afghanistan last
week was hit by a rocket- propelled grenade in a “friendly-fire” incident. Corporal Danny Nield, 31, died after
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an explosion during an attack on the Taleban in Helmand province. He was serving as a forward air controller,
the role filled by Prince Harry when he was in Afghanistan (Washington Post); On January 14 Captain Tom
Sawyer, 26, of 29 Commando Regiment Royal Artillery, and Corporal Danny Winter, 28, of 45 Commando Royal
Marines, died in an explosion. The MoD has not released details but has confirmed that it was a friendly-fire
incident (The Times). Вочевидь, словосполучення «friendly-fire», «a friendly-fire incident» на думку
адресанта, зменшують ймовірність прояву негативних емоцій, щодо таких негативних явищ як війна,
смерть, бомбардування та ін. Але мають евфемізми такого типу мають на мені не лише пом’якшити удар
від втрати та вберегти читачів від негативних чи неприємних спогадів. Тут прихований регулятивноманіпулятивний прагматичний аспект даних лексичних одиниць, адже простежується бажання до
самовиправдання та зняття відповідальності з офіційних осіб за рахунок вживання абстрактної лексики та
перенесення конотації одного поняття на інше.
За допомогою вживання військово-політичних евфемістичних новотворів з метою кодування та
засекречування певної інформації найчастіше реалізується принцип секретності. Даний принцип
реалізується за допомогою багатьох прийомів, таких як застосування скорочень, акронімів, надання
прізвиськ смертоносній зброї та зброї масового знищення з метою зробити її менш страшною та
запозичення іншомовних слів. Так, у прикладі Mother of all Bombs”, or Moab (massive ordnance air blast
bomb)...quoted on CNN as having confirmed that a Moab had been moved to an undisclosed forward base in the
region. The Moab, which detonates 21,000 lb of explosives... (Тhe Times) використано акронім «Moab»
(Mother of all Bombs, massive ordnance air blast bomb), значення якого дуже важко зрозуміти пересічному
громадянину. Автор статті розшифровує значення даного акроніму, що відображає інформацію більш
правдиво, а в другому пояснення відсутнє...will disrupt communications. Will American commanders also use
their 21,000 lb Moabs, which can wipe out entire military formations, leaving a mushroom cloud, the signature of
a nuclear bomb? (The Sunday Times). Але навіть за присутності пояснення маніпулятивний вплив теж має
місце. Для досягнення цього ефекту автор використовує позитивну конотацію лексичної одиниці «Mother».
Адже з даним словом у читача пов’язані лише позитивні, добрі спогади, почуття та асоціації, що створює
пом’якшений образ збої масового знищення. Такі евфемістичні новотвори відомі далеко не всім і тому
досить легко закодувати та приховувати певну інформацію.
Отже, евфемізми належать до дуже динамічного розряду лексики, тому необхідно постійно
слідкувати за появою нових евфемізмі та за їх переходом до загальновживаного розряду лексики.
Особливу увагу слід присвятити дослідженню комунікативно-прагматичних аспектів, які несе в собі той чи
інший евфемізм, адже коли ми здатні розпізнати підтекст та зрозуміти що саме ховається за певними
евфемістичними новотворами, це значно полегшує орієнтацію у безперервному потоці інформації.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ФИЛОСОФИИ И. КАНТА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Значение И. Канта в истории философии невозможно переоценить, так как к его
философии, как считают отдельные авторы, восходят почти все разновидности современного
философствования [1, c. 153]. И именно в его философии были сформулированы проблемы, которые
являются актуальными для современной культурологии.
Проблемы культуры так или иначе затрагивались И. Кантом во всех его основных трудах: «Критика
чистого разума», «Критика практического разума», «Метафизика нравов», «Критика способности
суждения», «Религия в пределах только разума» и др. Но наиболее полно они рассматривались в
небольших статьях и рецензиях, например, таких, как «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском
плане», «Ответ на вопрос: что такое просвещение?», «Предполагаемое начало человеческой истории»,
«Идеи к философии истории человечества», «Уведомление о расписании лекций на зимнее полугодие
1765/66 г.» и др.
Философское творчество Канта, как известно, делится на два периода – докритический и
критический. В первый период И. Кант пытался решить такие философские проблемы, как вопрос о бытии,
вопросы философии природы, логики, этики, религии, исходя из убеждения, что философия может быть
разработана и обоснована как теоретически умозрительная наука. Во второй период Кант стремился
строго отделить явления от «вещей в себе» и доказать, что последние непознаваемы, что познаются
лишь «явления» или способ воздействия «вещей в себе» на нас. Сам Кант назвал это свое учение
«критикой разума». Исходя из этого учения, И. Кант стал первым, кто выступил с предупреждением по
поводу просветительского упования на безграничную мощь разума. Им было открыто противоречие
между рациональной и ценностной составляющими культуры, между познавательным и нравственным
отношением человека к миру. Разрешение данного противоречия он видел в обращении человека к Богу,
к вере. Он писал: «…Мне пришлось ограничить знание, чтобы освободить дорогу вере…» [2].
И. Кант понимал, что ограничение разума в его познавательной способности лишает основания
всякого родалогические «доказательства» бытия Бога. Однако он считал, что верить в Бога и можно, и
нужно, так как без веры нельзя примирить требования нравственного сознания с существованием зла. В
связи с этим он писал: «…иметь религию – долг человека перед собой» [2]. Кант не верил, что зло,
существующее в обществе, может быть устранено. Поэтому он искал утешение в вере, считая, что
гармония и нравственный порядок возможны не в реальной эмпирической жизни, а в мире
«умопостигаемом» («интеллигибильном»), который только мыслим, но не постижим. Вера в Бога, таким
образом, это гарантия того нравственного порядка, который не может быть найден в эмпирическом мире.
Таким образом, не веря в безграничные возможности разума самого по себе («чистого» разума), И. Кант
нашел утешение в моральном («практическом») разуме, который способен вывести человека на путь
добра и красоты. Исходя из размышлений Канта, можно предположить, что он нашел утешение для
отдельного человека в условиях поступательного развития современной цивилизации, делающей ставку
на разум (науку, технологии, прагматизм). Но является ли позиция Канта разрешением вопроса
взаимодействия культуры и цивилизации в современных условиях? Ответ на этот вопрос остается
дискуссионным в современной культурологии.
Представляют интерес для культурологии и рассуждения И. Канта по поводу соотношения понятий
«культура» и «цивилизация». Исходя из своего учения о целевом плане природы (телеологии), Кант делал
вывод, что « … на земле человек – последняя цель творения» [3, с. 458]. У самого человека могут быть
многообразные цели, но обязательно должна быть конечная цель, придающая смысл его существованию,
и таковой является культура. По этому поводу И. Кант писал: «Только культура может быть последней
целью, которую мы имеем основание приписать природе в отношении человеческого рода (а не его
собственное счастье на земле и не его способность быть главным орудием для достижения порядка и
согласия в лишенной разума природе вне его)» [3, с. 464]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
культура трактовалась мыслителем как особое смысловое измерение человеческой деятельности, как
конечная цель, на достижение которой должны быть направлены усилия как отдельного человека, так и
всего человечества в целом.
Кант считал, что сама культура существует в двух видах – «культуры умения» и «культуры
воспитания». «Не каждая культура, - отмечал философ, - достаточна для обретения последней цели
природы. Культура умения, конечно, есть главное субъективное условие для того, чтобы содействовать
воле в определении и выборе ее целей, что необходимо принадлежит всей сфере пригодности к целям.
Последнее условие пригодности, которое можно было бы назвать культурой воспитания (дисциплины),
негативно и состоит в освобождении воли от деспотизма вожделений, которые делают нас прикованными
к тем или иным природным вещам, неспособными самим сделать выбор. Ввиду того, что мы превращаем
в цели наши влечения, которые природа дала нам лишь вместо путеводной нити, дабы не пренебрегать
назначением животного начала в нас и не нарушать его» [3, с. 465]. «Культура умения» и «культура
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воспитания», по Канту, формируются в процессе общественно-исторической практики. Особую
значимость имеет «культура воспитания», которая указывает на то, в какой степени человеку удалось
подняться над своей необузданной природой и руководствоваться не инстинктами, а нормами морали, в
основе которых лежит категорический императив, призывающий поступать так, «чтобы ты всегда
относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не
относился бы к нему только как к средству» [4, с. 270].
Именно к И. Канту восходит традиция противопоставления двух социальных феноменов - культуры
и цивилизации. Если культуру философ связывал с «чистой» моралью, свободной от эгоизма и корысти,
то под цивилизацией он понимал нечто другое, требующее от человека проявлять внешнюю
воспитанность, соблюдать благопристойную форму поведения. «Мы чересчур цивилизованны, - указывал
Кант, - в смысле всякой учтивости и вежливости в общении друг с другом. Но нам еще многого недостает,
чтобы считать нас нравственно совершенными. В самом деле, идея моральности относится к культуре,
однако применение этой идеи, которая сводится только к подобию нравственного в любви к чести и во
внешней пристойности, составляет лишь цивилизацию» [3, с. 18]. Мыслитель, таким образом, различал
человека культурного и человека цивилизованного. Человек цивилизованный остается эгоистическим
существом, для которого удовлетворение базовых потребностей, получение удовольствия и обладание
комфортом является главной задачей. Следовательно, быть цивилизованным, с точки зрения И. Канта,
вовсе не означает быть культурным.
Составной частью философии И. Канта является осмысление истории. Он считал, что смыслом
истории является созидание человека и человечность [5, с. 50], а потому мировая история начинается с
момента выхода человека из естественного состояния и завершается его переходом в моральное
(культурное) состояние. В связи с этим Кант замечал: «…кажется, что природа заботилась не о том, чтобы
человек хорошо жил, а о том, чтобы вследствие глубоких преобразований самого себя, благодаря своему
поведению, он стал достоин жизни и благополучия» [6, с. 89]. Таким образом, исторический путь
человечества – это путь от варварства к культуре, на котором промежуточным этапом является
цивилизация. Цивилизация, как ступень исторического прогресса, еще не приводит к коренной
трансформации человека, но уже возвышает его над собственной грубой природой. Истинную же свою
сущность человек реализует на высшей ступени – в культуре, когда признается общественная ценность
человека, «постепенно развиваются все таланты, формируется вкус, и благодаря продолжающемуся
просвещению, устанавливается начало для утверждения образа мыслей, который со временем может
превратить грубую природную склонность к нравственному различению в определенные практические
принципы и преобразовать таким образом, наконец, патологически вынужденное согласие к жизни в
обществе в моральное целое» [6, с. 93]. Кант предполагал, что переход на высшую ступень
общественного прогресса означает достижение всеобщей гармонии и мира, когда общественные
отношения будут базироваться на господстве долга над всеми чувственными побуждениями и страстями
отдельного индивида.
Взгляды И. Канта на культуру, порождают вопросы, ответы на которые, в частности, звучат в
работах экзистенциалистов (Сартр, Камю и др.), где показывается, что в пользу долга выбор может
сделать только героическая личность, но не обыватель, больше всего ценящий свое благополучие, счет в
банке и свое реноме [1, с. 161].Означает ли это, что философия Канта потеряла свою актуальность?
Думается, что нет, так как порождая вопросы, она будет всегда побуждать человеческую мысль искать
ответы, в том числе и в сфере морали.
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ
Єлизавета Куюкова, Михайло Іваськів, Ірина Ляшок, Олена Іщенко
(Київ, Україна)
КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ БІОПОЛІМЕРІВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ
Останнім часом біополімери знаходять широке застосування в харчовій промисловості,
фармакології, косметології, біотехнології, так як відрізняються від синтетичних полімерів відсутністю
токсичності, біосумісніcтю з живими системами та лежать в основі процесів багатьох тканин і рідин
організму. В зв'язку з величезною практичною і біологічною цінністю біополімерів проводяться масштабні
дослідження в численних лабораторіях світу, які і говорять про актуальність тематики.
Вибір біополімерів для композиції - складна проблема, тому що створювана система повинна
здійснювати спрямовану доставку лікарської речовини до ушкодженої ділянки, забезпечувати її
вивільнення в потрібний момент і в оптимальній кількості, необхідній для лікування.
Для створення полімерних композицій широко використовуються такі біополімери як полісахариди
(альгінати, похідні хітину, пектини), білки (колаген, еластин, кератин) та інші добавки (лауринова кислота,
мінеральні наповнювачі, лікарські речовини) [1, 2].
Використання альгінату натру для одержання перев’язувальних матеріалах для ран пов’язане з його
унікальними властивостями, такими як нетоксичність, біосумісність, неімуногенність, доступність та висока
всмоктуюча здатність [3].
Однак біополімери характеризуються низькими механічними властивостями, тому їх поєднують з
синтетичними полімерами [4, 5].
Загальні проблеми, які потрібно враховувати при розробці пов’язок для ран – це їх форма, здатність
утримувати вологу; абсорбція раневих ексудатів; контроль процесу загоєння ран; газообмін між раною та
навколишнім середовищем; захист від бактеріальної інфекції; особливості зняття пов'язки з рани після її
загоєння; нестерильні та алергічні реакції [6].
Тому особливі властивості альгінату роблять його потенційним біополімером, який може подолати ці
проблеми [7].
Пов'язки для ран на основі альгінату та колагену класифікують, як біоактивні перев'язувальні
матеріали для ран, для покращення процесу загоєння, та застосовують у вигляді гідрогелів, плівок,
піноматеріалів, нановолокон, мембран та губок.
Гелі, називають в літературі іноді «холодцем», та іноді - м'якими матеріалами, представляють
широкий спектр найрізноманітніших функціональних матеріалів. Вони володіють унікальними механічними,
оптичними та електричними властивостями, які визначають їх різноманітне застосування в промисловості і
побуті [8].
У роботі досліджено технології отримання лікувальних гідрогелевих композицій на основі
біополімерів природного походження - альгінату натрію та крохмалю з додаванням мінерального
наповнювача. Технологія має забезпечувати збереження стабільності медичного засобу, в основі якого
біополімерний плівковий гідрогелевий матеріал.
Композиції на основі альгінату натру та крохмалю з додаванням мінерального наповнювача
дозволяє отримати новий вид композиційних гібридних матеріалів із синергетичною або комплементарною
поведінкою. Це дозволить створити на їх основі ефективні медичні засоби для лікування пошкоджень
шкіри у пацієнтів з опіками.
Досліджували до якого ступеня допустима заміна альгінату натру іншим полісахаридом, щоб суміш
зберегла здатність до утворення з іонами Са2+ формостійких гелів. В роботі отримували плівки методом
поливу з наступною обробкою розчином кальцію з композицій на основі альгінату натру та крохмалю у
співвідношеннях (70:30, 60:40, 50:50).
Гравіметричним методом визначали вплив складу композиції на ступінь поглинання дистильованої
води та розчину натрію хлориду гідрогелевими плівками.
В якості мінерального наповнювача використовували палигорськіт (філосилікат), який
класифікований в групі спеціальних глин, загальною формулою Mg5H2[Si8O22](H2O)6•2(H2O) та
застосовується в якості наповнювача та адсорбенту у складі фармацевтичних препаратів. Він утворює
заплутано-волокнисті, землисті, губчасто-волокнисті, листові агрегати.
Для визначення раціонального складу плівкоутворюючих композицій для отримання гідрогелів,
визначали властивості композицій, водопоглинання плівок та водорозчинність.
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Рис.1. Кінетичні залежності водопоглинання плівок на основі альгінату натрію та крохмалю
Встановили, що максимальне водопоглинання для зразка Альгінат/Крохмаль (65/35) становить
650 %. Зі збільшенням вмісту крохмалю знижується водопоглинання плівок, вони нестабільні,
водорозчинні.
За цією рецептурою плівки були крихкими, тому в подальшій роботі продовжували пошук стабільного
складу композицій.

Рис. 2. Водопоглинання плівок на основі альгінат натрію та крохмалю, які оброблені розчином Са2+ (зразки
з позначенням * - з додаванням глини 1%)
В результаті обробки плівок розчином з іонами кальцію, плівки не розчинялись у воді, для зразка
(Ал/Кр* 30/70) з додаванням мінерального наповнювача встановили, що водопоглинання становить
1000 %. А плівки демонструють більшу стійкість до дії води. Плівки залишаються еластичними та гнучкими,
не розкладаються на фрагменти.

Рис.3. Кінетика сорбції NaCl плівок на основі альгінат натрію та крохмалю
Плівки, які у своєму складі мають крохмаль та альгінат натру, не розчиняються, а тільки набухають,
при цьому розчині не виявлено крохмального компоненту. Максимальна сорбція NaCl для зразка Ал/Кр
(50:50) через 30 хв 1000 %, а потім зразок розчиняється.
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Таким чином, зразки, модифіковані зшиваючим агентом Са2+, демонструють тривимірну структуру та
володіють покращеними показниками сорбуючої здатності у водному середовищі. Встановили, що склад
композиції на основі альгінату натру та крохмалю впливає на морфологію гідрогелів, відбувається
зменшення водопоглинання зі збільшенням вмісту крохмалю. Гідрогелеві композити, одержані за
запропонованою методикою, володіють сорбуючими властивостями та здатні зберігати робочу форму та
пружні властивості у водному середовищі.
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КАРБОКСИД-, АМИД- ЖӘНЕ АМИН-, АМИД- ФУНКЦИОНАЛДЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТЕРДІҢ ӘСЕРІНДЕ
ТАБИҒИ ЛАЙЛЫ СУЛАРДЫ МӨЛДІРЛЕНДІРУ
Тығыздығы, сандық ара қатынасы, орналасуы мен заряды бойынша ерекшеленетін,
макромолекуласында белсенді функционалды топтары бар химиялық реагенттер қатысында, әсіресе суда
еритін полимерлердің әсерінде табиғи лайлы суларды мөлдірлендіру теориялық және практикалық
көзқарас бойынша үлкен маңызға ие [1, б. 4; 2, б. 13].
Бұл аспектіде, құрамында карбоксид-, амид- және амин-, амид функционалдық топтары бар
полиэлектролиттер әсерінен әр түрлі мөлшерде қатты фазалық бөлшектері бар табиғи лайланған суларды
мөлдірлендіру процесін зерттеу өзекті болып табылады. Мұның себебі, Орталық Азия құрғақ аймаққа
жатады және су қоры онша көп емес, сонымен қатар өзендердің көпшілігінде жыл мезгіліне және
территориялық ерекшеліктеріне байланысты лайлығы жоғары [3, б. 13]. Сондықтан, көбінесе тұрғындар
мен өнеркәсіптің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайдаланылатын табиғи лайлы суды тазалау
қажет [4, б. 42]. Алайда, табиғи лайлы судың қатты фазасының бөлінуін жеделдету үшін қолданылатын,
қажетті флокуляциялық әсерге ие, жоғары молекулалық қосылыстар – полиэлектролиттер біздің елімізде
әлі күнге дейін өндірістік жағдайда өндірілмейді.
Осыған байланысты, жұмыста табиғи лайлы суды қатты фазасының бөлінуін жеделдету және
полиэтролиттер қатысында мөлдірлендіру процесі зерттелді - МКАА-5-Н, бұл қанықпаған цис-,
дикарбондық - малеин қышқылының (МК) акриламидпен (AA) 1,0:8,0 молярлық қатынаста [5, б. 140;
6, б. 201], сондай-ақ 2-метил 5-винилпиридин гидрохлоридімен (2-М-5-ВП∙HСl) және акриламидпен (AA)
1,0:4,0 моль қатынасында сополимерлену өнімі болып табылады, оңтайлы жағдайда алынған және
шартты 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 түрде белгіленген [7, б. 98; 8, б. 89].
Құрамында 500 және 5000 мг/л болатын табиғи лайлы сулардың бөлшектерінің жаңа МКАА-5-Н және
2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 полиэлектролиттер – флокулянттарының, сонымен қатар, суды тазарту және дайындау
тәжірибесінде кеңінен қолданылатын полиакриламид [1, б. 42] және алюминий сульфаты
Аl2(SO4)3 [4, б. 63] әсерінде бөлінуін жеделдету процесін шөгінділерінің оптикалық тығыздығының (D)
өзгеруі, жинақталған шөгінділердің меншікті көлемін анықтау арқылы (Vуд.ос), меншікті сүзгілеу
жылдамдығының (Uуд), қосылған реагенттердің концентрациясына және шөгу уақытына байланысты
зерттелген.
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қосылған полиэлектролиттердің концентрациясы жоғарылаған
сайын, табиғи лайлы судың оптикалық тығыздығы 15 минут шөгуден кейін МКАА-5-Н және 2-М-5-
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ВП∙HСl:АА-3 үшін бастапқыда тез азаядыда, содан кейін қатты фазаның 2г/1000г оңтайлы дозасында
оптикалық тығыздық белгілі бір минималды мәніне жетеді, одан кейін айтарлықтай өзгермейді, зерттелген
концентрация аймағында мөлдірленудің максималды дәрежесі сақталады.

Сурет 1 а, б. 500 мг/л (а) және 5000 мг/л (б) қатты фазасы бар реагенттердің мөлшеріне байланысты Среаг
(1-2-М-5-ВП-HСl:AA-3, 2-МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4-Аl2(SO4)3) табиғи лайлы судың оптикалық тығыздығының (D)
өзгеруі.
Полиэлектролит - флокулянттарға қарағанда, алюминий сульфатының қатысында концентрацияның
жоғарылауына байланысты, сәйкесінше табиғи лайлы судың оптикалық тығыздығы төмендейді. Бірақ,
зерттелген концентрация диапазонында табиғи лайлы судың мөлдірленуінің ең үлкен дәрежесі МКАА-5-Н,
әсіресе 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 қосқанда байқалады. Зерттелген концентрация аймағында полиакриламид
және алюминий сульфаты қосылғанда мұндай мөлдірлену дәрежесіне қол жеткізілмейді (1 а, б-сурет).
Бұл алынған флокулянттар - полиэлектролиттердің қосылған кезінде, табиғи лайлы судың
құрамында 500 мг/л болатын қатты фазаның бөліну жылдамдығы мен шөгінділердің жинақталған меншікті
көлемінің (Vуд.ос) тез өсетіндігімен байланысты, әсіресе оңтайлы концентрацияға жеткенше, содан кейін
Vуд.ос одан ары қарай полиэлектролит концентрациясын өсіргенде, айтарлықтай өзгеріске әкелмейді.
Құрамында 5000 мг/л болатын табиғи лайлы судың тұнбасының меншікті көлемінің өзгеру сипаты
біршама ерекшеленеді, яғни алдымен ол күрт өсіп, оңтайлы концентрация болған кезде максималды
көлемге жетеді, содан кейін азаяды, ал алюминий сульфатын қосқанда, жинақталған шөгінділердің
меншікті көлемі концентрацияға сәйкес сәйкесінше артады (2 а, б-сурет).

Сурет 2 а, б. Табиғи лайлы судың қатты фазасының мөлшері 500 мг/л (а) және 5000 мг/л (б) болғанда,
жинақталған шөгінділердің меншікті көлемінің (Vуд.ос) қосылған реактивтер концентрациясына Среаг (1-2-М5-ВП-HСl:AA-3, 2-МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4-Аl2(SO4)3) байланысты өзгеруі.
Бұл жағдайда, қатты фазаның бөлінуі мен шөгінділердің жинақталуының ең жоғары жылдамдығы
МКАА-5-Н және 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 қосылғанда кезде байқалады.
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Табиғи лайлы судың қатты фазасының бөлінуін және мөлдірлену процесін жеделдету, оптикалық
тығыздықтың және тұнбаның меншікті көлемінің шөгу уақытына байланысты мәндерінің өзгеруіне әкеледі.
Бұл жағдайда, табиғи лайлы судың мөлдірленуі және қатты фазасын бөлудің ең жоғары жылдамдығы 1
г/1000г МКАА-5-Н және 2-М-5ВП∙HСl:АА-3 қосқан соң 10-15 минут тұндырудан кейін қол жеткізіледі.
Полиакриламид және алюминий сульфатының әсерінен табиғи лайлы судың тазартуы мен қатты
фазаны бөлудің осындай жылдамдығы 120 минут тұндырғаннан кейін де қол жеткізілмейді. Қатты фазаны
бөлудің жоғары жылдамдығы және табиғи лайлы судың шөгіндіден тазарту дәрежесі МКАА-5-Н және 2-М5-ВП∙HСl:АА-3 полиэлектролиттерінің тиімді флокуляциялық әсерімен байланысты (3 а сурет, б).

Сурет 3 а, б. Құрамында 500 мг/л (а) және 5000 мг/л (б) қатты фазасы бар табиғи лайлы судың оптикалық
тығыздығының 1,0 г/1000 г реактивтердің қатысында (1-2-М-5-ВП-HСl:AA-3, 2-МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4Аl2(SO4)3, 5-бақылау) шөгу уақытына байланысты өзгеруі.
МКАА-5-Н және 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 полиакриламид және алюминий сульфатымен салыстырғанда
флокуляциялық әсері тиімділігінің айырмашылығы, сонымен қатар, табиғи лайлы судың меншікті сүзу
жылдамдығының қосылған реагенттер концентрациясының өзгеруіне байланысты. Сонымен қатар,
қосылған концентрация жоғарылаған сайын, меншікті сүзілу жылдамдығы артып, оңтайлы доза болған
кезде максималды мәнге жетіп, кейін аздап төмендейтіні байқалады. Фильтрацияның ең жоғары
жылдамдығы МКАА-5-Н, әсіресе 2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 оңтайлы концентрациясының әсерінде байқалады (4 а,
б-сурет).
Полиакриламидпен салыстырғанда, МКАА-5-Н-тің жоғары флокуляциялық әсері, тізбектегі
карбоксилді функционалды топтардың тығыздығымен және спецификалық орналасуымен байланысты,
олар табиғи лайлы судың қатты фазасының ұсақ бөлшектерімен өзара әрекеттесу процесінде
макромолекулалардың тиімді конформациялық күйін қамтамасыз етуге қабілетті.

Сурет 4 а, б. Құрамында 500 мг/л (а) және 5000 мг/л (б) қатты фазасы бар табиғи лайлы судың бөлу
жылдамдығының (Uуд) қосылған реактивтердің мөлшеріне байланысты өзгеруі (1-2-М-5-ВП-HСl:AA-3, 2МКАА-3-Н, 3-ПАА, 4-Аl2(SO4)3).
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2-М-5-ВП∙HСl:АА-3 полиэлектролитінің әсерінен қатты фазаның тез бөлінуі және шөгінділердің
тазаруы негізінен 2-М-5-ВП буынының бар болуымен, макромолекулалар құрамындағы тізбегінде біркелкі
орналасқан оң зарядталған функционалдық топтардың болуымен түсіндіріледі, олар табиғи лайлы судың
қатты фазасының теріс зарядталған бөлшектерімен өзара әрекеттесуіне ықпал етеді.
Сонымен бірге, қатты фазаны бөлудің және мөлдірленудің, сондай-ақ сүзудің жоғары жылдамдығы,
әсіресе табиғи лайлы судың оңтайлы концентрациясы аймағындағы тез шөгетін бірақ қиын тығыздалатын,
үлкен, берік, пішінсіз, беті гидрофобталған флокулалардың пайда болуымен байланысты болуы мүмкін.
Тәжірибелік мәліметтердің нәтижелері бойынша табиғи лайлы судың қатты фазасының бөлінуі,
тазарту және сүзу жылдамдығы қосылған реагенттердің түріне және концентрациясына, шөгу уақытына,
сонымен қатар тығыздыққа, сандық ара қатынасқа, функционалдық топтардың заряд белгісіне байланысты
екенін көрсетеді, бұл тек қана конформациялық күйге ғана емес, сонымен қатар макромолекулалардың
табиғи лайлы судың қатты фазасының ұсақ бөлшектерімен өзара әрекеттесу процесіне де әсер етеді.
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СУДА ЕРИТІН ПОЛИФУНКЦИОНАЛДЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТЕРДІҢ КЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Қазіргі уақытта әртүрлі химиялық сипаттағы және реакциялық қабілеттілігін функционалды топтары
бар полимерленетін мономерлер арқылы синтетикалық суда еритін полимерлерді алудың маңызы зор,
оның көмегімен әртүрлі дисперсті жүйелердің құрылымдық күйін бақылауға болады [1, б. 29].
Зерттеудің мақсаты акрилонитрилді аллил спирті және акриламидтің негізінде алынған
полиэлектролиттер ерітінділерінің кейбір физика-химиялық қасиеттеріне гидролиз уақытының әсерін
зерттеу болып табылады [2, б. 46]. Аллил спиртінің тазартылған мономерлерін акрилнитрилмен (АН)
сополимерлеу белгілі әдістерге сәйкес жүргізілді [3, б. 34].
Аллил спиртінің акрилнитрилмен сополимеризациялау үш мойынды колбада, араластырғыш пен
рефлюкс конденсаторы, термометр және тамшылағыш құтысы бар. Құты арқылы колбаға белгілі
мөлшерде аллил спирті және акрилнитрил мономерлері қосылды. Араластыру кезінде реакция қоспасы су
ваннасында сақталды (температура 50-60° C, ұзақтығы 6-8 сағат), себебі сополимерлеу процесі төмен
температурада аяқталмайды, ал температураның жоғарылауы ұнтақтау қиын, нашар гидролизденетін
өнімдердің пайда болуына әкеледі.
Аллил спиртінің акрилонитрилмен сополимеризация реакциясын келесі теңдеумен сипаттауға
болады:

Суда еритін полиэлектролиттерді алу үшін реактивті колбаға натрий гидроксиді NaOH және су
қосылды, ол аллил спирті және акрилнитрил сополимері бар реакциялық колбасына қосылды, содан кейін
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олар орташа жылдамдықпен араластырылды және су моншасының температурасы біртіндеп көтерілді. 5
минуттан кейін араластыра отырып, ақ суспензия қоңыр түске ие өте тұтқыр жүйеге айналады.
Сабындандыру уақытының жоғарылауымен өнімнің түсі өзгеріп, сары түске айналады.
Сабындандыру процесі 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, 4 сағатқа жалғасты. Гидролиз
өнімдері 10% HCI тұз қышқылымен тұндырылды, сүзгіден өтті және 0,1 н HCI әлсіз ерітіндісімен жуылды.
Алынған тұнбалар алдын-ала ауада, содан кейін концентрацияланған күкірт қышқылының үстінен
вакуумды тазартқышта кептірілді. Аллил спиртінің акрилонитрилмен сополимерінің гидролизін келесі түрде
келтіруге болады:

Сополимерлер мен олардың гидролиз өнімдерінің үлгілеріндегі азот мөлшері Кьелдаль әдісімен
анықталды және формула бойынша есептелді [4, б. 131]:

мұндағы V1 - сіңірілген аммиак үшін алынған қышқыл мөлшері,
N1 - қышқылдың нормалдылығы,
N2 - қалыпты сілтілік,
V2 – қышқылдарды титрлеуге жұмсалған сілтінің мөлшері
g - сополимердің салмағы.
Полимерлердегі қышқыл топтарының құрамы қышқыл саны бойынша анықталады (Қ.С.). Қышқыл
саны - бұл сыналатын заттың бір граммында болатын қышқыл топтарын бейтараптандыру үшін қажет
миллиграмм КОН саны. Қышқыл саны үлгіні ерітіндіге тікелей титрлеу немесе кері титрлеу арқылы
анықтауға болады [5, б. 296]. Жуылған және кептірілген coң 0,1 г сополимерлердің үлгілері 250 мл
колбаларға қойылды және титрленген 0,1 н KOH ерітіндісі құйылып, бір күнге қалдырылды. Артық KOH
фенолфталеин қатысуымен 0,1 н HCl-мен титрленді.
Қышқыл саны келесі формула бойынша есептелген:

мұндағы а - бақылау тәжірибесінде жұмсалған 0,1 н HCl ерітіндісінің мөлшері, мл
в – өлшенген нысан үшін тәжірибеде жұмсалған 0,1 н HCI ерітіндісінің мөлшері, мл
T - KOH ерітіндісінің титрі, г / мл,
g - полимердің өлшендісі, г
1 кестеде қышқыл саны мен азот мөлшері көрсетілген. Азот мөлшері мен қышқыл санының құрамын
талдау (1 кесте) көрсеткендей, гидролиз уақытының ұлғаюымен азот мөлшері азаяды, ал қышқыл саны ең
жоғары мәнге ие болады. Бұл полиэлектролиттер құрамындағы карбоксил топтарының пайда болуын
көрсетеді.
1-кесте
AC және АН сополимерлеу өнімдерінің сипаттамасы
Нысан
№
1
2
3
4

АС және АН
мономерлерінің
арақатынасы
1:2
1:4
1:6
1:8

Сополимерлеу
өнімдерінің шығуы, %

Азоттың құрамы, %

Қ.С., мг/г

92,60
96,63
98,24
99,40

17,90
20,74
21,78
23,12

-
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2-кесте
Аллил спиртінің акрилонитрилмен сополимерлерінің, сонымен қатар олардың гидролиз өнімдерінің
сипаттауы
Рет №
1
2
3
4
5
6
7

СЕПЭ нысандарының шартты
белгіленуі
ASNAК
ASNAG 1-3
ASNAG 2-3
ASNAG 3-3
ASNAG 4-3
ASNAG 5-3
ASNAG 6-3

Гидролиз уақыты,
мин
0
15
30
60
120
180
90

N мөлшері, %

Қ.С., мг/г

18,85
10,09
9,96
9,88
8,72
8,53
8,08

312
328
362
408
416
426

1-кестеден көріп отырғандай сополимерлер (СП) шығымдылығы бастапқы қоспадағы мономерлердің
қатынасына байланысты екендігі және қоспадағы аллил спирті құрамының жоғарылауымен
сополимерлердің кірістілігі аздап төмендейтіні байқалады.
Қышқыл мен азоттың мөлшерін анықтау туралы мәліметтер (1-кесте) нәтижесінде пайда болған
сополимерде АН мономерлерінің бастапқы қоспасының құрамы жоғарылаған сайын амидті топтардың
саны арта түседі.
Гидролизденген ASNAG суда еритін полиэлектролиттерінің үлгілері үшін қышқыл санының ұлғаюы
және азот мөлшерінің азаюы, сабындану дәрежесінің жоғарылауымен, құрамында азот буындары бар
агрегаттар құрамының азаюы мен карбоксил топтарының көбеюіне байланысты функционалды топтардың
қатынасы өзгеретінін көрсетеді. Алайда, ASNAG сополимерлерінің синтезделген үлгілерінің құрамындағы
айырмашылықтар онша үлкен емес және олар сабындану уақытына байланысты емес.
Осыдан аллил спирті мен акрилонитрилдің сополимерлері NaOH қатысуымен таза
полиакрилнитрилге қарағанда тезірек гидролизденетіндігін көруге болады. Алайда, алынған нәтижелер
сабындану уақытының жоғарылауымен тізбектегі карбоксилді буындардың саны артып, нәтижесінде пайда
болған сополимерлердің тұз қышқылымен толығымен тұндырып түсуі қиын болатындығына байланысты
болуы мүмкін.
Көптеген жағдайларда суда еритін полиэлектролиттер еріген күйде қолданылады, бірақ олардың
кейбіреулері тұндырғаннан кейін суда немесе басқа органикалық еріткіштерде ерігіштігін жоғалтады.
Сондықтан бұл полимер үлгілерінің тұрақты салмаққа кебуінен кейін олардың ерігіштігін анықтау
қызығушылық тудырады (2-кесте).
2-кесте
ASNAG полиэлектролиттерінің әртүрлі еріткіштерде ерігіштігі

СНСl3

форма
мид

7
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

8
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
ери

9
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

10
ісін
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
ісін

11
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

12
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

13
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

е/р

е/р

е/р

е/р

е/р

ери

е/р

ери

е/р

е/р

е/р

НСl
0,1 н

6
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

КОН
0,1 н

5
ери
ери
ери
ери
ери
ери
е/р

||

4
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

О

С6Н6

СН3-С-СН3

Н2О

9

3
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р
е/р

С4Н8О2

2
ASNAG 1-3
ASNAG 2-3
ASNAG 3-3
ASNAG 4-3
ASNAG 5-3
ASNAG 6-3
ASNAG
-3
(ж.ф.)
ASNAG
-3
(т.ф.)

С3Н7ОN

1
1
2
3
4
5
6
8

Еріткіштің аталуы

С4Н9ОН

Үлгінің атауы

С2Н5ОН

Рет
№

2-кесте көргендей ерігіштігі бойынша бірқатар ACNAG сополимерлері тек диметилформамидте
ериді.
Тәжірибелік мәліметтердің нәтижелері бойынша әр түрлі еріткіштердегі сополимерлену өнімінің
шығымы мен ерігіштігінің анықтамаларына сүйене отырып, реакциялық қоспадағы мономерлердің
арақатынасына байланысты сополимерлену өнімінің шығымдылығы және олардың ерігіштігі өзгеретіні
көрсетілді. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде полиэлектролиттердің ерігіштігі бойынша бірқатар ASNAG
сополимерлері тек диметилформамидте еритіні анықталды.
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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 30 апреля 2021 г. проводится ХХХVІІ Международная научно-практическая интернетконференция «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших
растений.
2. Структурная ботаника и биохимия
растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная
организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз
метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение,
биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический
мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных
работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного
служащего на современном этапе развития
общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на
здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические
проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социальноэкологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина
труда.
5. Проблемы экологического воспитания
молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые
рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование
экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
.

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

XIV. СОВРЕМЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Компьютерная инженерия.
2. Вычислительная техника и
программирование.
3. Программное обеспечение.
4. Информационная безопасность.
XV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
1. Физическая культура и спорт: проблемы
исследования, предложения.
2. Развитие физкультуры и спорта в
современных условиях.
XVI. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Методика преподавания языка и
литературы.
2. Риторика и стилистика.
3. Теоретические и методологические
проблемы исследования языка.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функция.
5. Методы и приемы контроля уровня
владения иностранным языком.
6. Актуальные проблемы перевода.
7. Язык, речь, речевая коммуникация.
8. Украинский язык и литература.
9. Русский язык и литература.
10. Этно-, социо-и психолингвистика.
XVII. ФИЛОСОФИЯ
1. Философия литературы и искусства.
2. Социальная философия.
3. История философии.
4. Философия культуры.
5. Философия религии.
6. Философия науки.
XVIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Металлургия.
2. Горное.
3. Литейная Дело.
4. Машиноведение.
5. Электротехника
6. Теплотехника.
7. Гидротехника.
8. Радиотехника.
9. Строительство
XIX. СОЦИАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ. МЕДИА.
1. Журналистика. Теория и история
журналистики.
2. Книговедение, библиотековедение,
библиографоведение.
3. Социальная информатика. Прикладные
социально-коммуникационные технологии
ХХ. ФИЗИКА
1. Общая физика
2. Экспериментальные физика
3. Астрономия и физика космоса
4.Молекулярна физика
5. Ядерная физика
6. Физика металлов
7. Физика функциональных металлов
8. Нанофизика
ХХІ. ХИМИЯ
1. Аналитическая химия
2. Неорганическая химия
3. Органическая химия
4. Физическая химия
5. Химия высокомолекулярных соединений
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204

«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: 30.04.2021 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 30 квітня 2021 р. проводиться ХХХVІІ 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.
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4. Психологія тероризму.
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особистості в сучасних умовах.
6. Клінічна психологія.
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2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми
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